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Leef laezers,
het lastige aan het maken van een cultuurhistorisch magazine dat maar
eens per jaar verschijnt, is de vraag hoe actueel je kunt zijn. En wilt zijn.
Dit boek zou halverwege 2016 net zo vers moeten ‘lezen’ als bij het verschijnen eind 2015; Buun is immers bedoeld voor maanden leesplezier.
Tegelijkertijd wil je bovenop het culturele tijdsgewricht zitten. En dat dan
weer zonder oppervlakkig te worden. Dus aandacht voor de Neue Welle
Venlose dialectbandjes, maar ook voor het langzaam rijpende megatalent
Baer Traa, op wiens onvermijdelijke golf we al jaren wachten. We wilden,
ondanks dat hij dit jaar over aandacht niet te klagen heeft, een verhaal
met Sef Thissen maken. Daar kiest de redactie dan wel voor een tijdloze
aanpak: we duiken met Thissen de diepte in van de liederencyclus Dichterliebe. Meer actualiteit: Frank Vaessen, de man achter de plannen op
het Kazerneterrein, komt voor het eerst langer aan het woord. En de jonge
creatieve ondernemers van Mujjo en reclamemaker Tim Arts zinspelen op
een grote toekomst.
Onze blik is breed: muziek, sport, economie, kunst, literatuur, toneel het krijgt allemaal een plek op de buun die dit magazine wil zijn. En zoals
altijd veel geschiedenis: van Romeins Tegelen tot het bezoek van de Blue
Diamonds aan Vroom & Dreesmann in Venlo.
Het podium dat we bieden is nog groter dankzij onze nieuwe website. Mooi
vormgegeven, net als deze gedrukte versie, maar vooral een mogelijkheid om ons complete archief te ontsluiten. Dat zal geleidelijk gebeuren
- Buun wordt gemaakt door vrijwilligers. Op termijn is www.buunvenlo.nl
de schatkamer voor cultuurhistorische informatie over de regio.We zijn
dankbaar voor al het werk van onze gastschrijvers. Dat u dit überhaupt
leest was onvoorstelbaar zonder de daadkracht van het bestuur van de
stichting die dit boekwerk uitgeeft. Subsidies lijken tegenwoordig alleen
nog te bestaan voor grote multinationals en jonge, hippe start-ups. In de
culturele sector moet je het geld met hard werken bij elkaar schrapen.
Daar is ons bestuur in geslaagd. Voorzitter Jan Kessels:
‘Buun is er weer, mede dankzij de sponsoren. Voor het voortbestaan zijn zij van
cruciaal belang. Het is ieder jaar weer spannend of we het benodigde bedrag bij
elkaar kunnen sprokkelen. Het sponsorbeleid heeft prioriteit gekregen, met nog
meer nadruk op structuur en aandacht. Dit jaar hebben 26 bedrijven hun naam
verbonden aan Buun. Sommigen doen dit al jaren, hetgeen betekent dat het product Buun prima aansluit bij hun gedachtegoed. Ook de nieuwe bedrijven die we
hebben mogen verwelkomen, erkennen het belang van Buun voor de Venlose samenleving. Daar zijn we trots op!’
Er zijn nog steeds Venlonaren die Buun niet kennen. Daar proberen wij
wat aan te veranderen, maar de sleutel ligt eigenlijk bij u, koper en lezer
van Buun. Help ons en verspreid de mooie boodschap: Buun is het lezen
waard. Zeker deze.

Fr ans Po llu x , ho o fdr e da c t e u r
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door Marc van de Ven
foto’s Peter de Ronde

da’s
d a’s and
an d er e ko f f i e
Op z oe k naar d e Ve nl ose

venlonaar stefan bouman werd in 2014 vierde op het nederlands kampioenschap voor
barista’s. een verhaal over koffie. over het
geheim van een goede espresso en cappuccino. en over de venlose koffiecultuur. ‘wij
drinken koffie voor de gezelligheid. italianen
voor de smaak.’
4
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koffiec ultuur

Zondagmorgen. U opent uw
zakje Nanyuki-koffiebonen uit
Kenia. Ze zijn een paar dagen eerder gebrand, kakelvers dus. Met
uw ogen dicht snuift u het aroma
op: heerlijk. De bonen gaan in het
molentje voor de exacte maalgraad, u weegt de juiste hoeveelheid koffie af, stampt het mooi
aan in de filterhouder en plaatst
die in uw kwaliteitsmachine, die
een perfecte espresso zet. Nu komen de aroma’s pas echt goed
vrij. U ruikt rode bes, aardbei en
funky cassis, maar ontdekt ook
een vleugje perzik. Voorzichtig
slurpt u aan uw kopje. De koffie
voelt dik en romig in de mond, u
proeft de rijke smaken, de complexe rijpe fruitzuren. Dít is koffie,
dít is genieten.
Dat u de zondagmorgen daadwerkelijk op deze manier begint,
is niet zo waarschijnlijk. Maar de
kans dat u het ooit zo gaat doen,
BUUN
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Zo r o mi g , zo l e kke r. He t w a s n i e t
h e e t, n i e t b i tte r. Zó mo e t h e t du s ,
da ch t i k. Hi j b e s l o o t zi ch v e r de r te
v e r di e p e n

wordt met de week groter. Want koffie is hip. Het oude, traditionele bakje leut heeft definitief plaatsgemaakt voor espresso’s, cappuccino’s, latte macchiato’s en ristretto’s. In honderden smaken, gezet in futuristisch
ogende, glanzende machines. Met dank aan Senseo, zegt Stefan. ‘Op de
kwaliteit is zeker wat aan te merken, maar Senseo heeft de koffiecultuur
in Nederland totaal veranderd. Het merk heeft ervoor gezorgd dat we
koffie per kopje gingen zetten. En het heeft ons kennis laten maken met
andere smaken. Daardoor is ook de vraag naar kwaliteit toegenomen en
kiezen steeds meer mensen voor verse bonen.’
Perfectionist
De Venlose barista –het woord voor koffieprofessional komt uit Italië, de
bakermat van de koffiespecialiteiten- drinkt verrassend genoeg pas een
jaar of acht koffie. ‘Ik vond het smerig. Te heet, te bitter.’ Dat veranderde
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toen hij voor zijn werk een training bij koffiebrander
Illy volgde. ‘Die man daar vertelde vol passie en kennis over koffie en liet me een cappuccino proeven.
Ik was direct verkocht. Zo romig, zo lekker. Het was
niet heet, niet bitter. Zó moet het dus, dacht ik.’ Hij
besloot zich verder te verdiepen. ‘Ik ben een perfectionist. Als iets me interesseert, wil ik er ook alles van
weten. Dus ben ik een opleiding gaan volgen.’
Hij koos voor de SCAE, de Specialty Coffee Association of Europe. Daar ging een wereld voor hem open.
‘Je krijgt er les van de top van Nederland. Mensen die
medailles gewonnen hebben op wereldkampioenschappen. Wat me vooral opviel is dat iedereen in de
koffiewereld kennis met elkaar wil delen. Je stelt een

vraag aan collega’s en je krijgt tien reacties. Heel anders dan in de wijnwereld, bijvoorbeeld. Ook stimuleert de SCAE leden om mee te doen aan wedstrijden.
In competities vergroot je je kennis, doe je ervaring
op en leg je contacten.’ Zelf deed Stefan nooit mee
aan wedstrijden. ‘Ik had altijd wel een excuus. Tot vorig jaar, toen kon ik er echt niet meer onderuit en heb
ik me ingeschreven voor het Nederlands kampioenschap voor barista’s.’
LiPPenstift van bLauwe bessen
Een jaar lang bereidde hij zich voor. ‘Ik kende het
kampioenschap, had het al eens van dichtbij meegemaakt als vrijwilliger. Ik wist dus dat het niveau heel
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hoog was. Daarom heb ik drie mensen gevraagd om me te trainen en
om mee te sparren.’ Het resultaat mocht er zijn: Stefan drong door tot
de finale en viel daar net buiten het podium. Zijn Nicaragua-espresso
geserveerd in een tot -80 graden Celsius bevroren glas met een randje blauwebessensap was goed voor de vierde plaats. ‘De koffie had de
zoete tonen van citrus, fruit en chocolade, maar miste naar mijn smaak
de muskaattonen van de blauwe bes. Daarom heb ik een lippenstift gemaakt van blauwe bessen. Ik heb net zo lang geknutseld tot het lukte.
De jury moest die op de lippen smeren en daarna de koffie drinken. Het
werkte.’
Björn Aarts van Dutch Barista Coffee in Beek was een van de trainers
van Stefan. Björn is zelf barista, oud-jurylid van de competitie en vooral
koffiebrander. Stefan haalt er steevast zijn koffies. In 2014 werd Björn de
eerste Nederlandse roosterkampioen. ‘Een verhaal over koffie kan niet
zonder een bezoek aan Beek’, hield Stefan ons voor. En dus reden we op
een late vrijdagmiddag naar Zuid-Limburg. Je verwacht een oude, authentieke hoeve waar de koffiegeur je al van ver lokt, maar we parkeren
onze auto bij een moderne loods op een industrieterreintje. De plek is
niet zo romantisch als gehoopt, de passie van de brander is er niet minder om. Hij serveert ons een kop espresso, Masterblend 01, een eigengemaakte melange van vijf koffiebonen. Vol, romig, aangenaam zoet
en goed in balans, aldus de verpakking. En: een waanzinnig complexe
espresso met volle chocoladetonen, fruit, bloemen en zoete karamel.
Het zal, maar wát een lekkere koffie is dit, zeg. Het Nespresso-apparaat
gaat morgen de deur uit.

oscars van de koffie
Terwijl wij genieten, vertelt Björn over koffie. Ontdekt in Ethiopië, door
een herder die erachter kwam dat zijn geiten energiek werden van het
eten van een bepaalde bes, aldus de legende. Inmiddels groeit de koffieplant in zo’n zestig landen. Klimaat en grondsoort zijn van grote
invloed op de eigenschappen van de bes, waarin twee groene koffieboontjes groeien. Die worden gewassen, gedroogd en vervolgens gebrand. Op dat moment komen smaak en karakter naar boven. Björn
heeft drie branders staan in Beek. ‘Het branden is echt fingerspitzengefühl’, zegt hij. ‘Brand je snel, dan blijven er minder fruitsmaken achter,
doe je het te langzaam, dan wordt de smaak vlak. Ook de temperatuur
is belangrijk. Het is een kwestie van trial-and-error. Proberen, proeven
en opnieuw beginnen.’
Björn haalt zijn bonen het liefste rechtstreeks bij de boer, zonder tus-
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senhandelaren. ‘Op wedstrijden kom je de beste bonen tegen. Daar leer je ook topproducten kennen en
herkennen en leg je contacten. Daarom ben ik blij
dat ik jurylid heb mogen worden van Cup of Excellence. Dat zijn zeg maar de Oscars van de koffie. De
competitie vindt in diverse landen plaats. Brazilië,
Honduras, Burundi, Colombia, Bolivia, noem maar
op.’ De winnende koffies worden geveild. ‘De nummers een, twee of drie zijn niet voor mij weggelegd,
die gaan naar de grote branders met geld. Maar de
subtop is wel bereikbaar; de kwaliteit daarvan is nog
steeds wereldtop. ’ Al vind je koffie nog zó lekker, jurylid zijn in een competitie valt niet mee, zo blijkt. ‘In
twee dagen tijd proef je zo’n zestig soorten, per soort
vier kopjes, om te testen of de kwaliteit constant is.
Maar net als bij wijn spuug je het uit. Er zijn sowieso
veel overeenkomsten tussen koffie en wijn: de teelt
van de bessen en druiven, het verwerkingsproces, de
enorme variaties, het jargon; ik kan heel goed communiceren met sommeliers. Daarnaast: het zijn allebei vruchtensappen.’

puccino? Stefan Bouman doceert. ‘Het gaat om vijf
M’s: de melange van de boon, de molen, de machine,
de melk - bij cappuccino - en de mens. Over de koffiemolen: een goede koffiezaak heeft zeker twee en
wenselijk drie molens in gebruik: de maalgraad van
espresso is anders dan de maalgraad van een gewone,
lange koffie en die van filterkoffie. Dan is de machine
belangrijk: die moet de juiste hoeveelheid water (verschilt per koffiesoort) met de goede temperatuur (negentig graden Celcius), druk (acht tot negen bar) en
doorloopsnelheid (twintig tot dertig seconden) over
de koffie laten lopen. In die procestijd komen de lekkere smaken naar voren: het zoet, de fruit-, noten en/
of chocoladetonen. Gaat het te snel, dan is de koffie
te zuur, duurt het langer, dan krijgt het bitter de bovenhand.’ Over de melk is Stefan kort: volle melk is de
enige goede. Cappuccinomelk? ‘Dat ís volle melk. Een
marketingtruc waarvoor je betaalt.’
Blijft over de vijfde M: de mens. Zoals altijd kan die
alles verpesten. ‘Zelfs met de lekkerste boon en beste
machine kun je slechte koffie zetten’, aldus Stefan.
Aan zijn espressomachine demonstreert hij wat er alvijf M’s
lemaal fout kan gaan. ‘Als je een pak verse koffieboOké, lekkere koffie begint dus met een kwaliteits- nen openmaakt, moet je ‘m direct gebruiken – laat ‘m
boon. Maar hoe zet je nu een goede espresso of cap- geen kwartier in de openlucht staan, want dan is de
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helft van de smaak al weg. Sommige horecazaken vullen hun molens ’s
avonds bij. Makkelijk misschien, maar hartstikke fout.’ Na het malen vult
Stefan de koffiefilter van de espressomachine. ‘Goed schoonmaken van
tevoren, netjes aandrukken, de juiste hoeveelheid, restjes goed wegvegen. Voordat je de filter onder de machine bevestigt, spoel je eerst een
paar seconden heet water erdoor. Ook dit weer om resten weg te halen:
restkoffie kan een hele bittere smaak geven.’ Hij schuimt de melk op en
giet die behendig over de koffie. ‘Het schuim moet lekker strak zijn, er
mogen geen luchtbellen inzitten. Het schuim moet ook niet bovenop liggen, maar zich mengen met de koffie.’ Met een paar schijnbaar eenvoudige handbewegingen creëert Stefan een rosetta in de koffie. ‘Latte art,
heet dat. Naast een rosetta kan ik een hartje en smiley maken. Maar wat
sommigen fabriceren is pure kunst. Op YouTube vind je veel voorbeelden. Vooral de driedimensionale creaties zijn spectaculair.’
MobieLe esPressobar
Als horecaondernemer kun je je daarmee onderscheiden, stelt Stefan.
En juist dat gebeurt veel te weinig, vindt hij. Zeker in Venlo. ‘Negen van
de tien zaken hier schenken koffies van bekende branders als Peeze,
Hesselink, Segafredo, Illy. Specialisaties zie je maar weinig. Mensen
willen best betalen, maar ze willen wel kwaliteit, iets bijzonders.’ Björn
Aarts onderschrijft dat. ‘Door de crisis hadden consumenten de afgelopen jaren minder te besteden. Ze willen waar voor hun verdiende centen. Met name in het westen is de vraag naar kwaliteit daardoor ﬂink
toegenomen – negentig procent van mijn omzet ligt boven de grote ri-

10

BUUN

puccino lekkerder is en er beter uitziet. Soms leidt het
tot een training.’

vieren. De afzet in Limburg neemt ook wel toe, maar
blijft duidelijk achter. In de grote steden in de Randstad zie je steeds meer gespecialiseerde koffiebars.
Hier is dat veel minder.’
Stefan ziet dat ook in Venlo graag gebeuren. Daarom
is hij een eigen bedrijf begonnen, CoffeeMinded. Onder die naam staat hij met zijn mobiele espressobar
op grote festiviteiten in Venlo en omstreken en adviseert en traint hij horecaondernemers. ‘De belangstelling daarvoor neemt toe, maar veel ondernemers
zijn tevreden over hun eigen koffie. Ik daag ze wel
eens uit. Ik vraag dan of ik eens een cappuccino mag
zetten. Met hun koffie, met hun machine. Af en toe
mag het. Altijd geeft de ondernemer toe dat mijn cap-

koffiecafÉ van venLo
Tijd om proefondervindelijk vast te stellen hoe het
gesteld is met de Venlose horecakoffie. We trekken
er een dag op uit om koffies te proeven. We beginnen
bij Milk and Cookies op de Parade, dat zich profileert
als hét koffiecafé van Venlo. Volkomen terecht, zegt
Stefan. ‘Het is de enige koffiespeciaalzaak in Venlo.
Je ziet het direct als je binnenkomt: een kwaliteitsmachine, drie molens. Je kunt hier ook filterkoffie krijgen.’ We bestellen zo’n zogenoemde slow coffee. Voor
de gelegenheid komt ondernemer Bjorn Hovestad ‘m
aan ons tafeltje zetten. Een Nemba Cup of Excellence
uit Burundi. Kers, honing, amandel. Complexe wijnzuren. Bjorn giet het water rustig over de vers gemalen koffie. Net als Stefan is hij volledig besmet met
het koffievirus. ‘Wij Nederlanders drinken koffie voor
de gezelligheid’, zegt hij, ‘We warmen ons ’s winters
op aan een grote mok. Italianen verklaren ons voor
gek: zij drinken koffie voor de smaak. Twintig milliliter espresso.’ Net als in Beek is de koffie waanzinnig
lekker – je zou zelfs kunnen stellen dat het nauwelijks
naar koffie smaakt. Bjorn lacht. ‘Wij zijn opgegroeid

BUUN

11

met Douwe Egberts met koffie uit Indonesië. Aziatische koffies missen
nuance. Koffies uit Afrika en Zuid-Amerika zijn veel kruidiger, fruitiger.
Die smaken zijn relatief nieuw voor ons.’
Behalve koffie drinken, kun je bij Milk and Cookies ook molens, filters,
machines en dergelijke kopen. En koffie: Bjorn laat een eigen melange
branden uit landen uit drie werelddelen. De barista krijgt veel complimenten over zijn zaak, die nu vijf jaar in Venlo is. ‘Laatst zei een vaste
klant tegen me: leuk die tent van jou, maar het gevolg is wel dat ik nergens anders meer koffie kan drinken.’ De volgende stop is op de Maasboulevard, op het terras bij Café BLVD. Naast espresso en cappuccino
staan hier onder meer karamel-, kaneel-, vanille- en chocoladekoffie op
de kaart. Stefan weet waarom. ‘Om een jong publiek te trekken. Jongeren zijn helemaal wild van Starbucks. Daar krijg je dit ook allemaal.
Groot en zoet.’ De bestelde cappuccino is zoals je die op veel andere
Venlose terrassen krijgt: koffie van een grote brander - Hesselink in dit
geval - geserveerd in een kleurrijk kopje, koekje erbij. Acceptabel, niet
bijzonder, oordeelt Stefan. ‘Weinig smaken, te heet, het schuim is redelijk.’ Hij werpt een blik op de espressomachine: een volautomaat. ‘Dat
betekent dat je als ondernemer concessies doet. Hier aan de Maas kan
dat: het is een superlocatie, ook ik zit hier graag. En het grote publiek
vindt de koffie prima.’
koffie verkooPt
Op naar Arcen, naar Alt Arce, nummer twee in de Nederlandse terras top
honderd. Een ‘waanzinnige locatie met een fenomenaal uitzicht waar je
kunt wegdromen aan de Maas’, oordeelde de jury. Maar de koffie kun
je hier beter aan je voorbij laten gaan, zo blijkt. Heet en bitter. Ook in
grand café Staccato in Tegelen, waar we later op de dag neerstrijken, is
dat het geval. Deels ligt dat aan de gebruikte koffiebonen zegt Stefan.
‘Je hebt twee koffiesoorten: Robusta en Arabica. Robusta wordt gebruikt
om koffie pit en body te geven, maar naar mijn smaak gebruiken sommige branders teveel Robusta.’ Daarnaast, en dat geldt in veel meer horecazaken, komt de koffie uit verouderde machines. ‘Die krijg je niet goed
meer schoon. Koffieresten zorgen voor extra bitterheid.’ Beter scoort de
buurman van Alt Arce, de ijssalon van Clevers. De Bacio-karamelkoffie
wordt in een stijlvol glas geserveerd, inclusief bonbon en likeur met
slagroom. Stefan: ‘Als je het over presentatie hebt. Ook Clevers doet
concessies, ook hij heeft een volautomaat, maar de uitstraling is top en
de koffie smaakt zoals je mag verwachten.’
Na een stuk of zes koffies begint de cafeïne al aardig naar de bol te stijgen. Duidelijk is dat je voor echte kwaliteitskoffie op de Parade moet
zijn en dat je voor ‘gewoon gezellig een acceptabel kopje koffie drinken’
op tal van andere plaatsen terechtkunt. Terug in Venlo wil Stefan nog
naar één opvallende locatie: Opmerkelijk! Design Coffee & More aan de
Nieuwstraat in Venlo. Herman Poels verkoopt hier ecodesign meubels,
accessoires, verlichting. En hij serveert en verkoopt koffie van Björn Aarts
uit Beek. ‘Toen ik besloot om een eigen zaak te openen, wist ik dat koffie
er een belangrijk onderdeel van zou zijn’, zegt Herman, terwijl we aan
een lekkere espresso, de eigen blend van Dutch Barista Coffee, nippen.
‘Koffie verbindt en verkoopt. Laatst nog twijfelden klanten over de aanschaf van nieuwe meubelen. Ik bood ze een kopje espresso aan om nog
eens goed na te denken en een half uur later liepen ze met vier stoelen
naar buiten.’ Sommige klanten kopen wekelijks een zakje verse bonen
bij Opmerkelijk! Zoals Luc Selen, die juist binnenkomt. ‘Ik kocht de kof-
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Ald Prinse Ga lerie

ko ud e k offi erece pt
Ook h e t ser veren van kou d e k o ffie op een warme zo merd ag is
in opkomst. IJ sko ffie i s a l e e n
ka s kraker. ‘A ls je wilt verras s en , s ch ep dan een vers b o lle t je
va n ille -i js in een ko pje en laat
d a a rover een l ekkere esp re s s o lo pen ’ , z egt Stefan. ‘Heerl ijk ro mig
en zom ers.’ Wilt u echt tre n d y
z ijn , d a n is Stefans recep t v o o r
ee n koffiecocktai l een o p t ie .
ingred iënten
H alve liter water van 90 grad e n
Ce lciu s – 180 gram ijskl o n t je s
– 30 g r am verse koffiebon e n
(bijvoorbeel d Gachami M u ru mi
u it Ken ia) – sc hilletje c it ro e n –
g in g e r al e (voo r een alcoh o lv rij e
cocktail) of B ac ardi l ime ( alco h ol).

ornaat. Negen

ald prinse uit groot Venlo
zetten speciaal voor
hoffotograaf Peter de
Ronde nog één keer
de muts op en zwaaien
met hun scepter. In de
meeste gevallen is het
kostuum na het aftreden
overgedragen aan de
opvolger - en dus nooit
meer gedragen. Maar
eenmaal weer even prins,
komen de herinneringen

fie eerst in Maastricht, maar nu hier bij Herman. Ik vind het leuk om te
proeven en smaken te herkennen, vervolgens kijk ik op het zakje of het
klopt wat ik proef. Ik had eerst een Senseo, maar toen ik kennismaakte
met échte koffie heb ik direct een espressoapparaat aangeschaft.’
‘Er komen hier ook steeds meer jongeren koffie kopen’, zegt Herman.
‘Ze studeren in steden als Utrecht, Amsterdam en Brussel en drinken
daar in speciaalzaken koffie die ze ook thuis, in Venlo, willen drinken.’
tHeesoMMeLier
Over dat thuis koffie zetten: zowel Stefan, Björn als Bjorn doet dat het
liefst met een simpele filter. Bjorn Hovestad van Milk and Cookies:
‘Mensen komen hier vaker voor advies over een espressoapparaat. Ik
vraag dan naar hun budget – voor een goede machine ben je zeker achthonderd euro kwijt. Meestal gaan ze naar buiten met een Moccamaster (een koffiezetapparaat, red.) en een goede koffiemolen. Of met een
Chemex koffiekan met filterzakjes. En uiteraard met een zakje verse koffiebonen.’
‘Het zetten van een lekkere filterkoffie vergroot bovendien de beleving’,
vult Stefan aan. ‘En het werkt rustgevend.’ Hij gaat de komende tijd
gewoon door met zijn missie om koffie in Venlo op een hoger plan te
krijgen. Maar ondertussen wil hij zich ook dolgraag scholen tot theesommelier. Jawel, dat vak bestaat. ‘Er zijn veel overeenkomsten met koffie, maar daarbovenop speelt bij thee het soort water dat je gebruikt een
belangrijke rol. Bij koffie speelt dat niet, omdat je een filter gebruikt. In
thee wil ik me verder verdiepen.’ <

aan dat ene liedje en dat
ene moment als vanzelf
terug.

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde

re ce pt
Maal d e ko ffie i n de ( hand ) k o ffie m olen . M aak een fi lterzak j e n at
m et kou d water – ‘ander s gaat d e
kof fie in de fi lter zi tten’ - e n z e t
h et in d e fi lter of Chemex . Vu l
d e kan met ongeveer 180 gram
ijs klon tjes. Do e de ko ffie in h e t
filte r zakje en maak i n het mid d e n
ee n kuiltje. Giet een bee t j e h e e t
wate r in het kuiltje (50 g ram)
en s ch enk de rest i n draa ie n d e
bew e g ingen o ver de ko ffie – ‘n ie t
op d e zij kant van de fi lter, wan t
d a n loopt het water recht s t re e k s
we g ’ . D i t pro ces duurt on ge v e e r
d rie m inuten. De ko ffie l o o p t o p
d e ijs klo ntjes i n de kan e n k o e lt
d ir e ct a f. Zet de kan een h alf
u ur tje in de ko elkast. Le g e e n
s ch illetje ci tro en/ limoen in e e n
g las e n voeg no g een i jsk lo n t j e
toe . Vul het gl as hal f me t k o ffie
en h alf met gi nger ale/ Bacard i
lim e. Tip: drink er geen d rie
a ch te r e lkaar, anders stu it e rt u
va n d e c afeï ne. In de ko e lk as t is
h et d r ankje makkel ijk ee n we e k
te be w aren.

N

og één keer in vol

Marc van de Ven (1966) is freelance tekstschrijver en redactielid van de Buun
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Hoki-Poki-Bar
als leerschool

voor het leven

T

w in t ig j a a r g e le d e n w e r d h ij in d e

k r a n t o m s c h r e v e n a ls

door Jeroen van den
Kroonenberg
foto’s Egon Notermans,
archief

d e t r o t s v a n Ve n lo in
d e r a n d s t a d . ‘Da t v o n d
ik z o g e k . H e t is n e t
a ls o f w e e e n o f a n d e r e
le p r a k o lo n ie z ij n h ie r.’
nu is e r w e e r v o lo p
b e la n g s t e llin g . Dit k e e r
is f r a n k Va e s s e n m e d e in it ia t o r v o o r d e p la n nen op het kazerneterr e in . e e n v e r h a a l o v e r
e e n b e w o g e n le v e n d a t
o n lin e n a u w e lij k s t e
t r a c e r e n is .
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1990:

op het moment dat Boris
Jeltsin het in het Kremlin voor het
zeggen krijgt, wordt Frank vaessen als 29-jarig broekie benoemd
tot directeur van rtl veronique;
de voorloper van rtl 4. hij wordt
door de eerste commerciële zender van nederland weggeplukt bij
Philips electronics. Daar werkte hij
als jurist. ‘Die functie in eindhoven
leek me in eerste instantie best wel
saai, maar het was het enige in de
buurt dat ik kon vinden. er werd
destijds (1986) bij Philips gewerkt
aan een nieuwe techniek. Die
heette D2-Mac. De voorloper van
hD-tv. voor die nieuwe techniek
hadden wij satelliet-tv nodig. via
die weg ben ik in contact gekomen
met lex harding van rtl veronique.’
De grote bazen van rtl zitten
in luxemburg onder de naam
compagnie luxembourgeoise de
télédiffusion (clt). tijdens het
WK-voetbal in 1990 in Italië nodigt
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frank Vaessen

zenuwachtiger te zijn dan ik. Die mensen durven in
de camera te praten, maar als ze iemand in de ogen
moeten kijken, vinden ze dat eng.’

1960: Zeven kinderen. opa in huis. Drie slaapkamers. Dat is de gezinssituatie van de familie vaessen op de albert rodebachstraat in Blerick. ‘Mijn
vader werkte als vakkenvuller bij de spar. ’s avonds
maakte hij als basgitarist muziek met het Kermistrio.
hij was een echte entertainer. het was dan ook niet
vreemd dat hij de hoki-Poki-Bar kocht. Dat was de
beste kroeg van Blerick. Die zat zeven dagen per week
vol met heel veel ouderen die daar dagelijks aten
en dronken. De kroeg vervulde een hele belangrijke
maatschappelijke functie. Ik heb meer van mijn vader
en de hoki-Poki-Bar geleerd dan van wonderprofessoren op de universiteit.’
In de herinnering van Frank gaf zijn vader de helft van
het bier gratis weg. ‘Ik vroeg me toen af waarom hij dat
deed. nu begrijp ik dat hij daarmee zo vaak feestjes creëerde dat mensen uiteindelijk meer gingen besteden.’

Ik heb meer van
mijn vader en de hokiPoki-Bar geleerd dan
van wonderprofessoren
op de universiteit

vaessen die hoge heren uit namens Philips. De netwerkactie heeft een
mooi bijkomend resultaat. vaessen wordt gevraagd om commercieel
directeur te worden van het een jaar eerder opgerichte rtl veronique.
‘Ineens ging mijn salaris keer tien. Ik vroeg me af waarom ze iemand namen zonder de juiste ervaring. al snel snapte ik het: ze wilden zo weinig
mogelijk mensen van de publieke omroep, want die moest je eerst alles
afleren. al snel waren we met bijna tweehonderd mensen van allemaal
in de twintig en snoepten we vijftig procent van het marktaandeel af van
de publieke zenders. Binnen één jaar. Kijk, tv maken kan iedereen. Ik
heb de kans en mazzel gehad. Mijn onervarenheid heeft me ook ontzettend geholpen.’
De begin jaren negentig zijn ongekend qua mogelijkheden voor de
commerciële televisie. De ene na de andere show wordt uit de grond
gestampt. Goede Tijden Slechte Tijden, Rad van Fortuin, Prijzenslag: het zijn
allemaal formats waar vaessen bij betrokken is. ‘Wij kopieerden amerikaanse tv-modellen. Mensen dachten dat het onzin was, maar ik dacht
“waarom niet?’’. We hadden twee topproducenten, John de Mol en Joop
van den ende, en heel veel sterren zoals Jos Brink, henny huisman en
ron Brandsteder. Wij konden heel goed met die sterren omgaan. Wat
mij in die tijd opviel is dat mensen die verlangen naar roem vaak een
heel laag zelfbeeld hebben. voor mij was dat enorme verrassing. toen
ik begon hadden Joop en Janine van der ende een welkomstparty voor
mij georganiseerd. Ik was knoepzenuwachtig als provinciaaltje tussen allemaal die sterren. Maar uiteindelijk bleken die bekenden duizend keer
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het grote gezinsleven valt uit elkaar als de vader van
Frank om het leven komt. ‘Ik was 17. het was in februari. er lag een klein beetje sneeuw. een klant van
de bar was heel erg dronken en wilde met de auto
naar huis. hij weigerde een taxi te pakken. Mijn vader
heeft toen zijn sleutels afgenomen en hem naar huis
gebracht in tegelen. op de terugweg is hij tegenover
het huidige ziekenhuis in venlo tegen een verkeerslicht gereden.’ De dood is een drama voor het gezin.
Zijn jongere tweelingbroers en nakomelingen Paul en
Mark zijn pas acht jaar oud. Frank wordt een plaatsvervangende vader.
hij gaat studeren in nijmegen waar hij het grootste
deel van zijn studie ook woont. elk weekend komt hij
naar huis in Blerick om samen met zijn moeder zijn
broertjes op te vangen. vijf jaar later krijgt het gezin
een volgende klap. Moeder vaessen sterft aan kanker.
‘na haar dood werd ik voogd van mijn broers en ben
met mijn toenmalige vriendin in het ouderlijk huis
gaan wonen. Ik was op dat moment net klaar met studeren. De jongens woonden bij ons en dat is eigenlijk
redelijk relaxed gegaan. Mijn ouders hebben het ons
goed voorgedaan. Ik heb er nooit op terugkeken van
‘wat zijn wij zielig’. soms denk ik weleens dat het geholpen heeft. het woord risico kende ik namelijk niet.
en verdriet is ook energie. Daar kun je iets goeds mee
doen.’
na de dood van zijn ouders komt ook nog zijn oudere
broer Dick, die verslaafd was aan drugs, te overlijden.
‘hij is uit het leven gestapt door op de a67 voor een
vrachtwagen te gaan staan. We hebben geen briefje
gevonden, maar ik denk dat het bewust was.’
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frank Vaessen

ru i m t w i ntig
j a a r l at e r k an h i j,
on d er u i t g e z ak t in zijn
t u i n s t o e l , mak k elijk
vert e l l e n o v e r d i e b e woge n p e r i o d e

hotshotparty dan koos ik nogal eens voor dat laatste. In die periode
moest ik vaak denken aan een uitspraak van een oud-collega bij Philips,
die altijd zei: “voordat je naar huis gaat, eerst naar de plee gaan. anders
zegt je vrouw dat je alleen maar thuis komt om naar de plee te gaan.”’

1992: ‘als ik ’s avonds naar mezelf keek in de spiegel dan zag ik een loser. Privé is die periode in hilversum heftig geweest. Ik durf het zelfs de
slechtste periode uit mijn leven te noemen. Ik was iedere dag onderweg
en moest overal vooraan staan. Ik zag mijn vrouw en kinderen nooit en
dat ontaardde uiteindelijk ook in een scheiding.’
vaessen is na vier jaar commercieel directeur bij rtl helemaal opgebrand. het salaris is goed en de ervaring is ongekend, maar het leven
trekt in een abnormaal tempo aan hem voorbij.
‘roem is gevaarlijk. Je ziet maar weinig mensen die gelukkig worden
van roem. als de hele dag mensen zeggen dat je geweldig bezig bent
dan ga je dat geloven. De kans om een vervelend ventje te worden is
dan heel groot. Ik merkte dat het niet goed was voor mezelf. Je wilt niets
meer missen en overal bij zijn. Ik vergat de dingen die echt belangrijk
zijn. als ik moest kiezen tussen de verjaardag van mijn kinderen en een
20
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vaessen moet er nu om lachen. ruim twintig jaar later kan hij, onderuitgezakt in zijn tuinstoel, makkelijk vertellen over die bewogen periode.
terwijl hij zijn biertje ontdoet van de dop begint hij te grijnzen. ‘Weet je,
mijn toenmalige schoonouders waren echte boeren uit Baarlo. toen ik
vertelde dat ik directeur van rtl werd vonden ze dat helemaal niets. “Iedereen doet het daar met elkaar,’’ zei mijn schoonmoeder. Ik zei dat het
allemaal flauwekul was. De eerste dag ging ik naar Bussum om foto’s
te laten maken. De visagiste vroeg of ze met me mee mocht rijden terug naar hilversum. vlak voordat we er waren pakte ze mijn arm vast en
vroeg of ik haar een beurt wilde geven op de parkeerplaats. toen moest
ik toch gelijk aan mijn schoonmoeder denken,’ zegt vaessen lachend.
hij noemt zijn transfer van Philips naar rtl het carrièreschot van de
eeuw, maar na vier jaar houdt hij het voor gezien. ‘Ik heb na die periode
besloten om volledig achter de gordijnen te verdwijnen. Daarom vind je
ook bijna niets over me op internet.’

nu: ‘er is geen betere combinatie mogelijk dan Duitsers en nederlanders. Duitsers kunnen veel leren van onze ondernemersgezindheid en
creativiteit en andersom is hun discipline weer top. Ik vind het een heerlijk volk om mee te werken.’
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frank Vaessen

na rtl veronique wordt vaessen directeur van teleworld en vijf jaar
later neemt hij die zaak over. het bedrijf krijgt dan zijn huidige naam:
twister Media Group. vanaf dan produceert vaessen tv-programma’s,
veelal in Duitstalige landen, en is hij verantwoordelijk voor het televoting concept. ‘shows die kijkers hun stem laten uitbrengen per sms of
belletje doen dat in negentig procent van de gevallen via ons bedrijf. We
werken bijvoorbeeld voor Idols - maar ook voor het Songfestival.’
In het begin zat het bedrijf in 42 landen. ‘Ik werd het reizen helemaal
beu. Ik had momenten dat ik ’s ochtends uit het hotelraam moest kijken om te zien in welk land ik zat. op een gegeven moment ben ik me
helemaal gaan concentreren op Duitsland, oostenrijk en Zwitserland.
De belangrijkste mensen in mijn bedrijf werken er overigens al twintig
jaar. Ik heb een paar keer externen in dienst gehad. nu is mijn broer de
directeur. Ik kan niemand beter hebben dan hem, in die functie.’
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vaessen weet ook dat het anders kan zijn. enkele jaren geleden besloot
hij met een Israëlische investeerder in zee te gaan. Dat ‘avontuur’ liep
helemaal verkeerd af. ‘Die man wilde het bedrijf voor 700 miljoen naar
de beurs brengen. Ik vertrouwde het allemaal. Uiteindelijk blijkt dat je
oplichters aan boord hebt die het hele bedrijf leeg willen roven. Daar
leer je van. het was hebzucht van mij om met hem in zee te gaan en dan
stink je er vol in.’
twister Media Group herpakte zich en heeft ondertussen zo’n 180 mensen in dienst. het bedrijf groeit nog steeds. De jaarlijkse omzet ligt
ver boven de 65 miljoen euro. ‘Ik ben ook gestopt met het maken van
programma’s in nederland. In Duitsland is het net zo duur, maar daar
verdien je door de grootte van het land vier tot vijf keer zoveel met een
productie. Ik denk dan ook dat er voor veel nederlanders enorme kansen liggen in Duitsland. We vullen elkaar perfect aan.’
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naast het runnen van zijn eigen bedrijf dook de naam van vaessen enkele jaren geleden ineens op bij een project binnen de gemeentegrenzen.
De Blerickse ondernemer verscheen ten tonele bij de plannen voor het
kazerneplan. ‘Ik geloof daar echt in en vind het ook een prachtige plek.
Dit plan kan ontzettend veel betekenis krijgen voor de stad en de inwoners. We hebben het outletcentrum al laten lopen. hier ligt zoveel potentie. We hebben de ligging mee en er is weinig entertainment. venlo
heeft nu jaarlijks tien miljoen bezoekers. alleen al de 2 Brüder trekt 3,5
miljoen mensen. er liggen zoveel kansen, maar er is ook een barrière
van valse bescheidenheid. Ik zie mezelf slechts als een klein schakeltje
en zal geen onverantwoorde risico’s nemen. Ik zie het ook niet als mijn
project, maar als een gezamenlijk iets. als het niets wordt ook prima.
het is voor mij geen prestigeproject. Dit hele project gaat me misschien
wel meer geld kosten dan het me gaat opleveren. Ik doe dit omdat ik
denk dat het goed is voor de stad. Én omdat ik denk dat ik er lol aan ga
hebben.’<

Jeroen van den Kroonenberg (1984) is verslaggever bij Omroep Venlo en eigenaar van Doerak Film.
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F ot o Pet er d e Ro nd e

Di t p l an k an
on t z e t t e n d v e e l
bet ek e n i s k r i j g e n
vo or d e s t ad e n d e
i n won e r s

Prins Jos I (1961) | D’n Oeles Tegelen | Jos Peters (1937) | Liedje: Ein kink van doezend waeke | Laatste keer in vol ornaat: met
aftreden, de mantel is overgedragen aan de nieuwe prins. | Onvergetelijk: destijds had je maar één prins carnaval in Tegelen,
dus dat ik werd gevraagd vond ik heel bijzonder. | Kosten: die vielen achteraf best mee, ik ben niet failliet gegaan.

Ald Prinse Ga lerie 1

frank Vaessen
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Jan
van Mersbergen
Ope nings zin uit Oase va n J a n
v a n Mers b ergen, het ge s ch en k
v a n d e Week van het ven lo s e
verha a l:
Di e vr i j dagav ond, bijna zo m e r ,
r eed h i j me t zijn sc ooter na a r d e
stad, n aa r een zijstraat v a n d e
G r ote Kerk straat waar zijn br oe r
was gaan wo nen. Er lag e n ka s s e ie n
i n de str a at. Toe n zijn br o e r v e r h ui sde h obbelde d e aanhang e r h e t
straatj e in. Hun oom r eed d e a u t o
met aan hange r. Hun pa ha d e e n
b usj e waar alle s mak k e lijk in kon
maar n a d e ruzie w ilde S ul a y m a n
h em n i et v rage n, en hij ze l f d u r f d e
h et ook nie t.
Zi j n oom zag he t straatje e n h e t
h ui s en ze i: Wat ga je hie r d oe n ?
Sulayma n zei: Je k unt be ter d a a r
p arker en.
Zi j n oom zette d e auto me t d e
aan h an ge r v lak v oor e e n boom , d e
en i ge b oom in de straat. Ze t il d e n
de matras, e e n paar stoe le n e n e e n
tafel n aar de e e rste v erd iepin g e n
toen woonde S ulay man niet m e e r
th ui s.

Het TrOs-programma Ter land, ter zee en in de lucht
komt eindelijk naar venlo! Ten minste, in het nieuwe
boek van Jan van Mersbergen. De amsterdamse
schrijver is wereldberoemd in onze contreien,
vooral dankzij zijn voor de Libris Literatuurprijs
genomineerde roman Naar de overkant van de nacht,
die zich afspeelt tijdens de venlose vastelaovend.
Dat boek wordt zelfs verfilmd. nu is er de novelle
Oase, in opdracht geschreven voor de Week van het
venlose verhaal.

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde
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Oase gaat over een Venlose jongen met Afrikaanse

wortels, Suleyman. Zijn familie runt een niet bepaald
bloeiend restaurant in de Venlose binnenstad. Suleyman worstelt met zijn achtergrond: hoe Nederlands,
hoe Venloos of hoe Afrikaans is hij? Bovendien worstelt hij met zijn vader, die als vluchteling het nodige
heeft meegemaakt. Suleyman gaat op zichzelf wonen.
Vanaf het moment dat hij twee Venlonaren ontmoet
die bezig zijn een bootje te bouwen voor het televisieprogramma Ter land, ter zee en in de lucht, werkt het
verhaal naar een verrassende en poëtische climax.
Ondanks actuele thema’s als identiteit, integratie en
vluchtelingenproblematiek, wil Jan van Mersbergen
van ‘een boodschap’ ver weg blijven, zegt hij. ‘Ik denk
dat een boek de lezer de ruimte moet geven om zelf
te ontdekken wat het verhaal vertelt. Een verhaal ontstaat in het hoofd van de lezer. Dus ik kan als schrijver
van alles willen, en dat kan ik misschien verpakken in
de setting en in de karakters, maar daarna is het aan
de lezer. Ik heb geen eenduidige boodschap. Wel wil
ik de lezer bepaalde thema’s laten voelen. Het gaat
niet voor niets over thuis zijn en ontheemd zijn, over
aansluiting vinden bij een stad of bevolking, en over
ambitie.’
Al die thema’s komen terug in het vehikel dat Van
Mersbergen bedacht om zijn verhaal te vertellen: Ter
land, ter zee en in de lucht. Het onderdeel Tobbedansen,
om precies te zijn. Veel Nederlandser wordt het niet:
ideaal om een vertelling over identiteit en integratie
aan op te hangen, zou je zeggen. ‘Ja, dat spektakel
van de Tros is zó bekend, ongelooflijk dat het nooit
eerder in een literair boek is gebruikt. Misschien
heeft dat te maken met het feit dat schrijvers meestal
verhalen en personages zoeken in de omgeving die
ze kennen. Eindeloos veel boeken spelen op universiteiten of in de grachtengordel, de hoofdpersonen zijn
hoogleraren of schrijvers. Kijk, ik hou nu eenmaal van
kermis, van vastelaovend, van stierenrennen in Pamplona, van Tobbedansen, van volksfeesten. En daar
liggen de verhalen voor het oprapen. Bovendien raakt
zo’n setting veel meer mensen: als vroeger de zomerfeesten aanbraken in Almkerk, het Brabantse dorpje
waar ik opgroeide, dan leefde de hele gemeenschap
op, daar keken we echt naar uit. Dat was passie, zoals je dat in Venlo met vastelaovend ziet. Waarom dan
een verhaal schrijven over die duffe universiteit waar
niemand echt om geeft?’
En dus zijn het geen collegezalen of studentenwoningen die het decor van Oase vormen, maar de
Kerkstraat, café De Locomotief, en vooral die Maasboulevard. Een bijzondere plek, vindt de schrijver.
‘Vooral in de zomer, mensen in het gras met picknick-

28

BUUN

manden vol hapjes en een wijntje. En ik wilde graag
een echt Venlose setting. Al werkt het verhaal waarschijnlijk ook in Leeuwarden, Emmen of Zutphen,
want daar spelen denk ik dezelfde kwesties: hoe verhoud je je tot anderen? Waar ligt de balans tussen je
eigenheid en het omarmen van het vreemde?’
Die spanning kent Jan van Mersbergen uit eigen ervaring. Niet alleen als Brabander in Amsterdam, maar
ook als Amsterdammer in Venlo. Aanvankelijk één
keer per jaar rond vastelaovend, maar de afgelopen
tijd wat vaker, dankzij de liefde. ‘Mijn vriendin komt
uit Venlo. Ze is nu net bij mij in Amsterdam komen
wonen, maar de laatste jaren was ik veel bij haar.
Ík voel me geweldig thuis in Venlo. Op een doordeweekse dag in april naar de supermarkt lopen aan
het pleintje bij de Lepelaarstraat, dat gevoel ken ik
nu ook. Dan is de stad stil en dan ben ik gewoon iemand die boodschappen haalt. Met vastelaovend is
iedereen je vriend, dat is echt zo, maar de rest van het
jaar gaat zelfs hier het gewone leven door. Dan kent
niemand me, en dat is erg prettig. Dan schrijf ik weer
een boek, dat is uiteindelijk toch mijn vak.’
Het beeld dat Van Mersbergen schetst is romantisch,
rooskleurig bijna. Over de openheid van Venlonaren
hoor je ook wel eens andere geluiden, beaamt Van
Mersbergen. ‘Veel mensen in Venlo verhouden zich
moeizaam tot alles wat van buitenaf komt, of het nou
Blerick, Amsterdam of Afrika is. Eenmaal geaccepteerd worden buitenstaanders doodgeknuffeld. Typisch geval: Glaucio, die uitgezet dreigde te worden.
Die jongen voetbalt in Blerick, hij is hier geboren en
hij is bekend. Dan wordt er een flinke actie op touw
gezet om zijn familie hier te houden. Hartverwarmend, maar het gaat samen met felle reacties op de
anonieme en massale vluchtelingenstroom die nu in
Europa op gang is, en die reacties zijn stuitend. Dat
zijn misschien andere mensen, maar die geluiden zijn
er wel.’
Merkt hij zelf iets van die geslotenheid? ‘Tja. Ieder
jaar worden we met vastelaovend ook wel aangesproken door mensen die ons accent horen en zeggen:
wat komen jullie hier doen? Dan vertel ik niks over
mijn vastelaoves-boek. Dan zeggen mijn vrienden en
ik dat we al het Venlose bier op komen drinken, dat
we tegen het stadhuis pissen, en de Markt onderkotsen en dat we daarna weer naar huis gaan. Dat is toch
wat die mensen verwachten. Maar daarna zingen we
een leedje van voor tot achteren mee en laten we zien
dat ook wij een plekje hebben in het feest.’
Dat moet je dus wel voortdurend bevestigen, dat je
hier mag zijn? ‘Nou, die allereerste vraag - wat komen
jullie hier doen? – geeft een gespletenheid aan: trots

op de eigen stad en het feest, én angst om dat te verliezen. Geslotenheid. Een iets opener houding brengt je verder. Je zou ook kunnen vragen: waar komen jullie vandaan? Dat opent een gesprek.’
Al kan zelfs Van Mersbergen zich inleven in de defensieve houding van
veel Venlonaren. ‘Ik heb ooit eens tijdens vastelaovend drie Somalische
jongens in Old Dutch vervelend zien doen. Ze waren niet verkleed, ze
jatten bier en ze vielen vrouwen lastig. Toen hebben wij, de Amsterdammers nota bene, de jongens gezegd dat ze beter weg konden gaan.’
Die twee kanten van dezelfde medaille, gemeenschapszin en een heldere identiteit enerzijds, geslotenheid en angst anderzijds, blinken ook
in de Afrikaanse familie van Suleyman. Zijn vader en moeder werken
hard. Ze willen dat hun restaurant een succes wordt. Tegelijkertijd vinden ze het moeilijk om contact te maken met de Venlose bevolking,
ze durven niet hun verhaal te vertellen. Het is uiteindelijk aan de ‘vervenlooste’ Suleyman om een brug tussen Afrika en Venlo te bouwen. Al
moet hij daarvoor wel op sleeptouw worden genomen door een Venloos
stelletje. ‘Die twee staan voor de Venlonaar, die open is en vooruitstrevend, maar die ook vooral lokaal denkt en moppert. Venlonaren zijn
heel goed in zeiken op hun eigen stad. De jongen van het stelletje is
vergroeid met zijn stad maar als er een buitenstaander voor hem staat
kan hij die jongen wel op waarde schatten. Het meisje is ambitieus, ze
studeert elders, reist met de trein, maar eigenlijk vindt ze het ook fijn
om in haar eigen veilige stadje te zijn. Dat is in mijn ogen typerend voor
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veel Venlonaren. Ambitie met een rem erop.’
De vader van Suleyman is vluchteling. Een vluchteling zoals we er de laatste tijd tienduizenden voorbij
zien komen in nieuwsuitzendingen. Gaandeweg Oase
wordt duidelijk wat er achter dat woord allemaal kan
schuilgaan. Welke ontberingen en welke onmogelijke keuzes een vluchteling voor de voeten geworpen
krijgt. ‘Dat is precies de kracht van literatuur: lezers
laten voelen wat er achter die mensen steekt. Zonder
te oordelen. Dat doen we al genoeg. Op Facebook,
Twitter en in WhatsApp-groepen zie ik genoeg oordelen langskomen, vaak vanuit angst, zelfbescherming of bot racisme. Nieuwsberichten zijn meestal
erg simpel gebracht en sturen teveel. Als er op tv een
vluchteling geïnterviewd wordt die in minder dan een
minuut zijn verhaal moet doen, dan roept dat meteen
medelijden of woede op. Maar het grote gevoel daarachter is veel ingewikkelder.’

Het debuut van

cLARENcE SEEDORF

Het wervelde om de jongen heen,

Het vertellen van je eigen verhaal, dat is misschien
wel de crux van de nieuwe novelle van Jan van Mersbergen. Na een extreem rustig begin eindigt het boek
in volle vaart, als de hoofdpersoon eindelijk zijn verhaal kwijt kan. Aan iedereen. ‘Dat was er heel snel,
dat laatste stuk. Het gaat sterk over gevoel. Voor mijn
doen is de laatste alinea uitzonderlijk expliciet. “In
de harten van de mensen”, dat staat er, en ik geloof
ook dat dát werkelijke integratie is. Kijk, je kunt met
anderen samenleven, da’s niet zo moeilijk. Maar écht
betrokken zijn, dat is de kern. Dat moet het streven
zijn.’

die eerste minuten. Zou het hem
duizelen? Vers in het veld en het
geelzwart om hem heen zorgde
voor chaos, anarchie in het stalen systeem van Louis van Gaal.
Zou hij hebben getwijfeld, daar
op dat moment? Ieder ander

Toch een boodschap dus? De schrijver lacht. ‘Toch
wel, ja. Want een schrijver die zijn verhalen wil laten
leven, leeft zelf ook. Ik kijk naar anderen, leef samen
met anderen. Dat is erg belangrijk en tegelijkertijd
ook moeilijk. Hoe verhouden we ons ten opzichte van
elkaar? Daarin ben ik realistisch, maar ik wil natuurlijk ook durven dromen, en hopen.’

mens wel. Maar hij? Zo jong als
de jongen was, zo zelfverzekerd
de blik in zijn ogen. Rust. Kijken.
Zoeken naar nieuwe controle, de

Jan van Mersbergen durft zelfs te hopen dat Oase iets
kan veranderen. ‘Ik vertrouw erop dat verhalen die
mij raken ook andere raken. Dat vertrouwen moet je
als schrijver hebben. En misschien brengt mijn verhaal ergens verbetering. Dat zou mooi zijn.’<

techniek als basis. Tien minuten
duurde de orkaan, daarna ging
de wind liggen en konden de armen omhoog. De storm van 28

Frans Pollux (1977) is schrijver, muzikant en programmamaker bij L1.
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door Thijs Pennings
foto’s Egon Notermans /
archief

oktober 1992 was voorbij.
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zag in De Koel was FC Eindhoven de tegenstander.
VVV won met 1-0 en meer dan blij was ik trots. Mijn
aanwezigheid op de tribune had een overwinning opgeleverd, al was die dan niet spectaculair. Van mooie
acties kan ik me niks herinneren, vooral de spanning
is blijven hangen. Voor de neutrale toeschouwer was
mijn vuurdoop bij VVV waarschijnlijk niet om aan te
gluren. Gelukkig had die neutrale toeschouwer er gezien de bezoekerscijfers (op het duel kwamen achthonderd mensen af ) massaal voor gekozen om thuis
te blijven.
Het is goed om te zeggen dat het niet over Seedorf
ging, die woensdag in het najaar van 1992. In aanloop
naar het duel dat de geschiedenisboeken is ingegaan
als het debuut van Nederlands meest succesvolle
clubspeler aller tijden, maakten weinig Venlonaren
zich druk om de geschiedenisboeken. Natuurlijk
werd er uitgekeken naar het bekertreffen in De Koel
maar de leeftijden van de wisselspelers van de gasten en de indrukwekkende carrièreperspectieven van
die ene piepjonge potentiële debutant speelden in de
voorbeschouwingen geen enkele rol. De spanning in
De Koel werd veroorzaakt door de opwindende gedachte aan een stunt en door de komst van Dennis
Bergkamp.

Hij is de meest succesvolle Nederlandse clubspeler aller tijden. Vier champions
Leagues, twee wereldbekers en een handvol landstitels prijken op zijn palmares.
maar ver voordat hij wereldburger werd in madrid, milaan en Rio debuteerde clarence
Seedorf tijdens een wonderlijke wedstrijd in De Koel. VVV-A jax voor de beker op 28
oktober 1992. De start van de grootste Nederlandse voetbalcarrière ooit .

Niets aan de wedstrijd was gewoon. Als een debuut iets zegt over

het verdere verloop van een carrière dan was op die avond al duidelijk
dat deze speler, een joch van 16 jaar en vijf maanden, een bijzondere
loopbaan in het vooruitzicht had. Venlo leefde naar het duel toe. Meer
dan tienduizend toeschouwers kwamen naar Stadion De Koel en zorgden voor files bij de toegangspoorten. Door de onverwacht grote opkomst begon de wedstrijd een kwartier te laat. Het duel zelf was een
spektakelstuk met tien doelpunten – een tafelvoetbaluitslag – dat door
het Dagblad voor Noord-Limburg de volgende ochtend werd bejubeld
als wedstrijd van drie winnaars: Ajax, VVV en het publiek.
Voor zover ik weet was ik wel op tijd. Ik was 10 en al een paar seizoenen
ging ik met mijn vader naar VVV. De eerste keer dat ik een wedstrijd
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Als je de levensloop van Clarence Seedorf en de clubhistorie van VVV naast elkaar legt, dan ontdek je onmiskenbaar jaartallen die van belang zijn. 1976 om te
beginnen. Clarence Seedorf werd geboren op 1 april
van dat jaar in Paramaribo. Hij zal er geen weet van
hebben gehad, maar in de eerste maanden van zijn
leven werkte VVV toe naar een van de hoogtepunten
in de clubhistorie: de promotie op de Wageningse
Berg. Duizenden fans gingen mee en vormden op de

E n h o e g r o o t i s n u de ka n s
da t di e tw e e e l ka a r te g e n h e t l i j f
lopen?

was een jaar na de tweede vijfde plaats gedegradeerd
en weer gewend geraakt aan de eerste divisie. Toch
was er die dag iets van hoofdstedelijke bravoure in
Venlo. De Amsterdamse tegenstander was nog niet
de Europese grootmacht die het weldra zou worden.
Van Gaal was druk aan het bouwen. VVV zelf was net
begonnen met het winnen van wedstrijden na een
dramatische competitiestart die trainer Henk Rayer
de kop kostte. Frans Körver had het stokje overgenomen. VVV was niet bang voor Ajax, had de trainer
gezegd, en het publiek geloofde het.

terugweg een feestende colonne door het land. De
promotie in Wageningen werd een paar jaar geleden
verkozen tot het meest memorabele moment uit de
VVV-historie, boven de bekerwinst van 1959, de twee
kampioenschappen in de eerste divisie en de vijfde
plekken op het hoogste niveau in 1987 en 1988. In
die beste jaren van VVV - Seedorf droomde inmiddels
hardop van een bestaan als profvoetballer - moest ook
Ajax eraan geloven. In Venlo werd het 3-0 en 3-1.
Hoewel er maar een jaar of vijf tussen zat, leek de
glorietijd een eeuwigheid geleden op de dag dat de
wegen van de Venlose Voetbal Vereniging en de jonge
Surinamer voor het eerst daadwerkelijk kruisten. VVV

Voor mij was het de meest ingewikkelde wedstrijd in
mijn jonge bestaan als voetbalfan. We deelden namelijk niet alleen de liefde voor VVV, mijn vader en ik. Als
Mart Smeets vroeg in de zondagavond in onze huiskamer verscheen waren we voor Ajax. Die twee liefdes konden prima naast elkaar bestaan, omdat VVV
zijn potjes voornamelijk in de eerste divisie afwerkte.
VVV was de girl next door, Ajax onze favoriete actrice
op het witte doek. En hoe groot is nu de kans dat die
twee elkaar tegen het lijf lopen?
De Venlose overwinningen eind jaren tachtig heb ik
niet bewust meegemaakt. Wedstrijden tussen Ajax en
VVV werden daarna zeldzaam. Door de bekerloting
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het opeens vol. Er waren een paar duizend man meer
dan normaal. Op de heuvel creëerden ze hun eigen
tribune. Samen met al die mensen voor me zag ik hoe
John van Loen na een half uur de 0-1 maakte. Even
later wisselde Körver, Jay Driessen mocht erin voor de
logge Mario Piqué. Het baatte niet. Op slag van rust
werd het 0-2, Dan Petersen.

lijkt het erop. De jongen die altijd al man leek te zijn,
als volwassene geboren, en die gedurende zijn imposante twintigjarige carrière de twijfel bijna voortdurend verborgen hield, moet hier iets in die categorie
hebben gevoeld. Radeloosheid? Machteloosheid? Al
was het maar heel even.

Zijn eerste stappen als profvoetballer zette Clarence
Seedorf in een stadion dat lange tijd niet zo hongerig
was geweest als in die minuten. De geelzwarte storm
van 28 oktober 1992. Nu analyserend moet die een
minuut of tien hebben geduurd, maar voor mijn gevoel was het een hele wedstrijd. VVV viel aan, joeg op,
zocht de gelijkmaker. Hij viel niet. Ajax hervond de
controle en richtte zich op. De 3-5 van Overmars brak
het Venlose verzet. De euforie ebde weg en Seedorf
vond vaste grond in De Koel. Controle. De lijn terug
in het spel. Het technisch surplus uitbuitend. Kort
voor tijd scoorden Petersen en Jonk nog de zesde en
zevende voor Ajax. Het scorebord zei 3-7. Ik was een
illusie armer en tegelijkertijd verheugd over de meest
Veel vertrouwen was er niet in de keet tijdens de rust. spectaculaire wedstrijd die ik als jongen zelf had bijGeen van de journalisten voorspelde dat de wed- gewoond.
strijd meteen na de pauze zou ontvlammen. En dus
E n da a r, e r g e n s i n di e e u fo was juist dat wat er gebeurde. Binnen tien minuten
werd er drie keer gescoord. Laros maakte de aanslui- r i e mo e t Cl a r e n ce Cl yde Se e do r f
tingstreffer, Jonk en Davids zorgden even later voor o p h e t v e l d h e b b e n g e l o p e n . Me t
een veilige marge voor Ajax. Zo leek het althans. Net w e l k g e v o e l ?
binnen het uur raakte Frank de Boer geblesseerd, Van
Gaal moest noodgedwongen wisselen en koos voor Het is goed om te zeggen dat het ook een dag later
Seedorf, de grote onbekende. De Boer was een van niet over Seedorf ging. De mensen spraken over Bergde drie verdedigers in het 3-4-3 van Ajax en de debu- kamp, over Jonk en over Jay Driessen. In het lyrische
tant kreeg dan ook een defensieve rol. VVV drong in- krantenartikel in het Dagblad voor Noord-Limburg
middels aan. Met succes, want Jay Driessen tekende werd hij wel even genoemd, als jongste Ajax-debusnel voor 2-4 en bracht de hoop terug in De Koel. En tant in de historie (‘Een record dat tot gisteravond
VVV ging door. Twee minuten later was het weer raak. op naam stond van Richard Sneekes, thans Fortuna.
Weer Driessen! Het was 3-4, het stadion ontplofte en Op de derde plaats staat nu ene Johan Cruijff.’) maar
ik was ervan overtuigd dat Ajax rijp was voor de sloop. daar bleef het bij. De wedstrijd had te veel andere verDe euforie gierde door De Koel. En daar, ergens in die halen te vertellen. Van de drie winnaars die de krant
euforie moet Clarence Clyde Seedorf op het veld heb- zag, was Ajax toch de meest aanwijsbare. De club
ben gelopen. Met welk gevoel?
ging een ronde verder en won uiteindelijk de beker.
In de finale werd tegen Heerenveen weer bijna een
Op YouTube is een van de goals van Jay Driessen nog tafelvoetbaluitslag genoteerd (6-2), al waren er geen
te zien. Je moet goed opletten. Het clipje begint en speelminuten voor Seedorf. Kampioen werden de
drie seconden later ligt de bal al in het net. Dries- Amsterdammers niet, in tegenstelling tot VVV.
sen wipt hem over de uitkomende Van der Sar en
schuift hem vervolgens met buitenkant rechts in de Hoe het Clarence Seedorf is vergaan na 28 oktober
lege goal. Blind kijkt toe, legt zijn handen in zijn zij, 1992 is wel bekend. Op het moment dat hij zijn eerJonk is te laat. En daar, terwijl Jay Driessen juichend ste Champions League won – die in 1995 met Ajax
langs de tribunes rent en zich opmaakt voor de buik- – speelde VVV gewoon weer in de eerste divisie. Ten
schuiver die hij seconden later zal inzetten, daar in tijde van nummer twee, in het wit van Madrid, hadeen flits zie je Clarence Seedorf. De rechterhand gaat den de Venlose fans zich erbij neergelegd dat proomhoog. Naar het gezicht? Was er dan toch die twij- motie er voorlopig waarschijnlijk niet in zou zitten.
fel? Het beeld is vaag en volgt Jay, onze Jay, en toch Dat bleef zo in de jaren die volgden. Terwijl de rode
Het kan zijn dat Seedorf vervolgens in trainingspak
de trap opliep voor de thee. Of niet. Misschien begon
hij in de rust al aan zijn warming-up of bleef hij op het
veld om met de andere wissels een beetje te pielen
met de bal. Ik heb het niet gezien. Ik zat in de pauze
in de persruimte, een bouwkeet achter de hoofdtribune waar bekende lokale journalisten met namen
als Henk, Ben en Charles koffie dronken, vieze moppen vertelden en tactische analyses uitwisselden. Een
soort kroeg zonder bier met veel ordinaire mannenpraat, volwassen mannen die jongens werden en een
10-jarig jochie dat zich een van de mannen voelde.

was het die avond anders en moest ik kiezen. Voetballiefhebbers weten hoe dat gaat. Je kunt je van tevoren voornemen om een voorkeur te hebben voor de
ene of de andere ploeg maar pas als de wedstrijd begint weet je of dat klopt. Dan voel je het. Mijn gevoel
was die dag voor VVV.
VVV zou later dat seizoen kampioen worden, maar
daarvan had toen nog niemand het flauwste benul.
Eind oktober stonden we laag in het linkerrijtje. We
hadden een degelijk team met veel jongens uit de
regio en twee jeugdige smaakmakers op de vleugels:
Louis Laros aan de linkerkant en Tijani Babangida op
rechts. De ster van het elftal was Jay Driessen, spelmaker met matje, snor en een subliem rechterbeen.
Driessen had ruim een jaar eerder de overstap kunnen maken naar het ambitieuze NAC maar zette zelf
een streep door die transfer door met een beslissende goal in de nacompetitie de eredivisiedroom van
de Bredanaars uiteen te rijten. Ton Lokhoff noemde
hij na afloop een aansteller. Zijn carrière zou Driessen een paar jaar later vervolgen bij TOP Oss, in een
tijd waarin die club met Chicken Tonight op de borst
speelde en de aanvallers hun doelpunten vierden
door de vogeltjesdans te doen. Clarence Seedorf won
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in diezelfde periode zijn tweede Champions League
en werd Spaans kampioen.
Op 28 oktober 1992 begonnen ze allebei op de bank,
Driessen en Seedorf. Driessen kwam terug van een
knieblessure. Bij Ajax in de basis naast Bergkamp ook
zijn aangever Jonk en mannen als Kreek, Alflen en
John van Loen. Ik bekeek de wedstrijd als altijd vanaf
de perstribune. Niemand vond het een probleem dat
ik wekelijks zonder kaart de tribune op glipte achter
mijn vader aan. Die deed verslag van de verrichtingen van VVV voor de ziekenomroep in Sittard. In de
rust en na afloop belde hij vanuit de persruimte de
hoogtepunten door, zodat de zieken zich een beeld
konden vormen bij de standen op teletekst.
De pers zit in De Koel vooraan op de hoofdtribune.
Voor die tribune loopt, parallel aan de befaamde trap
van het stadion, een heuveltje vrij steil naar beneden.
Tegenwoordig hangt daar een sponsordoek, maar in
die tijd lag er aarde met wat onkruid, een nutteloos
natuurlijk element in het stadion. Tijdens eenvoudige
competitiewedstrijden tegen RBC of Telstar had nooit
iemand interesse in het heuveltje, tegen Ajax stond
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pOSt ScRiptum
In de loop van Seedorfs carrière is mijn eigen voorkeur
veranderd. De wedstrijd waarin VVV in 2007 promotie
afdwong miste ik omdat ik in Amsterdam naar Ajax
keek. Tien jaar eerder was ik gestopt met mijn tweewekelijkse bezoekjes aan De Koel, vervolgens was er een
seizoenkaart bij Ajax voor in de plaats gekomen. De
actrice was bereikbaar geworden, de girl next door een
beetje vergeten. Al hoefde ik niet te kiezen, ze speelden
bijna nooit tegen elkaar. Tot in het najaar van 2007. De
wedstrijd in Venlo werd gespeeld op de voorlaatste dag
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van het jaar. Het was mijn eerste VVV-Ajax sinds 1992.
Vooraf was er de spanning en toen de wedstrijd begon
was mijn gevoel voor Ajax.
Meer dan aan de wedstrijd dacht ik die bewuste dag aan
het debuut van Clarence Seedorf. Ik keek minutenlang
naar de Ajax-bank waarop hij had gezeten. Toen VVV
in de slotfase aanzette en even voor een stevig briesje
zorgde – het was niets in vergelijking met de storm van
vijftien jaar eerder – was dat genoeg om Ajax te doen
wankelen. Het werd 2-2. Teleurgesteld liepen de Ajacieden even later de trap op. Ik keek ernaar en zag Seedorf
die in 1992 dezelfde weg aflegde. Was hij tevreden op
dat moment, de debutant? Opgelucht zeker. De ergste
drie minuten van zijn loopbaan, die zaten er toch maar
mooi op. Dat moet hij hebben gedacht, daar bovenaan
de trap van De Koel. Clarence Seedorf, de twijfel voorbij.

Thijs Pennings (1982) is eindredacteur nieuws en actualiteiten bij Omroep Venlo.
Hij was medeoprichter van jongerensite Kloeken.nl. Nu blogt hij voor de website
van literair voetbaltijdschrift Hard gras. Over het grote Ajax van Louis van Gaal
schreef hij een stuk in de dit voorjaar verschenen bundel Wenen van Geluk.

F ot o Pet er d e Ro nd e

lantaarn van het Nederlands betaald voetbal rond de
eeuwwisseling in Venlo scheen, vond Seedorf in Milaan een nieuwe liefde. Europese hoofdprijs nummer
drie was een feit. Zijn vierde en laatste Champions
League won hij op 23 mei 2007. Toeval of niet, vier
dagen later promoveerde VVV, uit het niets, na dertien jaar Toto Divisie, weer naar het hoogste niveau.<

Prins Jan III (1985) | Wortelepin Blerick | Jan Sijbers (1935) | Liedje: De wortel en de pin | Laatste keer in vol ornaat: in Blerickse optocht in 2007 met adjudanten en Sjengeclub - ‘Nao 22 jaor zien we d’r weer’. | Onvergetelijk: dat een jongetje dat
zijn hondje uitliet me op zondagmorgen voor de prinsenreceptie bij De Staay hielp om de aanhanger over een drempel te
duwen. Die was geladen met 3500 onderscheidingen in sinaasappelkistjes. Hij was de koning te rijk toen ik
hem de allereerste medaille omhing. | Kosten: het heeft wel wat gekost maar ik laat liever in het midden hoeveel.
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tegelse frei-huzaren
hebben een missie
door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde,
privéarchief Frank Poeth
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O p h e t m o m e n t d a t F r a n k P o e t h u i t Te g e l e n i n
de huid kruipt van baron Joachim Reinhold von
Glasenapp moet alles tot in het kleinste detail
kloppen. In traditioneel uniform, met karabijn
en al, voert hij veldslagen, waarbij er voor een
enkel schot precies zeventien commando’s
klinken. Historische correctheid staat hoog
in het vaandel. Alhoewel. ‘Het vaandel is het
enige waarmee we foetele. De Frei-Husaren von
Glasenapp hadden geen vaandel. Maar het ziet
er zo mooi uit…’

Niemand minder dan Koningin Beatrix liep op 2 mei 2007 over het vaandel van de Frei-Husaren. Hare majesteit was aanwezig bij de onthulling
van de vier beelden van Tajiri aan weerszijden van de Venlose stadsbrug. ’Een grote eer en een hoogtepunt voor de Tegelse Frei-Husaren
von Glasenapp’, geniet oprichter Frank Poeth na. Hoogtepunt nummer
twee uit de historie van het hedendaagse vrijwilligerskorps vond plaats
in september van datzelfde jaar. ‘In Oostenrijk werden wij gevraagd om
paus Benedictus XVI te escorteren naar de basiliek van Mariazell. Zijn
eigen Zwitserse garde was er niet. Of we de Wache von der Papst wilden
overnemen. Natuurlijk wilden we dat.’
De Frei-Husaren von Glasenapp, een groepje van acht mannen uit Tegelen en Baarlo dat geregeld acte de présence geeft bij evenementen
en dan in vol ornaat terugkeert naar de achttiende eeuw. Om precies
te zijn naar de Zevenjarige Oorlog, die duurde van 1756 tot 1763. Frank
Poeth (Oberst) is samen met zoon Rik (Rittmeister) en Ton Gubbels (Major)
oprichter van dit regimentje. ‘Ik heb een passie voor geschiedenis en
met name voor baron Von Glasenapp die in Tegelen heeft vertoefd. Op
4 februari 1996 hebben we zijn huzarenkorps weer tot leven gewekt, dus
in 2016 vieren we ons jubileum’, vertelt Frank, leraar geschiedenis en
Engels in het dagelijks leven, Frei-Husar in het gedroomde. Maar toch:
‘Als ik moet kiezen dan leef ik liever hier en nu, want het was een bikkelharde tijd. Het leven was geen lolletje toen.’
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Frank Poeth raakte in de ban van uniformen en tinnen soldaatjes die
hij zelf goot. Ze zijn vandaag de dag nog steeds te zien in het museum
van de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. De vlam sloeg helemaal in de pan toen zoon Rik op een beurs op een oude afbeelding
van een Glasenapp Husar uit 1760 stuitte. Baron Joachim Reinhold
von Glasenapp, die het huzarenleger aanvoerde, woonde een tijdje

op een steenworp afstand van huize Poeth. Een geschiedenislesje van
meester Frank: ‘Von Glasenapp was een Pruisische officier. Hij kwam
in Tegelen terecht omdat hij trouwde met barones Anne Elisabeth von
Hundt die op kasteel Holtmühle woonde. Hij was gelegerd bij een
garnizoen in Geldern. Al paardrijdend door deze streek, toen nog
Duits gebied, stuitte hij op de barones en werd verliefd. Haar familie
kon dat niet waarderen, maar ze zijn in 1744 toch getrouwd. Met medeweten van de barones heeft Joachim op een dag de koets overvallen waarin zij reed. Van het een kwam het ander. In 1747 erfde Von
Glasenapp van zijn schoonvader het kasteel en de bijbehorende titel
Heer van Tegelen.’

Vader

De liefde voor geschiedenis heeft hij van zijn vader Piet Poeth. Samen
met hem en enkele andere liefhebbers heeft Frank de Tegelse Heemkundekring opgericht. ‘Mijn vader was een historicus pur sang, al werkte hij tot aan zijn pensioen als directeur van een machinefabriek. Hij
heeft veel historische boeken geschreven. Van hem hoorde ik over het
huzarenregiment dat ‘ons’ kasteel Holtmühle korte tijd als thuisbasis
had. Ik dacht destijds: dat zal wel, totdat ik in een boek een afbeelding
tegenkwam van de Frei-Husaren von Glasenapp, met daarachter het
woord Tegelen. Dat fascineerde me: mijn geboorteplaats. Ik had blijkbaar toch de genen van mijn vader, want vanaf die tijd – ik was een jaar
of vijftien – heeft het me nooit meer los gelaten.’
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Geen flauwekul

Het Frei-Husarensquadron dat Von Glasenapp in februari 1759 oprichtte
- het was de tijd van Frederik de Grote - bestond uit 158 huzaren. Onder
leiding van majoor Von Glasenapp boden zij de hertog van Würtemberg
hun diensten aan. Ze vochten aan Pruisische zijde mee met coalitiegenoot Engeland tegen Frankrijk, Oostenrijk en Rusland. Toen de hertog
zich eind 1760 terugtrok uit die Zevenjarige Oorlog, sloot Joachim zich
weer aan bij Frederik de Grote. Van hem mocht hij, buiten zijn huzaren
om, nog vijf eskadrons dragonders oprichten. Dit regiment vocht tot
1763 voor de Pruisen. Een aantal regimenten, waaronder dat van Hessen, is daarna naar Amerika gegaan om aan de kant van de Engelsen te
vechten tegen Amerikaanse vrijheidsstrijders.
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‘Met ons regiment spelen we geregeld veldslagen na uit de Zevenjarige
Oorlog’, vertelt Poeth, die inmiddels op de grond voor de tv is neergeknield. Hij heeft krijgskunde gestudeerd, zo vertelt hij terwijl de ene na
de andere dvd met nagespeelde historische veldslagen wordt vertoond.
‘Op allerlei manieren, bij Traditionstreffen, barokfeesten en evenementen
die voornamelijk in Duitsland plaatsvinden, proberen we het leven van
de Huzaren van Von Glasenapp uit te beelden. Re-enactment heet dat.
De uniformen kloppen, de bewapening, het kampement, het eten, de
Goudse pijpen en de gevechtshandelingen. Alles. De officieren spreken
zelfs oud-Duits. Dat is belangrijk. Dit is geen flauwekul, maar het levend
houden van de Tegelse geschiedenis. Carnavalsclubjes zijn er genoeg.’

Karabijn en kolbak

Poeth staat op en haalt een originele sabel en een loodzware karabijn
achter slot en grendel vandaan. Daarvoor is een wapenvergunning nodig; die is er vanzelfsprekend. ‘De karabijn heb ik aan de hand van afbeeldingen nagemaakt. Samen met Wim Huijbers heb ik daar twee jaar
aan gewerkt. Niet van echt te onderscheiden en hij werkt perfect. Precies zoals toen.’ Hij demonstreert, zonder kogels, hoe het geweer werkt.
‘Tijdens een optreden geeft mijn zoon voorafgaand aan een schot zeventien commando’s. Dat zijn de oorspronkelijke commando’s uit 1724,
gevonden in archieven in Berlijn.’
Ook de eveneens loodzware kleding is uit de kast gehaald. Poeth zet een
kolbak oftewel berenmuts op, die zo typisch is voor de huzaren. ‘Gemaakt van echt berenvel’, zegt hij trots. Een tas voor de kogels lijkt als
twee druppels water op een afbeelding die Poeth laat zien in een zeldzaam boek met gedetailleerde tekeningen van traditionele uniformen
en gebruiksvoorwerpen. ‘Ik struin geregeld het internet af naar historische informatie over met name de Zevenjarige Oorlog. Dolgelukkig was
ik toen ik dit boek, ik geloof voor vijftig gulden, op de kop kon tikken.’
Hij bladert verder. ‘Dit gedicht heb ik ook ontdekt. Dat is toch goud?’ En
hij draagt voor:
RASCH MIT DEM PFERDE,
HART MET DEM SCHWERTE
IM SATTEL FESTE BEIM BECHER DER BESTE
DEN FRAUEN HOLD - TRUE
MUT IN GEFAHR
DAS IST DER GLASENAPP HUSAR
De show gaat nog even door. Op een hanger een handgemaakte dolman, blauw met zilveren knopen en zilverstiksel. Over de linkerschouder hangt een rode mantel, de pels. Gemaakt van een soort vilt, afgezet
met zwart nepbont. ‘Alles bij elkaar hebben de kleren alleen al zeker
vijfduizend euro gekost. Dus een goedkope hobby is dit niet. Gelukkig
vindt mijn vrouw het ook prachtig. Ze is zelf barones van het regiment en
heeft schitterende jurken uit die tijd. Af en toe gaat ze mee.’
Op het uniform dat intussen aan de kast in de kamer is opgehangen,
prijkt een rits imposante onderscheidingen. ‘Nederlandse maar ook
buitenlandse onderscheidingen die ik in de afgelopen jaren gekregen
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Blok, Bark Leenders en Frank van Dooren uit Tegelen en René de Bitter uit Baarlo aangesloten bij het korps. Met z’n achten is het volgens
Poeth nog allemaal te organiseren. ‘Iedere huzaar betaalt vijftien
euro per maand, daar doen we alles van. Dat wil zeggen zo’n twee
grote evenementen of kampementen per jaar. Qua reis- en verblijfskosten is dat nog net te doen.’ Nieuwkomers zijn welkom, maar er
moet wel sprake zijn van een klik. ‘Zij doorlopen een procedure van
een jaar waarin ze leerling oftewel stalknecht zijn. Zonder huzarenuniform, alleen een witte blouse en een zwarte broek en laarzen. Als
zodanig moeten ze alle rotklusjes opknappen, zoals tijdens een kamp
hout en bier halen. Wie na het ontgroeningsjaar nog altijd bij de huzaren wil, mag een uniform aanschaffen. De kosten zijn voor eigen
rekening.’ Beschermheer van het regiment van de Frei-Husaren von
Glasenapp is luitenant-generaal der Cavalerie André Blomjous. Hij
wordt in 2016, het jaar van het twintigjarig jubileum, opgevolgd door
generaal-majoor Leen Noordzij.
Wat staat er nog op de bucketlist van de Tegelse baronvertolker, die
leerde acteren bij de Passiespelen (hij nam maar liefst vier keer de rol
van Johannes voor zijn rekening)? ‘We willen nog eens meedoen aan het
naspelen van de gevechten bij Rötha (1 mei 1762) en Teplitz (2 augustus
1762). De Glasenapp-huzaren en -dragonders hebben aan die veldslagen deelgenomen. Bij Rötha is zelfs een groot deel van Von Glasenapps
soldaten gesneuveld. Hijzelf was zwaargewond en het scheelde weinig
of hij was gevangen genomen door de Oostenrijkers. Wat ons verder
onvergetelijk lijkt is om een keer in Amerika mee te doen met een reenactment van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Generaal Steuben heeft
namelijk het leger van Washington opgeleid. De Hessische troepen sloten zich na de Zevenjarige Oorlog aan bij de Engelsen, de tegenstander
van de Amerikanen en Fransen. Er is een grote Steubenparade, maar
jammer genoeg schijnt die in de loop der jaren van een historische optocht veranderd te zijn in carnaval. Het is wel zo dat de Amerikaanse
president daar altijd bij aanwezig is.’

Terug in de tijd

heb. Mijn vrouw en ik zijn allebei geridderd. Maar de medailles mogen nooit worden opgespeld bij veldslagen. Dat hoort niet. En een bril
of horloge of een ander anachronisme is al helemaal uit den boze, op
straffe van het hele kampement trakteren op een biertje.’ Tussen neus
en lippen door vertelt Frank dat hij de Nederlandse verbindingsofficier
is van de Union of the European Historical Military Groups, een vereniging
van 40.000 leden met hoofdzetel in Wenen. ‘Alleen regimenten met een
garnizoen en historisch correcte uniformen kunnen lid worden. Schutterijen zijn uitgesloten, helaas.’

Van stalknecht tot huzaar

Het Tegelse regiment anno nu is een vriendenclub van acht man.
Naast de drie eerder genoemde mannen zijn Stan Hanraets, Luuk
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Paralellen tussen hem en de baron ziet Frank Poeth niet. ‘Behalve dat
hij in deze contreien rondgelopen heeft, zijn er geen overeenkomsten.
Joachim von Glasenapp was een harde man, niet echt netjes. Hij is in de
vele oorlogen negen keer gewond geraakt, waarvan twee keer ernstig.
Hij was een avontuurlijke oorlogsheld en een goed paardrijder. Ik zou
wel willen dat ik terug kon reizen in de tijd om hem persoonlijk te vragen
wat er nu allemaal gebeurd is. Ik mis nog een paar puzzelstukjes waar
ik het fijne van zou willen weten. Ook al voor het boek dat ik samen
met Marcel Dings aan het schrijven ben over het leven van de baron. De
werktitel is Het turbulente leven van Joachim Reinhold von Glasenapp, de Heer
van Tegelen (1717-1800).’ Poeth en Dings zijn daar al jaren mee bezig. ‘Er
zijn ontelbaar veel archieven geraadpleegd, vooral in Berlijn. En onlangs
zijn we in Amerika ene Peter Wilsson op het spoor gekomen die verbluffend veel dingen weet.’
Het jubileumjaar, 2016, zou een perfect moment zijn geweest om het te
lanceren, maar dat gaan ze volgens Poeth niet redden. De verwachting
is dat dit historische epos over twee jaar pas af is.’
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hoe twee ferme knapen Vroom & dreesmann én de hele stad op zijn kop zetten

d

Daarin zal te lezen zijn dat het Frei-Husarenregiment van Von Glasenapp
na de Zevenjarige Oorlog werd ontbonden. Vanaf dat moment verdween
de baron volledig van de radar. Hij zou in 1800 in Köln zijn overleden in
een armenhuis, maar daarvan is in de archieven niks terug te vinden.
Bijna alle documenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Filosoferend over de dood van de baron, komt ook de uitvaart van
Frank Poeth zelf ter sprake. Het scenario daarvoor ligt er al. ‘Graag op
de militaire manier van toen. De huzaren moeten daar uiteraard bij zijn.
Mijn muts, onderscheidingen, sabeltas en sabel komen op de kist en er
worden drie saluutschoten gelost bij het graf. Mijn uniform van vijfduizend euro hoeft overigens niet mee de grond in. Eeuwig zonde. Dat gaat
naar mijn zoon Rik en misschien later naar zijn zoon Fenn, die na hem
de rol van baron von Glasenapp erft. Zodat de Tegelse geschiedenis in
leven gehouden wordt. Want dat is onze missie.’ <

Lean Hodselmans (1966) is freelance journalist en schrijver. Ze werkt als nieuwsverslaggever/redacteur bij
MFM/Dtv in Oss.

e vr o e g e ja r e n z e s t i g
wo r de n g e a s s o ci e e r d
met truttigheid en een
b r a ve je u g d di e z i ch a l t i jd
k e u r i g we e t t e g e dr a g e n .
Re b e l l i e , da t i s va n l a t e r e
ja r e n . d e s i xt i e s - b e g r i p p e n
Wo o ds t o ck e n s u m m e r o f
l o ve do e n i n di e t i jd l o g i s ch e r wi js b i j n i e m a n d e e n
b e l l e t je r i n k e l e n : z e b e s t a a n e e n vo u di g we g n o g
n i e t . n o g g e e n be a t l e m a n i a
in 1961, en al helemaal geen
Ro l l i n g s t o n e s - g e k t e . to ch
l u k t h e t e e n m u z i k a a l du o
i n de l e n t e va n da t ja a r t a l
va n Ve n l o s e t e e n a g e r s i n
b e we g i n g t e k r i jg e n e n z o do e n de e e n m a s s a h y s t e r i e
t e cr e ë r e n , m e t a l l e g e vo l g e n va n di e n . e n da t m e t
e e n z o o n s ch u l di g l i e dje .
d i t i s e e n ve r h a a l o ve r
t h e bl u e d i a m o n ds e n h u n
g e r u ch t m a k e n de b l i k s e m b e z o e k a a n h e t s t e dje va n
l o l e n p l e z e e r. e e n r e co n s t r u ct i e .

door Finbar van der Veen
foto’s privéarchief Piet Janssen

Het memorabele
bliksembezoek van

THE BLUE DIAMONDS
aan Venlo
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the blue diamonds

Ramona, I hear the mission bells above
Ramona, they ringing out a song of love
I press you caress you
and bless the day you taught me to care
to always remember
the ramblin rose you wear in your hair

Of je nu wilt of niet: je kunt in het voorjaar van 1961
niet om Ramona van The Blue Diamonds heen. Het
deuntje is overal op de radio te horen. Of beter gezegd: is nog steeds overal te horen. Want het lied is
dan al een half jaar uiterst populair. Het aanbod qua
hitsingles is begin jaren zestig laag, dus áls je dan een
succesplaatje te pakken hebt dan is het al snel goed
raak. Ramona was in september 1960 verschenen en
blijkt vanaf dag één een gigantisch succes. The Blue
Diamonds hadden al een paar eerdere hitjes gehad,
maar dit plaatje betekent hun échte doorbraak.
Van een doorbraak is nog geen enkele sprake wanneer Piet Janssen, werkzaam bij Vroom & Dreesmann in Venlo, heel wat maanden eerder vanuit de
hoofdvestiging in Amsterdam het aanbod krijgt The
Blue Diamonds te laten optreden in zijn filiaal. Janssen werkt op de platenafdeling, de zogeheten Disco
Bar, en is in die hoedanigheid behoorlijk goed op de
hoogte van het reilen en zeilen in de muziekwereld.
Maar The Blue Diamonds? Nee, dat zegt hem he-lemaal niets.
En dat is ook niet zo heel gek. Want op het moment
dat de eerste contacten over het mogelijke bezoek
aan de Venlose V&D worden gelegd is er nog niets dat
lijkt op de zo succesvolle hitloopbaan die voor de als
aankomende sterren geïntroduceerde The Blue Diamonds wordt voorspeld. Toch besluit Janssen op het
aanbod in te gaan. Voor pakweg vijfhonderd gulden
legt hij een bezoek vast waarvan hij de impact die het
zou hebben nog geenszins kan inschatten. O ja: ook
Mieke Telkamp zal meekomen naar Venlo. Zij zingt in
die tijd nog lang niet over waarheen de weg leidt die
wij moeten gaan en is een redelijk populaire zangeres
die enkele hitjes op haar naam heeft staan. De aanwezigheid van Mieke is simpelweg part of the deal.
The Blue Diamonds bestaan uit Ruud (1941) en Riem
(1943) de Wolff. De piepjonge broers zijn afkomstig
uit Driebergen en hebben Indische roots. Zoals bij
zoveel families uit Indonesië is er altijd wel een gitaar
aanwezig in huize De Wolff. Muziek zit er bij de jongens kortom reeds vroeg in. Op de middelbare school
spelen ze al in bandjes, op de camping in Doorn geven ze in 1958 met hun schoolgroep The Cool Cats
hun eerste concert. Niet veel later worden Riem en
Ruud ontdekt door Jack Bulterman, orkestleider van
The Ramblers. Hij hoort The Cool Cats liedjes van de
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Everly Brothers zingen. Bulterman ziet wel wat in de
groep. Of scherper gesteld: met name in Ruud en
Riem. Met hen heeft hij grootse plannen. Vanaf dat
moment gaan de twee knapen als The Blue Diamonds
door het leven.
Het muzikale landschap van begin jaren zestig is door
huidige ogen bekeken nogal merkwaardig: het duurde destijds maanden voordat een Amerikaanse hit
in Nederland werd uitgebracht. Dus als je een eigen
versie opnam van een succesplaat uit de Verenigde
Staten dan kon je daarmee in ons land scoren voordat de originele versie de overkant van de oceaan had
bereikt. En precies dat doen The Blue Diamonds. Van
de Everly Brothers-hit ‘Till I kissed you wordt een eigen
versie gemaakt en deze slaat aan. Plots zijn The Blue
Diamonds beroemd. Dat is flink wennen: tot dat moment hadden ze vooral opgetreden op verjaardagsfeestjes van vrienden en bekenden, met een aftandse
radio als gitaarversterker. Ineens zijn grote feestzalen
hun podium. Het is in die periode dat oude rot uit het
vak Eddy Christiani het jeugdige tweetal onder zijn
hoede neemt. Hij geeft Ruud en Riem nuttige tips:
‘Blijf staan en buigen. Trek dat applaus eruit.’ Het zijn
leerzame tijden voor The Blue Diamonds.
Het plotselinge succes schreeuwt om meer werk. En
dat komt er. Met Cathy’s clown scoren de blauwe diamanten opnieuw een hit. Wederom is het een cover
van The Everly Brothers, tot ergernis van hún platenmaatschappij Warner Brothers. Directeur Weiss komt
op een gegeven moment zelfs naar hen toe: ‘Jongens.
Dit moet afgelopen zijn, want jullie zitten onze platenmarkt een beetje te verzieken.’ Feitelijk heeft hij
daar gelijk in: The Blue Diamonds verkopen telkens
zo’n 85.000 exemplaren van hun singles en maaien
dus heel wat gras weg onder de voeten van hun Amerikaanse collega’s.
Singletjes worden er in die jaren veelvuldig verkocht
bij de Disco Bar in het Venlose Vroom & Dreesmannfiliaal. De platenafdeling op de eerste etage van het
warenhuis heeft een ruim assortiment. Er is een hoek
met klassieke muziek, maar ook de ‘populaire deuntjes’ vinden er gretig aftrek. Het is nog niet de tijd
van massaal verkochte albums, nee: het publiek gaat
voornamelijk voor de singletjes. In de hitlijsten staan
artiesten als Edith Piaf en Willy Alberti, maar net zo
goed Elvis Presley en Peter Koelewijn. En dus ook The
Blue Diamonds.
Na hun ‘Everly Brothers-clash’ wordt besloten een
andere weg in te slaan. Er wordt afgesproken dat
de De Wolff-broers geen titels meer van The Everly
Brothers zingen. En andersom ook niet, wordt voor
de vorm maar direct vastgelegd. Voor het geval dat
dat überhaupt ooit zou kunnen gebeuren. Maar The
Blue Diamonds moeten dus op zoek naar nieuw werk.

THE BLUE DIAMONDS

Di sc o B ar V &D

Producer Jack Bulterman begint een zoektocht naar
geschikt, onbekend materiaal en komt uit bij acht
standards uit de jaren twintig. Repertoire dat in zijn
ogen op het lijf van de jongens is geschreven, al zien
de twee er aanvankelijk weinig in. Wat heet. Ze bestempelen de liedjes als ouwelullenmuziek. Maar
veel keuze hebben Riem en Ruud niet: ze hebben immers een contract, er moet en er zal een plaat op de
markt komen. Met lichte tegenzin en mede dankzij
de overtuigingskracht van hun vader wordt ‘het ouwelullenwerk’ ingezongen.

Enkele weken later gebeurt er iets cruciaals in de

nog prille hitloopbaan van The Blue Diamonds. Oké,
de twee zijn uitgegroeid tot graag geziene popartiesten, maar de échte doorbraak moet dan nog komen.
Het is inmiddels eind augustus 1960. De laatste dag
van de maand wordt prinses Wilhelmina tachtig jaar.
De voormalige vorstin is weliswaar al jaren niet meer
in het openbaar verschenen en kwakkelt flink met
haar gezondheid, maar natuurlijk kan deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij gaan. En dus komt er
een televisieprogramma over het leven van Wilhelmina, die tussen 1898 en 1948 koningin van Nederland was. Het belooft op voorhand een veelbekeken

uitzending te worden. Het koninklijk huis leeft, sowieso is er slechts één Nederlandse zender. Een grote
kijkdichtheid lijkt kortom gegarandeerd. Eigenlijk
hadden we in dit verhaal niet aan deze televisieshow
hoeven te refereren, want aanvankelijk zouden The
Blue Diamonds er helemaal niet optreden. En wie
weet was alles wat hierna volgt dan helemaal niet gebeurd.
Maar dat alles gebeurt door een speling van het lot
dus wél. Want The Blue Diamonds mogen als invalartiesten wel degelijk optreden, met praktisch heel
Nederland als podium. Willy Alberti moet vanwege
ziekte afhaken, waardoor Riem en Ruud in beeld komen. Letterlijk. Er wordt vooraf gevraagd of de jongens iets nieuws hebben dat ze die avond kunnen
presenteren. Nou, dat hebben ze wel. Maar welke
van hun acht nieuwe liedjes nu de meeste hitpotentie heeft: geen idee. Op goed geluk wordt Ramona
uitgekozen, van oorsprong een Engelse wals. In de
stomme film Ramona werd deze in 1928 op welhaast
klassieke wijze gezongen door Dolores del Rio, maar
The Blue Diamonds hebben een eigentijdse, uptempo versie van het lied gemaakt.
De televisie-uitzending wordt inderdaad heel goed
bekeken. Miljoenen mensen zien de door de toneel-
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THE BLUE DIAMONDS

the blue diamonds

veterane Rika Hopper gepresenteerde show. Tussen
tien voor half negen en tien over tien worden er herinneringen opgehaald aan tachtig jaar Wilhelmina.
Dit alles wordt geïllustreerd met fotomateriaal en
afgewisseld met optredens. Er is ruimte voor ervaren
vakmensen als Albert de Booy en de gebroeders Herman en Pim Tholen, maar ook voor de zo genoemde
‘piepkuikens’ Rudi Carrell en The Blue Diamonds. Er
worden liedjes uit de oude doos vertolkt, een concept waar Ramona prima in past. Voor de eerste keer
wordt het nummer voor een publiek gespeeld, iets
dat op zijn zachtst gezegd niet zonder gevolgen blijft:
het lied slaat in als een spreekwoordelijke bom. Dat
de jongens zelf bij puberend, vrouwelijk Nederland

teenagers als een lopend vuurtje rondgaat.
De tamtam doet haar werk goed: op 21 april 1961, de
dag dat The Blue Diamonds naar Venlo komen, is de
stad dan ook in rep en roer. En dat is nog zacht uitgedrukt. Want Venlo ziet blauw van de mensen die ook
maar een glimp van de geslepen diamanten op willen
vangen. Teenagers, met name. Ze zijn werkelijk overal. Heel vrolijk lenteweer is het niet op die vrijdag:
het is zelfs een tamelijk sombere dag, maar dat deert
de aanwezige mensenmassa kennelijk niets. De twee
beroemde heren komen vanaf de Eindhovenseweg,
logischerwijs staat de rotonde daar helemaal vol met
jeugd. En de Vleesstraat ook. Vóór het V&D-filiaal is
het al helemaal een gedrang tot en met. Daar waar de

Van e e n o nsc huld ige , we in igze ggende agenda- afspr aak t ussen
d e s o e p e n d e p ata tte n v e ra n d e rt h e t aangekondigde opt r eden gaand eweg i n e e n r o od om c irk e ld e f e stiv iteit in hoofdlet t er s
goed in de smaak vallen speelt vanzelfsprekend ook
een rol.
De dag erna staat de telefoon roodgloeiend. Vanuit
het hele land wordt wildenthousiast gereageerd: Ramona is op dat moment niet eens uit op vinyl, maar
er komen overal aanvragen vandaan. Logisch dus
dat de plaat snel wordt afgemaakt én uitgebracht.
En dan gaat het hard. Heel hard. Ramona staat binnen no-time op 1 en is werkelijk overal te horen. En
The Blue Diamonds? Die groeien uit tot ware tieneridolen. Zo belanden ze op de cover van Muziek Expres.
Overal waar het tweetal komt staat de boel volledig
op zijn kop. Restaurants smeken de heren in vredesnaam maar gratis bij hen te eten, als ze maar weer
zo snel mogelijk vertrekken. Want daar waar The Blue
Diamonds zijn, daar zijn ook hun handtekeningenjagende fans. En dat is niet altijd even prettig voor andere gasten, die in alle rust van hun maaltijd willen
genieten.

Dat soort taferelen spelen zich allemaal af in het
najaar van 1960. In Venlo staat op dat moment al een
afspraak gepland met de nieuwe helden. Zwart op
wit. Het onbekende duo dat destijds door Piet Janssen op de gok werd vastgelegd is nu een formatie van
formaat geworden. Van een onschuldige, weinigzeggende agenda-afspraak tussen de soep en de patatte
verandert het aangekondigde optreden gaandeweg
in een roodomcirkelde festiviteit in hoofdletters. Het
belooft wat, als de ferme knapen Riem en Ruud straks
naar Venlo komen. In het hele land zijn de exemplaren van Ramona niet aan te slepen. Ook in de Venlose
Disco Bar gaat het Blue Diamonds-plaatje opvallend
vaak over de toonbank. Dat het tweetal binnenkort
naar deze V&D komt is natuurlijk nieuws dat onder
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komst van ‘Nederlands teenagertrots’ The Blue Diamonds pas om twee uur staat aangekondigd staan er
al om twaalf uur meisjes te wachten op dat wat komen
gaat. Dat blijft niet bij iedereen zonder gevolgen: er is
zelfs een jongedame bij wie de schoenen het door de
drukte hebben begeven. Daardoor wacht ze de resterende tijd maar blootsvoets op haar helden.
In de winkel is het al helemaal een drukte van belang,
de fans zijn in groten getale gekomen. Uiteraard is dat
ingecalculeerd en zijn er door het warenhuis de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. De verkoopsters
met hun stands hebben van tevoren al het veld moeten ruimen om zoveel mogelijk plek te creëren voor
‘Circus Blue Diamonds’. En er is, heel realistisch, al
rekening gehouden met een vrijwel verkooploze middag. Zo vertelt de hoge heer W. Vroom voor aanvang:
‘De verkoop in de zaak zal wel ongeveer stop staan.
Als er dan geen brokken gemaakt worden zijn we al
heel tevreden.’
Ondanks alle voorbereidingen is men er niet helemaal gerust op dat die brokken uitblijven. Voor alle
zekerheid zijn er in elk geval enkele politieagenten
in de buurt. Mocht het er toch te onstuimig aan toe
gaan dan staan zij paraat. Je weet het immers maar
nooit… Vooraf was het lastig in te schatten hoeveel
publiek er daadwerkelijk richting de Disco Bar zou
komen. Voor V&D was en is het bezoek van de artiesten strikt bekeken bovenal een goodwillactie. Dus
hoe meer publiek, hoe beter. Maar dat er zóveel mensen op af zouden komen, nee: dát was nu ook weer
niet verwacht.
Heel eerlijk: dit lijkt zelfs iets te veel van het goede.
Werkelijk overal staan mensen. Rijendik. En allemaal
willen ze straks een felbegeerde krabbel van The Blue
Diamonds. Meiden willen met Riem of Ruud zijn, jon-

gens willen mede daardoor Riem of Ruud zijn. Maar
er is niet alleen jeugd. Zo beent er een schoolmeester
met grote passen door de V&D. Hij is op zoek naar
spijbelende koters. Zijn klas was opvallend leeg die
vrijdag en hij heeft een donkerbruin vermoeden waar
al zijn leerlingen naar toe zijn. Maar zie die maar eens
terug te vinden, in deze menigte. Met nog veel meer
teenagers die op deze aprildag de regels aan hun
laars lappen.
De aanwezige jongens en vooral meisjes zijn tamelijk
hysterisch. Je hoort telkens dezelfde kreten terugkomen. Riem. Ramona. Handtekening. Blue Diamonds.
Ruud. Singeltje. Knappe jongens. In een notendop
datgene dat er zo ongeveer door de aanwezige teenagers heen gaat. Ze praten niet alleen met Venlose
tongval. Er zijn jongelui uit alle hoeken van de streek
aanwezig. Uit Well. Uit Reuver. Uit Koningslust. Uit
Horst. The Blue Diamonds werken als een magneet
op puberend Noord-Limburg. Het lijkt wel alsof er die
middag geen enkele teenager elders is.
Bij de Vroom & Dreesmann-leiding is intussen lichte paniek voelbaar. Binnen zijn veel mensen, maar
buiten staan er nog veel meer. Dit lijkt uit de hand
te lopen. Er wordt zelfs even geopperd de boel af te
blazen. Het personeel gaat het nooit lukken de me-

nigte in bedwang te houden, zulke geluiden komen
voorbij. Achter de schermen wordt gebroed op een
welhaast duivels plan. Als we nu eens The Blue Diamonds doorsturen naar Maria Auxiliatrix? Dan kunnen ze daar een optreden geven. Maar het inmiddels
aanwezige Blue Diamonds-kamp is resoluut: daar is
geen sprake van. Contract is contract. De twee De
Wolff-broers en Mieke Telkamp staan intussen op het
punt om naar de handtekeningensessieplek te gaan.
Met flinke vertraging overigens, door alle commotie.
Het wordt nu echt spannend.
Voor de V&D-medewerkers wordt de situatie alsmaar
lastiger. De hele winkel staat vol, er is geen doorkomen aan. Dit kan haast niet goed blijven gaan. Er zijn
weliswaar ijzeren afzettingshekken, maar er wordt zo
geduwd en getrokken dat het er af en toe behoorlijk
beangstigend uit ziet. En de popsterren moeten beschermd worden, zoveel is duidelijk. Dus al het aanwezige personeel is opgetrommeld om de situatie in
de Disco Bar enigszins onder controle te houden.
Maar de winkel bestaat natuurlijk niet uit slechts de
Disco Bar. Een groot deel van het warenhuis is nu
onbemand, doordat op de platenafdeling alle zeilen
moeten worden bijgezet. Uit de luidsprekers zijn de
klanken van een toekomstige evergreen te horen.

BUUN

51

the blue diamonds

I press you caress you
and bless the day you taught me to care
En dan zijn ze daar. Een uur later dan aanvankelijk
gepland. Gekrijs. Gegil. Gedrang. Niemand staat
meer op de plek waar hij of zij zo-even nog stond,
maar veel ruimte om elders te staan is er ook weer
niet. The Blue Diamonds en Mieke Telkamp nemen
plaats achter de voor hen neergezette tafel. Met hun
ruggen richting muur, om in elk geval hun veiligheid
te waarborgen. Gitaren hebben The Blue Diamonds
niet meegenomen. Het lijkt er daardoor op dat er die
middag geen optredens plaats zullen vinden. Dat is
sowieso van latere zorg: eerst moeten de talloze om
handtekeningen smekende teenagers aan hun trekken komen.
Ruud, Riem en Mieke lijkt de situatie niet veel te doen.
Dit hebben ze waarschijnlijk al vaker meegemaakt.
Maar voor de Venlose Vroom & Dreesmann-medewerkers is deze hectiek nieuw. Een draaiboek is er niet,
ze doen wat hen op dat moment het beste lijkt. Orde
handhaven, meer kunnen ze eigenlijk ook niet.
Er worden trucjes uitgehaald om zo snel mogelijk te
kunnen voldoen aan de wensen van het publiek. Zo
zet Ruud niet alleen routineus zijn eigen handtekening op de vele strooikaarten, grammofoonplaatjes,

onduidelijk, maar dat het aardig in de papieren loopt
staat wel vast. De balans zal later intern worden opgemaakt: naar buiten toe wordt vooral gerept over
een geslaagde middag.
Gezongen wordt er die middag niet meer. Plichtsgetrouw blijven de knapen hun handtekeningen zetten,
totdat iedereen voorzien is. En dan is het afgelopen.
Geen Ramona live, en ook Mieke Telkamp laat haar
vocale kwaliteiten niet aan jeugdig Venlo horen. De
handtekeningensessie is klaar, en vrijwel meteen
verdwijnen de popsterren uit de winkel. Daar waar
urenlang tienermeisjes en jongens over de V&D-vloer
krioelden keert de rust langzaam terug. De meeste
fans gaan tevreden huiswaarts: ze hebben gekregen
waar ze voor kwamen. Maar de schade in de winkel is
zoals gezegd enorm. Zo wordt het kortstondige Blue
Diamonds-bezoek aan Venlo in meerdere opzichten
een happening waar nog heel lang over wordt nagepraat.

Voor The Blue Diamonds zelf was die geruchtmakende eenentwintigste april waarschijnlijk een dag
zoals zoveel in die tijd. Daar waar zij kwamen stond de
boel op stelten. Dat was een gegeven: ze wisten in die
dagen niet anders. Voor Piet Janssen lag het anders.
Híj was degene die het optreden had geregeld, dus
ging hij ook behoorlijk gebukt onder de gevolgen.

En dan is het afgelopen. Geen Ramona live, en ook Mieke Telkamp
laat haar vocale kwaliteiten niet aan jeugdig Venlo horen
tassen en kladblokken, maar ook meteen die van
Riem. En Riem zet naast zijn eigen krabbel ook die
van Ruud. Valsheid in geschrifte, maar het kan: de
handschriften van de twee zijn naar eigen zeggen
toch identiek. Er komt zelfs extra hulp. Er zijn steeds
meer grijpende handen die behoren tot meisjes en
jongens die net niet dicht genoeg bij de popsterren
staan. Ook die handen krijgen de handtekeningen
waar ze naar verlangen. Maar niet van Ruud, en ook
niet van Riem. Winkelmedewerksters helpen stiekem
mee om overal krabbels te plaatsen, zodat de drukte
maar enigszins af kan nemen. Er zijn die middag dus
teenagers zonder dat te weten tevreden gesteld met
handtekeningen van plaatselijke verkoopsters, en
niet van hun idolen.
Ondanks alle hulp gaat het mis. Niet in de Disco Bar,
maar elders in de winkel. Onverlaten merken dat er
op andere plekken geen personeel meer aanwezig
is. Er wordt flink misbruik gemaakt van de situatie.
Ruiten sneuvelen. Horloges verdwijnen. Er wordt geplunderd. Vroom & Dreesmann betaalt een hoge tol
voor de aanwezigheid van de geen weet van de situatie hebbende Blue Diamonds. De precieze schade is
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Een volgende keer zou hij wel twee keer nadenken
wie hij precies vastlegde. Ondanks het oog voor talent
waarover hij onbedoeld bleek te beschikken.
Het beroep van popster is vaak een professie van
voorbijgaande aard. The Blue Diamonds scoren met
Ramona een wereldhit. Ze belanden in tal van landen
op 1. In Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. Maar
ook in bijvoorbeeld Thailand, Japan en in Indonesië,
het land waar hun roots liggen. Zo’n zeven miljoen
singles worden er in totaal van het liedje verkocht.
Met Little ship en Dream baby volgen er nog meerdere
grote hits, maar met geen enkele single komen ze
ook maar in de buurt van het succes van Ramona.
In 1962 wordt alles anders. Ruud en Riem moeten in
militaire dienst. Daar is geen ontkomen aan, ondanks
hun status. Dat er twee bijzondere soldaten bij zijn
gekomen blijkt wel uit de vele meiden die tijdens hun
wachtlopen bij de poort staan te kijken. Maar toch
betekent de legeroproep het begin van het einde: The
Blue Diamonds raken beetje bij beetje in de vergetelheid. In tegenstelling tot Elvis Presley hebben ze geen
materiaal vooruit opgenomen. Daar waar zijn muzikale loopbaan als soldaat gewoon door ging verdwij-

M i eke Tel kam p

THE BLUE DIAMONDS
nen The Blue Diamonds van de radar. Alles ligt stil,
en wanneer ze uit dienst komen is de muziekbranche
veranderd. De beatmuziek maakt dan de dienst uit.
Het is een wereld waar weinig plaats meer voor The
Blue Diamonds is.
Weliswaar minder in de spotlights dan voorheen,
hun muzikale loopbaan gaat desondanks gewoon
door. Ruud en Riem spelen veel in het Verre Oosten
en Duitsland en komen meer en meer terecht in het
circuit waar vraag is naar oude liedjes. Zo af en toe is
er in Nederland ook weer een Blue Diamonds-revival,
waarbij hun werk weer in de belangstelling staat. In
2000 overlijdt Ruud de Wolff. Riem zit begrijpelijkerwijs compleet stuk, maar pakt uiteindelijk de draad
weer op. Met zijn zoon Steffen gaat hij aanvankelijk
door als The New Diamonds, later opereert hij solo,
met zijn begeleidingsband Of Course.
Piet Janssen blijft de Disco Bar nog jarenlang trouw.
Halverwege de jaren zeventig is hij als verkoopmanager zelfs de stromende kracht achter de beroemde vastelaovendplaten die V&D uitbrengt, maar dat
is weer een compleet ander verhaal. De Vroom &
Dreesmann-vestiging bestaat nog steeds, al is dat tegenwoordig wel in een afgeslankte versie. Het filiaal
verdween in 2004 uit het Venlose winkelbeeld, om

enkele jaren later op feniksachtige wijze weer grotendeels terug te keren.
Er wordt bij V&D nog altijd muziek verkocht, maar
meer dan een paar schamele meters cd’s zijn er niet
meer verkrijgbaar. Tijden veranderen. Er zal geen
medewerker meer zijn die zich het Blue Diamondsbezoek nog kan herinneren. Maar voor hen die er
destijds bij waren zit het ongetwijfeld in het geheugen. Nooit is er sindsdien meer een optreden geweest
van een act die de boel zo op de kop wist te zetten.
Misschien is dat maar beter ook. Alhoewel: het was
natuurlijk allemaal wél onvergetelijk, die eenentwintigste april 1961.
Resumerend kleeft er aan dit verhaal uiteindelijk één
groot nadeel: er zullen nu ongetwijfeld een paar Venlose meisjes op leeftijd zijn die ineens twijfelen aan
de echtheid van de handtekeningen van hun helden
van toen. Handtekeningen die ze misschien tot op de
dag van vandaag als een schat hebben gekoesterd en
die wellicht toch een stuk minder waard zouden kunnen blijken te zijn…<
Met dank aan Piet Janssen.
Finbar van der Veen (1981) is freelance journalist en schrijver. Zijn favoriete onderwerpen zijn voetbal, muziek en vastelaovend.
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De beeldverhalen van

EVERT THIELEN

Heel, heel graag wil kunstenaar Evert Thielen
i n Ve n l o e x p o s e r e n . H i j k a n d e m e n s e n i n z i j n
geboortestad dan laten zien wat hij als realistisch schilder in zijn mars heeft, hoe bijzonder
en uniek zijn veelluiken zijn en hoe goed zijn
werk het doet bij het publiek. Zo’n tentoons t e l l i n g z o u e e n m u s e u m a l s Va n B o m m e l Va n
Dam met gemak voor een jaar uit de rode
cijfers helpen.

door Adri Gorissen
foto’s Peter de Ronde
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E v ert T h i e l e n i n z i jn at e l i e r

Het was magisch,
je zag daardoor het
ene beeld na het andere. In feite was dat
hele veelluik een groot
beeldverhaal

Als 6-jarige staat Evert Thielen in 1960 in de Sint-Baafskathedraal van het Vlaamse Gent voor het in 1432 door de gebroeders Jan en
Hubert van Eyck geschilderde veelluik Het Lam Gods. Hij ziet hoe ze symbolisch in beeld brengen hoe God zijn zoon Jezus opoffert (als een lam)
om de mensheid te redden. Maar hij ontwaart ook God zelf, Maria, Johannes de Doper, Adam en Eva, Kaïn en Abel, zingende en musicerende
engelen, pelgrims en nog vele andere figuren.
De kleine Evert is gefascineerd door wat hij allemaal ziet, door de grote
hoeveelheid afbeeldingen, door de enorme kleurenrijkdom van de voorstellingen en natuurlijk door het formaat van het veelluik. Geopend is
het 4,40 m breed en 3,40 m hoog. Wat hem vooral intrigeert is het openen dichtmaken ervan door een suppoost, wat in die tijd nog gebeurt.
‘Het was magisch’, herinnert hij zich, ‘je zag daardoor het ene beeld na
het andere. In feite was dat hele veelluik een groot beeldverhaal.’
Dat moment als 6-jarige voor Het Lam Gods is beslissend voor het leven
en de kunstenaarsloopbaan van Evert Thielen. De daarvoor al altijd tekenende en schilderende knaap weet dan dat hij niets anders meer wil
doen in zijn verdere bestaan. Zijn cultuurminnende ouders nemen dat
als een vaststaand gegeven aan en geven hem alle ruimte om zijn kunstzinnige ambities waar te maken.
Vijfenvijftig jaar later heeft het jongetje zijn dromen waargemaakt. In
de hyperrealistische tak van de schilderkunst is hij een Europese topper
en wereldwijd is hij zo ongeveer de enige die het aandurft én aankan
om veelluiken te vervaardigen. Echte veelluiken, exemplaren dus met
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veel meer panelen dan een eenvoudig drieluik. Veelluiken waarvan je de
panelen maar open en open kunt blijven maken en steeds weer nieuwe
voorstellingen ziet.
Exposities van zijn werk trekken vele tienduizenden bezoekers: in het
Cobra Museum in Amstelveen kwamen in 2002 in negen weken tijd
67.000 mensen zijn veelluiken bewonderen en Museum De Fundatie te
Zwolle haalde in 2011 met een overzichtsexpositie van zijn oeuvre in drie
maanden tijd 47.000 bezoekers binnen.
Evert Thielen (Venlo, 16 april 1945) ontvangt in zijn uit het begin van de
negentiende eeuw stammende monumentale woning in het hartje van
Brugge. Een huis dat toen hij het kocht een bouwval was, maar dat hij
samen met zijn vrouw Gunilla in de oorspronkelijke staat heeft teruggebracht. Het is een gigantisch pand, alleen al de hal heeft het formaat
van een normale vrijstaande woning. Een belangrijk voordeel van het
giga-huis is dat de kunstenaar in zijn atelier zonder problemen zijn veelluiken kan schilderen. De speciale installatie die hij er voor heeft laten
maken, past er door het hoge plafond royaal in.
In niets lijkt Thielen op wat veel mensen zien als het prototype van een
kunstenaar. Hij ziet eruit als een nette heer. Die keurige verschijning is
niks van de laatste tijd. Al tijdens zijn periode op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij na het voltooien van
het vwo op zijn achttiende naar toe gaat, kleedt hij zich onberispelijk.
Gewoon om zich af te zetten tegen zijn medestudenten, vertelt hij.
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EVERT THIELEN

‘Ik had het op die academie na anderhalf jaar helemaal gehad. Niet
alleen vanwege de sfeer, het was begin jaren zeventig, de tijd van het
grote nietsdoen, maar ook door wat er werd gedoceerd en gemaakt. Het
was allemaal abstract en abstract-expressionisme, dus ik kon er niet leren wat ik wilde leren. Toen ben ik er maar vertrokken en mijn eigen weg
gegaan.’
Hoewel die weg eigenlijk al lang duidelijk is, zet een weerzien met Het
Lam Gods tijdens zijn academieperiode hem weer op het juiste spoor.
Thielen: ‘Toen ik er weer voor stond, wist ik het zeker: dit is wat ik wil,
dat ga ik doen. Niet dat ik het wilde gaan namaken, ik wilde voortbouwen op de traditie van toen, die combineren met moderne inzichten
en thema’s. Dat was iets wat ik altijd al boeiend vond: het traditionele
koppelen aan het moderne. Ik heb niks met realistische kunstenaars
die stillevens maken met zeventiende eeuwse tinnen kannen erop. Mijn
mening is dat je de eigen tijd moet schilderen, je omgeving, de mensen
met wie je omgaat. Zeventiende eeuwse schilders schilderden ook geen
veertiende eeuwse mensen.’

De eigen weg

voert hem langs de bejaarde Haagse kunstenaar
Ab Overdam, die hem de fijne kneepjes van het realistisch schilderen
bijbrengt. Hij oefent door het maken van stillevens met daarop bijvoorbeeld een schroevendraaier en een kopspiegellamp. Een modern
gegeven op traditionele manier op doek gebracht. Al werkende – hij
exposeert tussendoor bij Galerie Mokum in Amsterdam – ontstaat de
behoefte om meer te weten over oude verf, de grondstoffen daarvoor
en over de oude wijze van schilderen. Vooral – hoe kan het anders – de
manier waarop dat in de vijftiende eeuw gebeurde, de eeuw van de gebroeders Van Eyck.

Ba si s v o o r de v e r f i s e i ge e l

Mijn mening
is dat je de eigen tijd
moet schilderen,
je omgeving, de
mensen met wie je
omgaat
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Een zoektocht door de literatuur daarover brengt hem in contact met de
Groningse hoogleraar Johan Asperen de Boer, een specialist in natuurwetenschappelijk onderzoek op schilderijen. Via hem komt hij terecht
op het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium in Brussel. Dat
is een postuniversitair opleidingsinstituut waar Vlaamse kunst, en met
name de Vlaamse primitieven, wordt gerestaureerd, bestudeerd en onderzocht. Hoewel hij eigenlijk onvoldoende is geschoold, wordt hij lid
van een groep die onderzoek gaat doen naar uitgerekend Het Lam Gods.
Thielen komt in Luilekkerland terecht.
‘Ik heb daar tien jaar lang samen met anderen onderzoek mogen doen
naar de materiële structuur van Het Lam Gods. Dus niet zozeer naar
wat het betekent – dat interesseerde me ook wel – maar naar het ambachtelijke aspect. Ik kwam er terecht tussen allemaal cracks, die
wereldberoemd waren op hun gebied, en mocht met hele grote elektronenkanonnen werken om bijvoorbeeld uit te zoeken of er chroom zat in
een van de verﬂagen. Bovendien had ik daar een enorme bibliotheek en
fototheek ter beschikking, ik leerde daar werkelijk iedere dag van en dat
probeerde ik toe te passen in mijn schilderijen.
Mijn idee was om eigentijdse onderwerpen – die inspiratie die ik had – te
gaan schilderen op de manier van de Van Eycks. Een verbinding te maken tussen het verleden en het nu. Ik vond dat de broers een sublieme
techniek hadden, een techniek met gelaagdheid erin, die ik probeerde
te weerspiegelen in de betekenis. De verborgen symbolieken en zo, dat
sprak me allemaal heel erg aan. Nou, dat, in combinatie met het idee
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komt. Pas op de zesde laag staat een schets (een ondertekening) van de
voorstelling en daar komt nog een laag overheen voor het uiteindelijke
beeld erop wordt geschilderd.
Aanvankelijk maakt Evert Thielen kleine realistische schilderijen die hij
verkoopt via Galerie Mokum, maar waar hij nauwelijks van kan leven.
Werken als Portret van een stad uit 1975 en Gemaskerd naakt uit 1977, die
precies laten zien wat de titel aangeeft. De studie naar de Van Eycks
brengt hem echter weer bij het veelluik.
‘Ik besefte dat het geweldig zou zijn als ik dat al duizend jaar oude concept van zo’n drieluik nieuw leven in kon blazen’, kijkt hij terug. ‘Ook
omdat ik dan een heel gelaagd verhaal zou kunnen vertellen. Er is een
verhaal op de buitenkant en als je de panelen opent, komen er weer
nieuwe verhalen. Bovendien was ik in diezelfde periode erg gefascineerd
door de muziektheorieën van de componist Wagner. Hij streefde naar
een soort totaalkunstwerk, waarin hij tal van kunstvormen kon samenvoegen om al doende een zo krachtig mogelijke emotie over te brengen.
Toen dacht ik: op die manier kan ik allerlei beelden samenvoegen onder
één noemer en zo een heel thema verbeelden, een heel verhaal vertellen. In 1980 ben ik toen met het hele ambitieuze project van het drieluik
De schilderkunst begonnen.’
De keuze voor dat onderwerp is dan een hele logische, hij is er immers
al vele jaren mee bezig, en dan vooral met de ambachtelijke kant ervan.
Op de buitenkant van het drieluik zet hij, behalve zichzelf als schilder,
een model, portretten van zijn vader en moeder en het materiaal dat
hij voor zijn werk nodig heeft. Op de binnenkant schildert hij modellen, zichzelf als tekenend jongetje en als schilder en een fraai realistisch

De mens is een dier
dat door zijn succes
is voorbestemd om de
wereld langzaam te
overwoekeren en het
overige leven te verstikken

M a ppe n v ol t e k e n i n ge n

Het n o g o n v ol t ooi de v e e l l u i k B e lle nhof

om veelluiken te gaan maken, is eigenlijk hoe ik er toe gekomen ben.’
Gevolg van die studie is tevens dat hij sindsdien altijd zijn eigen verf
maakt. In zijn atelier staat een wandkast met tal van apothekerspotten met grondstoffen. Op etiketten staat onder meer: Engels rood,
gele oker, wijnranken zwart, gebrande omber en lapis lazuli. Thielen:
‘Allemaal grondstoffen die in de laatste zeshonderd jaar zijn gebruikt.
Meestal materiaal dat uit de natuur komt, zoals gemalen gesteente,
plantaardige verfstoffen en aardstoffen. Beenderzwart bijvoorbeeld
wordt gemaakt van runderbeenderen uit de slachterij die worden verkoold en vermalen. Dat gebruikten de Romeinen al om te schilderen.’
Een ander gevolg is dat hij bij het opzetten van een doek dezelfde werkwijze hanteert als de Van Eycks in hun tijd. De ‘doeken’ zijn bij hem in
werkelijkheid mahoniehouten panelen, waarop wel een laag of acht verf
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landschap. Het drieluik is een duidelijke uitdrukking van wat hij als kunstenaar wil. Maar het is tevens een proef van wat hij nou eigenlijk kan.

Met het drieluik

en documentatie over de wordingsgeschiedenis
gaat hij in 1982 toeren door Nederland. Hij begint in Venlo. Overal roept
het bewondering op, maar pas als hij er wat later mee naar New York
gaat (‘Je bent geen kunstenaar als je niet in New York bent geweest.’)
krijgt hij reacties als ‘Wat is dat? en ‘Dat is volkomen nieuw’. Het is voor
hem de reden om verder te gaan met die veelluiken. ‘Ik dacht toen: dat
is dus iets wat niemand doet, laat ik daar mee doorgaan.’
Opnieuw pakt hij het heel ambitieus aan, want dit keer wordt het een
echt veelluik en bovendien kiest hij het thema de schepping. ‘Niet in de
Bijbelse zin. Ik heb eerst de schepping van de natuur geschilderd, vervolgens wat mensen zoal dagelijks scheppen en als laatste de artistieke
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Dat was iets wat
ik altijd al boeiend
vond: het traditionele
koppelen aan het
moderne

schepping, het vastleggen van die scheppingen op een doek. Dat hele
thema belicht je dus in een veelluik, dat is iets wat je in één schilderij
op die manier niet kunt. Zo’n veelluik is als het ware een beeldverhaal.’
Het kost hem vele jaren om De Schepping te voltooien. Gelukkig krijgt hij
op het laatst hulp van kunsthandelaar Loek Brons, die hem financieel
ondersteunt zodat hij het af kan maken. Als het veelluik in 1992 op de
Tefaf wordt gepresenteerd maakt het daar furore. Het trekt zoveel belangstelling dat andere aanwezige kunsthandelaren gaan klagen. Een
van de belangstellenden is Douwe Egberts-topman Cor Boonstra. Van
die krijgt Thielen, die net heeft gezworen nooit meer aan zo’n groot project te beginnen, opdracht voor een derde veelluik. Dat wordt Unified,
waarop hij het bedrijf in beeld brengt, en dat hij in 1996 voltooit.
Daarna volgt in 2005 het veelluik Het verlangen, waarop hij het verlangen
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Overz i c h t ( 2 0 1 2 ) f o t o A nt o n v a n d er Ri et

van de vrouw naar de man en dat van de man naar de vrouw verbeeldt.
De laatste jaren werkt hij voor een welgestelde opdrachtgever aan het
veelluik Bellenhof. In eerste instantie zou het de geschiedenis van dat
landgoed met kasteel en de nieuwe bestemming ervan belichten, maar
door allerlei gebeurtenissen zijn er steeds nieuwe gedachten over wat
Thielen moet verbeelden en komt het werk maar niet af. Nu staat het
– een beetje triest – geparkeerd in een van de grote ruimtes op de benedenverdieping van zijn woning.
Buiten de veelluiken, die het belangrijkste deel van zijn oeuvre vormen,
vervaardigt hij ook portretten en vrij werk. In dat vrije werk stopt hij anders dan andere realisten veel verborgen symboliek. Zo is er het uit 2010
daterende doek Gordeldier waarop een dame in korset te zien is, die op
haar arm als een soort schoothondje een gordeldier draagt. Het zit in
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Ve rl a n g en ( de e l v e e l l u i k , 19 9 9- 2 0 0 6 )
f ot o A n t o n v an der Riet

een ovalen lijst, waardoor het van afstand een oud portret lijkt. Thielen:
‘Als de mensen dan dichterbij komen, zien ze dat het een vrouw in korset
met een gordeldier is. Dat vinden ze shockerend, vanwege het dubbele
dat erin zit. Bovendien verwijst het in deze tijd ook nog eens naar SM. Ik
vind het heel leuk om zo met beelden te spelen.’

Een ontwikkeling van de laatste jaren is dat hij beweging in zijn
werk brengt. Zo is er het schilderij Omhelzing uit 2011, waarop links een
man staat en rechts een vrouw. Op de ruimte er tussen zie je ze nog
diverse keren en bewegen ze naar elkaar toe om zich ten slotte in het
midden te vinden. Op die manier probeert de kunstenaar als het ware
de factor tijd in zijn werk te brengen.
Als je zijn hele oeuvre – zo’n 370 schilderijen – beschouwt valt één ding
zeker op: zijn voorkeur voor wat struisere blonde en liefst naakte vrou64
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G ordel di er ( 2 0 1 0 ) f o t o A nt o n v a n d er Ri et
Atel i er f o t o Do m i ni q u e P r o v o s t

wen. Sowieso schildert hij veel meer vrouwen dan mannen. ‘Ja, waar
komt die voorkeur vandaan’, peinst hij, ‘ik vind een wat vrouwelijkere
vrouw, een wat vollere vrouw mooier om te schilderen. Ze zijn overigens
niet Rubensiaans, niet dik. Eigenlijk is het zo’n beetje het ideale buurmeisje. Vermeer schilderde overigens ook bijna alleen maar vrouwen.
Die zijn gewoon leuk om te schilderen, de bewegingen, de houdingen
en de manieren van kijken zijn interessanter dan bij mannen.’
Thielen heeft zelf de indruk dat hij steeds meer macht krijgt over het
schilderen, dat hij steeds beter kan uitdrukken wat hij wil, dat hij meer
tot de kern komt van wat hij wil zeggen. En wat hij wil zeggen, is niet
uitbundig, hij is geen Salvador Dali benadrukt hij. ‘Ik maak over het
algemeen introverte schilderijen’, zegt hij. Werken die niet zomaar tot
stand komen. ‘Omdat ik steeds maar beter wil en op de toppen van mijn
kunnen wil presteren, vind ik schilderen een heel stresserend beroep,

BUUN

65

EVERT THIELEN

In dat vrije werk
stopt hij anders dan
andere realisten veel
verborgen symboliek

ik begrijp niet dat mensen voor de ontspanning gaan zitten schilderen.
Van de andere kant heb ik die stress nodig, ben ik er eigenlijk verslaafd
aan. Maar het mooiste is als een schilderij af is en mensen er naar kunnen kijken en van genieten.’

Heel graag zou hij de Venlonaren ook weer eens van zijn schilde-

Li n ks: M aker ( 2 0 1 4 ) f o t o Do m i ni q u e P r o v o s t
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rijen laten genieten. Buiten de expositie van zijn eerste veelluik in 1982
is er in Venlo geen tentoonstelling geweest. Hij vindt dat jammer, want
hij heeft ondanks dat hij na zijn geboorte maar anderhalf jaar in de stad
heeft gewoond een warme band met Venlo. Dat komt vooral door de
vele bezoeken – tot zijn 20ste – in vakanties aan zijn grootouders. Grootvader is jarenlang gemeentesecretaris geweest en deelt zijn kennis over
de Venlose geschiedenis met zijn kleinzoon. Die kan daarom over dat
onderwerp nog altijd een goed gefundeerde boom opzetten. Hij volgt
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M om en t su p rêm e ( 2 0 1 3 )
f o t o Do m i ni q u e P r o v o s t

G ro o t v e rl an ge n ( 2 0 14 )
De l eze n d e v r ou w ( 2 0 12 )
f ot o D o min iq ue Pr o v o s t

De invloed van
het verleden ziet hij
terug in zijn directe
woonomgeving

bovendien van afstand de ontwikkelingen in de Venlose cultuurwereld.
Helaas voor hem heeft Museum Van Bommel Van Dam tot nog toe geen
belangstelling voor een expositie van zijn werk. Wel weet Thielen dat de
toenmalige burgemeester Jan Schrijen en diens cultuurwethouder Wiel
Aerts zich na een bezoek bij hem thuis in Brugge sterk hebben gemaakt
voor zo’n tentoonstelling. Net als enkele jaren later een delegatie Venlose ondernemers onder leiding van Jan Berden (van wie hij een portret
heeft gemaakt).
Hij kent de beweegredenen niet, vermoedt enkel dat een presentatie
van zijn werk niet in het museale beleid past. Maar hij zou het wel heel
leuk vinden. ‘Als je Venlonaar van oorsprong bent en een kunstenaar
van enige naam, dan moet je toch de gelegenheid krijgen om in de stad
te exposeren’, is hij van mening. ‘Zo’n museum heeft toch ook een gemeentelijke functie. Een overzichtsexpositie als in 2011 in Museum De
Fundatie te Zwolle zou toch ook in Venlo moeten kunnen. Daar kwamen
in drie maanden tijd 47.000 bezoekers binnen. Van Bommel Van Dam
zou in één klap uit de rode cijfers zijn.’ <

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist en schrijver. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan, zoals het
Limburgs Literatuur Lexicon (2007) en Een Noorse liefde (2012). Hij werkt aan een historische roman over
hertog Reinoud II van Gelre en aan een studie over de architecten Johannes en Jules Kayser.
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Een muzikale reis die al zes jaar duurt

SEF THISSEN
en de Dichterliebe
In de zomer van 2009 kreeg Sef Thissen van leermeester John Bröcheler een
geel boekje in handen gedrukt: Dichterliebe, poëzie van Heinrich Heine, op
m u z i e k g e z e t d o o r Ro b e r t S c h u m a n n . ‘ H è j j o n g , ’ z e i B r ö c h e l e r i n z i j n Va a l s
dialect , ‘doe has alles angesjerum jedoë i die leëve, dat deunt vuur ooch mit et schtoedieëre.
Wenn ste dit kens zenge, kens te alles zenge!’ De Venlose bariton worstelt nog
steeds met de liederencyclus, in zijn streven naar perfectie. Hij vertelt erover, bij hem thuis en tijdens een bezoek aan Düsseldorf.

Dat ‘angesjerum’ sloeg op de afwijkende carrière van Sef Thissen
(1973). Hoewel hij in zijn jonge jaren al stappen in de muziek had gezet,
werd hij eerst directeur in het bedrijf van zijn ouders. Pas na zeventien
jaar liet hij het bloed kruipen waar het niet gaan kon. Hij stortte zich
volledig op de zangkunst, gestimuleerd door zijn vrouw Leta Bell, die
eveneens zangeres is. Haar oom, de befaamde operaster Willy Caron,
had het laatste zetje gegeven. ‘Zijn zus, mijn schoonmoeder, was overleden. Ik had aangeboden om tijdens de begrafenismis een paar stukken
te zingen. Na aﬂoop zei ome Willy tegen mijn vader: “Haal die jongen uit
de zaak.”’ Vader - die zelf koorzanger was - maakte de beslissende keuze
van Sef Thissen niet meer mee (hij overleed in 2007), maar had hem wel
al op het spoor gezet van de wereldberoemde bariton John Bröcheler.
‘Ik besloot maar gewoon om contact met John te zoeken met de vraag
of hij me privéles wilde geven. Dat was in 2009, kort nadat ik een album
met speciaal voor mij geschreven werk had uitgebracht, L’Amore Vincera.’

door Thijs Lenssen
foto’s Peter de Ronde
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In het door hem zelf georganiseerde Viva Classic Live, een jaarlijks openluchtconcert op de Markt voor het Venlose stadhuis, draait het vooral
om operamelodieën. Tijdens het gesprek, in de keuken van zijn mooie
woning, krijgt hij af en toe telefoon over de voorbereidingen voor de komende show. Het evenement, dat hem de titel ‘Venlonaer van ’t Jaor’ heeft
bezorgd, vindt voor de vierde keer op rij plaats. Hij zegt verbaasd te zijn
over het enorme succes, maar hij relativeert ook. ‘Als het drie avonden is
uitverkocht, betekent dat nog altijd dat de meeste Venlonaren er niet bij
waren.’ In het repertoire overwegend stukken van klassieke componisten. Maar vorig jaar verraste hij bovendien met een bijna onherkenbare
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Di ch terlie be o p. 48 van Ro b er t
S chu mann (1810-1856) i s e e n
cyclus van zestien l iedere n ge s e le ctee r d uit het L y risc he I n t e r m e zzo
va n H e inri ch Hei ne (199 7 -18 5 6 ) ,
late r ook o pgeno men in Da s B u ch
der Li eder. Een dichter b e we e n t d e
a f wijz ing van zi jn gel iefd e , d ie
trou w t met een ander. De s t e mm in g s lingert heen en we e r t u s s e n
ver lie f dheid en mel anc h o lie , h o o p
en boosheid, kwel ling e n b e ru s tin g .
D e g e d ichten stammen u it 18 2 2 1 823, Schumann sc hreef d e mu z ie k pas in 1840. De to o n z e t t in g
bew e e g t zich tussen vlin d e rlich t
en e r n s tig. Volgens so mmige n
on tbr e ekt het in Dic hterl ie be ge h ee l of gedeeltel ijk aan d e iro n ie
d ie z o k enmerkend i s voo r H e in e ’s
poë zie. S chumann’s bi o graaf
E ric Fr e deri ck Jensen no e mt als
voorbe el d de regels van Da s is t
ei n Flöten und Geig e n, di e z o n d e r
com m entaar gespeeld w o rd e n .
D e m e lodieuze tonen l ij k e n d an
voorop te staan.
D e d ich ter en de c o mpo n is t h e b ben e lkaar sl echts eenm aal o n t m oe t, in 1828 i n M ünc he n . I n 18 4 0
s tu ur d e Schumann enkele v an z ij n
toon z etti ngen naar Hei n e , d ie
toe n in P ari js woo nde. De d ich t e r
h ee f t er noo it o p gereag e e rd .

als Dietrich Fischer-Dieskau zingt dan een hoge A.
Bij vijf van de zestien liederen kom je dit soort problemen tegen. Maar een bariton kan het heel goed
zingen en een bas ook. Het krijgt alleen een andere
kleur vanwege het timbre van de stemmen.’
Is het sam ensp el t u ssen m u ziek en zang
niet o o k essent ieel?

‘Dat is zeker zo als je het over liederen als Dichterliebe
hebt. Het is een kunstlied, ontstaan in een tijd dat
kunstenaars elkaar inspireerden. Voor die tijd was
de tekst leidend en de muziek ondersteunend. In het
kunstlied zijn beide even belangrijk.
De gedichten van Heine zijn al geweldig, maar wat
Schumann daarmee doet is even meesterlijk. Dichterliebe is totale kunst. Of neem een ballade als Erlkönig
van Goethe. Sublieme regels, maar de tranen rollen
pas als de muziek van Franz Schubert erbij komt. Ome
Willy zei trouwens altijd: “Je moet liederen van Schumann of Schubert zingen, dat is zalf voor de stem.”’

Italiaanse versie van André Hazes’ Zij gelooft in mij. Gezongen als was
het een Napolitaans volkslied.
Dichterliebe, dat precies 175 jaar geleden het licht zag, is andere koek,
beaamt de bariton. Het gele boekje ligt voor hem op tafel. Hij zal het
tijdens het gesprek regelmatig oppakken en er, imposant rechtop,
met zijn lange haren achterover, uit volle borst uit declameren.
Jo h n Brö c h e l e r k w a m n i e t z om a a r m e t d e z e c y c l us . Wi e
h e t s t u k b e h e e rs t , h e e f t v ol g e n s h e m i n é é n k e e r d r i e à v i e r
o p e ra’s o p z ak .

‘Dat begrijp ik wel’, zegt Thissen. ‘Het omvat in totaal zestien liederen. In welke opera zing je 35 minuten aan een stuk? Sinds 2009
spookt de Dichterliebe door mijn hoofd. Ik kan er een half jaar niet mee
bezig zijn, maar ik blijf het met me meedragen. Vorig jaar oktober ben
ik er weer eens aan begonnen, met Susanne Hardick - auk gewoén ein
Venloos maedje - met de bedoeling om er een opname van te maken.
Maar ja,’ zucht hij, ‘dan ligt het wel vast. Aan de andere kant: perfectie
bestaat niet.’
Brö ch e le r v i n d t d a t j e e e n N a t ur s t i m m e h e b t . M a a r h i j
k o n je o p e e n ge gev e n m om e n t n i e t v e r d e r h e l p e n .

‘Technisch liep ik voor mijn gevoel vast, daar moest ik hulp voor
zoeken. Ik wist dat zangpedagoge Gemma Visser - ze is nu 75 jaar op dat gebied een grootheid is. “Je hebt eigenlijk alles,” zei ze, en
daarom wilde ze mij wel gaan begeleiden. Ik had te weinig hoogte in
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mijn stem. Drie maanden later zong ik al een hoge
As. Als je de techniek beheerst, kun je zelfs nog goed
zingen als je je klote voelt. John was daarna stomverbaasd. Hij geeft ook al die credits aan Gemma. Door
haar techniek is mijn stem sprankelender geworden.
Er zijn continu boventonen. Dat is haar verdienste. Ik
ga er nog bijna wekelijks heen, in Eijsden. Bij John
werk ik vooral aan de verdieping. Hij heeft bijna al
die aria’s en liederen gezongen op de grootste podia.
“Het moet op een goede manier gezet worden”, zo
drukt hij het uit. Als het technisch klopt, dan heb je al
een groot deel van de interpretatie.’
Dichterliebe is vooral geschikt voor een
tenor, vinden sommigen. Niet voor een baritonstem.

‘Dat is niet helemaal waar. Schumann heeft het wel
geschreven voor een tenor. Dat is volgens mij ook de
moeilijkheidsgraad voor een ander stemtype. In een
aantal stukken voel je dat ook.’ Hij bladert door de
liederen. ‘Hier staat original key, originele toonsoort
dus. En hier ook. Maar hier zingt de tenor hetzelfde als
de bariton.’ Hij gaat staan, verheft zijn stem en zingt,
handgebarend: ‘Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch
bricht… En hier - Und sah die Schlang’ die dir am Herzen
frißt - gaat een bariton meestal een D zingen. Iemand

Thissen heeft zich verdiept in de Romantiek vanaf
eind achttiende eeuw, toen er bijzondere ontwikkelingen waren in de muziek. ‘De muziekinstrumenten werden beter, men ging virtuozer componeren.
Amateurs konden het niet meer spelen, zo ontstond
er een onderscheid tussen professionele musici en
amateurs. De werken werden groter. Met meer noten,
nieuwe muziekinstrumenten.’
Dichterliebe bezingt en beklaagt de afgewezen liefde.
Sef Thissen is ervan overtuigd dat Schumann er zijn
eigen ervaringen in verwerkt heeft. ‘Hij was verliefd
op de pianiste Clara Wieck, maar ze was lange tijd
onbereikbaar voor hem, vooral door inmenging van
haar vader. Pas in 1840, hetzelfde jaar waarin hij de
liederencyclus schreef, konden ze eindelijk trouwen.
Met tussenkomst van de rechter.’ De Venlonaar spiegelt het stuk niet naar zijn eigen ervaringen. Hij heeft
ook geen negatieve liefdeservaringen. Hij moest Leta
weliswaar veroveren, maar ze was hooguit een beetje
onbereikbaar: ‘Leta is ouder dan ik, ik was 23, zij 31.
In het begin loog ik dat ik 28 was. Toen het serieus
werd, zei ik: “Ik moet je iets opbiechten…” Inmiddels
zijn we vijftien jaar gelukkig getrouwd. Er kan van alles gebeuren natuurlijk.’ Hij declameert een strofe:
‘Hör’ ich das Liedchen klingen, / Das einst die Liebste sang, /
So will mir die Brust zerspringen / Von wildem Schmerzensdrang. Kan mij ook overkomen, natuurlijk. Of deze
hier: Mir träumte, du lägest im Grab’. Gruwelijk natuurlijk als je je dat voorstelt van je geliefde.’
Als hij de Dichterliebe zingt, is hij de verteller, zegt hij.
‘Ik speel niet de rol, ben het karakter niet. Maar ik
moet het wel zo inlevend mogelijk vertolken. En het
stuk gaat inderdaad ergens over, het is een universeel
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Al s h i j de D i ch te rli e be zi n g t, i s h i j
de v e r te l l e r, ze g t h i j . ‘ I k s p e e l
n i e t de r o l , b e n h e t ka r a kte r n i e t’

1. Im wunderschönen Monat
Mai
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Heb je bepaalde rituelen voor een optreden?

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab’ ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

‘Ik ben een totale idioot. Als ik mijn arm tegen een
deurpost stoot, draai ik me om en moet dan ook even
de andere arm er tegenaan stoten. Dwangneuroses
dus. John zegt altijd: “Je hebt een bepaalde Frechheit,
een soort onbevangenheid.” Echte podiumvrees ken
ik niet. Het is weleens voorgekomen dat ik op weg
naar het podium de totale tekst kwijt was. Ik kwam
op, zag het orkest en de dirigent. Toen die een teken
gaf, stroomde de tekst er zo uit. Je moet er tevoren
niet teveel over nadenken, want dan gaat het mis.’

2. Aus meinen Tränen sprießen
Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Jo hn B r ö c heler heeft de k er n v an het
zingen m o o i o nder wo o r den geb r ac ht: je m o et de
adem v an het sp r ek en geb r u ik en o m te zingen.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk’ ich dir die Blumen all’,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.
3. Die Rose, die Lilie, die Taube,
die Sonne
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die
Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die
Eine.
4. Wenn ich in deine Augen seh’
Wenn ich in deine Augen seh’,
So schwindet all’ mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küße deinen Mund,
So werd’ ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,
Kommt’s über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.
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omslachtig uitleggen wat het precies betekent. En
Susanne is weliswaar ‘n Venlose, maar ze heeft een
Duitse moeder - en ze woont in Darmstadt. Ze is hyperintelligent, heeft een grondige kennis van de Duitse literatuur en poëzie. Dat is ook een voordeel bij de
reis die je samen maakt in dit stuk.’ Hij gaat weer aan
de keukentafel zitten.

thema.’ Hij bladert weer door de partituur. ‘Hier: het vierde lied.’ Hij
begint te zingen: ‘Wenn ich in deine Augen seh’ / So schwindet all’ mein
Leid und Weh. In de laatste twee regels vindt een kentering plaats: Doch
wenn du sprichst: ich liebe dich! So muß ich weinen bitterlich. In het vijfde
lied is er nog twijfel of hoop.’ Zingt weer: ‘Ich will meine Seele tauchen /
In den Kelch der Lilie hinein; / Die Lilie soll klingend hauchen / Ein Lied von der
Liebsten mein. In het zesde lied gaat hij helemaal los.’
H e b j e fa v or i e t e l i e d e r e n i n h e t s t uk ?

‘Lied 10 vind ik altijd heel bijzonder: Hör’ ich das Liedchen klingen. En
lied 13 - Ich hab’ im Traum geweinet - waanzinnig. Als dat echt goed lukt,
hè. En dat hangt niet alleen van mijzelf af. We - de zanger en de pianist - staan totaal los van elkaar.’ Hij zingt weer: ‘Ich wachte auf, und
die Träne / Floß noch von der Wange herab’. Klopt met vingers op de tafel
als was het een piano. ‘Er zit zo weinig piano in dit stuk. De pauzes
zijn hier super belangrijk. Op drievierde van het stuk zit een bepaalde
spanning, als de pianist of de zanger dan een fractie te vroeg of te laat
komt, dan verlies je direct een deel van de magie. Dat soort dingen
spelen, als je het hebt over een goed samenspel. Het is zo’n vrij stuk.
En er komt nog iets bij: de pianist speelt in op de zanger, de uitvoering
roept een reactie op bij het publiek, en die reactie heeft weer effect op
de uitvoering. Zo blijft het doorgaan. Totdat er zoiets als ontroering
ontstaat bij de luisteraar.’

‘Volgens John is er geen verschil tussen praten en zingen. Ik ken iemand die in de kroeg altijd het hoogste
woord heeft, met een forse stem. Hij is zanger in een
koor, maar zodra hij gaat zingen, is er van die stem
niks meer over. Ieder optreden is ook weer anders.
Veel hangt af van je stemming. De ene dag voel je je
In de st u dio is er geen p u b liek . Je heb t
onoverwinnelijk, een andere dag kan ik veel onzekerD ic ht e rl ie b e o o k al liv e u itgev o er d.
der zijn, dan denk ik dat er van alles kan gebeuren.
‘Ja, ongeveer zeven keer. Zoals in Domani voor twee- Maar zelfs een goed gevoel is geen garantie voor een
honderd man, in het concertzaaltje van Stassen en in goede uitvoering.’
Darmstadt. Maar het blijft een struggle.
Ik heb hier soms marathondagen met Susanne. Ik Collega’s en leermeesters zien hem ondertussen niet
dacht op een zeker moment: “We moeten wel gek zijn meer als een autodidact, en daar begint hij steeds
om dit te doen.” Maar dan zei ik tegen haar: “Wat ben meer aan te wennen, zegt hij. Als jonge twintiger,
ik blij dat we een beetje gek zijn.”’
toen hij al in het bedrijf werkte, zong hij als hobby
en kreeg hij les van Mia Schoonbrood. De afgelopen
We komen te spreken over de vertalingen van Dich- vijf à zes jaar heeft hij zich diepgaand verder kunnen
terliebe. De moderne, vrije versie van Jan Rot kent hij ontwikkelen. Studiosessies en optredens dragen daar
niet, wel die van Seth Gaaikema, onder de titel Verliefd alleen maar aan bij. Hij heeft er ook geen spijt van dat
& verloren. Hij banjert door de keuken naar het grote hij niet de normale weg via het conservatorium heeft
beeldscherm vlakbij het kookeiland. Zoekt via YouTu- afgelegd. ‘Ken je Bastiaan Everink? Die was eerst mabe naar een tv-uitzending van Vrije Geluiden uit 2009. rinier en nu vaste solist bij de Deutsche Oper Berlin.
Seth Gaaikema is er te gast en geeft uitleg bij de lie- Hij heeft eens verteld dat hij een half jaar op het conderen die een zanger voordraagt: ‘Met rozen, met lelies, servatorium zat, maar hij verloor er het plezier om te
met manen, met zonnen / zo is mijn gevoel voor de liefde zingen. Ik vind dat docenten eigenlijk pas goed les
begonnen’. ‘Verschrikkelijk, dit Nederlands’, zegt Sef kunnen geven als ze zelf twintig jaar op de grote bühThissen, staand voor het scherm. ‘Het Duits is toch nes hebben gestaan. Als dat het criterium zou zijn,
veel mooier.’ Zingt: ‘Die Rose, die Lilie, die Taube, die zouden veel docenten ontslag krijgen.’
Sonne / Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne. De Duitse
Ho e b elangr ijk is m u ziek t heo r ie?
taal biedt bovendien grote voordelen. Mijn schoonzuster is Duitse, bij sommige woorden moet ze heel ‘Heel belangrijk. Je moet een stuk kunnen analyse-
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Ik zing altijd mee. Heerlijk. Vóór tien uur wel een
octaaf lager,’ voegt hij er met een knipoog aan toe.
We gaan naar Düsseldorf om wat dichter bij het vuur
te komen, dat wil zeggen: bij de makers van de Dichterliebe. Het is de geboortestad van Heinrich Heine,
en Robert Schumann woonde er de laatste jaren van
zijn leven, van 1850 tot 1854, tot aan zijn opname in
een krankzinnigengesticht. Voor de componist en
zijn gezin waren het vooral tragische jaren. Hij bleef
er componeren, naast zijn aanstelling als dirigent
voor het plaatselijk orkest, maar kreeg veel kritiek
te verduren. En hij werd geplaagd door hevige stemmingswisselingen en gehoorshallucinaties. Het ging
zo bergafwaarts dat hij vanaf een brug de rivier in
sprong. Hij werd op het nippertje gered, door een
Nederlandse schipper, weet Sef Thissen.
Zelf lijkt de Venlonaar behoorlijk gelijkmatig van
karakter. ‘Ik bin wal enne bliejen toep, kinse zegge. Natuurlijk kan ik me weleens wat minder voelen. En erg
alleen vooral ook. Ik moet altijd zoveel regelen. In het
begin was er niks, ik heb het allemaal zelf moeten
opbouwen. Ik ben ook wel een controlfreak.’ Inmiddels heeft hij een manager, die allerlei afspraken voor
hem voorbereidt en regelt.

5. Ich will meine Seele tauchen
Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund’.
9. Das ist ein Flöten und Geigen
Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.
Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmei’n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.
10. Hör’ ich das Liedchen klingen
Hör ’ ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzensdrang.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh’,
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh’.
13. Ich hab’ im Traum geweinet
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du wärst mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.
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ren. Alles wat de componist erin heeft gelegd, heeft een functie. Ik
moet ineens denken aan de dirigent Riccardo Muti, die er altijd op hamert: doe wat er staat. Je moet de componist respecteren.’ De zanger
stapt weer naar het kookeiland, pakt de afstandsbediening van het tvscherm en googlet op Rigoletto, gezongen door Dmitri Hvorostovsky en
Sumi Jo. Hij zet het volume open: ‘Let op, wat er nu gebeurt. De zanger
zingt aan één stuk, gaat veel langer door dan zoals het er staat.’ Thissen laat het zien in de partituur die hij bij de hand heeft. Daarna zapt
hij naar een moment dat de zangeres haar stem volgens hem veel te
lang aanhoudt en ook nog eens naar de dirigent wijst, ten teken dat
ze nog even wil doorgaan. ‘Ze geilt alleen op zichzelf. De zanger kan
alleen maar stil zijn en valt daarna veel te laat in. Zo moet het dus niet.
Het klopt totaal niet met het origineel.’
Maar hij is wel een groot bewonderaar van Hvorostovsky. ‘Hij gebruikt
alle holtes van zijn hoofd. De kop resoneert als een kathedraal.’ Thissen zou hem heel graag eens willen ontmoeten. ‘Dat gaat me vast lukken’, zegt hij met een glimlach. Tot nu toe is hij immers bij iedereen die
hij bewonderde binnengekomen. ‘Gewoon door op je doel af te gaan.’
NAAR DÜSSELDORF

Een andere zanger, de Amerikaan Thomas Hampson, begeleidt
ons in de auto naar Düsseldorf. Uit de speakers klinkt zijn vertolking
van de Winterreise van Schubert. ‘Ik luister vaker naar dit soort opnames,’ zegt Thissen. ‘Op weg naar een optreden ook, om in te zingen.

van Leta. ‘Zij is een goede coach, een soort spiegel.
Ze heeft zo’n goed gehoor, niet normaal meer. Daar
leer ik veel van, naast de steun die ik krijg van mijn
broer en mijn moeder.’
Hij vertelt hoe hij op zijn zestiende auditie deed op de
toneelacademie in Maastricht. ‘Toen ik thuis kwam,
zei ik dat ik acteur wilde worden. “Komt niks van in”,
antwoordde mijn vader, “het is beter als je het bedrijf in gaat”. Zo ben ik de meao gaan volgen. Met
toch altijd in mijn achterhoofd: Ik wil iets anders, zingen. Rond mijn 21ste kreeg ik mijn eerste les bij Mia
Schoonbrood. Toen ze me had horen zingen, verborg
ze haar hoofd tussen haar handen en boog over de
tafel. Ik dacht: ze vindt het vast helemaal niks. Toen
keek ze op en zei: “Als je een Stradivarius hebt, wil dat
niet zeggen dat je viool kunt spelen. Met zo’n klassieke stem moet je iets doen”, zei ze er achteraan.’
Heimwee naar het bedrijf heeft hij niet. Ik ben wel
blij met mij zakelijke achtergrond. Het is mijn vaste
overtuiging dat ik door mijn ondernemersverleden
dingen in de kunst voor elkaar krijg. Alles wat je in
het leven meemaakt, bepaalt wie je bent.’

Bilker Straße 15, een van de woonhuizen van Robert
Schumann in Düsseldorf. Een medewerker van de RoTerwijl Thomas Hampson zijn Winterreise vervolgt, bert Schumann Gesellschaft heet ons welkom. Bij de
vertelt de Venlose bariton hoeveel steun hij geniet naam Sef Thissen gaat weliswaar geen belletje rinkelen, maar als hij de aanleiding voor het bezoek hoort,
reageert hij enthousiast: ‘Es ist ja gerade 175 Jahre
her daß die Dichterliebe geschrieben wurde!’. Hij wil ons
graag een rondleiding geven. Nou ja, rondleiding,
een klein vertrek aan de voorzijde is ingericht als
museumpje, met foto’s, brieven, partituren en beelden. Én een Tafelklavier uit de Werkstatt van Johann
Bernhard Klems (ca. 1840 / 1850). ‘Het instrument is
helaas niet van Schumann geweest’, zegt de medewerker, ‘maar het is wel uit zijn tijd.’ Als Thissen erachter plaatsneemt - hij speelt een stukje Bach - valt
op hoe klein het eigenlijk is, zeker bij het postuur van
de baritonzanger.
Er ontspint zich een gesprek tussen de zanger en de
medewerker over de waanzin van Schumann. ‘Hij had
er ook al eerder last van’, zegt Sef Thissen, ‘maar hier
in Düsseldorf ging het steeds slechter. Ik denk dat het
met elkaar te maken heeft. Iemand die zo geniaal kon
componeren als Schumann, moest wel bijna gek worden. Genie en waanzin liggen dicht bij elkaar, zeker in
de tijd van de Romantiek. Het ging in Düsseldorf ook
achteruit met zijn carrière als dirigent. Op het laatst
mocht hij alleen nog zijn eigen stukken dirigeren, dat
moet hij als een soort ontslag hebben gevoeld’.
De sprong van Schumann in de Rijn, op 27 februari
1854, komt natuurlijk ter sprake. ‘Hij was gekleed in
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een ochtendjas, maar dat viel niemand op, het was
Rosenmontag,’ zegt de medewerker. ‘Gelukkig werd
hij op het nippertje gered.’
‘Door een Hollandse schipper’, zegt Thissen.
Dat wist de medewerker niet.
Staand bij een groepsfoto van het gezin Schumann,

vertelt deze over de relatie van Robert en Clara en
de jonge musicus Johannes Brahms. ‘Lange tijd ging
het gerucht dat het jongste kind Felix - van wie Clara
zwanger was, toen Robert psychisch al erg ziek was
- door Brahms verwekt zou zijn. Die woonde bovendien in het huis aan de Poststraße waar Clara ook
woonde. Maar het gerucht is weerlegd, althans met
grote waarschijnlijkheid. Robert en Clara hielden een
huishoudboekje bij, waarin hun geslachtsverkeer
zorgvuldig genoteerd werd, en dat klopte precies met
de geboorte, negen maanden later, van Felix.’ De medewerker glimlacht.

Jahren so. Eine Reise ist es.’ Uit zijn smartphone
klinkt even later de stem van Bröcheler die de Dichterliebe zingt.
‘Wunderschön.’
‘Bijzonder om hier te mogen zijn,’ noteert Sef Thissen
in het gastenboek. En: ‘De reis gaat verder’.

De medewerker probeert de naam te ontcijferen:
‘Wie heißt er nochmal?’
Sef.
‘Aha, von Joseph.’
In het Heinrich Heine Institut, schuin tegenover Schumann’s huis, mogen we helaas geen foto’s maken. Alleen in het halletje beneden. We zijn helaas ook net
twee dagen te laat voor een muzikale uitvoering (‘mit
Kaffee und Kuchen’, vermeldt een folder) van Heine’s Im wunderschönen Monat Mai, als onderdeel van
het feestprogramma ‘175 Jahre Dichterliebe’. Thissen
koopt twee boeken, het Buch der Lieder - ‘dat geef ik
John een keer cadeau’ - en een boek over Schumann.
Als hij afscheid neemt (‘einen schönen Tag noch’),
reageert de medewerkster vertederd: ‘Ach, ich hör
schon die Baritonstimme.’
We wandelen door de Altstadt naar het geboortehuis
van Heinrich Heine in de Bolkerstraße. Er is nu een
boekhandel in gevestigd. Maar boeken heeft Sef al
gekocht, en dus gaan we verder, richting Hofgarten,
waar een standbeeld van Schumann moet staan.

In een vitrine liggen de ‘Musikalische Haus- und
Lebensregeln’ die Schumann opstelde. Of we die al
kenden?
‘Jawel’, zegt Sef Thissen. Ik heb er thuis een vertaling
van liggen. Die zijn inderdaad schitterend.’ Hij vertelt
over de aanbeveling van zijn leermeester om Schumann’s Dichterliebe onder de knie te krijgen.
‘John Bröcheler? Ach, den kennen wir ja hier auch.
Der war öfter in Düsseldorf.’ Of de zanger het stuk
ook al live opgevoerd heeft?
Thissen noemt de steden Groningen, Venlo, Darm- Het is een zonnige meidag en de terrassen van de resstadt. ‘Es ist ein struggle,’ zegt hij, ‘geht schon seit taurants en cafés zijn druk bezet. ‘Ik krijg bijna zin
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in Bier en Bratwurst,’ zegt Sef Thissen. Het is lastig om in deze stadsdrukte zomaar twee eeuwen terug
in de tijd te gaan. We zijn ver verwijderd van de tijd van de Romantiek. De zanger heeft net uitgelegd
waarom die periode hem zo boeit.
‘Gevoelens werden verbonden met
de natuur: die Blumen die ﬂüstern’.
Mooier kun je een verliefdheid volgens hem niet verwoorden.
‘Ik vind ook dat de muziek van tegenwoordig past bij de hardheid
van de maatschappij. Als ik de muziek hoor waar mijn dochter naar
luistert, verschrikkelijk.’ Hij heeft
bewust gekozen voor de klassieke
muziek. ‘Dat heeft voor een deel
met mijn achtergrond te maken.
Mijn vader hield al van klassieke
muziek. Had platen van Pavarotti.
Die vond ik heel erg mooi. Elvis
Presley, daar was ik dan weer wel
helemaal gek van. Maar voor de
rest had ik niks met popmuziek,
ook niet als het op tv was. Toppop,
of hoe heette dat programma, ik
vond het vreselijk, dat gedreutel.’
In het park treffen we allereerst
een goede vriend van Schumann:
Felix Mendelssohn (1809-1847),
trots poserend met een viool. Thissen maakt er foto’s van. ‘Hij kwam
uit een rijke Joodse familie. Zijn
vader had genoeg geld om hem
een privéorkest te laten dirigeren.
Sommigen vinden zijn Elias een
moeilijk stuk, maar ik vind het
makkelijker dan de Matthäus-Passion van Bach. Om naar te luisteren
bedoel ik’. Er schiet hem iets te
binnen. ‘Misschien leuk om te vertellen. Ik zong de Elias eens terwijl
Mia Schoonbrood in het publiek
zat. Na aﬂoop zei ze dat ze zeer
ontroerd was. Het optreden deed
haar denken aan de uitvoering van
John Bröcheler uit 1973 - toevallig
ook nog mijn geboortejaar. Die
vond ze altijd de beste.’
We stuiten op de kop van toneelschrijver Christian Dietrich Grabbe
(1801-1836), die somber naar be-

neden staart. ‘Wat een verschil
hè’, zegt de zanger. ‘Dat zie je vaker bij ﬁlosofen en schrijvers, ze
staan totaal anders in het leven
dan musici’. Zijn bewering wordt
even later gelogenstraft door de
kop van Schumann: een prachtig
uitdrukkingsvol beeld waar de tragiek, zijn geestelijk lijden, van af
straalt. Als was het een drenkeling
waar het water overheen stroomt.
Sef Thissen fotografeert hem eveneens. Iets verderop laat hij zich vereeuwigen bij een enorme abstracte
sculptuur van Henry Moore. In het
park moet ook ergens een beeld
staan dat naar Heine verwijst,
maar dat vinden we niet.
We sluiten het bezoek af met een
eenvoudige maaltijd. Geen Bier en
Bratwust, maar Wienerschnitzel
bij een Italiaan.

Bronnen:
Voorafgaand aan het interview vond een gesprek plaats met John Bröcheler (1945) in het
Zuid-Limburgse Epen. Verder zijn de volgende boeken en artikelen geraadpleegd:
Martin van Amerongen, Het matrassengraf.
Heine’s sterfbed 1848-1856 (Amsterdam,
1985)
Jan Cuijpers, ‘Venlo omarmt zijn zingende
zoon’, in Dagblad De Limburger, 8 september 2014
Erick Frederick Jensen, Schumann (Oxford /
New York, 2012)
Jan de Kruijff, ‘Musicalifeiten’, de grootste

VENLO

‘Ik vond het

heel bijzonder,
top’, zegt Sef Thissen weer terug
in zijn woning. ‘Oh ja, die huisregels van Schumann.’ Hij haalt een
tijdschrift uit de kast met daarin
de ‘Musikalische Haus- und Lebensregeln’ van Schumann in het
Nederlands. Het zijn in totaal 68
aansporende aforismen. Hij leest
er een aantal voor:

kennisdatabank voor klassieke muziek: www.
quadrevisie.nl/jandekruijff
Jos van Leeuwen (red.), Schumann, Gottmer
Componistenreeks (Haarlem, 1988), gedeeltelijke vertaling van Tim Dowley, Schumann:
his life and times (1982)
Christo Lelie: ‘Robert Schumann’s Musikalische Haus- und Lebensregeln’, in: Piano
Bulletin (2006/3), Themamummer ‘Robert
Schumann 1856’
Ruud Maas, ‘Bariton Sef Thissen voelt zich
echte Sef’, in: Dagblad De Limburger, 6 november 2010

‘Speel in de maat! Het spel van menig virtuoos lijkt op de gang van
een dronkeman. Neem zo iemand
niet als voorbeeld.
Vertragen en jagen zijn fouten die
beide even groot zijn.
Bekommer je er niet om wie er
naar je luistert als je aan het spelen bent.
Speel altijd alsof er een meester
naar je luistert.’

Hans Toonen, John Bröcheler: Levenslang

‘En deze,’ zegt de zanger glimlachend, ‘die moet je zeker gebruiken: Je kunt veel van zangers en
zangeressen leren, maar geloof hen
niet in alles.’ Een bulderende baritonlach galmt door de keuken.<

Thijs Lenssen (1957) is freelance journalist en

Zingen, 2006

Buunredacteur. Voor Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad schrijft hij een wekelijkse kunstrecensie. Najaar 2015 verscheen ‘Altijd elf willen
blijven’, een boekje met ﬁlm op dvd, als portret van
Venlonaar Sef Dael (1930-2015).
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Mujjo

de hobbelige weg naar succes

De t w e e b lin k e n d e M e r c e d e s s e n o p d e p a r k e e r p la a t s v o o r d e Ne d in s c o Fa b r ie k in Ve n lo lij k e n t e h o r e n b ij t w e e g e a r r iv e e r d e s ig a a r r o k e n d e z a k e n m a n n e n d ie a l j a r e n s u c c e s v o l h u n p r o d u c t e n m o n d ia a l s lij t e n . H e t c o n t r a s t
t u s s e n d e z ilv e r k le u r ig e b o lid e s e n d e t w e e b e s t u u r d e r s e r v a n k a n b ij n a
n ie t g r o t e r z ij n : g e s c h e u r d e s p ij k e r b r o e k e n , s n e a k e r s e n p e t j e . H e t p e t j e
h o o r t b ij Ro b in ( 2 6 ) . De g e s c h e u r d e s p ij k e r b r o e k e n h e t z w a r t e s h ir t j e m e t
d ie p e v - h a ls b ij z ij n o u d e r e b r o e r Re m y ( 3 0 ) . S n e a k e r s v a n Nik e d r a g e n d e
b r o e r s N a g e lm a e k e r a lle b e i.

door Ruud Stikkelbroeck
foto’s Egon Notermans

‘We hebben even geen koffie, maar wel een verse smoothie met

bosvruchten,’ zegt Robin. Het kantoor van Mujjo, op de eerste etage van
het Nedinscocomplex, is basic ingericht met oog voor historie en natuurlijk materiaal. Houten tafels van oude pallets en industriële hanglampen uit een oude fabriekshal borduren voort op de geschiedenis van
het gebouw. ‘We moeten Tom Canters verontschuldigen,’ zegt Remy als
zijn broertje de smoothies op tafel zet. ‘Hij is op reis. We doen het dus
even alleen.’ ‘Door die dure auto’s denken mensen dat het financieel
goed gaat,’ aldus Robin. ‘Het gaat ook goed met ons, maar we rijden die
auto niet om te laten zien hoe goed. We vinden auto’s gewoon tof. En we
kunnen er in rijden, dat scheelt.’
Precies achttien dollar betaalden ze ooit voor de domeinnaam mujjo.
com. ‘We waren op zoek naar een korte en pakkende .com, die zijn er
niet meer veel’, zegt Remy. ‘De naam Mujjo is eigenlijk opvallend goed
voor achttien dollar.’ Hij vertelt over het begin van het bedrijf. ‘Tom Canters en ik waren al vrienden toen we begin 2009 besloten om een half
jaar naar China te gaan met het plan producten te importeren en via
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het merk opgezet en het product ontworpen. ‘Het
was achteraf niet de juiste startup op het juiste moment,’ aldus Robin. ‘Het heeft wel iets van toekomst
uiteindelijk. De nieuwe smartwatches van nu maken
gebruik van een soortgelijke techniek, maar we waren er veel te vroeg mee en hadden geen geld om het
langer vol te houden. Dus zijn we ermee gestopt.’
Op de site getpowerpad.com kan iedereen nog zien
waar de mannen van Mujjo zich enkele jaren geleden
mee bezig hielden. Als herinnering houden Remy,
Robin en Tom de site in de lucht, al is het product al
enkele jaren geleden overleden.
Gelikt
Het eerste product waarmee Remy, Robin en Tom
succes hadden, was een handschoen waarmee je het
touchscreen van je iPhone kon bedienen. Om iets te
forceren, besloten ze om zichzelf op 31 oktober 2011
een deadline op te leggen van één dag om een bijpassende webshop te lanceren. Tot diep in de nacht
werkten ze door om de site online te krijgen. Twee
dagen later lanceerde nu.nl-redacteur Colin van
Hoek de startup van de Venlose ondernemers door er
een artikel aan te wijden. ‘Dat was vet, want opeens
stroomden de orders binnen,’ zegt Remy lachend.
‘We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan.
We hadden wel wat editors gemaild maar het bericht

H et i s e e n i n s p ire re nd
bo ek, o md at h e t je
s t i mu l e e r t o m v an d e
geba a n d e p ad e n a f te
wi j ke n

een webshop in de markt te zetten. Evert Munnich sloot aan, hij woont
er nog steeds en heeft er nu een voetbalschool. Ik studeerde op dat moment bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en besloot
daarmee te stoppen om me volledig te richten op het ondernemen. Ik
weet nog dat ik het op een dag tegen mijn ouders vertelde, ik zag er
natuurlijk best tegen op. Mijn vader reageerde enthousiast, dat had ik
niet verwacht. Via een makelaar in China vonden we een appartement
voor 850 euro per maand. Dat was best een luxe optrekje, al leefden we
verder vooral als studenten.’
‘oFFiciële’ iMpoRteuRS
Na een half jaar kwamen ze terug. Een ervaring rijker en een illusie armer. Remy: ‘Achteraf kun je zeggen dat het niet direct een product heeft
opgeleverd en dat ons initiële plannetje niet is gelukt, maar we hebben
veel geleerd over het land en de infrastructuur. Bovendien hebben we
er contacten aan overgehouden. Voor een nieuweling is China veel te
groot en het aanbod te overweldigend.’ Inmiddels had ook Robin zich
aangesloten bij zijn broer en diens vriend. ‘Ik las in die tijd boeken over
ondernemen, waaronder Rijke pa, arme pa van Robert Kiyosaki’, zegt hij.
‘Dat gaat over slim investeren. Het is een inspirerend boek, omdat het
je stimuleert om van de gebaande paden af te wijken. Ook ik ben met
school gekapt; ik zat op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
Dat heb ik maar vier maanden volgehouden. Ik voelde me er niet thuis.
Te zweverig.’
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Samen bedachten de jonge ondernemers een nieuw
plan: het importeren van e-readers van het merk
ONYX naar Nederland. Remy: ‘We deden ons voor
als officiële importeurs, terwijl we dat eigenlijk niet
waren. Het liep best goed, totdat andere importeurs
het tegen een lagere prijs gingen verkopen, er is altijd
wel iemand die genoegen neemt met minder marge.
We besloten om een eigen merk op te richten, zodat
we de markt en prijsstelling zelf in hand zouden kunnen houden.’ Dat was in 2010. Dat eigen merk werd
Getpowerpad, het product dat in datzelfde jaar onder
die naam werd ontwikkeld was een draadloze oplader voor iPhone. In samenwerking met een vriend,
Gu, die in China een engineer in dienst had, werd

op nu.nl, snel overgenomen door andere media, liet
het zaakje echt ontploffen. We hadden op dat moment alleen maar wat samples én geen verpakking,
alleen wat foto’s hoe het eruit zou moeten zien. Een
beetje handig knippen en plakken leverde een gelikt
product op dat kennelijk de interesse wekte van het
publiek.’ Robin vult aan: ‘Het is niet raar dat zoiets via
een pre-order-systeem gaat, dat zie je tegenwoordig
steeds vaker onder het mom van crowdfunding. Maar
als je ineens tweeduizend orders binnen krijgt moet
je het product natuurlijk wel heel snel gaan produceren, zeker met Sinterklaas en Kerst op komst.’
Remy: ‘Wat ik ervan heb geleerd is dat de contacten
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Me t de o p g e da n e co n ta cte n , de ke n n i s v a n
h e t l o g i s ti e ke p r o ce s
i n Ch i n a e n de j u i s te
ma r ke ti n g ze tte n de
o n de r n e me r s e e n l i j n
o p me t b e h u l p v a n
e e n de s i g n e r u i t Ho n g
Ko n g . Mi n i ma l i s ti s ch
me t l u xe ma te r i a l e n

met die redacteuren van cruciaal belang kunnen zijn.
We hebben inmiddels echt ontzettend veel contacten
opgebouwd die de basis leggen voor de verkoop van
onze producten. Als goede tech- en lifestylesites over
je schrijven, komen er meteen bestellingen binnen.
Een goede website en uitstekende productfotografie
zijn de andere elementen die van doorslaggevend
belang zijn om überhaupt te kunnen verkopen. Daar
besteden we veel tijd aan.’ ‘Remy is ook wel een perfectionist’, zegt Robin droog.
Tussen de dag van het artikel op nu.nl en Sinterklaas
zat precies een maand. In die tijd moest het product
worden geproduceerd en per luchtpost verstuurd
naar Europa. Via een tussenhandelaar moesten de
duizenden handschoenen uiteindelijk vóór 5 december bij de consumenten op de deurmat liggen. ‘Het
was echt een race tegen de klok,’ aldus Remy. ‘Ik weet
nog dat Tom en ik op 2 december onze langverwachte
zending gingen afhalen, ik geloof op vliegveld Zaventem in Brussel. Het was echt een hel om die zending
los te krijgen. Je wil niet weten in wat voor geautomatiseerd logistiek doolhof je dan terecht komt. Uiteindelijk zijn we midden in de nacht pas teruggereden
naar Venlo. Maar gelukkig mét onze spullen.’ Robin
stond inmiddels met een team van stagiaires klaar
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voor de kwaliteitscontrole. ‘Bij een eerste productie
kan er namelijk nog van alles mis zijn. Remy en Tom
zijn een paar uurtjes gaan slapen. ‘s Morgens zijn ze
naar de distributeur gereden. De producten zijn dezelfde dag nog verstuurd en waren op 5 december bij
de klanten die ervoor hadden betaald. Dat was wel
cool.’
ZoMeRpRoDuct
‘We hebben toen echt een hele goede winter gedraaid,’ zegt Remy. Toch ging het fout. ‘Tegen het
voorjaar kwam er als gevolg van een inschattingsfout
en logistieke problemen een grote zending te laat
binnen uit China. De winter was eigenlijk al voorbij
toen wij nog pakweg 16.000 paar handschoenen op
voorraad kregen. Onze winst van de winter zat opeens weer in voorraad.’ Omdat handschoenen in de
zomer niet verkopen, gingen Tom, Remy en Robin op
zoek naar een nieuw product, als toevoeging op de
handschoenencollectie. Dat werden telefoonhoesjes
voor de iPhone. Sleeves en cases. Met de opgedane
contacten, de kennis van het logistieke proces in China en de juiste marketing zetten de ondernemers een
lijn op met behulp van een designer uit Hong Kong.
Minimalistisch met luxe materialen. De huidige stijl

van Mujjo borduurt daarop voort. Robin: ‘Dat verliep het eerste jaar heel
erg goed. De verkoop in het najaar van 2012 liep lekker en we hielden
er voor het eerst ook echt wat aan over. De site thenextweb.com schreef
zeer complimenteus over ons product: “As much of a case fanatic as I am,
it takes a lot to catch my eye these days … That wasn’t a problem for Mujjo’s
new lineup...”. Dat gaf een geweldige boost. Veel internationale media
volgden.’
Maar in 2013 kwam er een nieuwe kink in de kabel: ruzie met de co-ontwerper in Hong Kong. ‘Hij verdacht ons er onterecht van dat we achter
zijn rug om bij de fabrikant produceerden,’ legt Remy uit. ‘Op de een of
andere manier kregen we dat gevoel niet meer weg bij hem waardoor de
productie gestaakt werd en we opnieuw moesten beginnen.’ ‘Dat heeft
ons alles bij elkaar een jaar gekost,’ zegt Robin. ‘In dat jaar waren we
de eerste met leren touchscreen-handschoenen, dat heeft veel goed gemaakt. We moesten alles opnieuw doen, we zijn vanaf scratch begonnen
en hebben de producten in alle opzichten verbeterd. Dat duurde even,
maar het heeft zich uitbetaald. Uiteindelijk zijn we pas in 2014 weer volop sleeves gaan verkopen. Gelukkig was dat wel meteen een heel goed
jaar.’
toekoMSt
Mujjo zette de ingeslagen weg voort en ontwerpt nu luxury leather goods
voor Apple-producten. Ieder nieuw model is voor de heren aanleiding
om ook een nieuw bijpassend ontwerp op de markt te brengen. ‘Leer
geeft een luxe uitstraling,’ vertelt Remy. ‘We presenteren het als Dutch
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Robin: ‘Tom focust op retail en sales. Hij weet exact
waar we overal liggen met onze producten. Wij weten
dat eigenlijk niet precies, het zijn er inmiddels zoveel
wereldwijd, bovendien gebeurt bijna elke dag wel iets
noemenswaardigs. Laatst waren we in Qatar op een
vliegveld in Doha en toen bleken we daar in de Virgin
Megastore te liggen. Dat is wel echt vet. Tom vergeet
ons dat soort dingen soms te vertellen.’ Inmiddels
heeft Mujjo een eigen warehouse in Shenzen in China
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om rechtstreeks te kunnen exporteren naar Korea,
Japan, Rusland en de Verenigde Staten. In Shenzen
zit Frank Fu, een medewerker die de logistiek verzorgt. Makelaar Fu regelde in 2009 het appartement
voor de jongens bij hun eerste bezoek aan China. Hij
werd een vriend en werkt nu fulltime voor het bedrijf.
In 2015 mikt Mujjo op een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2014. Met de verre toekomst zijn
de mannen niet bezig. Remy: ‘Op dit moment zijn
we de structuur aan het veranderen om de verkoop
makkelijker te maken. Nu zijn we nog te afhankelijk
van personen en zelf niet een-op-een te vervangen.
Daar moeten we uiteindelijk natuurlijk wel naartoe.
Als een van ons wegvalt, hebben we een probleem al
kunnen we daar steeds beter op anticiperen. Maar
eerlijk gezegd zijn we meer bezig met een case voor
de nieuwe iPhone dan met de vraag waar ons bedrijf
over vijf jaar staat. De markt voor telefoonaccessoires
staat niet bepaald op instorten. Nu liften we nog gewoon lekker mee op het succes van Apple.’<

Ruud Stikkelbroeck (1977) is directeur van Venlo Partners. Daarvoor directeur/
hoofdredacteur van Omroep Venlo en journalist bij L1.

Prins Matthijs I (1997)| Keieschiéters Arcen | Matthijs Vullings (1963) | Liedje: Kiék mich in de oëge
Laatste keer in vol ornaat: tijdens het aftreden in november 1997, alleen de steek (zonder veren) mocht ik houden. | Onvergetelijk: het bezoek aan de allereerste prins, mijn oom Ger Coenders. Hij was ongeneeslijk ziek maar we hebben donderdag
voor de carnaval nog samen een biertje gedronken. Kort daarna is hij overleden. |Kosten: wat ik zelf moest kopen waren
bretels, manchetknopen en zwarte schoenen. Al met al zal ’t mij 500 euro hebben gekost, dat was het meer dan waard.

Craftmanship, al is het vooral Dutch Design natuurlijk. De Chinezen produceren het uiteindelijk. Daar
doen we ook niet geheimzinnig over. We ontwerpen
wel alles zelf. Dat is best een lastig proces, want na
de lancering van een nieuw type iPhone of iPad moet
je heel snel met een passend product komt. Daarom
houden we geruchten over nieuwe modellen goed in
de gaten. Binnenkort komt de iPhone 6S op de markt,
daar zijn we al mee bezig. Maar je moet ook goed uitkijken, want een product kan anders uitvallen dan
de geruchten. Ooit werd in, ik geloof de iPad 2, een
kleine verandering doorgevoerd met als gevolg dat
de slaapstand niet meer werkte. Sommige merken
hadden daar niet op gerekend waardoor ze een nieuw
ontwerp moesten maken. Dat blijft altijd een risico.’

F oto Pet er de R on de

Ald Prinse Ga lerie 3

Mujjo
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D E V E n Lo S E A L P E n

K

ent u Rob Pala? Zomaar een onbekende man met een wielrenfiets. Maar hij is ook
koning. Koning van de Kaldenkerkerberg. Totdat iemand ooit nog sneller naar boven

fietst en Koning Pala van zijn troon stoot. De website Strava houdt het allemaal bij. Elke
heuvel heeft een Strava-koning - en een koningin - en een hele hoop troonpretendenten. Wat
het gebied rond Venlo voor Strava bijzonder maakt, is dat er meer te klimmen valt dan waar
dan ook in de verre omgeving. over de strijd tussen Venlose koningen en kroonprinsen.

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde
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Zoals tijd relatief blijkt te zijn, zo is ook hoogte
dat. Wie in het zuiden van frankrijk wordt geboren,
schrikt niet van een flinke klim. goed; de mont ventoux is buitencategorisch, maar een hellinkje meer of
minder zal de plaatselijke hobbyfietsers niet afschrikken. Het leven bestaat er uit klimmen en dalen, en
dan weer klimmen.
voor de gemiddelde venlonaar zijn het onoverbrug-

bare hoogtes. de kaldenkerkerberg: veel pittiger
wordt het hier niet. misschien is de leutherberg nog
wat steiler, en stalberg nog wat langer, maar dan zijn
de smaken zo’n beetje op. dat neemt niet weg dat
wie gewend is aan het vlakke, in de kleinste heuveltjes al bergen van formaat ziet. in de hoofden van al
die wielrenners die op zondagochtend in hun strakke
pakjes rond venlo koersen, veranderen plaatselijke
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glooïngen in alpentoppen en bulten in pyreneeëncols. Het toeval wil dat het gebied direct ten oosten
van venlo ongekend heuvelachtig is. Het is er geen
andorra, maar toch: een rondje van 50 kilometer
vanuit venlo via Hinsbeck naar de televisietoren bij
süchteln en weer terug, levert je meer hoogtemeters
op dan welke route ook in de verre omgeving. in nederland is alleen Zuid-limburg heuvelachtiger.
al die klimmetjes - als ze al zo mogen heten - staan
geregistreerd op strava. Zodra je een account aanmaakt op die website kun je via een app op je telefoon bijhouden waar je fietst en hoe snel je dat doet.
iedereen kan segmenten creëren: vaste route-fragmenten, bijvoorbeeld een klim of een afdaling. van
elk segment houdt strava automatisch ranglijsten bij:
de snelste tijden van de dag, van dat jaar en allertijden. aparte ranglijsten zijn er voor je vrienden of voor
je gewichtsklasse.
de app heeft het hobbyfietsen veranderd: elke zondagse rit is verworden tot een wedstrijd, zo niet met je
fietsvrienden dan wel met jezelf, want op elk segment
kun je je eigen records verbeteren. denk dus nooit
meer van die eenzame wielrenster dat zij zomaar een
stukje aan het peddelen is - die vrouw kan geen meter meer fietsen zonder dat haar prestatie gemeten
en gezien wordt.
Heuveltjes, flink wat fantasie én de app strava maken
van het venlose achterland een persoonlijke tour de
france. voor wie het ook wel eens wil proberen: dit is
ons tourboek met bij de ruigste segmenten, de tips
en waarschuwingen van strava-toppers uit venlo.
WELK ‘RUnDJE SüchTELn’?
er is geen hét rundje süchteln. je kunt meerdere wegen volgen naar de televisietoren van süchteln, en er
zijn ook meerdere opties terug. de hier voorgestelde
route is wel de meest gebruikte - dat kun je terugzien
op zogenaamde heatmaps van strava die registreren
waar het meeste fietsverkeer plaatsvindt. uitgekeken
op dit specifieke rondje? Bouw dan ook eens deze
prachtige beklimmingen in je tourtocht in:
- de Wankumerstrasse in Hinsbeck
- de klim in het centrum van Herongen, bovenop
rechtsaf richting die Blaue lagune
- Hübeck vanuit grefrath naar Hinsbeck: een enorm
lange aanloop, vals plat weliswaar, en dan nog een
verschrikkelijke korte klim als toetje.

*4 GR EFR AT hER ST R A SSE [ST R A VA ]
b o v enaan na m o len r ec ht s aanho u den / r ec ht saf:
B ü sc hen / 2e link s (let o p , r u im na de windm o len)
ko u l
weg v o lgen, b o c ht naar r ec ht s, b er gje af, b er gje
o p , b er gje af, k r u ising v o o r b ij, b er gje o p (sc hlib ec k ) / b o c ht naar link s, b o c ht naar r ec ht s / b ij
gr o te weg: r ec ht saf
*5 509 [ST R A VA ] ‘M i EnEn BERG’
k lim / afdaling / o nder aan in de r em m en, want b ij
k r u ising link saf de dr u k k e weg o v er stek en / weg
v er v o lgen t o t aan k r u ising / link saf, du s v o o r b ij
b o r d ‘B o c ho lt ’
*6 Bo cho LT [ST R A VA ]
k lim , weg v o lgen / sc her p e b o c ht, r ec hts aanho u den / slinger ende afdaling (r itt er str asse) / do o rr ijden to t aan k r u ising m et ‘mü hlenheu weg’ / daar
r ec ht s, sc her p e b o c ht m et lo sse st eentjes o p de
v er har de weg in b o c ht
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o ir lic h
v o lgen to t in b o c ht naar link s, daar afslag r ec ht s
nem en, r ec hts aanho u den, wo r dt Hü b ec k
*11 hüBEcK [ST R A VA ]
do o r r ijden t o t aan k r u ising, daar link saf ter u g v ia
‘B ü sc hen’ / k lim m et je / na c afé tweede weg link s
/ v o o r b ij m o len (‘B ü sc hen’, wo r dt ‘gr efr at her
str asse’) / lange afdaling / v er k eer slic ht en: r ec hts
/ b ij Ho tel jo st en link saf v ia ‘o b er st r asse’
*12 o BER ST R A SSE [STA VA ] ‘L E M UR D’hi nSBEcK’
v o lgen, wo r dt ‘Heide’

*7 M ühL EnhEUWEG [ST R A VA ] ‘M o PPEnT o P’
lang v als p lat / k lim / steile afdaling / o nderaan k r u ising b ij gr o t e weg: r ec hts (lo b b er ic her
str asse) en dan m eteen link s (do r fstr asse) / einde:
link s (B ar io nst r asse)

Heide
r ec ht s aanho u den b ij sp lit sing / lange afdaling
v o o r b ij Waldesr u h / na tweede b r u ggetje link saf /
eer st e weg r ec ht s

B ar io nstr asse
weg v o lgen to t einde: daar link s (B ist ar d)

Her sc heler Weg
do o r r ijden t o t eer st e weg link s, ‘po elv enn’ / einde
r ec ht s

D E Ro U T E
m a a k z e l f e e n run d j e s üc h t e l n

* 1 S TA L BE RG W E G [ S T R A VA ]
b ov e n a a n , e i n d e v a n s t r a a t , r e c h t s / r ot on d e
l i n k s / w e g v ol g e n t ot v i a d uc t l i n k s a f : H i n s b e c kerweg
* 2 h i n S BE c K E RW E G [ S T R A VA ]
ei n d e l i n k s / v oor ’ t v l i e g v e l d b i j d e r e uz e - p r ul l e n m a n d r e c h t s / t us s e n p a a l t j e s d oor / d r uk k e
w e g 2 2 1 ov e r s t e k e n / poe l v e n n , m e t e e n 1 e l i n k s
/ r e c h t s a a n h oud e n , b l i j f t poe l v e n n / e i n d e w e g
rechts
He r s c h e l e r We g
ei n d e w e g l i n k s , b l i j f t H e r s c h e l e r We g / e i n d e
w e g r e c h t s , w or d t H e i d e
* 3 h E i D E [ S T R A VA ] ‘ WA L D E S RU h ’
v oor b i j H a us Wa l d e s r uh / r e c h t s a a n h oud e n
( H e i d e b l i j v e n v ol g e n ) / o b e r s t r a s s e , s t e i l e a f d a l i n g n a a r c e n t r um H i n s b e c k / b e n e d e n : r e c h t s /
verkeerslichten: links
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*10 R i T T ER ST R A SSE [ST R A VA ]
lange aanlo o p , slinger k lim , u iteindelijk afdaling B o c ho lt , o nder aan afdaling r ec hts (le t o p:
ge vaar lijk e B o cHt me t st e e nt je s) / do o r r ijden, b ij k r u ising m et gr o te weg 509 o v er st ek en en
r ec ht do o r / weg v o lgen / v als p lat / sc her p e b o c ht
naar link s o nder b o m en / k r u ising m et fiet sp ad,
r ec ht do o r ‘o ir lic h’

*8 BiSTARD / BoiShEiMER WEG [STRAVA} ‘SüchTELE’
weg v o lgen, lange k lim / b o v enaan b ij t elev isiet o r en: link saf
v e r s t e p u n t
(b anaantje? )
lo b b er ic her str asse
afdaling / b eneden, no g in afdaling, link saf,
k leiner e weg o p (k ö lsu m er Weg), o ple t t e n:
ge vaar lijk / do o r r ijden t o t k r u ising: r ec ht saf
B ar io nstr asse t er u g r ic hting k er k / na k er k : eer st e
weg r ec ht s, do r fstr asse

po elv enn
gr o te weg o v er stek en / t u ssen p aalt jes do o r / weer
t u ssen p aalt jes do o r (r ec ht s aanho u den du s) / b ij
v liegv eld en ijsc o wagen link saf
B lo em ar tsweg
do o r r ijden t o t aan ‘Hinsb ec k er weg’ (tweede weg
r ec ht s)
*13 hi nSBEcKERWEG [ST R A VA ]
einde: r ec hts, ‘jo s k lijnenst r aat’

do r fstr asse
einde: dr u k k e weg, daar r ec ht s en v o o r Hau s B erger m eteen link s, ter u g o v er mü hlenheu weg

jo s k lijnenst r aat
weg v o lgen, b o c ht naar link s, r o t o nde m et po st weg
o v er st ek en

*9 M ühL EnhEUWEG [ST R A VA } ‘M o PPEnT o P A nDER SUM ’
k lim , afdaling t o t aan k r u ising: daar link s

*14 KA R EL VA n EGM o nDST R A AT [ST R A VA ]
lange afdaling, t o t aan r o t o nde
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S TA L B E RG
Hoogt evers c H i l 2 1 me te r ,
gem iddelde He l l i n g 2 pro c e n t
s travarijder: K yA n B oS c h
( 2de va n de 98 o p di t s e g me n t )
pr : 1 m a art 2015, 3 6 .3 km/ u, 1:2 4 mi n uut

• • • • • ‘iedereen kent stalberg. Wat dat betreft is
het net alpe d’Huez, maar dan misschien iets minder lastig. stalberg begint lekker vloeiend. voor je er
erg in hebt, ben je al aan het klimmen. ik had hier
ooit de beste tijd op strava. ik was dus kom, King of
the Mountain. Zodra iemand sneller fietst en je van
je troon stoot, krijg je een berichtje op je telefoon.
toen dat gebeurde wist ik meteen dat ik mijn kroon
terug wilde veroveren. nog eens die berg trotseren. ik
plande het op 1 maart: vroeg in het seizoen, met flink
wat wind. We hadden al 90 kilometer achter de rug,
maar besloten nog een rondje süchteln eraan vast te
plakken, dat zijn dan nog eens 40 tot 60 kilometer,
afhankelijk van je precieze route. niet de meest gunstige omstandigheid om je op stalberg helemaal leeg
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te fietsen, maar ik wilde mijn titel zo graag terug én
de wind stond goed.
ik begon zo hard dat ik ter hoogte van café ’t gildehoés terug moest naar het middenblad. dat is precies
het punt waar veel recordpogingen stranden, waar
mensen breken die te hard zijn begonnen. Het hielp
dat ik niet alleen was: mijn vrienden schreeuwden me
over dat dode punt heen. midden op de kruising met
de karel van egmondstraat schakelde ik terug naar
het buitenblad zodat ik het laatste wat vlakkere stuk
weer vol op de pedalen kon staan. mijn fiets zwiepte
van links naar rechts en mijn tong raakte mijn geschoren benen, maar ik haalde het. ik was weer King
of the Mountain. een uur lang, om precies te zijn. Want
toen kwam mijn fietskompaam thuis waar hij zijn
strava-gegevens kon uploaden, en toen bleek hij
twee tellen sneller te hebben gefietst. nol sturmans
heet-ie. maar ik moet koning nol zeggen.
tip? duimen. je moet bij deze berg namelijk geluk
hebben dat er geen auto’s komen op die kruising: als
je even in de remmen moet kun je een record vergeten.’

WAL DESRUhE
Ho o gt e ve r scHil 32 me t e r ,
ge midde lde He lling 3 pr o ce nt
st r avar ijde r : RUUD ST iKKEL BRoEc K
(93st e van de 725 o p dit se gme nt )
pr: 11 augustus 2013, 28.5 km/u, 2:16 minuut
Ruud Stikkelbro eck

lin ks Pascal Vaes, rechts Car l o v a n N ist el r o o y

de teller gaat lopen en verspil niet onnodig energie
voor de meetpunten.
strategisch is er op dat pannekoek van de maandsegment, want zo heet dat vlakke stuk op de Hei,
weinig te melden. gewoon fietsen en 500 meter later
uitpuffen. Bij Waldesruhe, 5 kilometer verder, hoef je
je pas weer moe te maken.
mijn enige tips gaan over de voorbereiding: zorg dat
je bandjes tussen de 7,5 en 8,5 bar zijn volgepompt,
en hou rekening met de wind. als je wind tegen hebt
kun je een record vergeten. sterker nog, om de top 10
te halen moet je op dit specifieke segment een flinke
wind in de rug hebben.’

PAnnEKo EK VAn DE MAAnD
Ho o gt e ve r scHil : ge e n
st r avar ijde r : hAnS WERPS
(ko m, 1st e van de 693)
pr : 22 aug 2013, 50.3 k m/u, 37 se c

• • • • • ‘je kunt een rondje süchteln vanuit venlo
beginnen met stalberg, maar de groep waar ik mee
fiets pakt meestal de karel van egmondstraat of de
schaapsdijkweg naar boven. Het komt op hetzelfde
neer - die eerste klim vertelt je precies hoe goed je
benen zijn. vervolgens draai je de villawijk nieuw
stalberg in en dan neem je de Hinsbeckerweg richting de Hei. dat stuk weg, vanaf het viaduct tot aan de
bocht naar het zweefvliegveld, is ook een segment op
strava. een van de weinige segmenten uit het rondje
süchteln waar geen stijging in zit. dat lijkt eenvoudig: schakel naar de grote molen, het grote blad, het
grote mes, 53/11, en haal alles uit de kast.
maar de kunst is vooral om niet te vroeg te beginnen,
dat wil zeggen: niet vóór het segment. geldt eigenlijk
voor alle strava-segmenten. check van tevoren waar

• • • • • ‘als ik alleen fiets laat ik hem het liefste
links liggen. maar met mijn vrienden kom ik er niet
onderuit: Waldesruhe is de eerste duitse klim als je
een rondje süchteln maakt, iedereen wil daar knallen. en eigenlijk zou ik dat ook moeten kunnen want
die berg is helemaal niet zo steil en je kunt van ver al
zien waar het schip strandt. Hij gaat na het beginstuk
heel geleidelijk omhoog.
tips? Buitenblad blijven rijden. niet terugschakelen
als het begint; die neiging heb je misschien.
ik denk dat je vanaf de parkeerplaats bij café Waldesruhe moet gaan, want het wordt dan alleen maar
makkelijker, op dat pittige einde na. op de een of andere manier vergeet ik dat altijd: ik fiets het middenstuk altijd zó hard dat ik de laatste steilere honderd
meter inzak. en dat kost tijd. kijk, in aanleg moet
ik in 2 minuten boven kunnen zijn, zeker als ik het
vergelijk met mijn andere strava-tijden op het rondje
süchteln. maar nu sta ik 93ste… pfff.
ik denk dat ik dit seizoen nog een keer een goedgeplande aanval ga uitvoeren. en dan nog een beetje
overhouden voor het einde. of ik dan op de wind let?
Bij Waldesruhe nauwelijks. aan wind mee heb je daar
namelijk niet zoveel, al kost een stevige wind tegen
je wel wat tijd.
Weet je wat het is? ik ben er een beetje bang voor,
voor deze klim.’
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staan. Hier wordt het ook echt steil, met percentages
van boven de 10 procent en op het steilste stuk zelfs 14
procent. Het fijne vind ik dat ik me vanuit hier kan focussen op de schitterende molen op de top. al heb ik,
wanneer ik eenmaal bij de molen ben, nauwelijks nog
energie over om te genieten van de architectonische
schoonheid. voorbij de molen lijkt het alsof je boven
bent. maar niets is minder waar. Het laatste deel lijkt
wel een kopie van het eerste deel: vals plat. Hoewel ik
onderaan nog snelheid kon maken op dat vals plat, is
dit in het slotstuk niet meer aan de orde. Hier is het
bijkomen en herstellen voor wat het rondje süchteln
nog in petto heeft.’
Mi En En BERG

• • • • • ‘de klim ‘mienen berg’ is de berg van een
van mijn fietsmaten. Hij wil daar altijd winnen, en op
de een of andere manier krijgt hij dat ook voor elkaar.
ik noem het daarom wel eens een heuveltje, maar
GREFRAThERSTRASSE
daar doe je ‘m te weinig eer mee. Het is best een aarHoogteverscHil 27 meter,
dige klim omdat-ie zich zo lang uitstrekt. Het mooiste
gemiddelde Helling 3,7 procent
is als je hem volledig neemt, en niet pas bij de start
stravarijder; noUD JAnSSEn
van het segment. Hij neemt heel geleidelijk de vorm
(415de van de 1087 op dit segment)
van een bergje aan. Het is geen killer. als ik me goed
pr: 19 juli 2015, 23,8 km/u, 1:52 minuut
voel, rijd ik hem in een constant en behoorlijk tempo
op. van ver zie je een verkeersbord staan. dat lijkt
de top, maar als je daar bent, blijk je nog niet klaar
te zijn. Het blijft omhoog gaan: de finish ligt pas ter
• • • • • ‘amper bijgekomen van Waldesruhe en de hoogte van het pad naar links. ik moet ‘m toch eens
spectaculaire afdaling van de muur van Hinsbeck wat meer aandacht geven, al was het maar om mijn
die daarop volgt, weet je dat de volgende klim op je maat het zwijgen op te leggen.’
wacht. Bij de verkeerslichten in Hinsbeck ga je linksaf
en dan meteen aan de bak. ik deel deze berg voor meBochoLT
zelf op in drie delen. Het eerste stuk vind ik prima te
H o o g t ev er s c Hi l 2 1 m et er ,
doen en ik start dan ook altijd met veel vertrouwen.
g em i d d eld e Helli n g 5 p r o c en t
maar eigenlijk is dit niet meer dan een stukje vals plat,
s t r ava r i j d er : PA ScA L VA ES
hoogstens 2 procent. als je het dorp echt uit bent, be(1 3 d e va n d e 9 7 0 o p d i t s eg m en t )
gint de klim pas echt. een klim met een heuse haarp r : 1 4 j u li 2 0 1 5 , 3 0 . 7 k m / u, 5 5 s ec
speldbocht erin! daar moet ik terugschakelen, anders
sta ik geparkeerd. proberen een flink tempo te maken
op de koffiemolen, en dan naar boven. je fietst er in
het open veld, dus als er wind staat kost dit je zeker
een aantal seconden. in dit tweede deel, als je door • • • • • ‘als ik met mijn fietsvrienden een ‘rundje
de haarspeldbocht bent, moet je op de pedalen gaan Bocholt linksum’ maak, dan zit dit stravasegment
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links Kyan Bosch, rechts Gies Backes

(‘ s c H li B ec k va n a f d e Weg n a a r ko u l’ )
H o o g t ev er s c H i l 2 4 m et er ,
g em i d d eld e H elli n g 3 p r o c en t,
m a x i m a a l : 6 , 4 p r o c en t
s t r ava r i j d er : G iES B A cK ES (9 7 e va n d e 7 2 3 )
p r : 1 8 m ei 2 0 1 4 , 2 7 . 3 k m / u, 1 : 5 5 m i n u u t

in de extra lus van de route. en natuurlijk hoort-ie
ook bij het beruchte rondje süchteln, mijn favoriete
trainingsrondje. Waarom mijn favoriet? nou, ooit zei
iemand tegen mij: als je getraind hebt en het deed
geen pijn, dan heb je niet goed genoeg getraind!
ik deel die mening inmiddels. vandaar dat ik regelmatig dit rondje kies voor een stukje zelfkastijding.
Want al rijd je het rondje rustig, dan nog doet het op
verschillende plekken behoorlijk pijn. voor mij is het
sport geworden om dit rondje in totaal zo snel mogelijk te fietsen en ik kan ondertussen zeggen: het doet
verrekte pijn.
Het gaat ook om twijfel overwinnen. Want als ik de
afdaling van de landesstrasse 509 (na ‘mienen Berg’,
red.) inzet, begin ik al te twijfelen. pak ik Bocholt
linksom, of rijd ik eerst een stuk rechtdoor, via een
andere route, zodat ik Bocholt later alleen als afdaling hoef te passeren? een dilemma. Want dat kreng
Bocholt is op het laatste stuk 9 procent steil. ik vind
alles tot 6 procent nog leuk, daarboven is het voor
mij knokken. postuur en gewicht, en dat soort zaken. toch kies ik de laatste tijd steeds vaker voor een
aanval op Bocholt. en ik heb geleerd van mijn fouten:
aanvankelijk reed ik hem véél te hard op. gevolg: bovenop was ik helemaal kapot en moest ik bijkomen,

en dat ging ten koste van mijn totaaltijd op het rondje. doseren is mijn toverwoord op deze pukkel. en Bocholt is nog niet van mij af. er komt een dag waarop ik
hem nóg rapper bedwing. no pain, no gain!’
MoPPEnTo P (MühL EnhEUWEG)
Ho o gt e ve r scHil 39 me t e r ,
ge midde lde He lling 4 pr o ce nt
st r avar ijde r GiES BAcKES
(450st e van de 821 o p dit se gme nt )
pr : 17 me i 2015, 22.5 k m/u, 2:41 minuut

• • • • • ‘punt één: dit is een killer. Wat mij betreft
de vervelendste klim uit het rondje süchteln. mijn favoriet is Waldesruhe, de openingsklim, omdat die het
meest gelijkmatig is. de moppentop begint prima,
met een lang stuk vals plat. daar kun je doortrappen.
maar het laatste stuk is de hel. die doemt ineens voor
je neus op, na een kleine bocht, en dan: boem. net
zo steil als le mur d’Hinsbeck, denk ik. en daar ben
ik niet zo goed in, in muren. ik wil constant een bepaalde snelheid rijden. dus de klim naar de televisie-
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vroeger waren er veel minder mensen met een racefiets. Het is een sport die je het gevoel geeft dat je
jong blijft. fietsen brengt je verder dan hardlopen
- letterlijk, maar ook wat betreft hoe leeg je je kunt
trappen. ik heb momenten gehad dat ik dacht: nu
gooi ik ‘m weg, dat ding. Zó kapot was ik. en tegenwoordig, met strava, is elk rondje dat je fietst een bikkelharde wedstrijd. met jezelf.’
MoPPEnTo P AnDERSUM

toren in süchteln, of Waldesruhe: die vind ik heerlijk.
op de moppentop verlies ik het altijd van mensen
die dat laatste stuk nog even uit mijn rug komen en
de kracht hebben om te gaan sprinten. en omdat ik
dat weet, ben ik altijd een beetje zenuwachtig als ik
eraan begin. ik moet me echt concentreren. proberen
op dat eerste stuk al hard weg te rijden van iedereen,
want als ik die laatste honderd meter nog iemand bij
me heb, verlies ik gegarandeerd. volgens mij drink ik
ook nooit op die berg. durf ik gewoon niet. dan weet
ik dat er iemand wegspringt.
Het is dus niet alleen een fysieke uitdaging, de moppentop, maar ook een mentale. en die mentale uitdaging hebben we nog vergroot door de traditie in te
voeren dat je op de flanken van de moppentop een
mop moet vertellen. vandaar de bijnaam van de berg.
dat is een boeiend spel: kun je je adem tegelijkertijd
gebruiken voor een mop én een demarrage? en wordt
er ook gelachen? Zelden meer dan een grimas, trouwens.
Bijzonder is nog dat de top zich in een soort bos bevindt. je rijdt dus de duisternis in. andere cols van dit
kaliber herbergen bovenop kale vlaktes; dat maakt
deze col uniek. een tip: zorg dat je wat overhoudt
voor het beestachtige einde. en behalve dit segment
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met de lange aanloop is er nog een apart segment op
strava dat alleen het einde registreert. die begint na
het laatste weggetje naar rechts, vlak voor het bos.
als je niet zo van het vals plat bent, maar meer van de
botte kracht, dan is dat jouw segment.’
Sü chTELn
H o o g t ev er s c Hi l 3 5 m et er ,
g em i d d eld e H elli n g : 3 p r o c en t,
s t ei ls t e s t u k 8 p r o c en t
stravarijder BEn RoULEAUx (91ste van de 439)
p r : 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , 2 6 k m / u, 2 : 4 5 m i n u u t

• • • • • ‘dat rondje süchteln was al mijn trainingsrondje toen ik begon, 26 jaar geleden. deed ik vier of
vijf keer achter elkaar. met mijn fietsmaat, een jongen
van Burhenne. Hij heeft me dat rondje leren kennen.
de eerste keer keek hij me aan en zei: ‘De bis te vet.’
maar ik reed toch mee. toen trapte ik altijd heel groot,
heel zwaar. ik merk dat ik dat niet altijd meer kan. Bij
de klim naar de televisietoren op de süchtelner Höhe,
de slotklim van het rondje süchteln, heb je veel aan

Noud Janssen

links Hans Werps, rechts Paul Bouten

(‘m üHle nHe uWe g We st climB ’)
Ho o gt e ve r scHil 24 me t e r ,
ge midde lde He lling: 10 pr o ce nt,
st e ilst e st uk 13,3 pr o ce nt
st r avar ijde r hAnS WERPS
(kom, gedeeld 1ste van de 518 op dit segment)
pr : 2 juli 2013, 32 k m/u, 27 se c

je grote blad. je moet meteen snelheid maken als je
de hoek om komt. dan ga je, voordat het segment bij
het bruggetje begint, een stukje bergaf. de vaart die
je daar maakt, neem je mee in het begin van de klim.
tip: lang op de 13 of 14 blijven zitten, achter. en op een
gegeven moment moet je gaan staan. iets lager schakelen, en dan, voor het laatste stuk, weer omhoog. op
dat laatste stuk vallen de meesten stil. dan ligt de echte klim achter je, maar juist daar kun je nog tijdwinst
pakken. omdat veel anderen daar al gaan uitpuffen.
van de andere kant: mij is geleerd dat schakelen een
teken van zwakte is. dus je moet hem eigenlijk op de
grote plaat laten staan. je kunt in dat rondje alles op
de macht doen, ook de klim naar süchteln. als je kunt
gaan staan in de beugels, en dan nog kunt bijschakelen, dan pak je ‘m.
als de wind je in je gezicht blaast, dan wordt een record moeilijker. Behalve als je een groep bij je hebt.
in een grupetto word je gedragen door de sterksten.
of door degenen die denken dat ze het sterkste zijn.
daar klamp je bij aan, en dan sjees je ze aan het einde
voorbij.
ik ben de hele dag met fietsen bezig, dat is prachtig,
maar ik kan daardoor minder zelf de weg op. Wel
merk ik dat ik het fietsvirus heb helpen verspreiden.

• • • • • ‘dit is mijn favoriete klimmetje. officieel
heet-ie de Mühlenheuweg West Climb, en het is een typische “kaske”, een korte maar pittige heuvel. na de
bocht meteen vol aanzetten en daarna goed schakelen bij het steilste stuk - en dat ís steil - zodat je niet
te licht zit. of erger nog: te zwaar.’
RiTTERSTRASSE
Ho o gt e ve r scHil 31 me t e r ,
ge midde lde He lling 2 pr o ce nt,
ZWaar st e punt: 6,2 pr o ce nt, le ngt e 1,3k m
st r avar ijde r : PAUL Bo UTEn
(80st e van de 627)
pr : 15 maart 2015, 28.5 k m/u, 2:46 minuut

• • • • • ‘na de kuitenbijter mühlenheuweg West
climb met maxima van boven de 13 procent, gevolgd
door een lange afdaling, sla je linksaf de ritterstrasse
op. uitkijken voor de steentjes! vooruitkijkend naar
de licht glooiende weg en met de giga percentages
van zojuist nog vers in het geheugen, lijkt deze een
kippetje. ik heb hier echter nog nooit een fatsoenlijke
tijd gereden.
de eerste halve kilometer is bijna vlak. Zie je wel: een
makkie, denk je nog. maar daarna gaat het van het
ene op het andere moment over naar bijna 6 procent.
de volgende 600 meter blijven voortdurend wisselen
tussen de 2 en 6 procent, waarbij er geen stuk van
50 meter is met hetzelfde percentage. ik twijfel altijd
over het verzet. ik schakel op, schakel terug, cadans
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is ver te zoeken. een ritme hier is onmogelijk, althans
voor mij. Harkend klim ik naar boven, terwijl ik toch
echt regelmatig met zwaardere percentages te maken heb. dan: de laatste 200 meter, het vlakt weer af.
denk je. Want nét voor de bocht gaat het toch nog
even naar de 5 procent, alsof de ritterstrasse z’n
middelvinger opsteekt. vervolgens linksaf en rustig
verder klimmen, het segment ligt dan achter de rug.
slokje drinken, op adem komen en wachten op de
verdiende snelle afdaling bij Bocholt.
op strava vergelijk ik me maar met mijn fietskameraden van de Hanebatse. dan valt mijn prestatie nog
mee. de totaalstand sla ik liever over.’

• • • • • ‘Hier een pr halen? Zorg dan dat je met
een sterke groep gaat. Zoals de Hanebatse, dat is
mijn ideale venlose fietsclub. een Hinsbeckse stravastrooptocht met deze mannen van staal staat garant
voor snelle tijden èn veel lol. voor le mur is hard kunnen fietsen niet genoeg, het komt op de juiste strategie aan. Het begint al ver voor de muur. je moet bij de
eersten de klim opdraaien. of je nou met een vaartje
via de afdaling over de Wankumerstrasse Hinsbeck in
komt denderen, of over de kasseien vanuit het dorp
langs de kerk aankomt - cruciaal is voorin het groepje
le mur opdraaien. positioneren dus. niet op kop komen, vooral nog niet op kop komen. derde of vierde
is goed. eerst een ander z’n bordje leegeten. geduld
loont. de eerste vijfentwintig meter te gretig starten
is geheid chasse patate. op driekwart hoor je dan de
wielen van de anderen en eindig je met je tong op je
schoenen in het achterveld. nee, rustig blijven. Wachten. Wiel pakken, beetje verstoppen nog. na het eerste
stukje met de eerste verkeersdrempel (gootje nemen)
de eerste ruime bocht naar rechts. Het wordt nu snel
zwaarder, maar het is te doen als je nog mensen voor
je houdt. Wachten, blijven wachten. Blijven zitten tot
er iemand aangaat. je voelt het nu snel steiler worden.
na deze bocht is er altijd wel een Hanebats die het geduld verliest en vol aanzet. je weet dat het te vroeg is,
maar je kunt aanpikken en je mee laten sleuren. in het
wiel blijven. Het gaat nu hard, de verzuring voel je al
opkomen. je moet weer een verkeersdrempel nemen
en als het lukt vol aangaan en doortrekken in de bocht
naar links. dat is het steilste stukje en als je goede
benen hebt kun je daar de philippe gilbert uithangen
of bij mindere benen roemloos ten onder gaan. maar
dan ben je er nog niet; hier stilvallen en je wordt zo
weer overvleugeld door de hongerige groep. je moet
met verzuurde beentjes doorzetten en pas na het
kunstwerk achterom kijken. de grote garagepoort bij
het huis bovenop - daar ligt de finish van dit segment.
dan pas uitbollen en het branden van de bovenbenen
laten wegebben. in het traditionele rondje süchteln is
dit de laatste echte klim-uitdaging, dus vanaf nu wat
kletsen met de boys en op naar het biertje en de sterke
verhalen bij Bikmik.’

l e m u r d ’ H i n sB e ck

gaas op d e H ei

Hoogt eversc Hi l 2 3 me te r ,
gem iddelde H e l l i n g 5 pro c e n t,
ZWa ars te p un t: 11,3 pro c e n t
s travarijder: c A R Lo VAn n i S T E LRooy
( 16de van de 8 6 4 )
p r: 3 s ep t 2014 , 3 0 .5 km/ u, 3 9 s e c

H o o g t ev er s c Hi l : g een
s t r ava r i j d er : hA nS W ER P S (2 d e va n d e 6 1 5 )
p r : 1 9 j u li 2 0 1 5 , 4 4 . 7 k m / u, 1 : 2 5 m i n u u t

• • • • • ‘gaas op de Hei is voor een deel hetzelfde
segment als pannekoek van de maand, maar dan an-
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dersom. geen klimmetje dus, en
als de wind goed staat voelt het
zelfs als een afdaling. Het loopt
vanaf de bocht bij het vliegveld tot
aan het viaduct naar nieuw stalberg. ook voor dit segment geldt
dat een rustige aanloop nodig is
om vervolgens bij de start van het
segment vol gas te kunnen geven.
ik neem voor de cruciale bocht richting nieuw stalberg iets gas terug.
Bij het uitkomen van de bocht schakel ik dan snel naar de zwaarste versnelling en kom uit het zadel: volle
kracht doortrappen. Bovenlijf stil
en de benen het werk laten doen…’
afdaling karel van
eg mo ndstraat
Ho o gt e ve r scHil : 20 me t e r ,
ge midde lde He lling 3 pr o ce nt, inclusie f k limme t je van 4 pr o ce nt
stravarijder: FRAnS PoLLUx
(13de van de 440)
pr : 3 me i 2015, 51.3 k m/u,
52 se c

• • • • • ‘dit lijkt een prachtige
helling om naar beneden te flitsen. om bovenop snelheid te
maken en dan in je fiets te gaan
hangen en te profiteren van de
zwaartekracht. Het rare is dat je
dan een stuk minder hard gaat
dan je verwacht. en dat komt door
een verraderlijk gedeelte net na de
kruising met de stalbergweg. daar
gaat het namelijk heel eventjes
niet omlaag, maar omhoog. merk
je niet eens echt, maar het remt je
wel af. dus: bijtrappen, vooral op
dat stuk. Zet ‘m zo groot mogelijk, en blijf ronddraaien. je moet
al op de rotonde op de postweg
beginnen. aan een groepje heb je
hier niet veel, aan wind wel. dat
laatste geldt trouwens in mijn geval voor de meeste segmenten op
strava: met wind tegen kan ik het
vergeten, en alleen met wind in de
rug maak ik kans op medailles.’<

Ben Rouleaux
Frans Pollux (1977) is schrijver, muzikant en programmamaker bij L1.
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DE NIEJE

VENLOSE GOLF

O p h e t Zo m e r p a r k fe e s t k w a m e e n e in d e a a n d e
n e g e n m a a n d e n d u r e n d e s u c c e s v o lle s a m e n w e r k in g Ve n lo o s B lo o d . M in s e k in d e r n a m v ie r
j o n g e d ia le c t b a n d j e s b ij d e h a n d e n s p e e ld e in
j a n u a r i a l v o o r e e n v o lle z a a l in G r e n s w e r k o m
v e r v o lg e n s h e t Ve n lo s e fe s t iv a l t e o p e n e n . H e t
s t a r t s c h o t v o o r e e n n ie u w t ij d p e r k b in n e n d e
d ia le c t p o p . ‘ W ij k u n n e n m e t e e n g e r u s t h a r t o u d
w o r d e n .’

door Bas Nollé
foto’s Janneke Michels
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VENLOOS BLOOD

kwa n t e h i p p e

‘Hoije en bedank.’ Het is 16 september 2012 als deze woorden door

de Venlose binnenstad galmen. Met deze woorden neemt (zoemaar) als
hoofdact van de Nach van ’t Limburgs Leed afscheid van het Venlose
publiek. Hoije en bedank, woorden die deze avond op de Markt voor het
stadhuis zoveel meer impact hebben dan ze zo klinisch op papier doen
vermoeden. Enkele tienermeiden in het publiek houden het niet meer
droog. Ook Femke Doensen zal niet veel later de tranen de vrije loop
laten. In de kelder van café de Locomotief, de geboortegrond van (zoemaar), waar de band in besloten setting nog één laatste keer zal gaan
vlammen, wordt het de zangeres even te veel. Het besef dringt door: ’t is
gedaon. Hoije en bedank.
Dik drie jaar eerder is Neet oét Lottum ook al gestopt met optreden.
De dialectformatie rond zanger Frans Pollux heeft tussen 1995 en het
einde van de band in 2009 weliswaar zijn stempel sterker gedrukt op
de dialectmuziek dan (zoemaar), maar het afscheid van Lex Uiting en
zijn band maakt het pas echt duidelijk: nieuwe aanwas ontbreekt. Van
Gelder is dan weliswaar al even bezig, maar heeft dan net een personele
wisseling doorgevoerd. Ron Dings vervangt eind 2011 de originele zanger Bart Janssen. En ja, Minsekinder is nog altijd niet van het podium
te slaan. Maar toch, van een relatief nieuw bandje dat net een half jaar
met een nieuwe zanger werkt en de oude rotten van Minsekinder kun
je niet verwachten dat ze als enigen de kar trekken. De Venlose dialectband lijkt anno 2012 uit te sterven. Er is een gat, een leegte. ‘Zo voelde
het in ieder geval wel’, zegt Michiel van der Grinten, zanger van Min-
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sekinder. ‘We hadden het idee dat we er alleen voor
stonden. Toen wij zelf met Mooder Hellup begonnen
was er helemaal niets op het gebied van dialectpop.
We stapten een nieuw heelal binnen, sprongen in een
gat. Toen kwamen er meer bandjes en begon er een
nieuwe scene te ontstaan. Toen Neet oét Lottum en
daarna (zoemaar) ermee stopten, was de dynamiek
weg.’ Het zou nog even duren voordat die dynamiek
terugkomt. Maar nu de Venlose dialectband aan zijn
revival begint, komt die met een knal.

ningssong van het laatste album van Minsekinder,
dat in 2014 verschijnt. Ongeveer tegelijkertijd ziet
Van der Grinten een nieuwe golf dialectbandjes die
aan een opmars bezig is. Behalve Van Gelder zijn ook
Appelemoos, Linke Mik en Kwante Hippe op het toneel verschenen. Jonge, frisse dialectbandjes. Met in
hun repertoire covers van liedjes van Minsekinder,
de Drekskaters en Neet oét Lottum, maar ook eigen
werk.

Van Gelder is blieve gaon en heeft zich inmiddels flink
ontwikkeld. De ervaren bassist Chris Thenu verliet de
band en zijn plek werd ingenomen door Niels TimHet lijkt een symbolische zin uit Oét ’t zuuje, de ope- mermans. Met de nieuwe zanger zijn er alweer vijf
De wind oét ’t zuuje geit weer weije
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show: Venloos Blood slaat aan. Waar het project in
eerste instantie eenmalig zou zijn, krijgt het nog en
onverwacht staartje. Van Gelder-drummer Tommy
Schouren blijkt voorspellende gaven te bezitten. ‘Dit
zou toch de perfecte opening zijn voor het Zomerparkfeest’, opperde hij enkele weken eerder gekscherend.

va n g e l d e r

singles en een album uitgebracht, waarvan de laatste twee, #NDRS
en Blieve gaon, zo nu en dan de associatie met Peter Beeker oproepen.
Alle ontwikkelingen zijn voor Van der Grinten genoeg reden om eens te
polsen op welke manier de vijf bands de krachten kunnen bundelen.
Hij heeft een grootschalig en eenmalig project in gedachten. Een aantal nieuwe nummers opnemen en schaven aan klassiekers. De nieuwe
garde bij de hand nemen.
In november 2014 slaan de vijf bands gezamenlijk hun tenten op in de
studio in van Minsekinder-trompettist Stefan Nijssen. Tegen een decor
van slaapzakken, luchtbedden en lege bierflessen wordt in een weekend
de basis gelegd voor de cd Venloos Blood. In eerste instantie bedoeld als
opmaat naar een optreden in poppodium Grenswerk, waar bezoekers
met hun kaartje een cd kunnen krijgen. Zeshonderd man bezoeken de
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Op de dinsdag voor het Zomerparkfeest wordt er
nog hard gewerkt aan de show. De laatste repetitie,
de laatste loodjes, de laatste puntjes op de i. ‘Nu
alleen nog de puntjes vinden die op die i moeten’,
zegt accordeonist Geert Hermkes van Minsekinder.
‘De overgangen moeten sneller kunnen.’ Het is dan
ook geen sinecure: vijf bands en 32 artiesten als een
geoliede machine laten samenwerken voor de grande
finale: de opening van het Zomerparkfeest in het Julianapark. Een paar duizend man publiek. Een publiek
waar de meeste artiesten die Venloos Blood vormen
nog nooit voor gespeeld hebben. Zoë greun as graas
zijn ze nog. Het refrein van het door hemzelf geschreven nummer De waereld is moëi beschrijft het gevoel
van Kwante Hippe-zanger Paul Breuer net voor het
optreden in het Julianapark wellicht nog het beste.

De waereld is moëi, zoëas ze is. Kiék waasse hes. Doot
waasse kins. En neet waat d’r mis. De waereld is moëi. Kiék
waasse hes. Druim vandaag terwielse wakker bis.
‘Het is ongelofelijk tof’, zegt Breuer in de backstagearea, nippend aan een biertje, een paar minuten voor
het optreden. ‘Ik tintel helemaal tot in mijn vingertoppen. Een jaar geleden stonden we in de Grenswerk-kerk en toen zei een vriend van me: “Volgend
jaar staan jullie op het hoofdpodium!” Ik zei dat-ie
gek was. Maar hij heeft gelijk gekregen. Het is onwerkelijk en mooi om mee te maken. We leren veel
van Minsekinder. Er worden dingen aangepast aan
liedjes, maar dat komt het nummer altijd ten goede.’
Kwante Hippe ziet in september 2013 het levenslicht
en het gaat hard met de band. Breuer schrijft de nummers en de band manifesteert zich nadrukkelijk niet
als vastelaovesband. Die richting werpt zijn vruchten
af. Een jaar na oprichting wordt Kwante Hippe genomineerd voor de Jo Erens-priés, een aanmoedigingsprijs voor Limburgse muzikanten. Dit jaar opnieuw:
nu winnen ze. Illustere namen als Frans Pollux, Lex
Uiting en Peter Beeker gingen Breuer en consorten
voor. ‘Het is een enorme motivatie om door te blijven
gaan op deze weg’, zegt Breuer.
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Waar Kwante Hippe zich toelegt op het schrijven van eigen werk, bewandelt Linke Mik het meer traditionele pad. Dat is echt een vastelaovesband met vooral covers, geïnspireerd door met name de Drekskaters en
Mooder Hellup. ‘Dat is ook waar de meeste kroegen om vragen’, zegt
zanger Marinho Peters. Saxofonist Thijs Nissen vult aan: ‘Toen (zoemaar) ermee stopte, ontstond er een gat. De Drekskaters spelen ook
niet meer zoveel, maar we willen die muziek en de nummers wel in die
stijl blijven brengen. Het is herkenbaar, dat merk ik zelf nu ik studeer
aan het conservatorium in Rotterdam. Ik woon wat verder weg en de
muziek in de eigen taal raakt me daardoor meer dan voorheen.’
Voor het Venloos Blood-project moeten de bands echter ook zelf nieuwe
nummers schrijven. ‘We pushen de nieuwe garde om eigen klassiekers
en evergreens te schrijven. Dat zit erin, die gasten zijn beter dan wij. Op
het eerste verjaardagsfeest van Linke Mik speelde de band Casa Loco. Zo
goed als zij dat opvoerden, hebben wij het nog nooit gespeeld’, zegt Van
der Grinten.
Linke Mik-zanger Peters schrijft voor de Venloos Blood-cd de ballade As
ik in dien auge kiék. Een nummer dat hij maakte voor zijn vader, op aandringen van diezelfde vader.
‘Mijn vader vroeg zich af waarom ik wel nummers schreef over meiden
maar nooit eens iets voor hem. Daarom heb ik deze plaat geschreven,
het is een ode aan pap.’ De ballad is er een met hitpotentie. Zowel op het
Zomerparkfeest als een paar uur later, als Linke Mik café De Locomotief
binnen een paar minuten volspeelt, doet die plaat het gewoon. ‘Ik merk
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dat het publiek ook ons eigen werk uit volle borst be- In ’t hertje van de zomer, tösse struuke, graas en bloome
gint mee te zingen. Dat is te gek’, zegt Peters.
Kômme alle minse same, zoëwaal blaag as hiër as dame
Met ’t vrinde-tiesjurt aan, geisse d’r 4 daag taegenaan
As ik in dien auge kiek, zeen ik die van mich.
Beej de picknick zeen we ôs, we zien op tiéd begôs.
En as ik later groëter bin, wil ik zien zoë wie dich.
Auk hebbe weej ens mot gehad, det mak ôs gaar neet oét.
Ja, feest is het in het park, net als op het podium. De
Sorry is d’r noëits gezag, weej kwame d’r waal oét.
muzikanten hebben lol en het publiek laat zich de
As ik in de speegel kiék, zeen ik dezelfde snoét.
herkenbare nummers waarmee de show begint (Oét
’t zuuje) en eindigt (De Ster) goed smaken. Alles daar
Op 20 augustus trapt Venloos Blood een paar minu- tussenin zorgt voor verrassing en genot. Maar het
ten na half acht ’s avonds het Zomerparkfeest 2015 begin van het parkfeest heeft voor de bandleden ook
af. Speciaal ter gelegenheid van het Venlose festival wat weg van een afscheidsceremonie. Want amper
herschreef Appelemoos het eigen nummer Fees van ut negen maanden na de eerste sessies, staan ze nu op
volk.
het grootste podium in de regio en daarmee eindigt
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Venloos Blood. ‘In negen maanden tijd worden de mooiste kindjes geboren’, constateert Niels Timmermans, de bassist van Van Gelder, een
uurtje later. ‘Stoppen op het hoogtepunt, noemen ze dat toch?’ ‘Het is
zo hard gegaan, en dat komt door die jonge gasten. Ik zie ons eigen
enthousiasme terug bij deze bands’, zegt Van der Grinten. Ron Dings
vult aan: ‘Het was echt een roes, alsof ik maar vijf minuten op het podium heb gestaan. Een groter podium dan dit is niet haalbaar voor een
dialectband. Het zijn een paar intensieve moment geweest de afgelopen
maanden, maar ik ben ook weer blij als we over een tijdje weer gewoon
als Van Gelder op het podium staan.’
Het project heeft wel de weg geplaveid voor de vier jonge bands. ‘Hier
ontstaat een nieuwe scène’, zegt Van der Grinten, net nadat hij Appelemoos-zanger Jules Fransman in de armen is gevlogen. ‘Waanzinnig! Wat
was dat vet’, roept Fransman. ‘We hebben zoveel geleerd van Minse-

kinder. Ik zou zelf graag willen componeren. Ik speel
gitaar, bas en ik zing. Ik heb er denk ik wel kijk op.
Natuurlijk moet ik nog veel leren, maar dit project
geeft zoveel motivatie om door te gaan.’
De opluchting is na de show merkbaar, maar wat er
vooral heerst is tevredenheid. De dialectband is terug
en heeft zich in volle glorie aan Venlo gepresenteerd.
Achter het podium geniet Geert Hermkes nog even na
van het optreden. ‘Wat een talent zit hier tussen. Hier
gaan we nog veel lol aan beleven. Ik zeg net tegen Michiel: we kunnen met een gerust hart oud worden.’<

Bas Nollé (1991) belandde na mislukte universitaire studies organisatiewetenschappen en sociologie op de school voor journalistiek in Tilburg. Sinds 2012
werkt hij voor Dagblad de Limburger waar hij begon als correspondent amateurvoetbal en inmiddels freelancer is op de regioredactie Venlo. Hij speelt drums en
gitaar.
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E

lke editie nodigt Buun een auteur uit om een kort verhaal te schrijven,
met Venlo als inspiratiebron. Na Peter Buwalda, Hanneke Hendrix,

AHJ Dautzenberg en vorig jaar Abdelkader Benali, viel de keus deze keer
op Leon Verdonschot (Geleen, 1973).
Leo n! We k ennen je als p o p m u ziek p r o fesso r, als jo u r nalist , als do c u m entair em ak er, als c o lu m nist, als p r esent at o r. Sinds je
r o m andeb u u t Al l e s va n e l k a a r, b egin dit jaar, b en je o o k ’sc hr ijv er ’.
Welk e r o l neem t dat sc hr ijv er sc hap in je lev en in?

‘Ik mag toch hopen dat niemand me kent als popprofessor, want dat
pretendeer ik allerminst te zijn. Dat zou ook voor de wetenschap slecht
nieuws zijn. Alles van elkaar is inderdaad mijn eerste roman, maar niet
mijn eerste boek. Pushing The Limits, over het leven van Keith Bakker, en
Denvis, over de gelijknamige rocker uit Eindhoven, waren non-fictief,
maar hadden meer de opbouw van een roman dan van een conventionele biografie. Dus voor mij voelt het niet alsof ik ineens een nieuwe
baan heb. Dat ik over die andere boeken gemiddeld minder dan een jaar
deed en over Alles van elkaar víjf jaar bewijst echter dat het kennelijk ook
niet helemáál hetzelfde is.’
De r o m an is een o de aan de m annenv r iendsc hap . Wat m aak t
dat t o t zo ’n b o eiend t hem a?

‘Een Nederlandse acteur werd jaren geleden in een krant geïnterviewd
over de al tientallen jaren oude vriendschap met zijn beste vriend. Hij
kreeg de vraag wat het geheim van hun vriendschap was. Zijn antwoord:
“Dat wij nog nooit een goed gesprek hebben gehad.” Dát.’

door Frans Pollux
foto Lilith
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Je b ent m et v eel v er sc hillende dingen tegelijk b ezig. Ver gt
het sc hr ijv en v an een liter air e r o m an niet ju ist dat je je v o lledig en
alleen daar o p fo c u st ?
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‘Het strekt inderdaad niet tot aanbeveling om tijdens het schrijven ook je
mails te beantwoorden, appjes te lezen en Facebook open te laten staan.
Ik heb vrij veel in een café in Maastricht zitten schrijven en in Berlijn, trouwens ook in een café. Als ik aan de roman werkte, dan ook alleen aan de
roman. Maar ik geloof niet dat ik een betere schrijver zou zijn wanneer ik
volstrekt monomaan zou zijn. Integendeel: ik heb bijvoorbeeld van mijn
documentaires veel geleerd over componeren, en van optreden veel over
het puntiger maken van zinnen.’

LEON
V ER DONSCHOT

H e t h o o fd p e r s on a g e ui t h e t b oe k , d a t t oe v a l l i g n e t a l s
jij ‘ L e on ’ h e e t , h e e ft h o e r e n l op e n a l s b e l a n g r i j k e p a s s i e . I n i n t e r v i e w s
d o e je e r n ie t mo e ilijk ov e r: d e r om a n i s v oor e e n d e e l a ut ob i og r a f i s c h .
I s d e Ve n lo s e p ro s t it u ee C h e y e n n e , d i e i n j e b oe k f i g ur e e r t , ook op d e
we rk e lij k h e id ge b as e e r d ?

‘Ja. En al net zo toevallig heet de vrouw op wie ze is gebaseerd ook
Cheyenne.’
Z o u z e z ich z el f h e r k e n n e n a l s z e j e b oe k of d i t k or t e v e r h a a l
le e s t ?

‘Dat denk ik wel. Al heb ik, zowel in het boek als in het verhaal voor Buun,
de werkelijkheid aangepast aan mijn verbeelding.’
Wan t h e t k o rt e v e r h a a l d a t j e s p e c i a a l v oor B uun h e b t g e s ch re v e n , s lu it aan b ij j e r om a n . I n h e t v e r h a a l z oe k t d e i k - f i g uur
co n t act me t C h e y e n n e, n a d a t h i j h e t h oe r e n l op e n e i g e n l i j k h e e f t a f g e z wo re n . H ij k an z e lf n i e t g oe d ui t l e g g e n w a a r om h i j d a t w i l . Kun j i j d a t
we l?

‘Volgens mij zijn veel handelingen van mensen, zeker handelingen die te
maken hebben met het afsluiten van een periode, eigenlijk verkapte rituelen. Dit is het zijne: hij wil nog één keer op bezoek, om eigenlijk aan
zichzelf verantwoording af te leggen over zijn verleden, maar dan via haar.
De paradox is dat hij daarmee opnieuw doet wat hij altijd al deed: haar
betalen voor zijn behoefte.’
Je b o e k h e e ft v e e l a a n d a c h t g e k r e g e n i n d e l a n d e l i j k e p e r s .
Daar z al me n ig e r v are n s c h r i j v e r j a l oe r s op z i j n . M i s s i e g e s l a a g d ?

‘Ik zou wel echt een ondankbare hond zijn als ik me zou beklagen over de
aandacht voor mijn roman, de recensies of de verkoop. Maar mijn missie
was een boek schrijven over een onderwerp dat me dierbaar is, mannenvriendschap, waar ik zelf écht tevreden over was. Na twee jaar had ik een
roman over mannenvriendschap af, maar de roman waar ik echt trots op
was, dat duurde vervolgens nog drie jaar. Dus mijn missie was geslaagd
toen mijn roman uitkwam. Al was-ie vervolgens gekraakt, genegeerd,
geflopt of alle drie, dan nog was ik er geen greintje minder trots op geweest.’ <

Leon Verdonschot

Blade Runner in
Tegelen
k o r t v er haal

Sommige van haar advertenties staan er nog, zag ik opeens.
Cheyenne
Venlo/Tegelen
Leeftijd: 39
Lengte: 170
Ogen: bruin/groen
Haar: blond
Gewicht: 52 kg
Cupmaat: D
Bruin/groen. Ik had het werkelijk niet meer kunnen raden.
Ik zou, denk ik, ‘hels’ hebben ingevuld.
Er staat een aantal reacties onder de advertentie. De eerste is van Klaus, een Duitser. ‘Bist
du immer noch aktiv? Ich kann leider nichts finden.’
Ik zal niet zeggen dat Klaus wanhópig klinkt, maar dat ‘leider’ lijkt me toch een understatement. Ik begrijp Klaus wel.

C

heyenne, oh Cheyenne.

Tijdens mijn verkenningen van het domein waarbij alle morele buitencategorieën samenvallen, de betaalde seks, was zij een subcategorie op zich. Bij Cheyenne stond seks niet alleen los
van liefde en kwamen de volgens sommigen onverenigbare werelden van intimiteit en geld
samen, haar lichaam had zich ook gevormd naar haar werk. Dat lichaam was als haar naam:
een buitenissigheid, een vleesgeworden overdrijving. Geen mens bij zinnen noemt zijn dochter Cheyenne, zoals normaal gesproken ook niemand zoveel ijzer in haar lijf laat piercen, inkt
er in laat krassen of er zoveel onnatuurlijke welvingen in laat spuiten.
Normaal gesproken. Maar dat was juist het punt: bij Cheyenne gold geen enkele norm, en
zeker niet de meest verstikkende van alle, die van ‘normaal’. Door al die ingrepen was ze in
zekere zin ontmenselijkt, vercyborgt. Blade Runner in Tegelen.
Ik wil haar weer zien. Nog eenmaal. Zien, meer niet. Haar vertellen wat ze heeft betekend voor
me, jaren geleden, daar in Venlo, toen ik op zoek was naar de overtreffende trap van spanning. Alles waarover ik niet eens had gefantaseerd zou door haar worden overtroffen. Precies
dat was haar betekenis: de ervaring van het onvoorstelbare. Ik voelde niks voor haar, tijdens
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Blade Runner in Tegelen

die twee uren, althans niets dat viel te verwarren met liefde.
Een van de mannen die op internet op haar reageert, probeert haar te corrigeren. ‘Onder het
kopje ‘privé ontvangst’ staat: ‘Niets moet waar jij je fijn bij voelt’. Volgens mij bedoel je net het
tegenovergestelde.’
Schrijft ene ‘A’.
Ik denk dat ‘A’ ernaast zit. Precies dit bedoelde ze.
Tegen mijn vriend Ramon zeg ik dat ik haar nog eens wil opzoeken.
Hij zegt: ‘Waarom zou je?’
‘Om het af te ronden.’
‘Je gaat niet meer naar Cheyenne-achtige vrou…’
‘Die bestaan niet, dat is precies het punt. Er is Cheyenne, maar niet iets als Cheyenne-achtig.’
‘Niet meer naar prostituees, dan. Dat heb je jaren gedaan en nu doe je het niet meer. Nou. Ziedaar de afronding.’
‘Ik wilde ook geen afscheidstournee houden. Ze is de enige bij wie ik langs wil gaan.’
‘Om wat te doen?’
‘Gewoon. Te praten.’
‘Niets lijkt me erger voor hoeren dan klanten die gewoon willen práten. Dat is de ‘mijn vrouw
begrijpt me niet’ van hun wereld, denk ik.’
‘En toch wil ik het. Het is niet eens een dialoog, denk ik. Ik heb niets te vragen, niet eens een reactie nodig. Ik wil hardop zeggen waarom ik ooit ben gegaan, waarom ik daar nu geen behoefte
meer aan heb, maar dat ik blij ben ik dat ik het toen heb gedaan.’
‘Als je maar niet gaat huilen. Dan praten ze in die tent nog jaren over je.’
Ik haalde mijn schouders op. Ramon zei: ‘Enfin, ík hoef het toch niet te begrijpen? En zij zelfs
niet, zo te horen. Je praat eigenlijk tegen een muur, maar dan een heel dure. Nou, dan doé je
dat toch?’
Ik bel de club waar ze werkte. Van vrijwel alle clubs waar ik ben geweest, herinner ik me wel
iéts, een of ander detail. Van deze club in Venlo weet ik alleen nog dat-ie niét in de Vleesstraat
ligt, omdat ik daar eerst naar toe was gereden. Het bericht waarin dat als adres was opgegeven,
bleek een grap. Er heeft in de negentiende eeuw overigens wel een bordeel gelegen, weet ik ook
nog, omdat ik vervolgens de straat had gegoogeld.
En de trap, die herinner ik me ook nog. De trap die ze afdaalde, terwijl ik daar stond, in een
toestand die het midden hield tussen opwinding, angst en verbijstering.
De telefoniste is van het type dat zakelijk met kortaf verwart.
Nee, Cheyenne werkt hier niet meer.
Nee, al lang niet meer.
Nee, geen idee waar dan wel.
Had meneer verder nog een vraag over een van de aanwezige dames?
Ramon heeft een vriend die in de IT zit, een van die branches waar je dat dan over zegt, dat
iemand ‘er in zit’, zonder dat je een idee hebt wat voor werk hij eigenlijk doet. Hij weet alles van zoeken op internet voorbij google. Ik bel hem, en hij duikt iets op dat ik zelf niet had
gevonden: het gastenboek van haar eigen site, voor klanten die ze niet in Venlo, maar thuis in
Tegelen ontving.
Ik lees hun berichten. Officieel zijn het recensies, dat woord gebruiken ze in ieder geval zelf,
maar in werkelijkheid zijn het regelrechte odes. Ze lijken wel verliefd.
Opvallend veel mannen vertellen dat hun ervaring bij Cheyenne zo bijzonder was dat ze er het liefst
uitgebreid verslag van zouden willen doen, maar haar nu eenmaal hebben beloofd te zwijgen.
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Cheyenne hoeft niet aan marketing te doen: dat doen al deze mannen wel voor haar.
Of déden, want het laatste bericht van een klant is van maart vorig jaar. Het is, net als de
berichten ervoor, een herhaald verzoek om een reactie. De mannen klagen dat ze nooit meer
reageert. Het laatste bericht is van de beheerder van de site: dat dit gastenboek nu wordt gesloten en opgeheven. De portier die het licht uitdoet.
Ik noteer de namen van de mannen wiens bijdragen stellig de indruk wekken dat hun bezoek
aan Cheyenne niet eenmalig was. Het zijn namen als JanUitAmsterdam, en lollig bedoelde als
Befke1968. Ik google ze. Sommigen leveren geen enkele hit op, anderen een verwijzing naar
fora van seks-georiënteerde sites. Drie blijken talloze fora vol te schrijven met recensies van
prostituees. Hun bijdragen hebben soms de merkwaardige toon van een kritische fijnproever.
‘Haar handwerk is redelijk, al liet ze hier en daar wat steken vallen.’ En daaronder op dit onderdeel drie sterren, van de maximale vijf.
Ik word lid van drie fora, zodat ik een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt, en daarmee ook
berichten kan sturen naar andere gebruikers.
Ik maak een bericht aan voor Befke1968, en worstel met de aanhef. ‘Beste Befke’? Ik worstel
trouwens met het volledige bericht. Ik wil weten of hij weet waar ik Cheyenne tegenwoordig
kan vinden, maar moet dan wel wat uitleggen, vind ik. Tegelijk vind ik dat het me geen moer
aangaat, en ik merk, wanneer ik het probeer uit te leggen, dat ik zelf ook niet kan uitleggen
waarom ik contact met haar wil. Aan Ramon nog wel, aan een wildvreemde niet. Zelfs al heb
ik even, al is het maar een moment, het idee dat hij me wel zal begrijpen, als mede-ex-klant.
Ik loop even een rondje door mijn woonkamer, ga weer zitten, beschouw al mijn overwegingen van zojuist als waanzin en tik drie korte berichten met slechts de vraag of de ontvanger
weet waar Cheyenne tegenwoordig werkt of te bereiken is.
Een van de drie stuurt een antwoord, nog dezelfde avond. In tweevoud, via beide fora waar ik
hem had gevonden.
‘Hoi, Cheyenne werkt niet meer, helaas. De reden is nog triester. Zie hier. Groet, Befke1968.’
Hij heeft er een bericht onder geplakt in een ander lettertype en met een andere opmaak, zo te
zien uit weer een ander internetforum. Er staat een datum boven, van een paar maanden geleden. Het is een tekst in het Duits, met eronder een vertaling: ‘Zeer slecht nieuws. Cheyenne
schijnt het slachtoffer te zijn van een grote brand in haar woning. Ze heeft lange tijd op de
intensive care gelegen met zware brandwonden, maar is gelukkig weer thuis. Ze werkt thuis
noch in Venlo noch in Well, en heeft haar site opgeheven.’
Het is voor geen mens doenlijk al zijn motieven werkelijk te doorgronden, vooral wanneer ze
niet deugen. Maar mijn eerste gedachte is niet: wat erg. Wel: wat zonde.
Ik schaam me er vrijwel meteen voor.
Alsof de ware tragiek niet haar persoonlijke is, maar die van het ons ontvallen van een prostituee van de buitencategorie. Cheyenne was bijna dood en is levenslang verminkt, wat verschrikkelijk – voor haar klanten.
Het bericht laat me niet los, ook de dag erna niet. Ik stuur Ramon een appje. Dat ik haar heb
gevonden, en daaronder een kopie van het bericht.
Hij antwoordt: ‘Denk je dat dat klopt?’
De vraag verbaast me. ‘Waarom zou je zoiets verzinnen?’
‘Waarom zou je onder een schuilnaam de hele dag hoerenfora volschrijven? Zelfde antwoord:
geen idee.’
Ik stuur Ramon een smiley, en herlees het bericht van ‘Befke1968’.
Well? Ik ken die plaats niet eens. Ik google even, en er ligt inderdaad een club. Eén. Dus daar
zou ze dan gewerkt moeten hebben.

BUUN

115

Ik bel. De telefoniste klinkt jong, en is ongebruikelijk vriendelijk.
Ik vraag of Cheyenne nog bij ze werkt.
‘Helaas al een hele tijd niet meer. Was u specifiek op zoek naar haar?’
‘Ja, eigenlijk wel. Niet om een afspraak te maken.’
‘Oh?’
‘Nee, ik ken haar van vroeger, uit een ander verband. Ik hoorde van haar… Nou ja, ik hoorde wat
er met haar gebeurd was. En wilde haar graag een teken van medeleven sturen.’
Ik weet niet eens waarom ik het zeg. Het is eruit voor ik het weet.
‘Dat is heel attent van u. Maar ik kan niet zomaar haar adres geven, dat begrijpt u hopelijk wel.’
‘Eh… zeker. Maar als ik u een kaart stuur, zou u die dan aan haar willen doorsturen?
‘Uiteraard. Heeft u ons adres?’
‘Ja, het staat hier voor me, op uw site.’
‘Zet u dan haar naam erop, en dan beloof ik u dat zij uw kaart krijgt.’
Ik blader door een stapel kaarten die ik nog heb liggen. Twee zijn verjaardagskaarten, op een
staat de tekst ‘Zomaar’, op de vierde ‘Met oprechte deelneming.’ Alle vier ongeschikt, lijkt me.
Niet dat ik weet wat er dan wel op zou moeten staan. ‘Beterschap’ slaat ook nergens meer op,
na maanden van revalidatie. Alles wat nog beter kon worden, is dat inmiddels wel.
Ik neem een blanco kaartje en begin aan een tekst, maar realiseer me ineens dat ik geen idee
heb wat ik moet schrijven. Wat ik ook wilde zéggen, denk ik even - maar dat ging allemaal over
mezelf. Dat lijkt me nu nogal ongepast, het kan wel wachten, minstens tot de achterkant van
de kaart.
Maar mijn vragen vind ik eigenlijk nog ongepaster. Ja, natuurlijk ben ik benieuwd hoe het met
haar gaat en hoop ik al het beste, maar ik weet niets van haar. Of ze een vriend heeft, of een
man, misschien zelfs kinderen. Ik weet niet eens hoe ze buiten werktijd heet.
En de werkelijke vragen die sinds ik het bericht las door mijn hoofd spoken, zijn volstrekt impertinent. Ze was voor mij, en vast voor al die andere klanten, haar verschijning. Haar uiterlijk
was zoveel meer dan slechts haar buitenkant, het was de bestendiging van haar werk en haar
rol daarin. Al dat ijzer, die inkt en die siliconen benadrukten wat ze was en verkocht: lichamelijkheid. Ik heb geen idee hoe ze er nu uitziet, maar wie na een brand zolang op de IC ligt, moet
er vreselijk aan toe zijn. Het fascineert me enorm, merk ik, tot mijn eigen walging, want mijn
interesse voelt zo zuiver als die van een ramptoerist.

Een maand later vraagt Ramon of ze eigenlijk nog heeft teruggeschreven.
Ik schud van nee.
‘Zou ze de kaart wel hebben gekregen?’ vraagt Ramon. ‘Of niet meer weten wie je bent? Of
geen contact meer willen met haar vorige leven? Of überhaupt nooit privécontact met klanten
hebben gehad?’
‘Geen idee,’ zeg ik.
‘Maakt het je wat uit? Had je liever wel iets gehoord?
Ik zeg dat me dat niet uitmaakt, en denk dat Ramon ziet dat ik lieg.
Leon Verdonschot (Geleen, 1973) is schrijver en documentairemaker.
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Ik laat al die vragen weg en hou het compact. Dat ik een paar jaar geleden bij haar was (met tussen haakjes erachter enkele details, zodat ze weet wie ik ben), en dat dat veel indruk op me heeft
gemaakt, en dat ik nu heb gehoord van haar ongeluk, en hoop dat het weer een beetje met haar
gaat (ik streep ‘een beetje’ door en begin aan een nieuwe kaart), en dat ik haar alle goeds wens.
Ik zet mijn adres niet op de kaart, maar wel op de achterkant van de enveloppe, die ik adresseer
aan de club.

Prins Ruud III (2010) | Worteleschrabbers Bookend | Ruud Huys (1979) | Liedje: Vandaag! | Laatste keer in vol ornaat: in
december 2010 bij het officiële aftreden. De kleding wordt doorgewisseld, ik heb alleen de prinsenmedaille nog. | Onvergetelijk: met het trio, de vorst, dansmarietjes en heel veel mensen uit d’n Bookend op de 3kes boot om de nar te feliciteren. |
Kosten: naast een klein budget van de vereniging hebben we als trio tussen de 2000 en 3000 euro gespendeerd.
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FIN BAR VAN D E R VE E N
KONING VAN DE STATISTIEK

E E N P O RT R E T I N Z E V E N T W E E T S

Het was een jaar of tien geleden, toen ik door een collega-journalist

door Thijs Pennings
foto’s Peter de Ronde
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werd gewezen op een bizar stukje internet. Een website, goed verstopt
en eenvoudig vormgegeven, met talloze muzikale lijstjes. Van een Venlonaar, was de mededeling die ik erbij kreeg. Ene Finbar. Een avond lang
bestudeerde ik de wonderlijke site, met stijgende verbazing. In de schaduw van de Nederlandse Top 40 en de Mega Top 50 bouwde deze jongen
online zijn eigen hitlijstparadijs. Compleet met Tipparades en lijstjes
per genre. Al jarenlang.
Voor wie in hemelsnaam, vroeg ik me destijds af? Vrienden en bekenden? Een verdwaald familielid? Een handjevol andere lijstjesfetisjisten?
Misschien wel.
Maar bovenal deed Finbar van der Veen het waarschijnlijk voor zichzelf.
Voor zijn plezier.
De liefde voor lijstjes wordt door veel mensen gedeeld. Als scholier ﬁetste ik in de jaren negentig op mijn vrije woensdagmiddag altijd eerst naar
de stad om bij Dom van den Bergh de nieuwe Top 40 op te pikken. Pas
daarna kwam de rest. Lijstjes bieden houvast en rust. Ze geven ons de
macht om zaken te rangschikken, orde aan te brengen in de chaos. Finbar begrijpt dat. Of het nu gaat om hardloopuitslagen, voetbalklassementen of hitlijsten met populaire muziek, lijstjes spreken de waarheid.
Je kunt erin verdwalen en als ze eens teleurstellen weet je dat er meestal
snel een nieuwe lijst komt. Een weekje wachten maar. Dat biedt troost.
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In de loop der jaren hoorde ik Finbars naam steeds vaker vallen. Hij
schreef een boek over de rijke muzikale geschiedenis van Jocus met
de titel Det is Venloos Roem! Hij boog zich over de historie van VVV en
mocht uiteindelijk het levenswerk van Baer Diddens voortzetten als archivaris van de club. En dit voorjaar was er Nachtegaaltje, een nieuwe

om: Twitter hoort erbij. Een stuk aan de hand van zijn tweets, dat moest
het worden. Finbar die reageert op zijn eigen berichten. Een portret in
vijf, zeven of tien tweets. Ik ging scrollend door zijn Twittergeschiedenis
op zoek naar een rode draad. Naar terugkerende thema’s, een terugkerende toon. De gekozen tweets moesten een goede afspiegeling zijn
van een jaar Finbar op Twitter. Muziek, voetbal, statistiek én de serieuze
kant. Het idee stemde me vrolijk en ik zag de hoofdpersoon voor me, geconfronteerd met zijn eigen teksten. Hij zou nuance toevoegen of toch
op zijn minst bedeesd glimlachen om zijn eigen branie op internet. (In
werkelijkheid gebeurde dit maar ten dele. Even zo vaak reageerde hij op
een geciteerde tweet met een stoïcijnse bevestiging. ‘Ja?’ als afkorting
van: wat zou ik daar in hemelsnaam aan moeten toevoegen?)
Het gesprek waarin ik hem met zijn berichten op Twitter confronteerde,
vond plaats bij Finbar thuis. Achter de voordeur aan de Goltziusstraat
leidt een smalle gang naar de woonkamer. In die gang aan de ene kant
een keukentje, aan de andere een grote kast met oude jaargangen
Voetbal International. Duizenden tijdschriften staan er, keurig chronologisch geordend. De inhoud kan hij dankzij steekwoorden eenvoudig
terugvinden op zijn computer. Die heeft een plek in een hoek van de
woonkamer, ingemetseld tussen twee enorme wanden vol cd’s. Zo’n
vijfduizend in totaal. Veel verzamelalbums maar ook speciale singletjes
en zeldzame uitgaven. In de niet al te grote kamer vallen verder twee
konijnenhokken op. Er is een bank, een fauteuil, een tafeltje en een tv,
aan de muur hangt een shirt van Manchester United uit de tweede helft
van de jaren negentig. We nemen plaats.

C h a m p i o n s L e ag ue win n aar o p h e t
No l e n s p l e i n

website van provinciale omroep L1 gericht op muziek van eigen bodem.
Steunpilaar, u raadt het al: Finbar van der Veen.
Ik ontmoette hem ook. Toen mijn vrienden en ik in 2011 het einde aankondigden van jongerensite Kloeken.nl, deed hij het afscheidsinterview
namens de weekkrant. Een jaar later vroeg ik hem om hulp bij een verhaal dat ik voor de Buun schreef over Tijani Babangida. Moeiteloos diepte hij uit zijn archief een stuk of vijf artikelen op die in de tijd van ‘Baba’
waren verschenen in Voetbal International. Dat maakte het schrijven
makkelijk.
Ook tussen de ontmoetingen door verloor ik Finbar niet uit het oog. Zo
af en toe zag ik hem in het oranje tenue van PostNL door de binnenstad
lopen. Naast freelance journalist en clubarchivaris is hij namelijk ook
nog altijd postbezorger. De baan biedt in deze voor de journalistiek lastige tijd extra zekerheid en de buitenlucht inspiratie.
En dan is er Finbar de Twitteraar, die, zoals ik al snel merkte, scherp uit
de hoek kan komen. Over voetbal. Over muziek. Maar ook over vluchtelingenbeleid. De bescheidenheid en nuance die hem tijdens gesprekken
in de fysieke wereld kenmerken, worden een stukje opzij geschoven in
140 tekens.
Ook op Twitter toont hij zich de meester van het weetje. Wil je weten
welke band in 1996 de meeste hits in de Top 40 noteerde? Finbar biedt
uitkomst. Vraag je je hardop af welke FC Utrecht-spelers het tot international schopten? Binnen een paar minuten heb je antwoord.
Nadat ik hem de eerste keer had gesproken voor dit verhaal wist ik daar-
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Clubhelden, bij Manchester United hebben ze er genoeg maar VVV

kent eveneens een rijke historie. De laatste jaren wordt er vanuit de club
steeds meer met de geschiedenis gedaan. ‘Juist mensen als Jan Klaassens moet je als VVV koesteren. Clubhelden van vroeger zijn nodig om
de sfeer van de club naar voren te brengen. Het is heel goed dat je een
standbeeld en een award hebt maar je mag een speler ook in die zin
op een voetstuk zetten dat je uitlegt waarom zo iemand belangrijk is
geweest.’
‘Dat Jan Klaassens veertig interlands speelde als VVV-speler is heel speciaal, want ondanks de goede prestaties in die tijd was VVV hooguit een
subtopper. Bovendien werden er per jaar toen maar een stuk of zes in-
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terlands gespeeld. Jan Klaassens was overigens niet iemand waar mensen per deﬁnitie voor naar het stadion kwamen om een mooie actie te
zien. Het was gewoon een nuttige speler die een elftal nodig heeft.’
Daar is de nuance. ‘Als je iemand uitlicht, hoef je diegene ook niet groter
te maken dan hij is. Ik denk dat ik een helikopterview heb op het moment dat ik voor mijn werk met VVV bezig ben. Ik kan relativeren. Wie
wel de beste VVV-voetballer ooit is? Zelf ben ik geneigd om Honda te
zeggen, gezien zijn technische vaardigheden. Maar ik heb Faas Wilkes
niet zien voetballen.’
In de zomer gaat een aanzienlijk deel van Finbars tijd zitten in VVV. De
website over de historie van de club die hij bijhoudt heeft dan aandacht
nodig. ‘De site gaat terug tot 1954, alles is er te vinden. Door het jaar
heen hoeven alleen de wedstrijdgegevens te worden verwerkt en af en
toe is er een interview. In de transferperiode wordt alles van het afgelopen seizoen bijgewerkt, niet alleen over spelers van nu maar ook uit het
verleden. Honda bijvoorbeeld.’

‘Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over maar is wel een heel
leuk klein detail om even naar voren te brengen. Dat lees je ergens en
sla je op. Het zal een interview zijn geweest uit de tijd dat Ter Stegen
nog bij Borussia Mönchengladbach speelde. Er zijn waarschijnlijk niet
veel Champions League-winnaars op het Nolensplein geweest. Messi in
ieder geval niet. Ik onthou zoiets niet als ik er zelf geen link mee heb
maar in dit geval wel, vanwege Venlo. En al helemaal omdat het zo dicht
bij mijn huis is.’
Anders dan dit leuke weetje is de informatie die Finbar de wereld in
slingert vaak gebaseerd op statistieken. Berichten gedestilleerd uit
eindeloze rijen en kolommen vol cijfers of uit de boekenkast met VI’s.
‘Vroeger archiveerde ik nooit. Tot ik tijdens mijn opleiding journalistiek
voetballers ging interviewen. Ik ben een keer naar Wolfsburg geweest
toen Kevin Hoﬂand daar voetbalde. Maar ik merkte dat het in de voorbereiding op dat interview heel veel tijd kostte om eerdere artikelen over
hem terug te vinden. Toen ben ik dingen gaan vastleggen. Op internet
was het vaak lastig om geschikte achtergrondinformatie te vinden, en
dat is eigenlijk nog altijd zo.’
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In wezen doet Finbar van der Veen al jaren wat Infostrada tegenwoordig doet: van voetballers elke gelopen decimeter bijhouden. ‘Het is een
makkelijke manier om interessante dingen te delen. Waarom ik niet
bij Infostrada zit? Heel simpel: omdat ik niet in Nieuwegein woon. Ze
wilden destijds alleen mensen uit de directe omgeving van hun hoofdkantoor. Ze hebben me benaderd om informatie over te nemen maar
daar begin ik niet aan, mijn gegevens koester ik. Ik heb mijn eigen netwerk. De VVV-site is een goed uithangbord, je kunt bij een profclub je
vaardigheden laten zien. Er zijn niet veel clubs die zo’n site hebben. FC
Groningen, maar ik weet niet of dat vanuit de club zelf is opgezet. Het
onderscheidende bij VVV is dat ik gegevens koppel aan historische verhalen en fotomateriaal. Je krijgt als bezoeker dus niet alleen het redelijk
autistische cijferverhaal maar ook de mooie verhalen. Daar gaat het mij
uiteindelijk om.’

‘Ik ben wel zo gek dat ik het leuk vind om allerlei records uit te lichten, maar het beeld moet niet zijn dat ik puur en alleen in de cijfertjes
zit. Het doel is voor mij juist de weg naar iets meer dan dat. Ook bij
Nachtegaaltje, de Limburgse muziekencyclopedie die ik maak voor L1. Ik
stel me de vraag: hoe kun je een artiest duiden? Dat begint met de hits,
de bandleden, de records. Daarna maak je de stap naar leuke verhalen,
door bijvoorbeeld iemand als Beppie Kraft te interviewen. Dat lukt beter
als het raamwerk er is. Het is me te doen om de verhalen maar met de
statistiek kan ik me onderscheiden: zo kom je tot vragen die je anders
niet zou hebben gesteld. Dankzij mijn lijstjes ben ik ook bij VVV en L1 in
beeld gekomen. Met cijfers kun je iets in een historisch kader plaatsen
en dat zorgt ervoor dat ik daarna de kans krijg om de verhalen te schrijven.’
‘Dat 1995 een bijzonder jaar was voor de Limburgse muziek viel me op
toen ik met Nachtegaaltje bezig was. Het invoerwerk kan saai zijn, het
geeft eigenlijk pas voldoening als het af is. Daarom is het prettig als je
even naar buiten kunt treden om iets speciaals uit te lichten. Het ﬁjne
aan mijn archief is dat ik koppelingen kan maken. Soms valt me iets op.
Bijvoorbeeld dat Novastar als geboren Limburger nooit in de L1mbo Top
10 heeft gestaan. Juist zo’n artiest hoort wat mij betreft wel thuis in een
muziekencyclopedie als Nachtegaaltje. Begrijp me niet verkeerd, ik hou
enorm van dialectmuziek. Maar de spoeling is vrij dun.’
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‘Naast een paar klinkende namen en heel wat andere goede artiesten,
zitten er zeker in de dialecthoek ook nog wat categorieën daaronder.
Laat ik het subtiel zeggen: soms is optreden in kleine kring het hoogst
haalbare voor een artiest. Dat is natuurlijk prima, ook op die manier
kun je mensen vermaken. Maar we zijn wel selectief qua artiesten die
een plek op Nachtegaaltje krijgen. Als je duizenden artiesten een pagina
geeft dan zie je door de bomen het bos niet meer. Ook daar helpen de
cijfers weer: zo wordt niemand voorgetrokken of achtergesteld, je kunt
simpelweg verwijzen naar de criteria die we hanteren. Wel zo eerlijk, al
vallen er altijd mensen buiten de boot die in mijn ogen een plek zouden
verdienen.’

jaren negentig een paar albums die breed gewaardeerd werden. Maar de
laatste paar cd’s deden nauwelijks iets. Een week op 72 in de Album Top
100 en dan weer weg. Het was geen band met een grote fanschare en dat
maakt ook niet uit. Alleen bij het overlijden lijkt het vaak alsof iedereen
groot fan van iemand was. Bij Albert West viel dat trouwens wel mee.’
Soms denkt hij dat hij doorslaat, te veel twittert. ‘Maar als ik dan zie

Zijn eigen cd-collectie is het resultaat van jarenlang verzamelen. De
cd’s staan op alfabetische volgorde, anders zou hij nooit iets kunnen
terugvinden. Het zijn er simpelweg te veel. ‘Alles wat ik de laatste tijd
heb gekocht ligt er op losse stapels bij. De passie zit in de verzameling.
Ik struin rommelmarkten af. Tegenwoordig zijn er veel mensen die hun
collectie verkopen. Ik heb ook best wel wat bijzondere uitgaven. Zeldzame singletjes van grote artiesten toen ze nog niet bekend waren maar
ook singles met live-opnames van Pearl Jam. En het Koningslied. Dat
nummer is om begrijpelijke redenen niet op cd verschenen, toch wil
ik zo’n plaat dan heel graag in mijn collectie hebben. Ik spaar hits, op
originele cd. Via via ben heb ik een promosingle kunnen bemachtigen.
Ooit wordt die nog veel geld waard, haha.’

hoeveel tweets ik heb en ik vergelijk dat met andere mensen, dan valt
het mee. Ik heb ook geen internet op mijn telefoon. Als ik een dag op
stap ben, vind ik het lekker om een keer niet al die input van buitenaf te
hebben. Dat is een bewuste keuze, ik ken mezelf. Als ik de beschikking
over internet heb, dan blijf ik ermee bezig. Thuis, als ik aan het werk
ben, staat Twitter altijd open.’

‘Zulke informatie zit dus gewoon in mijn hoofd. Sinds eind jaren
tachtig volg ik de hitlijsten zelf, wat dat betreft heb ik best een fotograﬁsch geheugen. Ik weet daarom dat Albert West in 2005 nog een keer
een top 10-hit heeft gehad en denk dan: volgens mij heeft hij in elk decennium wel een hit gescoord. Er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Boudewijn de Groot heeft bijvoorbeeld heel lange tijd geen succes
gehad. Ja, Rob de Nijs, die wel.’
Finbar twitterde bovenstaand bericht in de zomer, na het overlijden van
Albert West. ‘Dit is puur een manier om iemand nog even te duiden op
zo’n moment. Verder heb ik niks met Albert West. Het verbaast me soms
hoe er gereageerd wordt als een artiest doodgaat. Je zag het toen Thé Lau
overleed, iedereen leek opeens fan van The Scene. Zo zit ik niet in elkaar.
Het kan ook niet kloppen, dat bewijzen de hitlijsten. The Scene had in de
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‘O jee.’
Wat was er t u ssen jo u en B ab ett e v an Veen?

‘Nou ja, je bent jong op dat moment. Toen Goede Tijden Slechte Tijden begon, was ik 9 of 10. Dan ga je net naar vrouwen kijken en Babette vond
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ik vanaf de eerste dag behoorlijk interessant. In het begin keek ik GTST
bij een vriendje. Thuis mocht ik er niet naar kijken, mijn vader was daar
in eerste instantie op tegen. Later was het geen probleem meer. Ook
omdat mijn moeder het leuk vond.’
‘Ik ben opgegroeid in Veldhoven. Na de scheiding van mijn ouders ben
ik met mijn moeder mee naar Venlo gegaan. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik in Veldhoven zou blijven maar door de impact van de
scheiding bleef ik zitten. Ik zou dus toch niet meer bij mijn vriendjes
in de klas komen. Toen heb ik voor Venlo gekozen. Twee oma’s en een
opa woonden er ook. Veel mensen hier vinden trouwens dat ik Brabants
klink, terwijl ze daar juist zeggen dat ik een Limburgse tongval heb. Inmiddels beheers ik ook het dialect, alleen druk ik me het liefst uit in het
Nederlands. Dat is de taal waarin ik denk.’
‘Veel later keek ik met mijn vriendin naar GTST . Toen speelde Babette
niet meer mee, dus er was geen concurrentie. Haha, nee hoor, zo erg
was het niet.’ Zijn relatie liep vorig jaar net voor het Zomerparkfeest
stuk, na acht jaar. ‘Toen ben ik zelfs niet in het park geweest. Het was
niet zomaar een relatie van een paar maanden die beëindigd werd. Ik
idealiseer het niet, het is niet voor niks stukgelopen, maar ik zag in eerste instantie nog wel kans om er samen uit te komen. Als dat dan niet
gebeurt, is dat heel moeilijk. Ik heb er veel verdriet van gehad, maar
we waren natuurlijk niet het eerste stelletje bij wie het gebeurt en ook
zeker niet het laatste. Toch blijft het heel droevig, als je jarenlang van
elkaar hebt gehouden en met z’n tweeën zoveel hebt geprobeerd om
het samen te redden.’

Zijn serieuze kant. Politiek wil hij het niet noemen. Bepaalde on-

derwerpen zijn te belangrijk, overstijgen partijpolitieke voorkeuren. De
tweet klinkt harder dan bedoeld, is juist een veroordeling van het inhumane asielbeleid. ‘Neem de zaak Gláucio. Zo’n gezin zit in een schrijnende situatie waarvan je meteen moet zeggen: hier gaan we überhaupt
niet moeilijk over doen. Maar nog belangrijker is dat we voorkomen dat
dit in de toekomst blijft gebeuren, dat er straks weer iemand tien jaar in
Nederland zit zonder dat er duidelijkheid is. Dat is niet hard. Hoe meer
mensen uit een oorlogssituatie je hier kunt opvangen, hoe beter. Ik vind
dat zelfs onze morele plicht als welvarend en stabiel land. Maar voor wie
binnen de regels geen plaats is moet je ook iets bedenken. Mensen val-
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len telkens tussen de wal en het schip. Er wordt niks geleerd van het
verleden en dat vind ik slecht.’
‘Deze dingen houden me veel meer bezig dan voetbalfeitjes. Onbegrijpelijke dingen. Wat ik vaak merk is dat mensen maar iets roepen
zonder dat het onderbouwd kan worden. Met ongenuanceerd gepraat bereik je uiteindelijk helemaal niks. De sleutel zit vaak bij de
nuance. In de politiek draait het om quotes en oneliners. Er wordt
oeverloos gediscussieerd maar het ware probleem, daar wordt niks
aan gedaan. Het gaat om oplossingen. Neem de vluchtelingen die
aankomen op Griekse eilandjes waar de politici hun eigen mensen
al niet in de hand hebben. Voor dit soort problemen heb je één Europa. Er is samenwerking nodig. Helaas telt vaak alleen de korte
termijn en politiek gewin.’
‘Hobby’s maken een leven leuker, die kiest iedereen voor zich. Dit
zijn grotere zaken. Als je over dit soort wezenlijke problemen nadenkt, is het totaal niet meer belangrijk wie voor VVV het vijftigste
doelpunt heeft gescoord. Nee, ik heb geen politieke ambities. Ik
vind niet dat ik in mijn situatie politiek actief zou kunnen zijn. Die
carrièreswitch komt er niet. Ik wil maatschappelijk wel relevante
dingen doen maar niet bij een politieke partij. Daar is mijn journalistieke werk te interessant voor.’

We eindigen met een lijstje. Finbars eigen website met lijstjes
bestaat niet meer, zijn Songfestival Top 100 is echter springlevend en
komt elk jaar uit. ‘Zo’n Songfestival is toch een bijzonder moment.
Er komt heel veel bagger voorbij en het gaat lang niet altijd alleen
om de muziek. Maar met mijn lijst wil ik juist laten zien wat voor
moois er ook is, naast het circus en de kermis. Loreen staat steevast hoog met Euphoria. Op nummer 1 staat bij mij eigenlijk altijd
Nocturne van Secret Garden, de Noorse winnaar uit 1995. Dat is alles waar we niet aan denken bij het Songfestival. Een nummer van
ongekende schoonheid. Zoiets kun je dus ook inzenden. Nederland
heeft met Anouk en The Common Linnets ook bewezen dat het niet
alleen vriendjespolitiek is. Als je gewoon een goed liedje instuurt,
hoef je niet veel buurlanden te hebben voor een hoge klassering.’
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Waar de Songfestival Top 100 is gebleven, zijn veel andere persoonlijke
lijstjes van Finbar in de loop der jaren gesneuveld. ‘De tijd ontbreekt en
mijn passie kan ik nu op andere plekken kwijt. Zo heb ik de afgelopen
jaren een aantal dingen bij de Mega Top 50 mogen doen. Bij L1 hebben ze
de L1mbo Top 100 aller tijden en werk ik aan een vergelijkbare lijst op albumniveau. In december is de daadwerkelijke lancering van Nachtegaaltje, daar ligt nog een opgave. VVV is een kwestie van uitbouwen. En er
komt als het even meezit een heel interessant project aan in Hilversum.
Een site over de geschiedenis van het Nederlandse lied, vergelijkbaar
met Nachtegaaltje. Als dat erbij komt, ben ik heel tevreden. Dan doe ik
op drie fronten werk dat dicht bij mijn hart ligt.’
Dat was de laatste tweet. Het gesprek zit erop. Terwijl ik met Finbar terugloop door de gang werp ik een laatste blik op de enorme kast met
Voetbal Internationals. Bovenop de kast ligt het historische stripboek Van
Gijs tot Keisuke dat vorig jaar verscheen ter ere van zestig jaar profvoetbal
in Venlo. Finbar zorgde voor de statistieken, schreef de teksten, bedacht
de verhaallijn en verzon de hoofdpersoon Gijsje. We blijven even staan.

Je b lijft b esc heiden.

‘Nou ja, het is een wisselwerking. Ik vind het tof, maar als ze mij niet
hadden gevraagd dan had iemand anders het gedaan. Je moet je eigen
rol nooit overschatten.’
post scriptum
De tweede interviewafspraak met Finbar vond plaats op maandag 17
augustus aan het begin van de middag. Het miezerde toen ik wegging.
Anderhalf uur later kreeg ik een bericht op Facebook en vervolgens – na
een reactie van mijn kant – nog een.
Ik ben benieuwd wat hij vindt van de kop boven dit verhaal.<

Be n je t ro t s o p d at b oe k ?

‘Trots? Het is meer dat ik het tof vind dat ze me hebben gevraagd om
mee te werken.’
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Maar h e t z ie t e r p rac h t i g ui t .

Thijs Pennings (1982) is eindredacteur nieuws en actualiteiten bij Omroep Venlo. Hij was medeoprichter van jongeren-

‘Ja, dat het er prachtig uitziet is natuurlijk vooral aan de tekenaar te danken.’

site Kloeken.nl (2002-2011). Nu blogt hij voor de website van literair voetbaltijdschrift Hard gras. Over het grote Ajax
van Louis van Gaal schreef hij een stuk in de dit voorjaar verschenen bundel Wenen van Geluk.
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H ij w e r k t e v ij f j a a r
v o o r r e c la m e b u r e a u s in
B e lg ië , v ie l d a a r o p m e t
c r e a t ie v e c a m p a g n e s e n
maakt nu de oversteek
n a a r A m e r ik a . T im A r t s

reclamemaker gaat het maken

u it H o u t - B le r ic k g a a t
a a n d e A m e r ik a a n s e
westkust werken voor
h é t r e c la m e b u r e a u d a t
d e in t e r n a t io n a le c a m pagnes bedenkt van
s p o r t m e r k Nik e .

door Guus Benders
foto’s Tim Arts
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‘I hope you are sitting down, because this email is to deliver great news.’ Dat
waren de eerste woorden van een mail die het creatieve duo Tim Arts en
Stefan van den Boogaard in hun postvak vonden op woensdag 18 maart
2015. Het goede nieuws betrof een aanbod voor een voltijds contract.
Afzender: Wieden + Kennedy.
Wieden + Kennedy is een reclamebureau dat gevestigd is in Portland,
Oregon. Aan de westkust van Amerika. Belangrijkste klant van het bureau is sportmerk Nike. Wieden + Kennedy (W+K voor intimi) is verantwoordelijk voor alle belangrijke campagnes bij de belangrijke takken
voetbal, basketbal en golf. Spotjes waarvoor budget geen rol speelt en
‘gaat niet’ niet bestaat - zeker niet bij de promotie rond grote evenementen als het WK voetbal of de Olympische Spelen. Prestigieuze reclamecampagnes dus waar veel vanaf hangt.
Dat verklaart de gezwollen taal van de geciteerde mail. Werken bij W+K
is voorbehouden aan toptalenten. Het is een reclame-walhalla waarvoor
headhunters de hele wereld afstruinen. Die zoektocht stuitte begin dit
jaar op twee Nederlandse gasten in Brussel: Tim Arts en Stefan van den
Boogaard.
Tim Arts (1985) volgde een opleiding Advertising aan de Rotterdamse
Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daar ontmoet hij Stefan
van den Boogaard (1984). Sindsdien zijn ze een onafscheidelijk duo. De
eerste stappen in de praktijk zet het duo bij een Rotterdams bureau dat
vooral actief is op het gebied van personeelscommunicatie. Het is allesbehalve een inspirerende omgeving, waar de paracetamols standaard
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op ieder bureau stonden. Die inspiratie en de drang om toffe dingen te
maken vinden ze wél bij Habbekrats - het bureau waarvan Venlonaar
Jim Taihuttu creatief directeur is. Een paar maanden lang wordt de vrije
vrijdag daar ingevuld met een stage. Een jaar later starten ze een voltijds
stage bij Mortierbrigade in België. Bij dit bureau vinden de twee ook
hun eerste echte baan als creatief reclameteam. Vier jaar later volgt de
overstap naar het grotere en eveneens Belgische DDB. Daar is het duo
na twee jaar toe aan een volgende stap.
Tim Arts is niet het type snelle reclamejongen. Zijn casual look met zwarte spijkerbroek en dito T-shirt is eerder een keuze uit gemak dan een
fashion-statement.
Ik ken Tim al lang en beschouw hem als een goede vriend. Het aanbod
van Wieden + Kennedy duikt op 18 maart als schermafbeelding op in
een Whatsapp-groepje dat normaliter dienst doet als vergaarbak voor
optochtideeën in de aanloop naar de vastelaovend. Naast Tim heeft het
groepje nog één lid. Gedrieën doen we de laatste jaren mee als faatse in
de Venlose optocht. Sinds 18 februari, Aswoensdag, werd er niets gepost
in het groepje. Tot de bewuste afbeelding. Vriend J. reageert: ‘Damn
Tim! It’s happening!’, daarna komt meteen de vraag of hij er wel bij is de
volgende vastelaovend. Tim belooft het.
Dat Tim een nieuwe baan krijgt is geen verrassing. Ondanks dat het hem
voor de wind ging in België, keek hij al langer om zich heen. Vorig jaar
zomer bezocht ik hem thuis in Antwerpen waar hij toen woonde met zijn
vriendin Maril. Hij dacht erover om terug naar Nederland te verhuizen.
Het was alleen wachten op een goed aanbod van deze of gene. Interesse
van andere reclamebureaus was er, maar dan nog vooral in België. Zijn
vorige baas vroeg hen om terug te keren.

Als het g r oo t s t e r is ico in j e le v e n p e r sa l d o no g a l t i jd e e n
v ol doende ople ve r t , h e b j e e ige n li jk ni e t s t e v e rl i e z e n
Toch wilde het duo toen nog het liefst terug naar Nederland. Vooruitlopend daarop verhuisden Tim en Maril vanuit Antwerpen naar Rotterdam.
Tim kijkt terug op die periode op een Venloos terras, want inmiddels
zijn de kaarten anders geschud. Het huis in Rotterdam is alweer leeggeruimd en volgende week staat emigratie naar Amerika gepland. ‘We
kregen af en toe wel een aanbod, maar niet echt iets dat heel erg aansprak. We zijn in onderhandeling geweest om zelf iets op te starten in
Nederland. Maar daar komt veel bij kijken. Ik weet ook niet of ik daar
al aan toe ben. Dan verandert je rol en ben je minder creatief bezig. Je
moet dan ook zakelijker worden. Voorlopig toekomstmuziek.’
Samen met zijn creatieve kompaan heeft Tim de laatste jaren belangrijke reclameprijzen in de wacht gesleept. Hun campagnes vallen op.
Zo ook bij een recruiter van Wieden + Kennedy, die hen een mail stuurt.
Recruiters die mails sturen, zijn overigens geen uitzondering. Meestal
reageren de jongens ook, want: ’Van toffe bureaus willen we toch wel
even het verhaal horen. Al is de kans dat het daadwerkelijk leidt tot een
overstap klein, want je wil niet iedere maand nieuw werk.’ Voor Wieden
+ Kennedy gelden andere regels. De recruiter is hen op het spoor gekomen via hun campagne Don’t Google It, een ludiek voorlichtingsfilmpje
om mensen bewust te maken dat zoeken via Google niet de juiste diagnose oplevert van medische klachten. Met die campagne was het duo
in de race voor een Gouden Leeuw op het reclamefestival van Cannes.
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Volgens Tim is het een toevalstreffer dat de recruiter
van Wieden + Kennedy bij een team uit België terecht
is gekomen. ‘Dat gebeurt bijna nooit. Het zijn normaal gesproken altijd teams die al internationale ervaring hebben. Volgens de recruiter was het uniek dat
ze een team vond met zoveel tof werk dat ze niet kende: “Een vondst”. Op LinkedIn staat ze in contact met
veel mensen die ik ken. De goede creatieve teams,
zeg maar,’ lacht Tim. Tim en Stefan hebben veel prijzen gewonnen, alleen een Gouden Leeuw ontbreekt
op het palmares. ‘We hebben een brede portfolio; we
zijn geen one trick pony. Veel creatieven hebben één
trucje dat goed werkt en blijven dat vervolgens herhalen. Dat is bij ons niet het geval.’
Op basis van hun portfolio worden Tim en Stefan
begin dit jaar met hun partners uitgenodigd om het
hoofdkantoor van W + K in Portland te bezoeken.
Inzet is een contractaanbod. Het bureau heeft vestigingen wereldwijd, maar het gaat hier niet om een
aanstelling in dependance Amsterdam of Londen.
Volgens Tim is dat logischer dan het klinkt. ‘Het is een

internationaal bedrijf. De kantoren in verschillende
landen zijn eigenlijk losse bedrijven die onderling samenwerken. Er verhuizen ook wel eens mensen, maar
in Amsterdam werken bijvoorbeeld bijna geen Nederlanders. Wieden werkt voor internationale merken,
dus het is goed om internationale mensen in dienst
te hebben.’
Het bezoek in Portland bevalt Tim en Stefan goed.
Niet alleen het werk spreekt de heren aan, maar ook
de sfeer en de gemoedelijkheid van de stad. Hetzelfde geldt voor hun partners die voor de volle honderd
procent achter de beslissing moeten staan. Zij moeten zich de komende jaren namelijk grotendeels in de
schaduw stellen van de mannen omdat zij voorlopig
geen werkvisum zullen krijgen. Voor Tim en Stefan
ligt dat anders. Hen worden ‘O-1 visa’ beloofd. Op
Google kun je lezen dat dit ‘Visa for Extraordinary
Ability or Achievement’ betreft. Toptalenten op het
gebied van wetenschap, sport, kunst en economie
kunnen met deze visa een bijdrage leveren aan de
Amerikaanse maatschappij. De partners van Tim en
Stefan moeten het doen met een stuk minder en ko-
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men slechts in aanmerking voor simpele verblijfsvisa:
daarmee mag je studeren of vrijwilligerswerk doen.
Tim: ‘Gelukkig was Maril meteen enthousiast, ze zag
het avontuur. We hebben uitgebreid de stad bekeken. Als zij het niet had zien zitten, had ik het niet
gedaan. Het is een stap die je samen maakt. Tegelijkertijd moet je het ook niet té groot maken. Je maakt
geen beslissing voor twintig jaar.’

de beste professionals, ik hoop dat ik daar beter van
wordt. Als mens, maar zeker ook als vakman. Als je
iedere dag vrije trappen gaat oefenen met Messi,
word je er beter in. Zo werkt het daar ook. Als je ziet
wat Nike gedaan heeft de afgelopen twintig jaar, dan
denk ik wel dat ze open staan voor vette nieuwe dingen. En áls je iets bedenkt wat vet is, dan kan het ook
allemaal. Dan heb je bij wijze van spreken Al Pacino in
je filmpje. Maar voor hetzelfde geld maak je twee jaar
lang helemaal niks.’
Goede ideeën zijn één ding, maar je moet ook een
beetje geluk hebben. De interne strijd is namelijk
enorm. Er gaan verhalen van teams die al jaren bij
W + K werken, maar nauwelijks iets mogen maken.
Hun werk is dus blijkbaar goed genoeg om de rest
scherp te houden, maar zelden het beste idee. Wie
keer op keer tweede of derde wordt in een pitch, moet
daar wel mee om kunnen gaan. ‘Je ziet in het wereldje
ook mensen die verzuren als het niet meer lukt. Dat
moet je te allen tijde proberen te voorkomen. Stefan en ik hebben bij Mortierbrigade ook een periode
gehad dat het even niet lukte. We hebben ons toen
gestort op vrij werk en een korte film gemaakt (Pagina 23 met Achmed Akkabi in de hoofdrol, red.) met
regisseur Jeroen Houben. Je moet zorgen dat je een
uitlaatklep hebt.’

Ook als het niet lukt, is dat geen ramp. Tim: ‘Het is
een toffe kans, maar ik realiseer me dat wij maar één
van de 150 creatieve teams zijn. Als ik naar een bureau in Brussel was gegaan dan weet ik dat Stefan en
ik het beste team zijn, dat wij alle toffe dingen mogen
doen. Dat is daar niet zo - daar maak ik me geen illusies over. Een bedrijf als W + K haalt tien teams binnen en laat net zo makkelijk tien andere teams gaan.
Het is Champions League: Real Madrid, Barcelona,
maar een basisplek is geen garantie.’
Tim kent één Nederlander die gewerkt heeft voor
W+K in Amerika. Hij werkte voor KesselsKramer in
Amsterdam en was daarna anderhalf jaar in dienst in
Portland. Dit dienstverband is nog steeds de eerste
zin van zijn LinkedIn-profiel. Uit nieuwsgierigheid
nam Tim contact met hem op voor professioneel advies. ‘In eerste instantie was hij behoorlijk sceptisch,
dat vond ik wel opvallend. Hij hekelde de politiek en
de Amerikaanse manier van werken, de harde cul- Tim kan zich optrekken aan zijn partner Stefan. De

E n áls j e ie ts be de nkt wat ve t is, dan kan he t ook alle m aal.
Dan he b j e bij wij ze van spre ke n Al P ac ino in j e f ilm pj e
tuur. Hij vertelde dat er mensen tot twee uur ’s nachts
op bureau zitten en dan niet incidenteel. Er was
bijvoorbeeld een kerel uit Japan die Portland nooit
gezien had, omdat hij altijd op kantoor was. Maar volgens mij is het ook hoe je ermee omgaat. Inspiratie
komt niet alleen voort uit werken maar ook uit andere
dingen. Een dag na het telefoontje stuurde Boonstra
overigens een e-mail waarin hij zei: “Fuck it, doe het
en enjoy the ride.”’
Dat laatste heeft Tim dan ook ter harte genomen. Hij
heeft geen harde doelen gesteld, want dan kan het alleen maar tegenvallen. ‘Ik hoop gewoon dat we onze
plek vinden. Het gaat om de ervaring van leven in een
ander land. Je op je gemak voelen. Ik ga erheen met
een open vizier, daar word je een rijker mens van.
Veel mensen reizen om ervaring op te doen, maar je
kan beter ergens gaan wonen. Dan ben je deelnemer
in plaats van enkel toeschouwer. Ik hoop daar ook
vrienden te maken.’

twee weten na jaren samenwerken wat ze aan elkaar
hebben. Anders dan bij de meeste andere creatieve
teams is er tussen hen geen duidelijke rolverdeling.
Meestal is iemand verantwoordelijk voor tekst en de
ander voor beeld. Bij Tim en Stefan wisselt het nogal
eens, zelfs tijdens projecten. Ze vullen elkaar goed
aan en kunnen elkaar nog altijd verrassen met nieuwe ideeën. Nog belangrijker is dat de twee het ook
goed kunnen hebben over dingen buiten werk. ‘Je
moet chill met elkaar kunnen lullen. Je zit de hele dag
met die ander opgescheept. We praten dan ook over
voetbal of over toffe dingen die we gezien hebben. Ik
zie Stefan overigens niet veel buiten werk. En ik denk
ook niet dat dat verandert in Portland. In Brussel is
dat ook niet echt gebeurd. Dat was ook vreemd territorium, daar is het ook gelukt. Veel mensen slagen
daar al niet.’
Toch maakt hij wel een voorbehoud. Het ene land is
het andere niet en Portland is een stuk verder weg.
‘Misschien kom ik wel grijs terug. Heb ik mijn geloof
Qua werk wil Tim vooral nieuwe dingen leren, door in de wereld verloren en geen rooie cent meer. Maar
te acteren op het hoogste niveau. ‘Je werkt er met zelfs dan. Stel je eens voor wat het ergste is dat je
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eeN VReeMDe GAsT
uit Kleef

op zoek naar militaire sporen van

kunstenaar joseph beuys

Van de wereldberoemde,

kan overkomen. Dat ik werkelijk niets meer heb, het
gaat uit met mijn vriendin, en ik zit zonder baan en
spaargeld. Dan moet ik in het ergste geval terug bij
mijn ouders gaan wonen op mijn dertigste. Natuurlijk geen ideaal uitgangspunt, maar welk punt zou
ik mijn leven dan geven? Ik denk nog altijd een 5,5.
Een voldoende dus. Leg dat eens naast een vluchteling die zijn leven in de waagschaal legt om van een 2
naar een 4 te gaan! Als het grootste risico in je leven
per saldo nog altijd een voldoende oplevert, heb je
eigenlijk niets te verliezen.’
Toch gaat hij Venlo missen. Tim houdt oprecht van
de stad. Zijn droom is het maximale uit zijn carrière
halen en uiteindelijk terugkeren naar zijn roots, met
een eigen bedrijf op reisafstand van Venlo. Eerst staat
Amerika echter voor de deur. ‘Ik wil daar echt Amerikaanse dingen gaan doen: naar de Walmart, schieten
met een geweer en baseball bezoeken. Living the American life. Maar ik hoop niet dat ik met een Amerikaans
accent ga praten. Gelukkig heb ik Maril, waarmee ik
iedere dag gewoon dialect kan praten.’
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Dat dialect is veel meer dan sentiment. Het is een
onderdeel van zijn identiteit dat hij koestert. ‘Ik heb
paar reclamevrienden uit Limburg die ik vaak tref in
de randstad, of op internationale reclame-events:
René Verbong uit Tegelen, Koen en Bas Janssen uit
Maasbree en Louk Derks uit America, die de buurman
is van Jack Poels. Ik vind het heerlijk om daar gewoon
dialect mee te praten. Dat ga ik denk ik ook wel missen in de States.’
Ter compensatie brengt Tim vandaag nog een laatste
bezoek aan platenzaak Sounds. Links vooraan in de
winkel worden de bakken met dialectmuziek doorgespit voor heimwee-momenten. De oogst: cd’s van
Poels & Giesen, Bert van den Bergh, Peter Beeker &
Ongenode Gaste en natuurlijk Rowwen Hèze. Een
beetje America in Amerika. <

Guus Benders (1980) is journalist en cultuurwetenschapper.

door Willem Kurstjens
foto’s privéarchief

uit Kleef afkomstige kunstenaar
Joseph Beuys heb ik ooit een
prachtige expositie met jeugdwerk gezien in de Kommanderie
van St. Jan in Nijmegen. Veel wist
ik toen niet van hem, behalve dat
hij naam had in de kunst. Het waren eenvoudige houtskool- of potloodtekeningen van vrouwelijke
naakten in een subtiele lijnvoering. Ik vond ze ontroerend mooi.
Des te groter was mijn teleurstelling toen ik werk van hem zag in
het museum Am Abteiberg in Mönchengladbach: een hoop grote
vetklompen met dierenhuiden.
Vet en vilt en een hele hoop gepraat eromheen bleken het handelsmerk van Beuys te zijn. Het
ging allemaal terug op de Tweede
Wereldoorlog, waarin hij met een
Duits jachtvliegtuig neerstortte in
een afgelegen gebied in Rusland.
Zijn Tartaarse redders wreven
hem in met vet en wikkelden hem
in vilt om hem warm te houden.
Zo bracht hij het er levend vanaf.
Een prachtig verhaal natuurlijk,
dat hij als kunstenaar volledig
uitbuitte. Mensen die eraan twijfelen, noemen het de Tartarenlegende. Hoe het ook zij, nadat ik in
de jaren negentig in het Museum
voor Hedendaagse Kunst van Jan
Hoed in Gent een langdradige,
maar zeer woordrijke video-installatie van Beuys over het oprichten van een ladder zag, had ik
het wel met hem gehad.
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joseph beuys

Totdat ik zijn naam enkele jaren geleden weer tegenkwam op een
website over een Duitse parachutistendivisie die tijdens de oorlog in
deze regio was gelegerd. Het was de 7de Parachutistendivisie onder leiding van luitenant-generaal Wolfgang Erdmann. Wat het voor divisie
was en wat die hier deed, stond er niet bij, maar kennelijk had Joseph
Beuys er deel van uitgemaakt, want hij werd als meest prominente lid
van de divisie vermeld.
Verrek, dacht ik, Beuys in Venlo en/of Tegelen? Misschien is hij wel bij
de slagerij van mijn opa binnengelopen en heeft hij geknipoogd naar
mijn moeder of tante Billa die achter de toonbank stonden. Of anders
heeft hij wel aan de bar van hotel Germania op de Parade in Venlo een
pilsje staan te drinken. Hoe zou hij zich gedragen hebben? Zou hij aardig en voorkomend zijn geweest tegenover de plaatselijke burgers of
een drammerigere Schnauzer, die naar believen trappen en klappen uitdeelde?
Wat me echter het meest verbaasde, was dat Beuys de oorlog volledig
had uitgediend en pas op 9 mei 1945, dus een paar dagen na het officiele einde van de oorlog, bij Oldenburg in Noord-Duitsland krijgsgevangen was gemaakt. Waarom zo laat? Was hij soms een van die fanatieke
nazi’s geweest die de strijd niet hadden willen opgeven? En klopte het
beeld van de ‘goede Duitser’ - vredelievend kunstenaar en medeoprichter van de Grünen - dan nog wel?
WESTELIJKE MAASOEVER
Ik besloot mijn onderzoekingen uit te breiden en schreef een brief
naar het Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) in Potsdam, waar ik
al meermalen met succes had aangeklopt. Of ze misschien ook meer
van die 7de Parachutistendivisie wisten waarin Beuys had gediend. Het
antwoord luidde dat die divisie op 9 Oktober 1944 bij Venlo was samengesteld uit eenheden van de parachutistendivisie van Erdmann en
eenheden van andere divisies, waarbij Erdmann het commando had behouden. Op 20 augustus waren ze naar Holland gestuurd: ‘Ohne schwere
Waffen und per Eisenbahn nach Holland verlegt, kämpfte der Großverband im
Raum Beeringen - Albert- Kanal - Hechtel (Belgien) dort gegen die vorrückenden alliierten Streitkräfte. Im weiteren Verlauf des Oktobers 1944 nahm die 7.
Fallschirm-Jäger-Division nach Kämpfen im Raum Arnheim - Nijmwegen – Eindhoven an den Abwehrkämpfen an Maas und Waal teil.’
Over Beuys geen woord, net zo min als over het feit of deze divisie - in
zijn geheel of delen ervan - ook daadwerkelijk in Venlo was geweest.
Daarop besloot ik alle standaardwerken over de oorlog tussen Peel en
Maas en Maas en Rijn te raadplegen. Om te beginnen’40 Van oever tot

Verrek, dacht ik, Beuys in Venlo en/of Tegelen? Misschien is hij wel
bij de slagerij van mijn opa binnengelopen en heeft hij geknipoogd naar
mijn moeder of tante Billa die achter de toonbank stonden
oever ’45 van Van Horne, Levels, Muijris en Schuwirth. Het boek beschrijft
de oorlogshandelingen tussen de Noordervaart en de Maas. Volgens de
auteurs werd de kanalenfrontlijn van Wessem tot Helenaveen bewaakt
door de 7de Parachutistendivisie van Erdmann, die zijn hoofdkwartier in
een boerderij bij Egchel had. Die locatie is ingetekend op een kaartje dat
de situatie op 28 september weergeeft en staat vermeld op een Duitse
oproep aan de burgerbevolking van 8 oktober om stellingen te graven.
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Pas op 16 november trokken Erdmann en zijn mannen zich volgens de auteurs terug achter een linie die
zij ‘het smalle afwateringskanaal’ en ‘het Deurnes kanaal’
noemen.
Tot de eenheden die onder commando van Erdmann
opereerden behoorde ook het eerste bataljon van het
regiment Hubner onder leiding van majoor Ulrich
Mattheaes. Geen fijne jongen, die Mattheaes, want
op 24 oktober 1944 was hij verantwoordelijk voor de
executie van Martinus Wilms aan de Grashoek in Helden-Beringe en ruim een maand later voor die van
veertien inwoners van Roermond, die zich gedrukt
hadden voor het verrichten van schanswerkzaamheden.
OOSTELIJKE MAASOEVER
Tot dat regiment behoorde Beuys echter niet. Volgens Hans Peter Riegel, de auteur van een nieuwe
559 pagina’s tellende biografie over Beuys, maakte
hij deel uit van het negentiende regiment van de
Erdmann-divisie, dat onder leiding stond van Oberst

Günther Menzel. Deze Menzel komt voor in het oorlogsdagboek van C.T. (Kees) Kokke, die vanaf 15
juni 1943 gemeentearchivaris in Venlo was en vanaf
september 1944 tot aan de bevrijding van Venlo op 1
maart 1945 minutieus opschrijft wat er in de stad en
in het gemeentebestuur gebeurde.
Op 15 december 1944 noteert hij: ‘Venlo bezet door
Fallschirmjäger bataljon’, en zes dagen later: ‘Sef Coenen in arrest genomen door Oberst Menzel.’
Le-voilà, de Menzel die we zoeken, en waar Menzel
is, kan zijn regiment niet ver zijn. Nu bestaat een regiment weliswaar uit verschillende bataljons, maar
niet uitgesloten mag worden dat dit het bataljon van
Beuys was: ‘De soldaten van het bataljon Fallschirmjäger hebben zich in de kelders van de huizen geïnstalleerd
en slepen van alle kanten van alles aan om het zich
gemakkelijk te maken. Tafels, bedden, stoelen, fauteuils,
karpetten, dekens, lakens, keukengerei, ondergoed, et
cetera. Alles wordt overhoop gehaald, opengebroken,
gestolen. De inhoud van laden en kasten door de kamers
gesmeten, boeken en schilderijen vertrapt en moedwillig
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vernield, bevuild en bemorst. Strooptochten naar levensmiddelen en wijn worden
gehouden, waarna in dolle braspartijen de hele boel op stelten wordt gezet. Een
zekere verwildering is te begrijpen, terwijl een gebruik maken van dingen, die
voor het dagelijks gebruik nodig zijn, niet onredelijk genoemd kan worden. Doch
wat hier gebeurt, is onder geen omstandigheden goed te praten. Het is een zwijnenboel. Daarbij komt nog dat alle winkels, voorraadschuren, magazijnen en opslagplaatsen in het Sperrgebiet systematisch worden ‘ausgeslachtet’. Zij worden
uitgebeend, zodat er niets meer overblijft.’

Volgens Riegel behoorde Beuys tot het
negentiende regiment van de Erdmann-divisie,
dat onder leiding stond van Oberst Gunther
Menzel

door Henry Walboomers
foto’s: archief

Tegulae:
Romeinse massaproductie
aan de Maas

CONCLUSIE
Geen moordenaars, zoals Mattheaes, maar ook geen fijne jongens.
Fanatieke nazi’s wellicht. Die suggestie ontleen ik aan een passage uit
een rapport van een Duits militair instituut aan Riegel, waarin de werkwijze van de Amerikaanse Military Intelligence Agency wordt beschreven. Deze ondervroeg krijgsgevangen Duitse soldaten om aan de weet
te komen hoe een Duitse militaire eenheid ideologisch en militair was
samengesteld (precies ook het werk waarmee de Amerikaanse schrijver J.D. Salinger zich in die tijd bezighield, maar dit geheel terzijde). De
conclusie uit dat onderzoek was dat het percentage fanatieke nazi’s in
een Duitse eenheid 10 tot 15 procent bedroeg, maar dat het in een Parachutistendivisie of Waffen-SS divisie veruit hoger was, en soms zelfs de
hele eenheid omvatte.
Helaas leeft Beuys niet meer om het tegen te spreken, maar dat hij op
15 december 1944 in Venlo was en daar met zijn dienstkameraden de
beest heeft uitgehangen - toen Venlo en zijn bevolking crepeerde - is
heel wel mogelijk.
Overigens zou dat niet het enige zijn wat hij heeft uit te leggen. In zijn
biografie kwalificeert Riegel veel van wat Beuys over zijn verleden vertelde - inclusief het verhaal dat hij als piloot neerstortte in Rusland - als
‘Selbstdarstellerei’, zeg maar leugens om eigen artistieke bestwil.
Een vreemde gast, die Beuys.

Wat heeft Tegelen dat Blerick en Venlo niet hebben? Een
Romeinse naam. Natuurlijk: Blerick dacht daar ook
aanspraak op te maken, maar nu Blariacum ondanks
gerichte opgravingen nog steeds niet gevonden is,
stapelen aanwijzingen zich op dat het aan de Venlose kant
van de Maas gesitueerd was. Dat botst dan weer met de
theorie dat Venlo destijds Sablones heette, een
nederzetting die we eigenlijk aan de
Romeinse weg in Kaldenkerken
moeten zoeken.

Met dank aan Hans Peter Riegel, schrijver van Beuys. Die Biographie, Aufbau Verlag, Berlin. 2013.

Willem Kurstjens (Belfeld, 1952) is docent/vertaler en publicist, fictie en non-fictie. Van 1998 tot 2006 was hij
literair recensent voor Dagblad De Limburger. In 2011 richtte hij uitgeverij Shinz op www.shinz.nl.
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Van deze geografische onzekerheden lijkt Tegelen nauwelijks last te
hebben. Want geen plaats in Nederland die haar naam zo verbonden
weet met wat de Romeinen er ooit deden. Tegelen oftewel het produceren van Romeinse dakpannen: tegulae. Werd de eerste ‘Nederlandse’ Romeinse dakpan ooit in Tegelen gebakken? Het zou zomaar
kunnen, alle omstandigheden waren ervoor aanwezig.
‘De uitmuntende kwaliteit van de potklei moet de Romeinen zo in bewondering hebben gebracht, dat zij de vind- en bakplaats genoemd hebben naar het
product dat er massaal geproduceerd werd, de oud Romeins-Tegelse dakpan
of tegulae’. Dit schreef pastoor Driessen in zijn Geschiedenis van Tegelen
uit 1952. Helaas is er geen Romeinse bron die zijn stelling bevestigt.
Wel is de naam Tegelen vanaf de tiende eeuw in diverse vormen terug te vinden in tal van historische bronnen. De schrijfwijze varieert
van Tiglia, Tiglau, Tiglo, Tegelon (tiende eeuw), via Tegele (twaalfde
eeuw) en Tygle, Tegele, Tieghele, Tigele (dertiende eeuw) tot Teghele,
Thigele (veertiende eeuw) en Teghelen (vijftiende eeuw) om in de zestiende eeuw in het zegel van de gemeente te eindigen als Tegelen.
De Keltisch-Germaanse Mulgouw
Maar waren het Romeinen die Tegelen stichtten? Nee. Al voor de productie van Romeinse dakpannen en ander Romeins bouwmateriaal
en aardewerk was de streek bewoond. De mensen van de Mulgouw
leefden hier, een comitatus of clan die hoorde bij de Eburonen. Deze
Keltisch-Germaanse bevolkingsgroep woonde in het Maasdal, al voor
de komst van de eerste Romeinen onder leiding van Julius Caesar in
55 voor Christus. Driessen schreef hierover: ‘Cultureel zijn de sporen, die
de Kelten in de bodemarchieven hebben achtergelaten, wel zo diep en kenmerkend, dat men uit de oudheidkundige nalatenschap alleen al, zonder verdere
hulp van de historie, reeds in staat zou zijn hun cultuur vast te stellen. Vele
vondsten zoals bijlen, messen, bronzen zwaarden, urnen, potten en ander aardewerk uit Tegelen kwamen terecht in musea in Venlo, Nijmegen, Leiden en
Brussel’.
Er zijn, vooral in de negentiende en begin twintigste eeuw, ook veel
vondsten verhandeld en terechtgekomen in particuliere verzamelingen. Tegelen had en heeft nog steeds een Oudheidkamer, maar die
is in de Tweede Wereldoorlog geplunderd. Slechts een klein gedeelte
van de vondsten uit de Keltisch-Germaanse periode is bewaard gebleven.
De oudste verwijzing naar de Mulgouw stamt uit 837, toen Lodewijk de
Vrome aan de landdag een voorstel deed voor de verdeling van het Frankische Rijk. Hij had het over ‘comitatus Moilla’. Amateur-historicus A.J.G.
Hendricks las in moilla het Keltische moella, dat ‘gouw op een zich lang uitstrekkende landrug’ zou betekenen. Wilhelm Schurz schreef in zijn boek Zur
Kultur der Rheinlande in vorrömischer und römischer Zeit (1906), dat de Keltische
woordenstam mel, mil of mul onrein of donkerkleurig water betekent. Mulgouw zou dan zijn de moeraswatergouw. De naam Mulgouw komt van de
Mulbeek, die dwars door het midden van de Mulgouw bij Venlo en Tegelen
loopt. De beek wordt ook wel Molenbeek genoemd en ontspringt op ‘Den
Berg’ boven de Bovenste Molen in Venlo.
Ze liep van oudsher langs de Bovenste en Onderste Molen door het Jammerdal en stroomde onder aan de heuvelrug in de richting van Tegelen.
De beek liep door het zeer moerassige ‘Grote Broek’. Daar mondde ook
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het water van de Potkuilen en de Wambacherbeek uit in
de Mulbeek. De Mulbeek vulde vervolgens de grachten
van de Munt, een kasteel op een aanlegde verhoogde
heuvel, een motte, waar het bestuur van de Mulgouw zetelde. Vanaf de Munt liep de Mulbeek door het Eng en
het Engerveld om daar in de Maas uit te komen.
Het gebied van de Mulgouw was meer dan vijftig kilometer lang en maximaal twintig kilometer
breed. De Mulgouw had als noordgrens een oude
Rijnarm, die stroomde van Neusserfurth naar Pont
bij Geldern. Verder liep de grens naar Gennep,
waar de Niers in de Maas uitmondt. De Maas was
de westgrens, de Maasgouw grensde hier aan de
Mulgouw. De Roer vormde de zuidelijke grens. In
het zuidoosten grensde de Mulgouw aan de Gulikergouw.

de oude, prehistorische landweg, die vanuit Maastricht richting Xanten loopt. Links en rechts van
deze eeuwenoude handelsweg zijn grafheuvels uit
de IJzertijd gevonden: in het Jammerdal (maar liefst
zeven grafheuvels, waaronder de zogenoemde Generaalsheuvel), op Ulingsheide, in het Galgenven en
Donkesven in Kaldenkerken, en op de Groote Heide
in de omgeving van Birkenhof.
Volgens geschiedschrijvers van het aartsbisdom
Keulen heeft een deel van de bevolking uit de Mulgouw, ondanks overheersing door Germanen, Romeinen en Franken, zich weten te handhaven. Een
uniek gegeven, dat nergens zo duidelijk omschreven
en geanalyseerd werd. Het ging om de bewoners van
het Zuidwesten van de gouw, de omgeving van Venlo
en Tegelen. Hun volksaard was volgens die geschiedschrijving zó sterk, dat die werkelijk verschilde van
De oudste bewoning op die Tegelse Mulgouw vinden de meer oostelijk gelegen gebieden. De standvastiwe op het oostelijk hoogterras, aan weerszijden van ge, eigenzinnige en eigenwijze volksaard van de Te-
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gelsen zou de reden geweest zijn voor het Keulse bisdom om haar kerken van Tegelen, Venlo en Lobberich met Luik te ruilen tegen de kerken
van Gladbach en Reidt. Dan was men van die lastige Mulgouwers af!
Herkent men in deze eigenschappen de kenmerkende eigenschappen
van de Venlose gerdeneers? In 1910 meende professor Josef Schrijnen
deze oude bevolkingsgroep te kunnen identificeren in de donkere
kleur haren en ogen van de bewoners van Tegelen en omgeving. Zeer
opvallend werd toen gevonden, dat daar het hoogste percentage brunetten van Nederland woonde. Elders in Limburg was dat 35 procent,
in Tegelen 40 procent. Schrijnen trok de conclusie dat de Kelten de
oude bevolkingsgroep moeten hebben beïnvloed. Driessen vatte een
ander onderzoek samen, van professor Van Ginneken, en kwam tot
deze prachtige beschouwing over Keltisch-Germaans Tegelen: ‘Wanneer professor Van Ginneken spreekt van de Keltische doorsijpeling in het
merg van het gebeente van het Nederlandse volk, mogen wij dat zeker ook
toepassen op de bewoners van de Mulgouw in het algemeen en van Tegelen
in het bijzonder’.
Het ontstaan van de Tegelse klei
Het landschap van de oostelijke Maasoever in de omgeving van Venlo
tot Swalmen, en heel goed herkenbaar in Tegelen, bestaat uit twee
duidelijke terrassen: een hoogterras en een laagterras. Het hoogterras, in Tegelen ‘den Berg’ genoemd, is een plateau met een steile
westgrens. Gemiddeld steekt het zo’n dertig meter boven het laagterras uit. De westelijke steilrand is hoofdzakelijk aan uitslijping door de
Maas te danken. Het hoogterras is opgebouwd uit lagen grof en fijn
zand, lemig zand en grind. De zanden en klei waren riviersedimenten
van de Rijn, afgezet in de warme periode van het vroeg-Pleistoceen.

De flora en fauna zijn zo specifiek dat het tijdvak de naam Tiglien
kreeg. Tijdens dat Tiglien, zo’n twee miljoen jaar geleden, liep de
Maas niet langs Tegelen, maar voegde deze zich boven Aken bij de
Rijn. Die lag toen veel westelijker dan nu en was ook veel groter. Limburg behoorde destijds tot het stroomgebied van de Rijn.
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Romeinse bouwactiviteiten
De Eburonen en hun voorouders hadden de Tegelse
klei al vroeg ontdekt. Dit blijkt uit de vele archeologische vondsten van urnen, potten, schalen en kruiken. In 55 voor Christus doorkruisten de Romeinse
legioenen onder leiding van Julius Caesar voor het
eerst het Maasdal. Ze trokken op tegen de Germaanse stammen van de Usipetes en de Tenctheri,
die bij Xanten de Rijn waren overgestoken. ‘Ruim
430.000 personen: mannen, vrouwen en kinderen’, aldus Caesar, wat wellicht overdreven is, trokken het
gebied tussen de Maas en de Rijn in en verdreven
een deel van de daar wonende Menapiërs. Vervolgens belandden ze in het gebied van de Eburonen
en Condrusi. Caesar wilde geen nieuwe Germaanse
stammen tussen de Maas en de Rijn en kwam de
lokale stammen ‘te hulp’.
Caesar moet zijn troepen vanuit het zuiden, over
de oude landweg op het oostelijke hoogterras,
naar het noorden hebben geleid. Tegelijkertijd liet
hij de aanvoer van goederen, voedsel en materiaal
met transportschepen via de Maas verlopen. Omdat in Venlo de oude landweg het dichtste bij de
Maas kwam, was dit een logistieke hotspot voor de
Romeinse legioenen. Temeer daar de Maas vanaf
Venlo afboog naar het westen en de oude landweg
afboog naar het oosten. Tevens was er in Venlo al
een eeuwenoude doorwaadbare overgang van de
Maas, die inmiddels archeologisch is aangetoond.
De overgang vormde een bekend knooppunt in het
oude landwegennetwerk.
Feitelijk liep de oude landweg ook in Tegelen dicht
langs de Maas, maar het enorm lange en brede
moerasgebied, het Grote Broek, was toen een te
groot natuurlijk obstakel om hier naar de Maas te
trekken. In Venlo liepen de Maasduinen door tot
aan de Maas. Via ’t Zand bij de huidige Kaldenkerkerweg in Venlo, kwam men bijna zonder moerasobstakels van de oude landweg tot aan de Maas.
De hier beschreven veldtocht betekende de Romeinse ontdekking van Venlo. De Romeinen zouden later steeds terugkeren naar dit logistieke
knooppunt. Ze stichtten er zelfs een Romeinse nederzetting.
Pas onder keizer Augustus en met de komst van
zijn schoonzoon Agrippa naar Gallië in 38 voor
Christus startte de inrichting van de Romeinse infrastructuur. Men begon met het aanleggen van
grote legerkampen aan de Rijn in Xanten, Neuss,
Krefeld en Nijmegen. De Romeinen introduceerden bouwvormen die voor deze regio nieuw waren:
Romeinse wegen, stenen woningen, werkplaatsen
en openbare gebouwen. Hierdoor nam de behoefte

toe aan gebakken stenen producten als dakpannen
en tegels. De Romeinen zullen aangenaam verrast
zijn geweest door de beschikbaarheid en de specifieke kwaliteiten van de Tegelse klei. De directe
ligging tussen de Maas en de oude landweg bood
uitstekende transportmogelijkheden voor de zware
Romeinse dakpannen, tegels en dergelijke.
Tegelse productiecentra van Romeins bouwmateriaal
Op basis van archeologisch en historisch onderzoek
zijn tot nu toe vier productiecentra met in totaal negen Romeinse ovens in Tegelen getraceerd:
- Op de Ulingsheide en rond de Potkuilen. Mgr.
Franssen beschreef de vondst van een van die
ovens: ‘Een weinig verder dan de oude Tegelse Potkuilen vonden de arbeiders een dubbele rij bakstenen
van ongeveer veertien voet lengte en twee voet breedte,
geheel gevuld met houtassen en de grond zwartachtig
verbrand. Waarschijnlijk door begeerte van schatten
werd de plaats niet alleen door de vinders maar ook
door anderen geheel opgedolven. Men vond niets dan
op elkaar geworpen Romeinse dakpannen en potten.
Een hele pot werd door M. Canoy naar het museum
naar Brussel gezonden’. Vaak werden er door arbeiders vondsten gedaan tijdens het werk. Men
probeerde ze te verkopen of ze werden, zonder
het historisch belang van dergelijke vondsten te
zien, opzettelijk vernietigd. Mgr. Franssen: ‘Bij
Egypte is nu een met water gevulde oude potkuil, waar
bij het uitgraven van de potklei een zevental Romeinse
kruiken tevoorschijn kwam, die echter door moedwillige arbeiders met blindenmannetje het bestaan verloren hebben’. Leraren van de HBS uit Venlo vonden
in 1910 een Romeinse oven tegenover de villa
Maria aan de Kaldenkerkerweg. Op Ulingsheide
zijn verder nog losse meldingen van kleinere
veldovens, waarvan onbekend is of deze van Romeinse oorsprong zijn.
- In de kern van Tegelen in de omgeving van de
Kamp, de Hoogstraat en ’t Eng. Hier werd een
Romeinse oven aangetroffen en werd een dakpan met de stempel Legio XXX V.V. (Ulpia Victrix)
gevonden. Dit duidt erop dat de handwerkers Romeinse soldaten waren uit het legioen XXX of dat
de Romeinse oven onder toezicht stond van het
Legioen XXX uit Xanten.
- In Steyl op het terrein van de huidige kerk. Daar
waren volgens Jo Storms, oud-conservator van de
Tegelse oudheidkamer, twee Romeinse ovens.
- Op het Fontys-campus terrein. Hier ligt de grootste Romeinse oven uit de regio Venlo en omgeving. De structuur van de Romeinse oven komt
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geving van het tankstation, lag het Romeinse
Sablones aan de daar lopende Romeinse weg.
In deze omgeving waren ook diverse Romeinse
ovens gesitueerd. Een enorme hoeveelheid Romeins aardewerk, stukken van dakpannen en tegels zijn daar gevonden. Bij de aanleg van de R74
werd een Romeinse veldoven aangetroffen.

De specifieke namen wijzen op specialisatie. Het kwam
voor dat een Romeins ovencomplex één product bakte,
maar meestal konden handwerkers meerdere producten
maken. Zo was de Romeinse oven op de Fontys-campus
geschikt voor zowel dakpannen en tegels, als ook aardewerk. Dit blijkt uit de archeologische vondsten rondom
de oven.

Dit aantal productielocaties geeft de regio een
unieke positie. Ook in Belfeld, op de Krekelsberg,
in het Patersbos en op het Witveld, zijn Romeinse
ovens aangetroffen en in Genooi in Venlo wordt ook
gedacht aan een Romeinse ovenlocatie in plaats
van een wachtpost, die men er eerder meende waar
te nemen. Nergens vindt men een dergelijke concentratie van Romeinse ovens. Tegelen is dan ook
het grootste Romeinse ovencomplex buiten Xanten,
Nijmegen en Heerlen.

In eerste instantie waren de handwerkers Romeinse soldaten. Tot de taken van een Romeinse soldaat behoorden ook bouwactiviteiten. Rondtrekkende legioenen
bouwden iedere avond in rap tempo een marskamp en
braken dit de volgende dag weer af. Verbleef het legioen
langer op een locatie, dan werd de locatie steviger ingericht. Voorbeelden zijn de winterkampen en permanente
legerkampen langs de Rijn. Daar werden stenen militaire complexen gebouwd en verrezen officiële gebouwen.
Grote hoeveelheden bouwmateriaal werden in continu
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overeen met de grote legerovens die in Xanten en Nijmegen gevonden zijn. Het is de enige Romeinse oven van een dergelijke omvang buiten Xanten en Nijmegen. In 1935 werd de Romeinse oven
archeologisch onderzocht. Sinds die tijd heeft de Romeinse oven de
status van Rijksmonument. Het is de enige nog in de oorspronkelijke context aanwezige Romeinse vondst van betekenis in NoordLimburg. Naast de Hulsterweg ligt volgens Schreurs een tweede
Romeinse oven. Mogelijk behoorde de Romeinse oven bij Fontys
tot het terrein van de historische voorloper van boerderij de Hulster. De tweede Romeinse oven ligt op het terrein van de oude Wylrehofboerderij. Momenteel wordt onderzocht of deze boerderijen
mogelijk Romeinse voorlopers hadden.
In Kaldenkerken. Het Romeinse productiegebied hield natuurlijk
niet op bij de Duitse grens. Net over de huidige grens, in de om-

Dakp an n en en i m bri c es

Tegulariussen
De productie van de Romeinse ovens bestond uit:
Tegulae oftewel Romeinse dakpannen. Handwerkers
die ze maakten werden Tegularius genoemd. Zij
bakten de dakpannen en waren ook bedreven in het
bouwen van de Romeinse daken.
Imbrices oftewel ronde boogpannen als verbindingsstukken voor Romeinse dakpannen. Deze handwerkers werden ﬁgulus ab imbricibus genoemd.
Anteﬁxa oftewel beeldstenen, vaak in de vorm van goden, die het Romeinse huis moesten beschermen. Ze
werden op de voorste rij dakpannen geplaatst, vaak
ook als verbindingsstuk.
Lateres oftewel platte stenen of vloertegels, gemaakt
door een laterarius.
Tubuli oftewel holle bakstenen, die als wandtegel gebruikt werden voor het vervoer van warme lucht. De
naam voor deze vakmensen was tubularius.
Waterleidingpijpen voor het transport van water over
vaak grote afstanden.

draaiende en centraal gelegen Romeinse ovens geproduceerd. Zowel in Xanten als in Nijmegen zijn deze complexen met meerdere Romeinse ovens archeologisch
aangetoond.
Bij de productie werden zogenaamde Vexillationen ingezet. Een Vexillation is een detachement afgecommandeerde soldaten, dat uit verschillende eenheden samengesteld kon worden. De laatste onderzoeken gaan er
vanuit dat de soldaten per Contubernaal opdracht kregen
productiewerk te verrichten in een Vexillation. Een Contubernium was het kleinste Romeinse legeronderdeel en
bestond uit acht soldaten, die een gemeenschap vormden. Een dergelijke groep was goed op elkaar ingespeeld
en makkelijk aan te sturen. Naast de Romeinse soldaten
werden er, zeker buiten de legerkampen, ook civiele personen ingezet als handwerkers. Deze werden salari genoemd. Ze werkten veelal op basis van stukloon.
Heel opmerkelijk voor Tegelen is dat er wel veel Romeinse ovens gevonden zijn, maar geen bewonerssporen. Er
zijn geen aanwijzingen voor een Romeinse boerderij of
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villae, behalve dan wellicht bij de Hulster of de Wylrehof. Tegelen moet een
echte oven-enclave zijn geweest.
Romeinse soldaten, die in Venlo verbleven als wachtposten en als logistieke
medewerkers, zijn waarschijnlijk middels een Vexillation afgecommandeerd

naar Tegelen om er Romeins bouwmateriaal te produceren. Aanvankelijk keerden zij dagelijks terug naar Venlo, later verbleven zij - in beperkte
mate - in de buurt van de Romeinse ovens. Er moeten kleine nederzettingen geweest zijn, gezien het feit dat zowel in het Jammerdal, als tussen de
Houtstraat en de Erkenkamp en ook nog rond de St. Rochuskerk in Steyl Romeinse begraafplaatsen aangetoond zijn. Dat er Romeinse soldaten van het
legioen XXX uit Xanten in Venlo en Tegelen aanwezig waren, wordt archeologisch bewezen door de stempels LEG XXX op Tegelse dakpannen.
De functie van de stempel wordt momenteel driftig bestudeerd. Verondersteld wordt dat het een teken is van het producerende legioen, of van het
legioen dat het recht gaf om dakpannen te produceren. De laatste tijd gaan
er stemmen op die menen dat de stempel een kwaliteitskeurmerk is of een
logistieke aanduiding. In elk legioen zaten kwaliteitscontroleurs voor bouwmateriaal. Wellicht werden er ook plaatselijke handwerkers aangetrokken,
die al eeuwen aardewerk van Tegelse klei fabriceerden. Zij moesten zich enkel de Romeinse technieken aanleren. Dakpannen, tegels en imbrices waren
voor de lokale bevolking compleet nieuwe producten.
Romeinse ovens
De productie van Romeins bakstenen bouwmateriaal vond plaats aan de
hand van een vergaand gestandaardiseerd proces, dat zich in duizenden
jaren in het Midden-Oosten en Zuid-Europa ontwikkeld had. De Romeinen
introduceerden het bakstenen bouwmateriaal in Gallië. Vooral met de aanleg van de eerste permanente legerkampen in Xanten, Neuss, Krefeld en Nij-
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megen nam de behoefte aan gebakken Romeins bouwmateriaal sterk toe. De productie was lichamelijk zwaar
werk en bestond uit de volgende activiteiten:
Het steken en reinigen van de klei.
Het bouwmateriaal in speciale vormen strijken.
Volgens een Romeinse bron zou een dagelijkse productie van tweehonderdtwintig dakpannen voor een
handwerker mogelijk moeten zijn.
Het drogen van het in klei gevormde bouwmateriaal.
De aanvoer van hout voor de ovens.
De ovens vullen met brandhout.
De oven meerdere dagen laten branden.
De gebakken producten na de ovenbrand en de afkoelfase uit de oven halen.
(Eventueel) het transport naar de afnemer.
Onderhoud van de oven in de tijd tussen de brandfasen.
In de eenvoudigste oven was er een oven met een brandgedeelte, met daarboven luchtschachten, waarop de
producten in klei gestapeld werden. De stapel werd met
leem ommanteld met aan de bovenkant een opening.
Deze opening zorgde voor het aanzuigen van hete lucht.
De temperatuur in het binnenste van de stapel varieerde
van 800 graden in de randzone tot wel 1200 graden in
het midden van de stapel. Dat zorgde voor kwalitatieve
verschillen in de producten. Om dit tegen te gaan ontwikkelde men een tweekamer-oven, waarbij via een
apart kanaal de hete lucht gelijkmatig door de oven
verspreid werd. Op deze wijze konden grote hoeveelheden producten in dezelfde temperatuur en dus met
dezelfde kwaliteit geproduceerd worden. De grote oven
op de Fontys-campus is een voorbeeld van een Romeinse
tweekamer-oven.
De stookruimte werd in de grond gegraven, zodat de
vloer van de bakoven op grondniveau kwam te liggen. In
Tegelen zijn diverse soorten Romeinse ovens gevonden,
van eenvoudige veldovens tot professioneel ingerichte
ovens. De vele eenvoudige ovens duiden erop dat ook individuen of kleine groep individuen voor eigen rekening
een oven exploiteerden. Er was een grote vraag en als
men het vakmanschap verstond kon men, als Romeins
soldaat of burger, met de productie van gebakken Romeins bouwmateriaal zijn levensonderhoud aanvullen.
Zo bezaten Romeinse boerderijen (villae) veelal ook een
bakoven. Momenteel wordt onderzocht of de Romeinse
ovens op de Fontys-campus, de Hulsterweg, de Ulingsheide en in Belfeld behoorden tot een Romeins villacomplex.
De duur van de brand was afhankelijk van het vuurmateriaal, de grootte en de constructie van de oven en de
kwaliteit van de klei. Een oven van 6 m² vergde 8 m³ ge-
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droogd hout van verschillende lengte. Via reconstructies heeft men het
verloop van het brandproces kunnen
bepalen:
Het langzaam opstoken van het
vuur duurde zeven uur.
De ovenbrand duurde 23 tot 33
uur.
De brandvoortgang werd continu bewaakt.
Bij 950 graden tot 1.000 graden
was de optimale temperatuur
bereikt.
De afkoelperiode kon dan gestart worden.
Na twee dagen waren de oven
en de gebakken producten zover
afgekoeld, dat men de oven kon
ontruimen en klaarmaken voor
de volgende ovenbrand.

de oude landweg. Volgens Mgr. Franssen liep een Romeinse weg van de Maas over de huidige Muntstraat
naar de Kaldenkerkerweg, en van daaruit naar de Romeinse weg in Kaldenkerken achter het tankstation.
Daar staat een oude steenfabriek, waar enorm veel
Romeinse vondsten gedaan zijn. Misschien lag hier
Sablones, een halteplaats (mansiones) of wisselplaats
(mutationes) langs de Romeinse weg van Maastricht
naar Xanten. Franssen over de Romeinse Kaldenkerkerweg: ‘Daar waar men de berg opgaat (Snelle Sprong)
werd ook potleem uitgedolven. Ik heb wel honderd maal van
mijn vader en anderen horen zeggen, dat men hier een weg
vond, die vast over dat potleem ging. In het begin misschien
vier à vijf voet grond op de potleem, maar omdat hij de richting van de berg in nam, moest er wel vijftien à twintig, ja
wel tot dertig voet grond op zitten’.

Transport en de Hamel
In Tegelen werd geproduceerd voor de lokale en de regionale markt. Door middel van microscopisch onderzoek
is vastgesteld dat de in Venlo gevonden dakpannen in
Tegelen en Belfeld gemaakt werden. Ook dakpannen
van de thermen in Heerlen blijken afkomstig uit Tegelen
en Belfeld. Romeinse dakpannen en tegels waren zware
bouwproducten. Een Romeinse dakpan woog ruim zeven
kilo. Een bijkomend voordeel van de productiecentra in
Tegelen was de nabije aanwezigheid van de Maas. Schepen hadden de voorkeur boven vervoer per ossenkar over
Romeinse wegen. De Romeinen beschikten over speciale
platte transportschepen. Hiermee vervoerden ze graan,
wijnvaten en bouwmateriaal. De platbodems waren 34
meter lang en hadden een laadvermogen van honderd
ton.

Allebei de Kaldenkerkerwegen in Venlo zijn van oorsprong Romeins. In Venlo is dit nog goed zichtbaar. Een
holle weg daar waar de weg de berg opgaat en een bolle
weg met zijprofiel vanaf de Koel naar de grens. Beiden zijn
aftakkingen van de op de oude landweg gebaseerde Romeinse hoofdweg die over het hoogterras loopt. De Kaldenkerkerweg in Venlo is mogelijk een voortzetting van
een oudere weg, omdat de Maasduinen via ’t Zand hier tot
bijna aan de Maas doorlopen. Deze verbinding werd reeds
voor de Romeinse tijd gebruikt. De Kaldenkerkerweg in
Tegelen is een oorspronkelijke Romeinse weg, die waarschijnlijk bewust in het begin van de tweede eeuw werd
aangelegd om de Maas, de Romeinse ovens, de kleiwingebieden en de Romeinse weg met elkaar te verbinden.

Dit jaar heeft men in Xanten een Romeinse platbodem
compleet nagebouwd op ware grootte. Als voorbeeld
diende een in Xanten opgegraven Romeinse platbodem,
waarvan een deel in het Romeins museum in Xanten tentoongesteld is. De platbodem was zo geconstrueerd dat
zowel de grote rivieren als ook kleinere riviertjes bevaarbaar waren. De nagebouwde Romeinse platbodem heeft
dit voorjaar zijn eerste vaart gemaakt over de Lippe nabij
Xanten.
Deze Romeinse platbodems zullen zeker ook Venlo
aangedaan hebben. Het is bekend dat al in de Middeleeuwen het gebied aan de Maas ten zuiden van Venlo
gebruikt werd voor het laden en lossen van zware bulkproducten. In de Historische Stedenatlas staat over deze

Een cyclus van vullen, branden, afkoelen en opruimen duurde ongeveer
één week. De brand bracht altijd een risico met zich mee. Om goddelijke
bescherming te vragen werd er in ovens vaak een beeld van een god ingemetseld.
In onze contreien kon men het beste tussen april en september bakken.
Dat schreef de Romeinse ingenieur Vitruvius in zijn boek over bouwkunst.
Het drogen van kleiproducten lukte niet in natte en koude perioden. Was
dat de reden dat er geen permanente nederzettingen in Tegelen waren?
In de wintermaanden werden de voorraden brandhout aangelegd. Beuken-, eiken-, en berkenhout hadden de voorkeur. Het kappen, transporteren en klein maken van het hout waren arbeidsintensieve, maar goed
te plannen activiteiten.
Romeinse dam- en holle wegen
Zoals eerder genoemd bestaat het laagterras in Tegelen uit een zeer
groot moerasgebied. Nadat de Romeinen de Tegelse klei in de eerste
eeuw ontdekten, moesten er wegen door het moeras aangelegd worden.
Romeins bouwmateriaal was erg zwaar. Transport met ossenkarren naar
de Maas, naar Venlo of verder weg naar Xanten en Krefeld kon alleen over
sterke wegen plaatsvinden. In het grote moeras van ‘Het Broek’ werd
daarom een drietal Romeinse damwegen aangelegd. Deze damwegen
vormen de verbinding tussen de Maas, de Romeinse ovens, de kleilocaties en de oude landweg op het hoogterras. Naar het hoogterras werden
holle wegen aangelegd, zoals de Kaldenkerkerweg.
Zo verbond de Wittendijkweg de Romeinse ovens op de Fontys-campus
en de Hulsterweg met de Onderstemolenweg. De route liep vervolgens
door het Jammerdal naar de oude landweg op het hoogterras, die werd
omgevormd tot Romeinse weg.
Driessen meende dat er een Romeinse weg vanuit de Maas langs Bosser- en Hulsterhof naar Egypte zou hebben gelopen en van daaruit naar
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Henry Walboomers (Venlo, 1958) is amateur-archeoloog en regionaal historicus. Hij schreef de boeken
Ambiorix contra Caesar 54 v.Chr. in het Venlose Jammerdal? en Romeins Venlo, Blerick en Tegelen
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Met de aanleg van dam- en holle wegen ontsloten de Romeinen het waterrijke en moerassige gebied van Tegelen, waardoor de bereikbaarheid toenam. Tegelen bezat met de Maas en de Romeinse landweg op het oostelijk
hoogterras uitstekende transportmogelijkheden voor het zware Romeinse
bouwmateriaal.
Vondsten van de afgelopen 150 jaar vertellen ons over het roemruchte Romeinse, maar ook Keltisch-Germaanse verleden van Tegelen. Het beeld
wordt steeds duidelijker dat men hier over een uniek en zeer rijk bodemlandschap beschikt. Tegelen kende vier productiecentra en als men Belfeld
en Kaldenkerken erbij neemt zelfs zes. In totaal zijn er ongeveer vijftien
Romeinse ovens getraceerd. Van eenvoudige, wellicht civiel gebruikte veldovens tot zeer professionele door Romeinse soldaten gebruikte tweekamerovens. Sommige ovens maakten wellicht deel uit van Romeinse boerderijen.
Tegulariussen, bakkers van Romeinse tegels, dat zou eigenlijk de naam moeten worden voor mensen uit Tegelen. <

Prins Har V (2004) | Belhamels Belfeld | Har Peeters (1960) | Liedje: Confetti in de maag | Laatste keer in vol ornaat: in januari
2005 bij het aftreden. | Onvergetelijk: de gezichten tijdens het uitkomen in de zaal. Het was een complete verrassing dat
een buitendorpse prins werd. | Kosten: bijna niks. Je betaalt vooraf een bedrag aan de vereniging, maar het geld van de
receptie mag je houden.

Afsluiting
De hoogwaardige klei in Tegelen werd vanaf het begin van de eerste eeuw en
zeker in de tweede eeuw door de Romeinen gebruikt om te voldoen aan de
enorme behoefte aan gebakken bouwmateriaal. De vondst in Tegelen van
twee Romeinse munten uit de tweede eeuw, alsmede de stempels van het
legioen XXX dat vanaf 122 gestationeerd was in Xanten, bevestigen aanwezigheid in de tweede eeuw.
Tegelen was een enclave van Romeinse ovens, bedoeld voor de productie
van hoofdzakelijk bouwmateriaal en in beperkte mate aardewerken gebruiksartikelen. Hoogstwaarschijnlijk werden Romeinse soldaten van het
legioen XXX uit Xanten, dat in de Romeinse nederzetting in Venlo aan de
Maas verbleef, in groepen (Vexillation) naar Tegelen afgecommandeerd. Zij
moesten voor de productie van Romeins bouwmateriaal zorgen in de maanden april tot en met september. De Romeinse grafvelden tonen aan dat er
ook personen van Romeinse afkomst verbleven in de productiecentra, maar
Romeinse nederzettingssporen zijn in Tegelen nauwelijks aangetroffen. Misschien verbleef men in de maanden april tot september, de productieperiode, in tenten, wat gebruikelijk was voor soldaten.

Ald Prinse Ga lerie 5

locatie: ‘Aan de Maas ligt op een smalle strook zandgrond, de Maasweerd. Een van de
oudste toponiemen (1376) in dit gebied buiten de Tegelpoort is de Amer (Hamer, Hamel), een vermoedelijk aan een inham van de rivier gelegen aanlegplaats waar schepen
werden gelost en geladen’.
Wellicht maakte men in de Middeleeuwen gebruik van een oorspronkelijk
Romeinse aanlegplaats voor bulkgoederen. Opmerkelijk is ook dat de stadspoort daar Tegelpoort heet. Was dit een verwijzing naar het productiegebied
van tegels en dakpannen? Werden daar de Romeinse schepen geladen met
de zware Romeinse bouwproducten, zoals tegels en dakpannen? Of waren er
in Tegelen zelf aanlegplaatsen voor deze Romeinse transportschepen?
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Het eigen pad van Baer Traa

Roem moet je verdienen

MET JE MUZIEK

I n d e e n e h a n d e e n k o p t h e e , d e a n d e r e g a a t d o o r h e t r o s s i g e h a a r. D e N e d e r l a n d s e
E d S h e e r a n , f l i t s t h e t d o o r m ’ n h o o f d . M e n s e n d i e h e t k u n n e n w e t e n z i e n d e Ve n l o s e
singer-songwriter Baer Traa als het grootste talent dat ze in jaren zijn tegengekom e n . ‘ M a a r w a a r o m z i t h i j d a n n o g a l t i j d t e j e n g e l e b i j Va n d e r Va l k i n p l a a t s v a n e r
eens echt voor te gaan en een eigen album af te leveren?’ vraagt muzikant, present a t o r m a a r b o v e n a l v r i e n d L e x U i t i n g z i c h a f. B a e r T r a a g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a a g :
‘ Wa a r b l i j f t B a e r T r a a ? ’

Het is in de tuin van zijn ouderlijk huis aan de Emmastraat in Venlo

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde
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waar de 24-jarige Baer Traa hardop nadenkt over zijn toekomst. Zijn
moeder Anne-Marie van den Bercken woont er nog. Zij is dwarsfluitiste
en muziekdocent aan Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Zijn vader Lex was pianist. Hij overleed in 2006 aan amyloïdose, een zeldzame
eiwitziekte die het functioneren van organen aantast. Baer, geboren in
Maastricht maar vanaf zijn tweede opgegroeid in Venlo, was toen vijftien. Hij kan zich nog maar weinig herinneren van het jaar waarin zijn
vader overleed. ‘Omdat je zoveel meemaakt denk ik dat je hersenen zich
tegen een gebeurtenis als dit beschermen door die periode in je achterhoofd ergens te verstoppen.’ Zijn zus was net aan een studie begonnen en dus zaten er van de ene op de andere dag in plaats van vier nog
maar twee mensen aan tafel. Maar het leven ging door in huize Traa.
Zijn moeder moest gewoon werken overdag en Baer hing na school een
beetje rond in de stad. ‘Met name bij de Loco, of ik zat thuis achter de
piano. Gek genoeg heb ik van mijn vader maar één pianoles gehad. Het
werkte niet. Ik ben pas gaan spelen toen hij was overleden. Alsof er iets
knapte waardoor het makkelijker ging. Ik durf niet te zeggen dat er iets
bovennatuurlijks gebeurde want daar ben ik eigenlijk te nuchter voor,
maar raar was het wel. Tot dan miste er een stukje van de puzzel van het
spelen; de muziektheorie en dan vooral de akkoordenleer. Opeens had
ik dat door en leek alles vanzelf te gaan. Mijn vader mis ik als vader en
als mens. Met name bij termen als vaderlijk advies moet ik even slikken,
maar ik ben trots dat ik door zijn afwezigheid veel zelf heb ondervonden. Er is niks mis met even hard op je bek gaan omdat je niet is verteld
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D a t ve r r aad t d at Ba e r
meer i s d an al l e en e e n
mu z ik aal t al e n t . Hij
b i n d t me n s e n aan zich
zon d e r d aar e n i ge
mo eit e v o o r t e doe n.
D a t m aak t h e m v oor
mij z o s p e c i aal

hoe bepaalde dingen in elkaar steken. Daar word je ook sterk van. Al
voelt het wel een beetje dubbel omdat hij - naast dat hij mijn vader is ook hetzelfde beroep had als ik nu heb.’

Zijn twee jaar

oudere zus Eva is professioneel violiste en ging eerder dan Baer naar het conservatorium. Baer zong vanaf zijn zevende in
het St. Franciscuskoor waar zijn vader organist was. ‘Toen ik een jaar of
vijftien was ben ik pas een beetje serieus muziek gaan maken. Omdat
mijn zus conservatorium deed, ben ik dat ook gaan doen nadat ik mijn
diploma had gehaald op het Valuascollege. Zonder erbij na te denken.
Vroeger wilde ik tuinman worden of advocaat. Geïnspireerd door Ally
McBael, supervet vond ik dat.’ In de zomer van 2015 is hij afgestudeerd,
met een 9, in zang en jazz aan het internationale conservatorium Codarts in Rotterdam. Baer Traa is nu bachelor of music en mag lesgeven.
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‘Zo’n diploma voegt niets toe. Ik zie het meer als een
last die van m’n schouders valt omdat het fijn is dat ik
iets heb afgerond. Het verschil tussen Baer Traa voor
en na? Dat is mijn hoofdvakdocent en mentor Bart de
Win en zijn advies: loslaten. Hij heeft me gestript, alle
franjes weggehaald om uit te kunnen gaan van puurheid. Qua muziek en schrijven, maar ook qua stemgeluid.’ Het afstuderen heeft volgens Bart de Win
allemaal wat langer geduurd omdat Baer het veel te
druk had met spelen. ‘Organiseren en timemanagement zijn dingen waar Baer nog aan moet werken’,
zegt hij. ´Daarbij is hij een bescheiden jongen, altijd
vriendelijk en beleefd. Hij weet dat dat uiteindelijk
tegen hem kan werken. Baer steekt er een beetje de
draak mee, het is nog wachten op een rücksichtslose
killersmentaliteit.’

De uitzonderlijke kwaliteiten

van Baer Traa
vielen Bart al op tijdens diens auditie bij het Rotterdamse conservatorium. Elk jaar weer ziet hij daar
nieuwe talenten de revue passeren. ‘Bij toelatingsexamens blijf je als docent vaak met allerlei vragen
zitten, het toelaten van een kandidaat is gedeeltelijk
een gok. Talent komt er tijdens zo’n toetsmoment
wel voorbij maar er zijn meer factoren die een rol spe-

len. Persoonlijkheid, onderwijsbaarheid, flexibiliteit,
mentaliteit en sociale vaardigheden zijn allemaal
van invloed op de ontwikkeling van de student. Dus
niet alleen stemkwaliteit, muzikaliteit, muzikale opvoeding en achtergrond en instrumentale ontwikkeling. Baer had dit allemaal al op z’n achttiende, dat
is vrij uniek. Hij stortte zich op de jazz. De winnaars
van het Jazz Vocalisten Concours zijn niet de minsten.
Hij was de jongste ooit en won de publieksprijs én
de juryprijs. Dat verraadt dat Baer meer is dan alleen
een muzikaal talent. Hij bindt mensen aan zich zonder daar enige moeite voor te doen. Dat maakt hem
voor mij zo speciaal. Inmiddels is hij een betrouwbare
collega die zijn eigen, smaakvolle repertoire schrijft.
Naast piano speelt hij ook goed gitaar en wellicht
pakt hij z’n cello nog eens op. Zijn stem is in de basis
altijd goed geweest. Hij is echter nog altijd nieuwsgierig naar ontwikkeling op dat gebied. Dat valt alleen maar te prijzen.’
Ook muzikanten waarmee hij werkt prijzen Baer
Traa de hemel in. Lex Uiting is een bewonderaar. Hij
en Baer kennen elkaar uit de Venlose muziekscene.
Samen met andere zangers uit de buurt zong Baer
wel eens koortjes in voor (zoemaar), het voormalige
dialectbandje van Lex. ‘Ik bewonder Lex om zijn lef
en devil-may-care instelling. Volgens mij heeft hij zijn
ideeën en principes goed op een rijtje in zijn hoofd.
Dat geeft hem veel vrijheid in wat hij zegt en doet en
maakt hem ronduit een goeie gast. Hij zit in Hilversum dichtbij het vuur en als het even kan stimuleert
hij mensen uit zijn omgeving. Hij heeft me gevraagd
om mee te doen aan de allereerste De beste SingerSongwriter van Nederland, het tv-programma van Giel
Beelen waarin Lex kandidaten interviewt. Ik vond
mezelf op dat moment niet goed genoeg. En zag het
niet zitten om thuis cameramensen over de vloer te
krijgen. Iets spreekt me ook niet aan om zo beroemd
te worden, om op die manier een podium te creëren.
Pas als je iets tastbaars hebt gemaakt, verdien je een
podium. Roem moet je verdienen met je muziek, niet
omdat je op televisie bent geweest. Ik wil op eigen
kracht een fanbase opbouwen door veel te spelen
voor publiek dat echt luistert en niet voor publiek dat
komt omdat je bekend bent.’ Bekend werd Baer Traa
wel een beetje door een stunt van diezelfde Lex Uiting, dit keer in actie als verslaggever voor de radioshow van Giel Beelen. Als zingende en pianospelende
conducteur bood Baer in september 2014 reizigers
op station Amsterdam Centraal excuses aan voor alle
misstanden bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat
deed hij door het spelen van Sorry seems to be the hardest word van Elton John. Het filmpje op YouTube is
bijna 80.000 keer bekeken.
Baer Traa ziet zichzelf als singer-songwriter. ‘Het dekt
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BAER TRAA

de lading het meest, ik zing en schrijf liedjes. Het
genre wisselt. Ik heb in 2011 het Vocalisten Concours
gewonnen, een jazzwedstrijd, maar wil daar niet aan
vastzitten. Met vijf anderen speel ik in het rockbandje
Any Vegetable uit Nijmegen, een mix van Little Feat
en Frank Zappa. Daar ben ik een van de twee zangers,

gle heeft uitgebracht is Just one hour away. Het zou
een track kunnen zijn die op zijn debuutalbum komt.
‘De reacties zijn goed en mijn moeder vindt het leuk.
Haar mening is zeker belangrijk maar die trek ik
eerst even door de ‘mama-filter’ voordat ik het op
me laat inwerken. Wat ik nu maak, vindt ze gelukkig

Sinds kort heb ik het idee dat ik mezelf muzikaal gevonden heb. Dat was lastig
omdat ik best veel kan qua stijlen
we zijn bezig met een album. De combi met mijn solowerk is goed voor de focus, het helpt me om mijn
eigen liedjes beter te plaatsen. Ik treed ook op met
een eigen band. Op dit moment werk ik aan liedjes
die een mix zijn van folk, soul en jazz.’ Een eerste
solo-album is er nog niet. Waarom duurt het zo lang?
Is het laksheid, bescheidenheid of perfectionisme?
‘Klopt allemaal, maar het is vooral dat laatste. Ik ben
al vier jaar aan mijn debuutalbum aan het schrijven.
Ik denk dat ik inmiddels tussen de veertig en vijftig
liedjes heb gemaakt, maar er is geen touw aan vast
te knopen. Ik wil iets geconcentreerds hebben. Eerst
schreef ik alleen met behulp van de piano, sinds drie
jaar heb ik de gitaar erbij gepakt. Daar ben ik heel
blij mee. Door veel te spelen, veel te proberen en met
verschillende mensen te werken komen invloeden
samen. Sinds kort heb ik het idee dat ik mezelf muzikaal gevonden heb. Dat was lastig omdat ik best veel
kan qua stijlen.’ Bart de Win is het eens met die visie.
‘Baer zocht lang naar een stijl. Hoe profileer je je als
je eigenlijk alles kan? Ik heb ‘m gezegd dat een knoop
doorhakken sowieso moeilijk is. Een album is letterlijk niet meer dan een registratie van het moment.
Daarom heet het ook een record. Volgens mij ‘durft’
Baer nu wel. Ik geloof ook niet zo in ‘wat goed is komt
snel’. Iedereen heeft z’n eigen pad.‘
Intussen is fotograaf Peter de Ronde gearriveerd. Of
Baer meteen even mee wil lopen naar de straat. Hij
heeft een te gekke plek gezien en het licht is nu perfect. Baer vindt het prima en loopt via de gang naar
buiten. Als ze iets later terugkomen, moeten er nog
foto’s worden gemaakt aan de vleugel. Die beslaat de
helft van de niet al te grote woonkamer die door zijn
moeder wordt gebruikt voor muzieklessen. ‘Wat zal
ik spelen, verzoekjes?’ vraagt Baer op de pianokruk.
Peter laat weten dat hij een groot fan is van Randy
Newman. Die liefde blijkt wederzijds en een seconde
later klinkt It could have been me door de huiskamer,
een eigen compositie geïnspireerd op Newman. Een
wow-gevoel, alsof je in deze intieme setting toch even
getuige bent van iets heel bijzonders.
Een nummer dat Baer Traa in augustus 2015 als sin-
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mooi. Het belangrijkste voor mezelf is dat een nummer eerlijk is, omdat ik het dan zelf geloof. Als ik het
zelf niet geloof, wie ben ik dan om anderen ervan te
overtuigen? Dan ben ik aan het bedriegen. Het moet
ook een blijvende waarde hebben, iets dat in de lucht
blijft hangen door de energie en overtuiging. Anders
wordt het snel frikadellenmuziek; muziek die even
leuk en lekker is maar die je meteen ook weer vergeet. Voor je het weet heb je alweer honger.’ Just one
hour away heeft hij geschreven in mei 2013, thuis op
de bank in Rotterdam. Met zijn gitaar. ‘Meestal is er
eerst een stukje muziek - een groove of een intro. Dan
ga ik met mezelf jammen en vervolgens speel je een
potje tennis tussen muziek en tekst. Als er eenmaal
een coupletje en refreintje is, de basis van een liedje,
kun je de rest van de tekst ‘droog’ schrijven. Dan zet
ik de gitaar meestal weg en ga er rustig voor zitten.
Dat moment is trouwens goud; wanneer je de basis
hebt dan weet je gewoon dat het goed komt. Just one
hour away heeft een AABA vorm - net zoals veel oude
jazzliedjes; ik houd van de structuur van klassieke
liedvormen. Dat houdt het overzichtelijk voor me - als
schrijver, zanger en luisteraar. Dit liedje ontstond zoals de intro is, een travis-picking oftewel tokkel, op een
II-V-I akkoordenschema. Als je het op piano speelt is
het meteen heel jazzy, door de gitaar en vooral die
tokkel krijgt het een country-feel. Daar was ik naar op
zoek.’
De liedjes die hij maakt zijn direct en autobiografisch.
Dat maakt kwetsbaar. ‘Als mensen begrijpen waar het
over gaat is dat een beloning voor het feit dat je je
bloot geeft. Dit nummer gaat over een meisje waar ik
toen mee was. Ze woonde een uur verderop, het liep
niet helemaal soepel tussen ons. Tevens gaat het over
tijd – dat je ergens op moet wachten en of datgene
het wachten ook waard is. Over jezelf voorliegen dat
het wel gaat gebeuren terwijl je wacht tot je een ons
weegt. Dat is misschien thematisch het meest omvattende: wachten en tijd. De mooiste regel uit dat
nummer vind ik “Time won’t pass faster than my life will
pass me by.” Ik had het met een bepaalde gedachte
geschreven, maar er bleek later veel meer in die zin
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J am me r d a t
mi j n v ad e r d i t nie t
meer me e m aak t, a l
h ou i k e r v an o m te
d en ke n d at h i j e r nog
wel ge t u i g e v an is d a t
i k een s o o r t v an in
zijn voetsporen ben
getre d e n

te zitten dan ik aanvankelijk dacht.’ De eersten die dit nummer hoorden, waren de huisgenoten van Baer in Rotterdam en dan met name
Jesse Boere. ‘Met hem schrijf ik nu veel. We laten alles aan elkaar horen. Hij is onderhand een van de beste songwriters die ik ken, een echte
vakman.’ Voordat hij een nummer naar zijn band brengt, staat het al.
De band, dat is Baer Traa, Jorn ten Hoopen, Daniël Eskens en Mark van
Kersbergen. ‘Met z’n vieren vullen we het vervolgens in. Meestal klinkt
het dan ongeveer zoals ik het in mijn hoofd had. De jongens waar ik nu
mee werk, voelen dat goed aan en spelen super smaakvol. Ik kan vaak
niet wachten om een nieuw nummer in te brengen. Of dit liedje de plaat
haalt, kan ik nog niet zeggen. Ik heb een behoorlijke stapel songs liggen
en ben ook met wat nieuwe dingen bezig die wellicht nog iets actueler
voor mezelf zijn. Als we in de studio zitten kijken we gewoon wat de tofste liedjes en arrangementen zijn, welke de meeste impact hebben en
wat een logische lijst zou zijn. Het moet wel met elkaar in balans staan
op een bepaalde manier, dus je moet ook naar de rest van je materiaal
kijken. Voor nu ben ik in ieder geval heel blij met Just one hour away.’
Inspiratie haalt Baer Traa niet alleen uit zijn eigen leven. Er zijn ook muzikale helden. Allereerst noemt hij Frans Pollux, Peter Beeker en Arno
Adams als lokale helden. Over die laatste schreef Traa na een ontmoeting in café Vader Klaassens op de Venlose Parade zelfs een nummer:
Wheeping willow. Mike Roelofs is een muzikant waarmee hij graag werkt.
En dan zijn er nog Amos Lee, James Taylor, The Beatles, Black Crowes,
The Band en D’Angelo. ‘The Beatles heb ik van thuis meegekregen, waar
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het merendeel van de platenkast toch gevuld was
met klassieke muziek. Maar er waren ook elpees van
Elton John, James Taylor en Jesus Christ Superstar.
Jesus Christ heb ik grijsgedraaid. Ik was laatst bij het
concert van Paul McCartney en moest gewoon huilen
bij het openingsnummer Eight days a week. Omdat
híj het was. Dat gebeurde tijdens dat optreden nog
een keer, bij Something dat hij zong als hommage aan
George Harrisson. D’Angelo is een obsessie geweest.
Die leerde ik kennen op mijn zestiende. Het album
Voodoo van D’Angelo uit 2000 heb ik vijf jaar aan een
stuk bijna dagelijks geluisterd. Dat ging zo diep, die
muziek grooved zo hard en het is zo goed gespeeld.
Magisch, niet met woorden te omvatten.’

Lex Uiting heeft het over ‘nog altijd jengele bij Van der
Valk’. Baer Traa kan er om lachen. ´Hij bedoelt dat ik
veel schnabbels doe, nou ja ik moet ook m’n huur betalen. Ik heb nooit de noodzaak gevoeld om hard aan
mijn carrière te trekken. Ik ben 24 en net klaar met
studeren. Ik verdien mijn geld met spelen, ik ben een
broodspeler en speel op elke bruiloft en partij. Beroemd worden of doorbreken vind ik een nare term.
Voor mijn gevoel heeft dat niks met ontwikkeling te
maken. Het is mijn doel om veel te spelen, mijn eigen liedjes, voor mensen die echt luisteren. Ik ben
niet op zoek naar roem, maar naar mensen die van
mijn muziek houden. Volgend jaar ga ik naar Amerika
waar een nichtje van me gaat trouwen en naar Quito
in Ecuador. Ook daar wil ik muziek maken. Jammer
dat mijn vader dit niet meer meemaakt, al hou ik ervan om te denken dat hij er nog wel getuige van is dat
ik een soort van in zijn voetsporen ben getreden. De
enige druk die ik op dit moment voel is afkomstig van
Lex Uiting en Frans Pollux die me geregeld de vraag
stellen waar ik blijf. Dat zij dit doen is een goed teken
en ik weet dat het komt. Het is een kwestie van tijd.’ <
Lean Hodselmans (1966) is schrijver, freelance journalist en nieuwsverslaggever/
redacteur bij MFM/Dtv in Oss.
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‘ We he b b en hie r e e n
hheel
e el m o e ilijk i ns tru m e nt
vo
v o or je’

Al op jonge leeftijd speelde

Will Sanders hoorn op
hoog niveau. Tot zijn
verstandskies roet in het
eten gooide. Nu wordt zijn
muzikale er varing wereldwijd gevraagd.

door Kees Verbeek
foto’s Peter de Ronde

W i l l San ders aan het w erk op h et
c on servatori u m i n M aastri c h t
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Zomer 1982. Het is vakantie en goed weer. Will Sanders ligt lekker

met vrienden in het buitenbad in Blerick als de omroepinstallatie aangaat: ‘Attentie! Wil de heer Will Sanders naar de balie komen? Er is telefoon voor hem. Will Sanders naar de balie, alsjeblieft, telefoon.’
De dan zeventienjarige Sanders verstijft. Er moet iets met moeder gebeurd zijn. Ze is al eens flink ziek geweest – kanker. Waarom anders zouden ze hem oproepen in het zwembad? Met lood in de schoenen naar de
balie. Aan de telefoon moeder zelf, niet ziek, wel opgewonden. ‘Je moet
naar huis komen. Ze hebben gebeld van het Nederlands Jeugd Orkest,
het NJO, want ze hebben een hoornist nodig.’ ‘Nu direct?’ ‘Ja, nu direct.’
Het is drie uur in de middag en hij wordt nog diezelfde avond verwacht
in Santpoort (voorbij Haarlem). ‘Morgen repetities.’
‘Dus ik naar huis om mijn koffer te pakken en toen met de trein naar
Santpoort. Daar werd ik opgewacht door een paar jongens met wie ik op
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Dat is – net als bij broer Jacq – de trompet. Vader
speelt trompet bij fanfare De Echo in Hout-Blerick en
leidt het dansorkest in National in Venlo. Hij verzorgt
ook zijn eerste lessen. Will is dan een jaar of vijf, maar
hoeft nooit te worden aangespoord om te oefenen.
Als hij iets wil dan wil hij dat ook goed doen. Als zevenjarige speelt hij in de kerk solo Dank u voor deze
nieuwe morgen tijdens zijn eerste communie. Op zijn
twaalfde heeft hij alle dan gebruikelijke diploma’s
met cum laude en komt ook hij bij De Echo waar hem
een verrassing wacht.

‘Zeiden ze: “Je vader trompet, je broer trompet, misschien is het goed als jij wat anders gaat doen. We
hebben hier een heel moeilijk instrument liggen,
een reine-F hoorn”. Een Knopf, nota bene, gerenommeerd instrumentmerk. Dat ding was vier meter lang
en heel moeilijk te spelen. Ik voelde er niet zo veel
voor. Trompettisten zijn diva’s, de sopranen van het
koper. Zo wilde ik ook worden. Het was de tijd van
Louis Armstrong en Maurice André. Dat soort mensen. Iets dergelijks wilde ik. Mensen onderhouden
met waar je goed in bent. Daar hoorde geen hoorn
bij. Maar goed, ik ben zo’n jongen van “dat proberen
we dan wel” en als je dat zegt, dan moet je het ook

goed doen anders kun je het niet beoordelen. Het viel
niet tegen.’
Krijgt dan privé les van TSO-hoornist Piet Ververgaert
en van Nico Housen op de muziekschool. Daar ziet
men dat hij een groot talent is, dat op het conservatorium hoort, waarna hij op dat niveau thuis les krijgt
van Hubert Crüts, die hiervoor wekelijks uit Keulen
naar Hout-Blerick rijdt. Tussendoor wint hij als vijftienjarige het Jonge Mensen op weg naar het Concertpodium Concours: ‘Toen mochten we in Hilversum een
opname maken. Die heb ik nog. Moest je het stuk
twee keer spelen en de beste opname namen ze. Het
moest allemaal eigenlijk perfect, want je kon toen
nog niet knippen en plakken zoals nu. Voor het eerst

school. De beste school eigenlijk. Maar later brak het
me ook op. Ik studeerde gelijk ook nog in Maastricht,
dus ik ben heel weinig thuis geweest en dan ga ja je
toch afvragen of dit nu eigenlijk je leven moet zijn.
Gelukkig werd ik na een jaar gevraagd bij het orkest
van de Südwestfunk in Baden-Baden om uit te helpen. Enkele maanden later werd ik uitgenodigd om
te auditeren en won ik het proefspel. Daar ging het er
heel anders aan toe. Je had er twee weken om je voor
te bereiden op een nieuw programma. Veel moderne
muziek. Bovendien verdiende ik het dubbele en hoefde ik maar achttien weken per jaar te werken. Het
was dus moeilijk om daar na twee jaar weg te gaan.
Maar ja, de Bayerische Rundfunk. Dat was wel weer

het conservatorium studeerde, onder anderen Sjef Suilen, basklarinet.
Het eerste dat we deden was het vieren natuurlijk. Tot drie uur ’s nachts.
Ik zeg: “Wat spelen we eigenlijk?” Dat was de Sacre van Stravinsky. Kende ik niet. Bleek een lastig stuk. Ik zag ’s ochtends de partituur en ik
denk: Zo hé, wat is dit dan!? Vreemde muziek met veel maatwisselingen.
Ik hoefde alleen te verdubbelen, de partij van de eerste hoornist meespelen. Goed, dus ik boks me daar doorheen en zo ben ik bij het NJO
terechtgekomen. In de volgende productie was ik zelf eerste hoornist,
in de zesde symfonie van Mahler.’
Trompet
We spreken Will Sanders in Venlo, bij zijn vier jaar oudere broer Jacq
thuis, kort nadat hun moeder overleden is aan de gevolgen van een hersenbloeding. Het geplande gesprek moet gewoon doorgaan, vinden
beiden. Het verlies is zwaar en het brengt hen in een vreemde roes, maar
het leven gaat verder. Dat zou moeder ook gezegd hebben.
Moeder heeft ooit in een kerkkoor gezongen, was niet meer muzikaal
actief maar wel behoorlijk op de hoogte. Sanders: ‘Haar ouders hadden flink wat opera in huis en toen ik op zeker moment bij de opera in
Mannheim ging spelen kende zij al veel van het repertoire. Ze had ook
zelf platen, onder meer van grote hoornisten als Dennis Brain en Hermann Baumann en van het Berliner Philharmoniker. Die platen hebben
mijn hoornspel diepgaand beïnvloed.’
Hoorn is niet het eerste instrument dat de jonge Will in handen krijgt.
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Eerste hoornist
Terwijl hij nog les krijgt op het Conservatorium Maastricht, inmiddels van Erich Penzel, leraar van alle
grote hoornisten in die tijd, kan Sanders aan de slag
als eerste hoornist bij het operaorkest in Mannheim,
waar hij in zijn eerste jaar 52 verschillende opera’s
speelt: ‘Daar had je geen repetities waar je het hele
stuk goed kon doornemen. Je hebt een of twee Bühneprobes, waarin alleen die stukken worden doorgenomen die voor de zangers belangrijk zijn. Bij sommige
componisten, zoals Wagner, is dat nog betrekkelijk
simpel, maar een Puccini of een Richard Strauss… dat
is een hele klus. Ik heb er Der Ring des Nibelungen van
Richard Wagner helemaal gespeeld en al het andere
grote operawerk, dus het was een enorme ervaring.
Als eerste hoornist moet je heel snel kunnen reageren, met de collega’s, met de dirigent, het koor, de
solisten, het ballet, dus dat is wel een hele goede

Verschrikkelijk

H et l e s g e v e n i s nie t
n i eu w v o o r h e m , wa n t
a l i n 1 9 9 5 h e e f t hij in
M a a s t r i c h t z i j n le e rmees t e r Pe n z e l op ge vo l gd . L at e r k o m t d e
mu z i e k ac ad e mi e v a n
K ra kau e r n o g b ij

hoorde ik toen mezelf en dat vond ik verschrikkelijk.
Ik had van de trompet het vibrato meegenomen, maar
hoorn heeft van zichzelf zo’n mooi geluid, dat heeft
geen vibrato nodig. Heb ik toen ook gelijk afgeleerd.
Met de platen die mijn ouders hadden heb ik geleerd
hoe hoorn eigenlijk moet klinken. Die hebben mijn
visie op het hoornspel diepgaand beïnvloed.’
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G l obe t r o t t e r al s h ij
i s , i s S an d e r s g en oe g
i n N e d e r l an d o m toch
gereg e l d z i jn h oof d te
ku n n e n s c h u d d en ov e r
d e m an i e r w aar op d it
l a n d me t z i jn k unst e n
c u l t u u r o m s p r i ngt
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een nummertje groter. Met grote dirigenten, zoals Zubin Metha, Georg
Solti, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Carlos Kleiber, Bernard Haitink. Dé
topdirigenten, zelfs het Concertgebouworkest had niet al die namen.’
Juweeltjes
Net als de Südwestfunk brengt het werk bij de Bayerische Rundfunk in
München veel vrije tijd, waarin Sanders veel solo speelt en cd’s opneemt
met kamermuziekensembles als German Brass en het Nino Ensemble.
Een stuk of dertig: ‘Ik heb een voorliefde voor weinig gespeelde kamermuziek. Daar zijn echt juweeltjes bij. De Tierkreis van Stockhausen, het
Nonet van Louis Spohr, de bewerkingen die Schönberg maakte van de
symfonieën van Mahler, de Harmoniemusiken. Dat is werk van Mozart; hij
heeft destijds daarin zijn opera’s voorgesteld, dus voor twee klarinetten
of hobo’s, twee hoorns, twee fagotten en soms ook contrabas. Om het
publiek te laten kennismaken met wat hij geschreven had. Daarvan hebben we een WDR-productie gemaakt voor het label Capricio, met een
spreker voor het verhaal van de opera. Dat is apart, dat doen er weinig.
Verder enorm veel ervaring opgedaan met grote symfonische werken,
maar het mooist voor mij is toch het operawerk. Dat komt misschien wel
uit de roots van mijn moeder. Ongelofelijke muziek, die ik van thuis heb
meegekregen.’
Daarnaast wordt hij vaker als eerste hoornist uitgenodigd bij het Wiener
Philharmoniker, waarmee hij afreisde naar Londen en Parijs. En naar de
Carnegie Hall in New York.

In 1991 wordt Sanders als solohoornist uitgenodigd
voor de Bayreuther Festspiele. Hier in Nederland is
dat voor sommigen taboe vanwege het naziverleden,
maar in Duitsland speelt dat nauwelijks. Bayreuth
gaat over cultuur en het is een eer om er te mogen
spelen. Sanders: ‘Je wordt ervoor gevraagd op aanbeveling van een van de orkestleden. Ik kwam erbij
door Gerd Seifert, solohoornist van het Berliner Philharmoniker en ben er zes jaar gebleven. Dus elk jaar
de Ring, eerst met Barenboim, later James Levine en
Sinopoli. Voor het eerst heb ik daar de Siegfriedruf gespeeld, de hoornsolo waarmee volgens Wagner Siegfried de draak laat ontwaken. Dat is sowieso heel wat,
maar hier lag dat gevoelig, want dat lag al zo’n dertig
jaar bij de eerste hoornist van het Berliner Philharmoniker.’
Verstandskies
In 1998 maakt een verstandskies een abrupt eind aan
Sanders’ carrière. Het ding is flink ontstoken, maar
uit de röntgenfoto blijkt dat er meer aan de hand is.
Een bepaalde zenuw loopt tussen de drie wortels van
de kies door, waar hij er normaal onder ligt. Dit heeft
invloed op zijn gezichtsspieren en dus op zijn reac-

tievermogen en op zijn spel. Al eerder heeft hij het
gevoel gehad dat er iets mis is. Hij laat zich opereren
in de hoop dat dit beter wordt, maar het gevoel is helemaal weg: ‘Het was een vreselijk moment in mijn
leven. Je stem valt weg en je kunt niet meer spreken
zoals je eerder deed. Ik heb drie maanden helemaal
niet gespeeld. Daarna heb ik het langzaam weer opgepakt, maar het is nooit meer geworden wat het was.
Het luistert namelijk heel nauw. Je moet heel precies
die trillingen brengen voor een bepaalde toon. Dat
vergt uiterste controle, maar die ben ik kwijt. Het orkest bood me een plek bij de derde of vierde hoorns
aan, maar daar zouden zij noch ik blij van worden,
vond ik. Te riskant. Als je zo aan de top gefunctio-
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neerd hebt, is dat gewoon niet bevredigend. Ik heb
ook twee jaar lang geen muziek meer kunnen luisteren. Ook eigen opnames niet. Of ik depressief geworden ben? Nee zeg, ik heb me er overheen getild. Ik
sta met beide benen op de grond, kom op. Ik ben een
vechter, anders was ik nooit door die crisis gekomen.
Je moet toch altijd op zoek naar het positieve als er
iets gebeurt. Als er iets negatiefs gebeurt, zit daar eigenlijk altijd een tip in, iets waarover je bewust moet
nadenken. Problemen komen op je pad om ervan te
leren. Natuurlijk! Dat is een andere macht, die buiten
ons staat. Daar moet je een antenne voor hebben, de
een is daar gevoeliger voor dan de ander.’
Musikhochschule
Een jaar later al krijgt hij een aanstelling als Herr Professor aan de Musikhochschule in Karlsruhe. Het lesgeven is niet nieuw voor hem, want al in 1995 heeft hij
in Maastricht zijn leermeester Penzel opgevolgd. Later komt de muziekacademie van Krakau er nog bij.
Voor een buitenstaander is het lastig te begrijpen dat
Sanders les geeft op een instrument dat hij niet meer
kan spelen. Werkt dat wel?
‘Och, Penzel speelde ook nooit en was toch een van
de beste leraren ter wereld. Beroemde violisten als
Hilary Hahn en Joshua Bell hebben bij Dorothy DeLay

gelest en die heeft nooit een toon gespeeld. Ik heb
geleerd op een verbale manier les te geven. Het duurt
jaren eer je dat helemaal in de vingers hebt en is nog
steeds een leerproces. Natuurlijk werkt dat. Voetbaltrainers spelen toch ook niet zelf?’
De eerste vruchten van zijn lesactiviteit kunnen onderhand geplukt worden. Andrew Bain uit Australië,
die les van hem kreeg in Karlsruhe, maakt nu furore
als eerste hoornist bij het LA Philharmonic en helpt
geregeld uit bij het Berliner Philharmoniker en het
Chicago Symphony Orchestra. Takeshi Hidaka, die in
Maastricht studeerde, is nu de grote hoornleraar aan
de Tokyo University of the Arts in Japan. Wereldwijd
heeft Sanders inmiddels meer dan negentig hoornis-

168

BUUN

ten in orkesten gebracht. Verder wordt hij geregeld
uitgenodigd voor internationale festivals, concoursen en workshops.

Uitvin der Sa n ders

Favela’s
Met enige regelmaat reist Sanders af naar Zuid-Amerika, vooral Brazilië, waar hij op diverse plekken werkt
met wat we hier kansarme jongeren zouden noemen:
‘Jongeren uit de favela’s, de krottenwijken bij de grote
steden, waar de politie niet komt. Wie er wel komt,
dat is de georganiseerde misdaad. Die lui verstoppen
zich daar en rekruteren er hun nieuwe aanwas. Dat
worden de loopjongens, die het eerste gepakt worden of omkomen. Onder meer vanuit Karlsruhe zijn
een aantal jaren geleden uitwisselingsprojecten opgezet. De jongeren krijgen instrumenten en wij gaan
ze leren ze te bespelen. Ook los van Karlsruhe zijn er
projecten waar ik aan deelneem. Het is fantastisch
werk. Vrijwel niemand zit daar te wachten op een misdaadcarrière. Liever een fatsoenlijk leven. Onze programma’s creëren kansen. Ze houden de jongeren
van de straat en bieden perspectief. Er komt talent uit
voort en er worden orkesten gevormd die over de hele
wereld optreden.’
Een dergelijk orkest, Lyra Tatui, toerde in 2010 door
Noord-Limburg als onderdeel van Klassiek op Locatie.

De leider daarvan, Adalto Soares, is een van Sanders’
eerste leerlingen uit het Karlsruher uitwisselingsproject Brazilië-Duitsland en een grote vriend van hem:
‘Ik heb dat orkest vaak gedirigeerd en ook financieel
ondersteund.’

len. Op het conservatorium in Maastricht wordt zo’n
beetje om de twee jaar een nieuw studieplan geschreven. Dat zie je in Duitsland niet gauw gebeuren. Daar
wordt meer vastgehouden aan beproefde, traditionele waarden. Het is een conservatief land en dat stoort
me soms ook. Maar naar mijn overtuiging gaat het
ze juist daardoor economisch zo veel beter. Ook op
cultureel gebied. De meeste Rembrandts hangen niet
in Nederland maar in allerlei buitenlanden. Kunst en
cultuur lijken politiek niet interessant te zijn. Maar
de meeste politici die in Duitsland aan de macht zijn,
hebben op de een of andere manier een verbinding
met cultuur en cultuurinstellingen. Ze weten waar
ze het over hebben. Dus daar wordt niet zo gauw zo
drastisch in cultuur gesneden als hier.’ <

Traditionele waarden
Globetrotter als hij is, is Sanders genoeg in Nederland om toch geregeld zijn hoofd te kunnen schudden over de manier waarop dit land met zijn kunst en
cultuur omspringt. De Duitsers hebben daar volgens
hem meer gevoel voor: ‘Nederland is een heel progressief land. Dat is mooi, maar heeft ook zijn nade-

Sander s is t ev ens u it v inder v an
een nieu w v ent ielsy steem v o o r
b laasinst r u m ent en. Het hu idige
v ent iel wo r dt no g steeds gep r o du c eer d v o lgens een m etho de die
al in geb r u ik is sinds de intr o du c tie v an dit o nder deel in 1815:
stu k jes b u is die aan elk aar geso ldeer d wo r den. Vo lgens het p at ent
dat Sander s heeft v astgelegd,
wo r dt zijn v ent iel u it één geheel
gem aak t . Daar do o r heb je m inder
lu c ht weer st and. Dat lev er t een
b et er e b alans o p in het gelu id en
een to o n die de natu u r t r o m p et en
de nat u u r ho o r n b eter b enader t .
‘Ik had Jac q een k eer b elo o fd
dat ik de winnaar v an een c o nc o u r s waar hij ju r eer de een les
zo u gev en. Maik el was dat . Zijn
v ader k wam m ee naar die les en
zei: “ Ku n je zo ’n instr u m ent nu
niet eenv o u diger m ak en? ” De
m an v er k o o p t CNC- m ac hines,
waar m ee dat inder daad zo u
k u nnen. Nu had ik m e al eer der
afgev r aagd waar o m wij m etho den
u it het st enen t ijdp er k geb r u ik en, ter wijl de au to - en lu c ht v aar t indu str ie zo v eel v er der is.
Maik el heeft t o en een p r o gr am m a
gedo wnlo ad waar m ee je 3D k u nt
o nt wer p en en daar m ee zijn we
aan de slag gegaan. De eer ste
p r o ev en zijn v eelb elo v end. Het
wer k t v o o r tr o m p et en o o k v o o r
ho o r n, m aar v o o r ik het ec ht
lo slaat in de m ar k t wil ik no g een
stu k je v er der k o m en. Het m o et
wel p er fec t zijn. Is het eenm aal
zo v er, dan ho ef ik het m aar in
m ijn netwer k lo s te lat en en dan
gaat dat als een v u u r tje do o r die
b lazer swer eld. To c h k an het no g
b est ev en du r en v o o r ieder een
o m gaat. Vo lgens m ijn er v ar ing
zijn b lazer s no gal c o nser v at ief.’

Kees Verbeek (1950) is publicist. Hij schreef boeken in samenwerking met Sjer
Jacobs en Yvonne Cup en over glazenier Diego Semprun Nicolas. Ook droeg hij
bij aan Lees mijn verhaal en kijk 21 maal en Souvenir de Paris en andere Venlose
verhalen.
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08 07 2013

de Kle p b u ite ngaats

Dit is weer voor buitenjazz.
Bij binnenkomst een stempel
op mijn hand als een zachte streling.
Het voorspel begonnen,
de toon gezet.
Op het terras speelt de wind
van bladmuziek, lokt de bassist
het duister uit de nacht,
staat een gitaar in brand.
Het vuur slaat over.
Zelfs de kleine kerkklok
kleppert zijn volle uren
in de maat.
Mensen, hier swingt
helemaal in Venlo
een kwartet North Sea jazz
tot ver nadat de avondzon
door een drumsolo
knock-out gemept.
Boven de toetsen een hoofd
dat grimassen trekt.
Dansende vingers,
een glimlach verschijnt.
Wat niet eerder gehoord
Op 8 juli 2013 is het
hartje zomer in Venlo.
Een uitgelezen zwoele
avond voor pianist
Mike Roelofs en zijn
muzikale vrienden voor
de eerste buiteneditie
van Jazz in de Klep.
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is hedenavond uitgevonden.
Nog dagen klinkt het naspel door,
terwijl op mijn hand de stempelafdruk langzaam ver vaagt,
tenslotte verdwijnt.
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21 09 2013

Elke stad

16 10 2013

Bre l in Ve nlo

Als straks het lange lint

Zo scherp je tong gewet, je lange

zich slingert over de Parade

armen maaiend over het Vlaamse

een duif het koeren staakt

land als een pas geslepen zeis

een passant de pas inhoudt
spreekt elke naam voor zich.

zo vlak het land bezongen, dat
alleen een torenspits het waagt

Elke stad kent wel een plaats

zich als berg te verheffen

een treinstation, een supermarkt
een trapportaal of na sluitingstijd

zo raak een afscheid getroffen, zoals

een uitgaansstraat waar mensen

van die twee daar tussen tweeduizend

bij een lichtje of spontane bloemen

hoe ze elkaar voorgoed verliezen

even hebben stilgestaan.
zo zacht van een vriend zijn naam
In het park wakkert onafgebroken

gefluisterd als een laatste groet, zachter

de vlam van waakzaamheid.

dan een bloem die zich bij schemer sluit

Als in de nacht het licht gedoofd,
de torenklok slaat, een oude boom

zo zonder uur gewaakt op een eiland

opschrikt uit een droom, hoor je

waar in elk seizoen bomen hun blad

het fluisteren van een naam

verliezen voor vuren bij vollemaanslicht

het kloppen van een hart.
zo trefzeker het woord gemunt voor

Het is 21 september
2013. Door de stad
loopt een lint met
een lengte van 450
meter, gedragen door
mannen, vrouwen en
kinderen. Daarop alle
namen van de slachtoffers, die in Nederland
door geweld om het
leven zijn gekomen.
De jaarlijkse landelijke
herdenkingsdag vindt
op die dag in Venlo
plaats.
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Zolang een naam blijft uitgesproken

venijn en tederheid, om immer te blijven

het lange lint zich slingert

als de schilderijen van oude meesters.

door een straat
vergeelt geen foto
komt de zon op
effent zich een weg
naar de dag van morgen.

In Domani verzamelt
zich op 16 oktober
2013 een grote schare
liefhebbers van een van
de belangrijkste chansonniers. Zijn naam
Jacques Brel. 35 jaar na
zijn dood is zijn repertoire nog springlevend.
Ook in Venlo, waar
onder meer Bert van de
Bergh zijn dialectversie
van Amsterdam ten
gehore brengt.
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04 04 1014

K l ei n th eat er

17 01 2014

Zo nde r f ranj e

( o p ge v o e rd d o o r 3 gan z e n ui t Ve n l o- Z ui d )

O p gedr agen aan René St eegm ans

Het leek wel

We trokken op die avond in oktober

afgesproken werk.

op kousenvoeten door de stad,
regen gutste uit de hemel

Met zijn drieën

op een lint van medelevenlang.

dropen ze de vijver uit
kropen de oever op

Bij de parkeerplaats tussen plukken

spreiden hun vleugels

rozenrood en witchrysanten, gedoofde

spetterden in het rond

lichtjes en een uitgelopen kindertekening,

giebelden met hun achterste.

wachtten karretjes op klanten.

Een ganzendans

Verdwenen is de supermarkt. Er ligt

in gang gezet

een parkje met stenen en pas geplante

alleen

bomen. Ernaast een studentenflat.

voor mij.

We schrijven begin
april in het jaar 2014.
Rond de vijver bij
het oude kerkhof in
Venlo-Zuid scharrelen
drie ganzen sinds jaar
en dag hun kostje bij
elkaar. Een onafscheidelijk driespan.
De bewoners van de
aanpalende huizen en
flat houden een oogje
in het zeil. Als het de
ganzen voor de wind
gaat, heeft niemand
wat te klagen.
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In de tachtiger jaren zit
René op de Vrije School
in dezelfde klas als mijn
zoon Jop. Zij spelen
na schooltijd vaker bij
elkaar. Daarna kwam ik
René wel eens tegen.
Soms met een gitaar
over zijn schouder en altijd in voor een praatje.
Een open jongen die
respect voor de ander
heel normaal vond. Hij
overlijdt op 24 oktober
2002 aan de gevolgen
van zinloos geweld
waar van hij twee dagen
eerder het slachtoffer
was geworden op de
parkeerplaats van de
voormalige vestiging
van een supermarkt.
Antares laat een plaquette aanbrengen op
een studentenflat, die in
januari 2014 is onthuld.

Vogels schrijven woorden in de lucht,
gepikt van een plaquette met daarop
jouw beeltenis. Woorden, zonder franje.
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D e z ev en d e d ag
N aar h e t s ch ild e rij E v en t e r ug s c h ouw e n v a n Rog e r R a v e e l

Hij heeft bepaald niet stil
gezeten, met forse streken
uitgehaald, zijn taak volbracht.
Als schepper van dit land
-hij vraagt me niet te lopen
op het gras, de verf nog natkijkt hij naar wat zijn hand
tot stand bracht in de dagen
voorafgaand aan de zevende.
Nu hij het resultaat terugschouwt
is hij niet vergeten dat tijdens
deze grote klus hij ‘s nachts
vaak wakker lag, de twijfel
over schrale grond waarop
zijn werk moet gedijen,
de rusteloosheid om wat
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hij voor voelde: al het nieuwe
herbergt tekenen van ver val.

Herman Verweij (1945) was stadsdichter van Venlo in de periode 2011-2012. In Waar gisteren en vandaag zijn
de stadsgedichten gebundeld. In 2016 verschijnt de bundel Zolderbrieven.

F ot o Pet er d e Ro nd e

Museum van Bommel
van Dam gooit in 2014
zijn deuren open. ‘Join
in’ luidt het devies.
Voor het magistrale
schilderij Even terugschouwen van Roger
Raveel wacht geduldig
een uitnodigend wit
bankstel. Alsof het
wil zeggen: ga zitten,
neem de tijd. In ieder
geval meer dan de
gebruikelijke negen
seconden die men
normaliter voor een
kunstwerk uittrekt….

Prins Jeu I (1968) | De Thiëtuite Lomm | Jeu van Wylick (1942) | Liedje: Lómm is de allerfenste pláts | Laatste keer in vol ornaat: in
januari 1969 bij het aftreden. | Onvergetelijk: dat ik tijdens het boodschappen doen bij Hegger werd meegenomen naar achteren waar me werd gevraagd om prins te worden. | Kosten: niet noemenswaardig meer dan een normale carnaval.

26 10 2014

Ald Prinse Ga lerie 6

H e r m a n Ve r w e y
Nagekomen Stadsgedichten

BUUN

177

I

n ju l i 2 0 14 k w a m Tegel en a a r P i et Hov en s i n A d el a n t e t er ech t . G een S p a a n s e b a d p l a a t s ,
ma a r een r ev a l i d a t i ecen t r u m i n Hoen s b r oek . Z i jn b ou r gon d i s ch e l ev en s s t i jl en con s eq u en t e t r ou w a a n C h u r ch i l l s a d a gi o ‘n o s p o rt s ’ h a d d en d e 7 1- ja r i ge ou d - w et h ou d er een
er n s t i ge v a a t v er n a u w i n g b ez or gd . Voor d a t er een op er a t i e k on p l a a t s v i n d en , moes t h i j
ged ot t er d w or d en . Da t geb eu r d e i n 2 0 13 i n h et z i ek en h u i s v a n M a a s t r i ch t . Door h et geb r u i k v a n t w ee b l oed v er d u n n er s on t s t on d er mogel i jk een b l oed p r op je i n h et r u ggen mer g, met a l s gev ol g een v er l a mmi n g v a n a f h et mi d d en r i f, een d w a r s l a es i e d u s . Ver d er
l ev en a l s geh a n d i ca p t e w a s v oor h em a a n v a n k el i jk moei l i jk t e a a n v a a r d en . Door d e s t eu n
en a a n l oop v a n f a mi l i e, v r i en d en en k en n i s s en b l eef h i j ov er ei n d . Hu n b ez oek en gi n gen
v a a k gep a a r d met v eel h u mor. Da a r b i j on t p op t e h i j z i ch a l s b r on en v er z a mel b ek k en v a n
v er h a l en . E n h i j b egon t e s ch r i jv en , b r i ev en v oor a l .
Z i jn B eri ch t en ui t H o en s b r o ek a a n v r i en d en en b ek en d en v or men een men gel i n g v a n er n s t
en h u mor, b es p i egel i n g en w a a r n emi n g. P u b l i ci s t W i l l em Ku r s t jen s s t el d e i n ov er l eg met
P i et Hov en s een t h ema t i s ch e gr eep u i t d i e b er i ch t en s a men . O v er h et z i ek b ed a l s ma t r a s s en gr a f, d e s ch oon h ei d v a n L a B o h èm e en h et gel u k i n d e I on i s ch e Z ee. O v er d e k l a p v a n
S a r t r e, h et t h ea t er i n d e k er k en h et b el a n g v a n ca f és . E n ov er s t r a p a t s en v a n b es t u u rd er s : J os v a n Rey i s a r r oga n t , M a r k Ver h ei jen een n a r ci s t .

G r oeten u it
Adelan te
door Piet Hovens
foto’s Peter de Ronde

ZIEKTE
Ik vertoef op kamer 109 van afdeling 1, gespe-

cialiseerd in dwarslaesie. Doordat in het ziekenhuis
in Maastricht en Venlo onvoldoende aandacht is geschonken aan een doorligwond aan de stuit, was de
revalidatie hier grotendeels gericht op de genezing
van die wond. Mijn verblijf bleef in het begin beperkt
tot het ‘Matrassengrab’. De enige variatie was dat ik
vier uur op de linkerzij en vier uur op de rechterzij
mocht liggen. Maar geheel niet op de rug. Ik benoemde mij tot een wentelteefje en mijn geestesgesteldheid was te vergelijken met de dichtregels van
Heinrich Heine op zijn sterfbed: Mein Leib liegt tot in
Grab, jedoch mein Geist der ist lebendig noch.
Het was ook in die tijd dat ik ’s morgens gewassen
werd in een verrijdbare douchebak. Terwijl ik daar
naakt in die bak lag, merkte een verpleegkundige
snedig op dat ik leek op Piet Bambergen. Ik riposteerde gelijk of ze diezelfde Bambergen ooit naakt had
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gezien, wat ik onmogelijk achtte. Voor jonge lezers:
Piet Bambergen was lid van het duo De Mounties uit
de tv-jaren van 1960-1970.
Sinds enkele weken mag ik tijdelijk enkele uren per
dag in de rolstoel zitten, thans is dat uitgegroeid tot
drie uur per dag. Tussendoor moet ik echter weer
het bed in. De rolstoelmomenten zijn voor scheren,
tandenpoetsen, ontbijt, lunch en avondeten. De rest
wordt gebruikt voor therapieën, intern vervoer en bezoek. Terwijl er ook nog tijd resteert voor de krant en
boek en andere zaken, zoals internet en mailverkeer.
Tussen de rolstoelmomenten lig ik in bed, in totaal
vijftien uur per dag. Voor velen misschien een aantrekkelijke bezigheid, maar na weken uiterst vervelend. Een krant lezen betekent een hoop gedoe en
pijn in de arm. Een boek lezen op je zij is bijna onmogelijk, of het moeten kleine boekjes zijn.
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GROETEN UIT ADELANTE

Hier merk je opeens hoe relatief tijd is. Het ’s ochtends douchen, scheren, tandenpoetsen en aankleden kostte me vroeger hoogstens vijftien minuten,
nu anderhalf uur, en dan ook nog met hulp van een
broeder of zuster. Daarna ontbijten en therapieën
tot twaalf uur. Na de lunch weer het bed in en daarna
weer anderhalf uur in de stoel voor meer oefeningen
tot ongeveer vier uur. Ik heb mijn drukkracht thans
op 75 kilo gebracht. De volgende week wordt er meer
aandacht geschonken aan de transfers: hoe je met je
handen je lichaam dient te verplaatsen van de stoel
naar het bed of naar een andere stoel en vice versa.
Het sociale in zo’n inrichting is te vergelijken met
militaire dienst. Een gemeenschap die je zelf niet
gekozen hebt, maar je als ‘jouw’ gemeenschap krijgt
toegewezen. Natuurlijk raak je met andere patiënten
aan de praat en deel je gezamenlijke ervaringen. Tijdens het middagmaal probeert men echter de sfeer
van een huiskamer op te roepen en ’s avonds wordt er
een soortgelijke situatie verondersteld. Vanuit mijn
individualistische inborst moeilijk te pruimen. Onze
afdeling bestaat uit vijftien à twintig personen. Veel
mannen met een sportschoolachtergrond, motorrijders en tatoeagebezitters. In zo’n groep zijn er altijd
mensen die aandacht vragen door hun opvallende
stem. Zo is er een grote, kale man met enorme oren.
Ik heb hem dan ook de bijnaam ‘oren’ gegeven. Ieder
gesprek op zaal of in de therapieruimte wordt door
hem op volle sterkte gevoerd, waardoor iedereen
mee kan luisteren, hetgeen ook zijn bedoeling is.
Mijn relatie met het personeel heeft vaak een persoonlijke toets, die van beide kanten voor een prettige sfeer zorgt. Met humor zijn de soms vervelende
fysieke handelingen te verdragen. Zoals de broeder
in Maastricht die tijdens de nachtelijke controle op
het ‘incontinentale plat’ opmerkte dat de ‘harmonie’
op komst was, waarna ik aan hem vroeg: ‘Sterre der
Zee’? Of de jonge Maastrichtse nachtzuster die mij
wakker maakte met: ‘Iech kom effe loere of ut breukske
nog zuuver is’. Ook tijdens de therapieën is de humor
nooit ver weg. Desirée moest mij met de tillift van
de stoel naar de tafel transporteren. Tijdens de lift
sprak ik de bekende vaderlandse spreuk: ‘Dan gaat
Van Speyck liever de lucht in’, waarop zij antwoordde:
‘Daar heb ik twee jaar op gevaren.’ Het bleek dat ze
een marineopleiding had gevolgd.

weet ik niet. Een alternatief is er niet of je moet kiezen voor geen leven, maar dat is ook geen leven. Dus
houden we er de moed maar in. En als je de verschillende handicaps ziet waar collega-revalidanten mee
te maken hebben, ben ik nog een hele Piet. Of zoals
verpleegster Fia zegt: ‘Dat mondje maakt veel goed.’

SCHOONHEID EN GELUK
Muziek is voor mij een belangrijke levensgezel.
Om een indruk te geven, drie voorbeelden van de absolute top uit de muziekgeschiedenis. Op de eerste
plaats het Strijkkwintet D 956 van Franz Schubert. Dat
is zo ontroerend en spannend dat het je volledig absorbeert. Dan de finale van La Bohème van Giacomo
Puccini. Mimi sterft en de laatste aria is van Rodolfo
die ‘Mimi!’ uitroept, met een hartverscheurende orkestpartij. Iedere keer als ik het hoor, springen de
tranen in mijn ogen - en ik heb het al duizend keer
gehoord. Van totaal andere orde is Wiegenlied einer
proletarischer Mutter van Bertold Brecht en Hanns Eisler. Melodramatischer kan het niet, een smartlap van
de ergste soort, waarbij André Hazes totaal verbleekt.
Overigens liefst in een uitvoering met pianobegeleiding.
Naast muziek kan ook de schoonheid van de vrouw
ons ontroeren. Dat is natuurlijk een persoonlijke aangelegenheid en niet universeel. Voor mij is dat een
vrouw met opgestoken haar, in knotje, staart, vlecht
of anderszins, waar de hals aan de achterzijde nog
enkele haren laat zien die in het opgestoken haar niet
zijn opgenomen. Dit beeld, van de blote hals en haren, kan mij echt ontroeren. En dat heet schoonheid.
Zo kom ik vanzelf op de schoonheid van de natuur.
Tijdens een zeilvakantie in de Ionische zee in Griekenland brachten we de nacht door in een baai van
Kefalonia. ‘s Avonds - het was al zakke duuster- nam
iemand een lichtgloed aan de horizon waar, vlak boven de zeespiegel. Een zonsopgang kon het niet zijn,
gezien het tijdstip en de kompasrichting. Iemand
suggereerde de lichtgloed van een stad, maar dat
was volgens de kaarten ook niet mogelijk. Tot ieders
verbazing bleek het de maansopgang uit de zee te
zijn. Voor ons landrotten een bijzonder en prachtig
natuurverschijnsel.
Een vervelende bijkomstigheid bij een dwarslaesie

De laatste weken heb ik veel bezoekers ontvangen is de incontinentie. Het meest particuliere, je stoel-

van verschillend pluimage. Maar wel erg gezellig. Het
leven dat ik tot nu toe geleefd heb, zal in de herinnering voortleven en vaker onderwerp van gesprek zijn,
maar er zal aan de tijd die mij rest, een andere invulling gegeven moeten worden. Hoe dat eruit gaat zien,
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gang en de gang naar de plee, wordt je helemaal
afgepakt. Je hebt er geen zeggenschap meer over
en zadelt daar anderen mee op. Dat is wennen. Als
ik ’s morgens mijn activiteiten begin met katheteriseren en een klysma laat zetten, moet ik vaak den-

ken aan die mooie tijd tijdens de zeilvakantie en de
vanzelfsprekendheid tijdens de ochtendrituelen. Zo
vanuit je kajuit rechtstreeks naar het dek en vandaar
een sprong in de zee. Voor de goede gang van zaken
moest je wel de juiste positie innemen. Min of meer
tegengesteld aan de missionarishouding. Door enige
druk uit te oefenen kwamen de keuteltjes een voor
een tussen de benen naar boven. Binnen enkele seconden waren er tientallen kleine en minder kleine
visjes die de fecaliën in hetzelfde tempo waarin ze
waren verschenen verwijderden. Enkele bleven nog
wat schoonmaak houden door met hun lipjes ook
mogelijke resten aan de anus te verwijderen. Je kwam
als een jonge god weer aan boord. Zo zou het leven
eigenlijk moeten zijn.
Er is in mijn leven een moment geweest dat ik diep
ongelukkig was. Direct na mijn diensttijd in 1965 was
ik de weg kwijt. Ik zocht een antwoord in de literatuur en kwam uit bij de roman Walging (La Nausée)
van Jean-Paul Sartre. Na lezing was ik volledig van de
kaart. Het hele bestaan was zinloos. Ik werd voor de
eerst keer geconfronteerd met het existentialisme en
nihilisme en had er geen antwoord op. Ik werd zelfs
nogal depressief.

Als p o litic u s, v er enigingsm ens en lev ensgeniet er
m et no gal u it gesp r o k en o p v att ingen die hij niet
o nder sto elen o f b ank en st ak , wer d Piet Ho v ens
v anzelf een b ek ende Tegelenaar. Van hu is u it
heeft hij de liefde v o o r m u ziek m ee gek r egen.
Piet is de zo o n v an de Wit te v an Ho v ens, een legendar isc he v o etb aller u it de jar en der t ig, t ev ens
sigar enm ak er, die het m er k Pu c c ini v o er de en
zijn asso r tim ent no em de naar diens o p er a’s. Zelf
hield hij al v r o eg v an lit er at u u r. Zijn leeser v ar ingen b eïnv lo edden de k eu zes die hij in zijn lev en
m aak te, so m s ingr ijp end. De r o m an Wa l ging v an
de Fr anse filo so o f Jean- Pau l Sar tr e b r ac ht hem
b eho o r lijk v an str eek .
In 1966 wer d hij gegr ep en do o r het v ir u s v an de
p o lit iek , dat hem sindsdien no o it heeft lo sgelaten. Met een aantal m edestander s nam hij
deel aan de p laat selijk e v er k iezingen, m aar de
b ehaalde 188 st em m en war en o nv o ldo ende v o o r
een r aadszetel. Ver v o lgens ging hij m et enk ele
p r o gr essiev e Tegelenar en een sam enwer k ing
aan in de lijst Pr o gr essiev e Ko nsent r asie Tegelen o m in 1970 o p nieu w deel t e nem en aan de
gem eent er aadsv er k iezingen. Henk O p steegh
(P v dA) wer d gek o zen in de r aad. Piet wer d lid v an
de PPR en nam in 1974 deel aan de v er k iezingen
m et de lijst P v dA/PPR . Twee jaar lat er st ap te hij
t o c h o v er naar de P v dA . Met een glansr ijk e lijst
b ehaalde deze p ar t ij v ijf r aadszet els, waar b ij
Henk O p st eegh wetho u der wer d. To en die in
1991 b eno em d wer d als b u r gem eest er v an Swalm en, v o lgde Piet Ho v ens hem o p . Hij v er v u lde
deze fu nc t ie t o t 1998, to en er een c o alit ie t o t
st and k wam waar in v o o r een P v dA- wetho u der
geen p laat s m eer was. Na de sam env o eging v an
Tegelen en Venlo in 2000 gaf hij zijn ac tiev e
p o lit iek e c ar r ièr e helem aal o p . O nder tu ssen
was hij v er hu isd naar Stey l, waar hij sam en m et
zijn v r iendin B er tie Gu b b els Ko o k st u dio La Fine
B o u c he st ar t te. Daar naast wer d hij v o o r zitt er v an
de Cu lt u r ele R aad Tegelen. In die fu nc tie hielp hij
t allo ze k leinsc halige c u ltu r ele ac tiv iteit en aan te
zwengelen.
In zijn v r ije tijd b leef hij v eel lezen en m aak te hij
r eizen in E u r o p a en naar Indo nesië. Zijn o m zwerv ingen in de o m gev ing v an St ey l v o er den hem
v aak naar Maalb eek er hö he, het v o o r m alige c afé
v an Tu ënk e Jansse aan de gr ens in B elfeld, en
no g v ak er naar Het Vaer ho ës in St ey l, waar hij
v o o r zit ter wer d v an het Go u v er neu r geno o t sc hap ,
een c o nsu m entenv er eniging die het b ier m er k
Go u v er neu r aan de tap wilde handhav en.
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Zijn dat feesten van persoonlijke aard? En wanneer is
een feest een feest? Of een feest ook echt een feest
is, kan pas achteraf worden vastgesteld. Want vaker
worden zogenaamde feesten met veel aplomb aangekondigd, maar zijn het uiteindelijk grote teleurstellingen. Om een feest een goed feest te laten worden
moet er zo weinig mogelijk georganiseerd worden.
Vooral geen feestje bouwen, want iedere architect
loopt hier vast. Muziek mag, maar moet niet leidend
zijn, daarover straks meer. Een feest dient aan een
aantal bouwstenen of voorwaarden voldoen.

A l s j e d e v e r s c h i lle nd e h a n d i c ap s z i e t
wa a r c o l l e g areva li d an t e n me e
t e m ak e n h e b b en ,
ben i k n o g e e n h e le
P i et

Gelukkig was 1966 een jaar met meerdere beloftes,
zoals het ontstaan van lijst 8 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tegelen. In mijn vriendenkring ontstond het idee om met de verkiezingen mee te doen.
De slogan was: ‘Wat OMO is in de wasautomaat, is lijst
8 in de gemeenteraad’. Met 188 stemmen haalden we
de kiesdeler net niet. Vanaf die tijd ben ik betrokken
geweest bij de publieke zaak, in verschillende organisaties en gremia, en zo kreeg ik weer vat op mijn
leven. Wel heb ik altijd enorme belangstelling gehouden voor zwaarmoedige literatuur, zoals boeken
van Ferdinand Céline en Franz Kafka, en de Russen
natuurlijk.

geven: hangende schouders, dikke nekken, bierbuiken en slappe, hangende bilpartijen, zogenaamde
olifantenvotten, je zult er maar mee geconfronteerd
worden. Als ik via een lift van de douchestoel naar bed
word getransporteerd, hang ik in een soort mat, waar
het onderlijf onderuit steekt. Bij de aanblik daarvan
in een spiegel schrik je van de lelijkheid van je eigen
lichaam. De billen spits naar beneden wijzend en dan
de aanhangsels die daar als Piet Snot bijhangen. Afschuwelijk!
Ook andere revalidanten worden op die manier in het
bijzijn van medepatiënten vervoerd. Ze zijn dan wel
gekleed, maar tijdens het luchttransport wordt de
broek door de druk naar beneden getrokken, waardoor een grote blote massa is te zien met het ‘stratenmakersdecolleté.’ Iets lelijkers is er niet. Natuurlijk
zijn er voorbeelden van mooie mannen of jongens.
Zie de David van Michelangelo, mooiere billen zijn er
niet gebeeldhouwd.

Welk effect heeft lelijkheid op ons gemoed? En wat
is lelijk? Umberto Eco heeft enige jaren geleden, na
zijn ode aan de schoonheid, een boek gepresenteerd
over de lelijkheid. Met veel voorbeelden uit het werk
van Jeroen Bosch, George Grosz en Otto Dix. Ook in
de dagelijkse praktijk, zoals hier in Hoensbroek, is
FEEST
lelijkheid meermalen waarneembaar.
Allereerst natuurlijk bij mezelf. Mijn moeder merkte
over naaktheid vaak op: ‘Aan eine nekse man is niks Verschrikkelijk woord: feestdagen. Gelukkig
nets’. Of ze dat wist door vergelijkend onderzoek, is hoef ik dat woord niet meer zo vaak aan te horen. Wat
onwaarschijnlijk, maar ik moet haar wel vaker gelijk is hier eigenlijk te feesten? Kerstmis? Oud en nieuw?
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De locatie mag niet te klein, maar ook niet te groot
zijn. Om zich hiervan een goed beeld te vormen leze
men Elias Canetti, een zeer goed ingevoerde feestganger in Oostenrijk, Duitsland en Engeland. Bij de
bepaling van de grootte dient rekening gehouden te
worden met zitplaatsen voor de oudere of gehandicapte medemens. Maar van belang is ook het aantal
staanplaatsen, want dat bevordert de heterogeniteit
en die is erg belangrijk voor het welslagen van het
feest.
Op gepaste afstand van de zit- en staanplaatsen dient
een klein, maar voldoende gesorteerd buffet te staan.
Daarbij bedenke men dat de gasten vooraf reeds
warm gegeten hebben en slechts met een origineel
hapje verrast willen worden.
Verder moeten er voldoende soorten drank op passende temperaturen beschikbaar zijn, die je zonder
tussenkomst van wie dan ook moet kunnen pakken.
De wijnflessen dienen reeds geopend te zijn.
Om de drukte op de plee te verminderen kan de mogelijkheid van een tuin soelaas bieden, mits voldaan
wordt aan een aantal voorwaarden. De tuin dient
te beschikken over een ligusterheg van voldoende
hoogte of coniferen met een goede dichtheid, waartegen discreet en decent gepist kan worden. Dat dit
slechts voor de mannelijke gast is weggelegd, is te
betreuren, maar dient als vaststaand gegeven te worden geaccepteerd.
Indien er iets persoonlijks gevierd wordt, dient er tijdens de feestelijkheden gelegenheid te zijn voor een
korte speech of verhandeling, waarin de aanleiding
van het feest kort kan worden aangeduid of het feestvarken gefeliciteerd.
Ten slotte: LEUKE MENSEN. Dat is een belangrijke
voorwaarde. Een mengvorm van genodigde gasten,
maar ook met ongenode gasten. De ongenode gast
heeft een grotere motivatie om naar een feest te
komen dan de genodigde, want die heeft in het kader van een goede verstandhouding tot gastvrouw
of gastheer de plicht om aanwezig te zijn, wat niet
noodzakelijk leuk hoeft te zijn.

Zang kan aan het welslagen van een feest bijdragen.
Mits proportioneel en op het juiste moment. Het
feesten bij ons thuis gebeurde niet zonder zang. Zowel het Duitse repertoire, met liederen als Beim Kronenwirt en Der Spielmann (met die mooie syncope), als
het Vlaamse, met De Vlaamse Kermis van Emile Hullebroeck, waren vaste prik. Of ik daaraan de liefde voor
het feesten heb overgehouden, weet ik niet. Maar het
is wel duidelijk dat feest, in veel verschijningsvormen, bij mij haast een tweede natuur is geworden.
Hier een voorbeeld van een gewone verjaardag, zoals het niet moet. De kamer wordt met behulp van de
bank, fauteuil en stoelen omgevormd tot een grote
zitcirkel die, naar gelang het aantal gasten, verder
wordt uitgebreid. Allereerst wordt er koffie geoffreerd met de daarbij behorende soorten vlaai. Is dat
gebeurd, dan wordt er een inventarisatie gemaakt
van de behoefte aan drank. Ook die distributie kent
vele obstakels, want er zijn ook nog mensen die nóg
een kopje en/of vlaai willen. Als dit alles is rondgebracht, komen de vermaledijde Franse kaasjes aan
bod, waarvan meestal de helft achteraf wordt weggeflikkerd. Ook de nootjes kunnen niet worden gemist.
Vele verjaardagen kunnen zo, naar hun vorm, maar
ook naar het aantal zitplaatsen, precies uitgetekend
worden. En iedereen vindt dat het zo goed is.
Mijn perceptie van een feest is dus duidelijk anders.
Ook het einde dient in de geest van het bekende lied
Was Ich noch zu sagen hätte, dauert etc… te zijn. Geen
abrupt einde, maar een langzaam uitsterven met nog
een laatste drankje of d’n allerletste.

ERGE EN ERGERE DINGEN
Dinsdag een teambespreking meegemaakt,
waarin de verpleeg- en therapievoortgang werd gerapporteerd, en dat loog er niet om. Voor enige tijd
terug werden bij mij enkele kleine doorligwonden
aan mijn voeten geconstateerd, wat bij een dwarslaesie niet zo vreemd is. Door de verlamming voel je
geen wonden en in mijn geval is er sprake van een
tere huid, waardoor ook extra toezicht moet plaatsvinden op mijn stuit en billen. Vaak onderwerp van
hilarische opmerkingen tijdens de verzorging. Naast
de trombose aan mijn rechterbeen is er vocht geconstateerd in mijn linkerbeen. Een lymfekliermassage
heeft wonderen verricht, maar er is ook gezwachteld,
wat funest bleek voor de wonden aan mijn linkervoet.
Die waren tijdens een eerste afspraak met de vaatchirurg in Maastricht direct aanleiding om een geheel
andere wondgenezing toe te passen. Zwachtelen was
heel slecht. Er moest zo spoedig mogelijk een nader vaatonderzoek plaatsvinden. Dat werd dan ook
direct uitgevoerd en ik zou naar aanleiding van dat
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onderzoek een vaatoperatie moeten ondergaan. Ook
mocht mijn been niet naar beneden hangen, maar in
horizontale positie blijven.
Op 15 december ben ik opgenomen in het ziekenhuis
in Maastricht. Op 17 december ben ik geopereerd in
mijn linker lies en er zijn twee stents geplaatst.

moeilijker. Kortom: ik wil verder niet meer klagen en
er zijn ergere dingen in de wereld.
Mijn standpunt is dat, hoe moeilijk het ook is om hier
te moeten zijn, je er toch iedere dag wat van moet maken. We hebben geen keus en zijn door de handicap

H e t p e r s o on lijk e a s p e c t k rijgt meer aandacht . Je moet er wel
vo or o p e n s t aan e n je ze lf k we ts b a a r o pst ellen.
Tevens zijn de wonden goed schoongemaakt en is
een andere wondgenezing toegepast met een vacuumsysteem op de wonden, dat deze schoonmaakt en
het wondvocht via een pomp afvoert. Dit is in Hoensbroek nog twee weken voortgezet. Daarna is de pomp
eraf gehaald en nu moeten de wonden uit zichzelf
met behulp van speciale verbanden genezen. Er kan
thans gesteld worden dat dit ook resultaat oplevert.
Maar al met al ben ik sinds 1 december niet meer naar
de therapie kunnen gaan. Hierdoor is er een snelle
teruggang in de spierkracht ontstaan, waardoor ik de
transfers wel kan vergeten. Ook de normale dagelijkse zaken zoals aankleden, douchen en dergelijke kan
ik niet meer zelf uitvoeren. Door mijn verblijf in het
Academisch Ziekenhuis Maastricht is er minder toezicht op mijn stuit geweest, waardoor ik weer enkele
weken langer in bed moet blijven, dus ook minder in
mijn rolstoel kan zitten. Dit alles is niet bevorderlijk
voor mijn geloof in een snelle genezing en een spoedige thuiskomst.

tot elkaar veroordeeld. In verhouding tot een gewoon
ziekenhuis is het dienstverband van het personeel in
Adelante van langere duur. De band met een revalidant kan daardoor hechter worden. Ook het lichamelijk contact is daar debet aan. Soms wordt er op eigen
initiatief aangeboden om me te scheren. Dat vinden
ze leuk en wie ben ik om dat te weigeren! Het persoonlijke aspect krijgt meer aandacht. Je moet er wel
voor open staan en jezelf kwetsbaar opstellen. Met
mijn theatrale karakter is het ijs snel gebroken. Er
worden allerlei bekende gelijkenissen aan mij toegedicht. Zo was ik onlangs nog ‘het zonnetje in huis’ en
‘Johnny Kraaykamp’. Mijn voorliefde voor klassieke
muziek geeft aanleiding tot allerlei opmerkingen, of
anders wel tot het meezingen van een of andere aria
door Annelies, die in een kerkkoor zingt, en die ik dan
ook prompt Anneliese Rothenberger heb genoemd,
zoals Cecile Cecilia Bartoli is geworden.

Ondertussen heeft men bij de gemeente ook niet
stil gezeten en gereageerd op mijn verzoek tot medewerking in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals woningaanpassingen en
medische voorzieningen. Er is een positief besluit
genomen over de toegang tot de woning, een tillift,
douchestoel en een elektrische rolstoel. Over de aanpassingen in de badkamer is negatief besloten. De
badkamer was meer dan twintig jaar oud en kwam
derhalve in aanmerking voor renovatie. Hiertegen
heb ik bezwaar gemaakt; dit zal de komende weken
in behandeling worden genomen. De rolstoel is al
geleverd: ik ben sinds maandag in het bezit van een
spiksplinternieuwe elektrokar, waarmee ik de gangen
in Adelante onveilig maak. Het is wel wennen. Vooral
de korte draaicirkel, het achteruitrijden en de snelle
reacties op een commando. Ook het manoeuvreren
op de kamer vergt nog veel oefening. Die rolstoel
geeft toch wel enige verlichting in mijn handicap. Zo
krijgen de armen enige rust, wat zeker de laatste tijd
erg noodzakelijk is, daar ik veel last heb van pijn in
mijn linkerschouder. Deze pijn maakt het slapen wat

Het grootste verwijt dat je Jos van Rey kunt ma-
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POLITIEK
ken, zijn zijn arrogantie en machtspolitiek die hij
vroeger de KVP in Limburg zo verweet. Hij was ooit de
grote opponent van die machtspolitiek, maar heeft
die de laatste jaren in Roermond zelf bedreven. Of het
proces tegen hem wat oplevert, weet ik niet, want er
is wel erg veel en klein grut opgedist door het Openbaar Ministerie. Dit in tegenstelling tot de miljoenen
in andere rechtszaken die de laatste jaren in Limburg,
maar ook landelijk, de revue zijn gepasseerd.
Bekend is dat er in het openbaar bestuur in Limburg
altijd gerommeld is met projectontwikkelaars en
bouwondernemingen. Aanbestedingen zijn dikwijls
aanleiding tot omkooppraktijken. Maar ik kan me
niet voorstellen dat tijdens mijn politieke carrière in
Tegelen wethouders of anderen rechtstreeks omgekocht zijn met geld of iets anders. Uitgezonderd dan
de jaarlijkse flessen wijn op het eind van het jaar. Zo
was er ieder jaar een royale surprise van aannemersbedrijf Jongen waarmee de gemeente Tegelen nooit
zaken heeft gedaan. Later bleek dat iedere gemeente
in Limburg op dezelfde wijze werd gefêteerd.

Een apart verschijnsel is de typisch Limburgse wijze van omgaan van de bouwondernemers met het
openbaar bestuur tijdens het jaarlijkse Preuvenemint
in Maastricht. Voor de officiële opening op donderdagmiddag nodigde drs. Ruijters, de bekende makelaar en onroerendgoedbeheerder, bestuurders van
gemeenten en provincie uit om gratis kennis te komen maken met de verfijnde gerechten en dranken
van regionale restaurants. Het officiële argument tot
deelname was om op een informele wijze contacten
te leggen en eventueel zaken te doen. Een grotere
zwelgpartij heb ik nooit meegemaakt.
Nu hebben we de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en Waterschappen achter de rug. Ik heb voldoende tijd gehad om een en ander op de voet te
volgen. Uiteraard met gemengde gevoelens. Ook de
affaires rond Opstelten, Teeven, Verheijen en nu ook
Satijn in Venlo blijven mij boeien. Mark Verheijen is
een typisch geval van een narcist die veel te vroeg
in het zadel geholpen is en dan vervolgens over het
paard getild, hetgeen vaker voorkomt met snotneuzen. En hij heeft nog nooit gehoord van integriteit.
Daar hoef je in feite ook geen regels en dergelijke
voor te hebben. Niet in de politiek en ook niet in

het dagelijkse, maatschappelijk verkeer. Ieder mens
weet wat kan en wat niet kan. Immanuel Kant heeft
dat zo mooi beschreven in de categorische imperatief, daar hebben we geen Tien Geboden voor nodig
of een of andere integriteitscode. Maar het afglijden
in het moeras van declareren gebeurt al snel in vele
bestuursorganen.
In de negentiger jaren had ik weleens contact met
collega-wethouders van de gemeente Venlo. Daar
bestond het fenomeen van een duo-taxi. Indien een
wethouder na een overleg of anderszins, een weinig
alcohol had gedronken en geen auto mocht rijden,
kon hij op kosten van gemeente twee taxi’s bestellen. Een bracht hem naar huis en de ander bracht zijn
auto naar huis. Ik heb indertijd met verbazing kennis
genomen van dit soort declaratiegedrag, dat in Tegelen onbespreekbaar zou zijn.
De bestuurscultuur in Venlo stond, niet alleen op dit
gebied, ver van die in Tegelen af. Mijn eerste contact
met het college van B&W in Venlo was in het restaurant La Mangerie. Het college van B&W van Tegelen
had in dat restaurant een afscheidsetentje georganiseerd voor de vertrekkende wethouder Henk Opsteegh, mijn voorganger. In een belendend zaaltje zat
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het college van Venlo, dat wat te vieren had met een
inspecteur van Binnenlandse Zaken, want die had,
na een uitvoerige inspectie, zojuist medegedeeld dat
Venlo nog een jaar een artikel 12-gemeente zou blijven. Dat hield in dat de gemeente vanwege de krappe
financiële situatie extra rijkssteun kreeg. Ja, dat moet
worden gevierd!!!
Er wordt me vaker gevraagd waarom ik nog lid ben
van de Partij van de Arbeid, een partij die geen
aansluiting meer vindt bij een groot deel van de
bevolking. Het is moeilijk uit te leggen, maar de sociaaldemocratie blijft voor mij de enige ideologie die
overeind dient te blijven. Het is een vorm van beschaving. Anderzijds geloof ik ook dat een andere vorm
van democratie wellicht de voorkeur geniet. David
Van Reybrouck heeft dat laatst nog verdedigd in een
essay: verkiezingen via loting, zoals bij de antieke
Grieken. De huidige samenleving is zo complex, dat
het voor de gemiddelde kiezer niet doenlijk is om een
goede verantwoorde stem uit te brengen, waardoor
het populisme de overhand krijgt. Bij loting van een
volksvertegenwoordiger behoeft hij of zij zich niet
meer in alle bochten te wringen om in de gunst van
het electoraat te komen. Want nu is het zo dat veel
standpunten worden ingenomen door rekening te
houden met de volgende verkiezingen. En dat terwijl
in de wet staat: ‘zonder last of ruggespraak.’ De realiteit is geheel anders.

GELOOF
En zo stomen we de vastentijd door met uitzicht

op Pasen. Als jongetje was dat, zeker de laatste week
voor Pasen, een mooie tijd. Ik was misdienaar en
volgde de liturgie natuurlijk op de voet met al haar
rituelen en hocus pocus. Ik heb altijd van theater gehouden en ik denk dat door het verdwijnen van dit
theater in de kerk voor veel mensen de aantrekkelijkheid van het katholieke geloof verloren is gegaan.
Ik zie nog voor me hoe kapelaan Rutten op Goede
Vrijdag languit op de grond voor het altaar lag, vervolgens met kousenvoeten naar voren kwam en
bezwete afdrukken van zijn voeten op het zwarte marmer achterliet, om de crucifix met zijn brede mond en
dikke lippen te kussen. Of hoe men op Paaszaterdag
het licht achter in de stikdonkere kerk ging ophalen,
nadat dat daar met de eenvoudige sigarettenaansteker van de koster was ontstoken - zo verving men de
vuursteentjes die ketsend het vuur moesten maken.
Het vuur met kaarsen vulde langzaam de kerk onder
het zingen van het Lumen Christi. En dat telkens met
een verhoging van de zangstem tot aan het altaar.
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Dan waren er de missen, completen en lof, die je als
misdienaar tijdens de Paasdagen moest bijwonen. Ik
heb ze nooit vervelend gevonden.
Ook het uit het hoofd leren van de Latijnse teksten,
zoals het Confiteor, vond ik erg leuk. Ik wist niet wat
het betekende, maar het waren toverwoorden, geheime teksten die de gewone gelovige niet verstond.
Ik voelde me uitverkoren, als een soort ingewijde
in de mythologie van de katholieke kerk. Zo las ik
al vroeg de bijbelverhalen die we thuis hadden, geschreven door prof. dr. Jos Keulers, en uitgegeven
door J.J. Romen & Zonen, Roermond. Een groot dik
boek met mooie platen en verhalen die zeer tot mijn
verbeelding spraken, los van het geloof. Kaïn en Abel,
Abraham en Isaac, David en Absalom en niet te vergeten het spannende verhaal van de glurende ouderlingen en de kuise Susanna. De tekening van Absalom
met zijn lange haren in de takken van een boom zal
ik nooit vergeten. Net zo min als de verhalen over
de heiligenlevens in de diverse kerkboekjes, zeker
als hun martelaarschap met mooie illustraties werd
opgesierd. Ook voor de verhalen over kuisheid had
ik al vroeg belangstelling. Zoals het verhaal over de
heilige Isidorus, die de moederborst uit kuisheid wei-

gerde, of dat over Maria Goretti, dat ik spannender dode zijn opgeschreven. De kastelein en kasteleinse
vond dan dat over de heilige Bernadette.
met liefde voor zijn of haar vak zijn verloren gegaan.
De zorg voor de consumptie is niet het belangrijkst:
Achteraf moet ik vaststellen dat mijn geloof in de de sfeer van het zich thuis voelen, gewaardeerd workatholieke kerk flinterdun was en alleen maar stand den, zijn verhaal kwijt kunnen, zal de gast uiteindelijk
hield vanwege de rituelen, zang en teksten die eraan binden. Zonder dat soort dingen ontstaat er slechts
verbonden waren. Maar het is allemaal wel belangrijk een samenleving van individueel genieten naast
geweest voor de westerse cultuur. Welke minkukels werken, thuis tv-kijken, vakanties, weekendje weg,
zouden we zijn zonder Bach en zijn passies, Verdi’s en grootschalige evenementen en sport als vrijetijdsbeMozarts’ Requiem en het Stabat Matar van Pergolesi.
steding.
De kerk heeft bij velen artistieke gevoelens aangewakkerd en hen tot het scheppen van grootse crea- Het uitgangspunt van een café is dat bekende en
ties gebracht, die we ook thans nog kunnen zien of onbekende mensen elkaar in een neutrale omgehoren. Ik onderga dit niet als geloofsmens, maar als ving kunnen ontmoeten. Zo wordt de culturele ingevoelsmens. Door muziek als het Erbarme Dich uit vloed van de Kaffeehäuser in Wenen in de literatuur
de Matthaüspassion word ik tot tranen toe ontroerd. beschreven. Karl Kraus en Elias Canetti waren daar
Ik hou ontzettend veel van deze muziek, maar als de voorbeelden van. Die dan ook hun invloed hadden
mediageile pater Antoine Bodar dat presenteert, ont- op de toenmalige componisten en schrijvers, zoals
beer ik het liever. Waarom daarbij lullen, laat het toch Alban Berg, Schönberg, Franz Werfel, Joseph Roth en
horen zonder duiding van deze kwezel.
de architect Adolf Loos. Wat zou de journalistiek van
na de oorlog betekend hebben als er in Amsterdam
HORECA
geen café Scheltema of café Hoppe had bestaan?
Het is niet zo dat alleen de commercie de functie van
Met mijn kroniek over de Tegelse cafés ben ik een café heeft ondermijnd. Ook de gasten hebben
al een stuk gevorderd. Het wordt toch meer dan ik daaraan bijgedragen. De vrije tijd wordt vaker anverwacht had. Al schrijvend komen er alsmaar meer ders ingevuld. Daarin heeft cafébezoek geen plaats
herinneringen naar boven. Het zal gaan over het uit- meer of wordt het als een abjecte bezigheid gezien.
gaansleven in Tegelen vanaf de zestiger jaren met een
uitloop naar de jaren tachtig. De gloriejaren van vele
café-uitbaters. De tenten zaten, vooral in de weekends, stampvol. Het centrum van Tegelen stond in
die tijd bekend om zijn uitgaansleven. Vele cafés,
fritures, restaurants, ijssalon, Scala-bioscoop, later
Studio B, en grotere danszalen met optredens van
diverse muziekgroepen. Die laatste trokken indertijd ook veel jeugd uit de omgeving aan. Zo was er
indertijd een grote strijd tussen de Vriendenkring en
de Harmoniezaal, wie de bekendste popgroep in huis
haalde. Waar dat vandaan kwam? Ik denk dat het lag
aan durf en inventief gedrag van de horecaondernemers, terwijl het uitgaanspubliek bereid was om geld Het mooie van een cafébezoek is gelegen in het teren tijd te besteden aan uitgaan. Natuurlijk, de baby- loopse, onaangekondigde bezoek, terwijl je ook zonboomers van na de oorlog hadden iets in te halen na der reden het etablissement weer kunt verlaten. Hoe
de zuinige jaren vijftig. Kortom, een sfeer die thans anders is het om iemand thuis te bezoeken. Dat begeheel is verdwenen.
tekent afspreken wanneer. Vertrekken omdat het niet
Persoonlijk vind ik dat een groot gemis. Ik ben altijd meer gezellig is of omdat het gesprek onaangenaam
een cafémens geweest. Cafés en hun habitués, waar wordt, is onmogelijk. Dat kan alleen met leugens, zoCarmiggelt zo mooi over kon schrijven, zijn altijd een als ziek, werk, vroeg op, ’heb Marie nog iets beloofd’
bron geweest voor de literatuur. Nog steeds doen ver- of hond uitlaten.
halen en anekdotes uit Tegelse cafés de ronde, maar
over 25 jaar? Het sociaal-culturele aspect is helemaal Enige dagen terug, op een mooie en zonnige vrijdagnaar de klote geholpen door de commercie. Als een middag, ben ik in de omgeving wat gaan toeren. Het
café alleen gezien wordt als een onderneming waar was de eerste keer dat ik met de elektrische rolstoel,
geld aan is te verdienen door de uitbater, zal het ten zonder begeleiding, van het terrein reed. Een vreemd
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Wanneer de lente komt
En als ik dan al dood ben
Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig
voorjaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.
Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur
meer kan hebben
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat
het is.
Fernando Pessoa (07-11-1915)
Uit: Alberto Caeiro/De Hoeder van de Kudden (De Arbeiderspers, Amsterdam,
2003) (vertaald door August Willemsen)

Nagekomen bericht van Piet Hovens op 11 augustus 2015:
De kogel is door de kerk. Vanmiddag kreeg ik te horen dat
de thuiszorg groen licht heeft gekregen om mij vanaf 24
Ik wil graag besluiten met een mooi gedicht van Fer- augustus in de zorg op te nemen zoals is voorgesteld. Het
nando Pessoa, dat ik zeer passend vind in het licht eind aan mijn verblijf in Hoensbroek is in zicht en dat is erg
van de belevenissen die ik zelf laatstelijk ondervond. belangrijk.
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F ot o Pet er d e Ro nd e

gevoel van vrijheid, dat vroeger heel gewoon was. Je
pakte je auto en reed naar Truusje van de Maalbekerhöhe, of ging te voet met Max (Piets hond, red.)
naar de Witte Stein. Een pils op een terras, praten
met andere gasten en weer terug. Of ’s middags even
een rondje langs de Maas. Soms werd je op het terras
van Jochumhof uitgenodigd om een versnapering te
nuttigen, of anders wel op het terras van ‘t Vaerhóes,
waar een glas paeresap niet te versmaden was. Een of
twee uur vakantie, zo noemde ik dat.
Enfin, op de markt van Hoensbroek bij Amicitia een
vers getapt glas Brands gedronken. Heerlijk. Wat
voorheen gewoon was, is nu een ervaring die me gelukkig stemt. Na zo’n lang verblijf elders merk je pas
wat je mist. De hartelijke ontvangst door Truusje bij
de Maalbekerhöhe en de gesprekken met de gasten
aldaar, of de sympathieke begroeting door Anique
of Lilian bij ‘t Vaerhóes. Maar natuurlijk ook de andere gasten bij ‘t Vaerhóes of onze eigen gasten in La
Fine Bouche. Maar natuurlijk ook mijn thuis, Bertie,
Jacques, Antoinette en de tuin en ons eigen terras.

Als ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente,
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij
op haar tijd?
Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet
zijn;
Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet
van hield.
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn.

Prins Jack I (1952) | Jocus Venlo | Jack Collin (1927) | Liedje: De Wuiles | Laatste keer in vol ornaat: bij het aftreden. De mantel
ligt bij hockeyclub VHC, de muts heb ik nog. | Onvergetelijk: de onthulling in concertgebouw de Prins van Oranje door Vorst
Toën Schrijnen | Kosten: laten we zeggen dat het meevalt, anders wil niemand meer prins zijn.

WANNEER DE LENTE KOMT…

Ald Prinse Ga lerie 7

Passend ook in het licht van de overledenen in eigen
kring. Zo is onlangs Door Huys op hoge leeftijd gestorven. Ik beschouw haar als een van de ‘Grande Dames’ van Tegelen, een sterke vrouw. <
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G er d en aer s
arch i t e c t uur

s t il e n e e n v o u d ig lig g e n z e h e r e n d e r in h e t Ve n lo s e la n d s c h a p . Ze s t a a n
d ie n s t b a a r v o o r e in d e lo z e k a s s e n d ie s c h it t e r e n in d e z o n o f le v e n e e n
t w e e d e le v e n in d e s c h a d u w v a n e e n o u d e g e r d e n a e r s w o n in g . de Ve n lo s e
t u in d e r s lo o d s s t e lt o g e n s c h ij n lij k n ie t s v o o r, m a a r a r c h it e c t u u r lie fh e b b e r M a r c e l ta b b e r s k a n z ic h g e e n b e t e r v o o r b e e ld v a n ‘ Ve n lo s e b o u w k u n s t ’ b e d e n k e n . s a m e n m e t a r c h it e c t J o o s t re ij n e n o n d e r z o c h t h ij d e
b ij z o n d e r e k e n m e r k e n v a n d e t u in d e r s lo o d s e n d o o r d e j a r e n h e e n .

B ec kersw eg 3 9 , Ven l o ( 1 9 8 7 )
Li n ks: Leu therw eg 2 1 3 , Ven l o ( 1 9 8 8 )

Aan het ontwerp van de tuindersloods komt zelden een architect te

pas; de bouwwerken ontstaan op basis van de eenvoudige vooral functionele wensen van de gerdenaer, de beschikbare bouwkennis en het
voorhanden zijnde materiaal.
Door de jaren heen verandert er weinig aan deze opzet: het ontwerp van
de tuindersloodsen wijzigt alleen wanneer nieuwe, goedkopere materialen of technieken gangbaar worden (en dat verschilt per aannemer) of
als de opdrachtgever nieuwe eisen stelt, bijvoorbeeld vanwege de introductie van heftrucks of sorteermachines. En dan zijn er natuurlijk nog de
bouwvoorschriften van de overheid die hun invloed hebben op de bouw
en dus het exterieur van de loods. Deze factoren bepalen het uiterlijk
van de loods, zelden spelen esthetische overwegingen een rol.
De evolutionaire ontwikkeling vanuit functie, materialen en techniek
levert een minimalistische architectuur op die ontroerend is in alle eenvoud. In de Venlose tuindersloods komt de ziel van de gerdenaer in al
haar facetten tot uitdrukking!

door Marcel Tabbers
en Joost Reijnen
foto’s Peter de Ronde
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De ontstaansgeschiedenis van de tuindersloods is onbekend. Al voordat in 1911 de eerste kassen in Venlo werden gebouwd, zullen de tuinders schuren en loodsen hebben gehad voor de opslag van materiaal en
grondstoffen of voor eenvoudig sorteerwerk.
De eerste serieuze bouwwerken ontstonden zodra verwarmingsketels
werden ingezet om de kassen te verwarmen. Dat was in de jaren dertig
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O u d e R i j n s t r aat 3 5 , Ve n l o ( 6 0 - ’e r j a r e n)

van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de glastuinbouw
verder professionaliseerde en er dankzij ontwikkelingsfondsen geld was
om te investeren, kwam er in Venlo veel nieuw ‘glas’ bij. De stedelijke
ontwikkeling droeg daaraan bij; tuinders moesten plaats maken voor
nieuwe wijken, zoals Venlo-Zuid. Ze werden uitgekocht en konden daarna in nieuwe bedrijven investeren. De tuindersloods kreeg daarbij een
vaste plek in het ensemble.
Tuindersloodsen liggen tussen de kas en de weg, en zijn goed zichtbaar
vanaf de straatkant. Vaak ligt er nog de bedrijfswoning voor. De oriëntatie van de tuindersloods is over het algemeen ongeveer noord-zuid,
aansluitend op de kassen waarin de gewassen zo maximaal licht krijgen.
Doordat deze loodsen zichtbaar zijn vanaf de weg, hebben ze een belangrijk effect op de beleving van het landschap.
Tot in de jaren zeventig waren bij de totstandkoming van de loodsen
nog architecten betrokken. Die zorgde echter vooral voor de technische
berekeningen en de verantwoording van de bouw richting de lokale
overheid. Maar al gauw ontwikkelden de kassenbouwers zelf deze competenties.
Hoewel er geen ruimte was voor architectonisch experiment – loodsen
ontwikkelden zich gaandeweg in kleine stapjes – was er wel degelijk
aandacht voor verhoudingen en een verzorgde afstemming van materialen. Het resultaat zijn vaak fraaie gebouwen met sterke architectonische
kwaliteiten; zuivere vormen die doen denken aan het Zwölf-RäumeHaus dat Erwin Heerich voor Insel Hombroich ontwierp.
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B ec kersw eg 4 2 , Ven l o ( 1 9 6 5 )

Met name de loodsen uit de jaren zestig en zeventig hebben die kwaliteiten. De architectonische basisvorm is een zadeldak uit golfplaten met
een kleine overstek die hoog wordt gehouden door ranke gemeniede
stalen vakwerkliggers. Door de ranke constructie en de toepassing van
glas in de gevels lijkt het zadeldak te zweven. De plattegrond is altijd
een rechthoekige vorm met een sterk ritme, afgestemd op de achterliggende kas.
In eerste instantie werd er gebruik gemaakt van getrokken glas in houten roedes; hetzelfde materiaal en dezelfde maten die ook voor de bouw
van tuinderskassen gebruikt werden. Houten uitzetramen lieten (spui-)
ventilatie toe. De glazen strook bevond zich meestal aan alle zijden van
het bouwwerk, met uitzondering van de poort die vaak doorliep tot net
onder het dak. De ritmiek van de spantconstructie was soms zichtbaar
omdat de borstwering tussen de spanten werd gemetseld.
Begin jaren zeventig deed aluminium haar intrede en kwamen de houten glasroedes te vervallen. Daarmee viel ook de standaardisatie van de
glasafmetingen in het water.
Eind jaren zeventig veranderde de vlakverdeling van de gevel, toen de
damwandplaat zijn intrede deed. Damwand was eenvoudig toepasbaar
en de tuinders maakten er graag gebruik van. De damwand kreeg een
plek direct onder het dak en daaronder rustte dan een horizontaal bandraam, een strook glas, op een borstwering van metselwerk. Het dak
werd een hoed in plaats van een gevouwen plaat, waarmee de lichtheid
in aanzien verloren ging.
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Vanwege de toegenomen behoefte aan transport, en dus aan heftrucks
en vrachtwagens, werden de loodsen en de poorten bovendien hoger. In
sommige gevallen werd gebruik gemaakt van rolpoorten. Deze waren
eenvoudig te automatiseren en vlotter te bedienen. Kassenbouwers uit
het Westland, die ook in deze regio bouwden, hielden vast aan hardhouten schuifpoorten op rollen. Onder invloed van de ARBO-wetgeving
werden de faciliteiten voor personeel verbeterd; ook dat had invloed op
de grootte van de loodsen.
Met de toepassing van de damwandplaat en de nieuwe afmetingen ontstond de kenmerkende tuindersloods die tot begin jaren negentig werd
gebouwd.
Met het eerste bouwbesluit in 1992 ging een groot deel van de beeldkwaliteit van het paviljoen verloren. Er werden eisen gesteld aan het
binnenklimaat en de isolatie van de gevel, waardoor de hoeveelheid
glas sterk afnam; het horizontale bandraam werd vervangen door kleinere, dubbel beglaasde ramen. De ritmiek van spanten en glasroedes
verdween. Bovendien werd er gewerkt met spouwmuren en geïsoleerde
damwandprofielen en later sandwichpanelen. Ook aan de toepassing
van asbestcement golfplaten in de daken kwam een einde door een verbod op bedrijfsmatige toepassing ervan in 1993.
In de jaren na 2000 nam de inhoud van de loodsen verder toe. Steeds vaker werden zware elementen geprefabriceerd en in het werk met zwaar
materiaal gemonteerd. Betonnen panelen vervingen de gemetselde
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Leu therw eg 2 1 3 , Ven l o ( 1 9 8 8 )
Li n ks: R ayerw eg 2 8 , Ven l o ( 1 9 7 7 )

borstwering, sandwichpanelen liepen vaak door zonder ruimte te laten
voor glas. Het licht komt steeds vaker van daklichten en de bandramen
verliezen het definitief. De architectonische kwaliteiten van de tuinderloods uit de jaren ‘60 tot en met ‘80 is hiermee voorgoed verdwenen.

cultureel erfgoed
Het zadeldak, de spantconstructie en de verdeling van de gevel zijn veelal in een zeer continue en langzame ontwikkeling geëvolueerd, waardoor er een typologie bestaat die specifiek is voor de tuinbouwloods in
deze regio. Een typologie die ons ondanks de functionele bedrijfsmatige
insteek, of misschien wel juist daardoor, op een zeer subtiele manier
iets over ons verleden verteld.
De ontwikkeling van Venlo is voor een groot deel beïnvloed door de gerdenaers, het zou daarom passen als er zorgvuldiger wordt omgegaan
met relicten uit deze prominente sector. Het is vreemd dat gebouwen uit
de tuindersgeschiedenis op zo weinig waardering kunnen rekenen. Ze
hebben ook nauwelijks als inspiratie gediend voor regionale architecten of stedenbouwkundigen. Hopelijk brengt de aanwakkerende aandacht voor het erfgoed van de glastuinbouw hier verandering in. Een
belangrijke eerste stap zou zijn dat kassen, loodsen en woningen uit
deze sector een plek krijgen in de nieuw te vormen Monumentennota
van de Gemeente Venlo, zodat er mogelijkheden ontstaan voor behoud
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Beck erswe g 3 9 , Ve n l o ( 19 8 7 )
Ben ed e n : K oe l de r s t r aat 5 8 , Ve nlo ( 19 9 2 )

Z on n evel d 2 1 , Si beri ë ( Peel en M aas)

en herbestemming. <

(2010)

Bronnen:
Paul Seelen en Willem Vroom – ‘Leven onder glas - Een eeuw glastuinbouw in Venlo en
omgeving’ (2014), Stichting Erfgoed Venlo
Alexander van de Beek en Huub ter Haar – ‘Bouwen met groen en glas – in uitvoering’
(2009), Uitgeverij Aeneas
P.J. ter Laak – ‘Europa’s Tuin – De geschiedenis van de tuinbouw in het Westland’
(1975), Europese Bibliotheek
Aart van Cooten – ‘Verrassende Kassen – Glastuinbouw: kleurrijk en glashelder’
(2003), Uitgeverij Kosmos
Met dank aan:
Willem Vroom (Stichting Erfgoed Venlo), Jan Peeters, Mart Deckers (Maurice Kassenbouw), Ronald Beuwer en alle (ald) gerdenaers die ons zo vriendelijk hebben ontvangen.
Marcel Tabbers (1975) is zelfstandig ondernemer. Hij verwierf bekendheid als organisator van
culturele activiteiten zoals het Zomerparkfeest en de Nach van ‘t Limburg Leed. In 2009 werd hij
uitgeroepen tot Venlonaar van het jaar. Als muzikant bracht hij onder de naam Venlo Snackbar
Dreamer een eigen album uit.
Joost Reijnen (1983) is architect en werkt sinds 2006 zelfstandig aan uiteenlopende opdrachten.
De herbestemming van de HAS in Venlo en de ontwikkeling van de Sint Jacobskapel in Venlo
vormen zijn belangrijkste werken. Naast reguliere opdrachten werkt hij aan een experimenteel
bouwsysteem, opgebouwd uit enkel afvalstoffen.
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Onze topspelers leveren
echt tennisvuurwerk
Tennisclub Venlo bestaat 75 jaar en vierde
dat in juli met een jubileumprogramma en
een jubileumboek. Marie-José Pas ging er in
april op bezoek en sprak met de kersverse
voorzitter Paul Rolink. Verder: een terugblik
van oud-voorzitter Jan Verkleij, die er zelf
ruim een halve eeuw tenniste, en een historisch overzicht.

door Marie-José Pas
foto’s Egon Notermans
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TENNISCLUB VENLO

Mensen tennissen voor sport en beweging, voor het spelletje, voor
de sociale contacten en voor de gezelligheid

Harry Houwen

studeren in Groningen. Nadat hij terugkeerde, pakte hij in 1995 het racket weer op. Op zaterdag speelt hij competitie. In het weekend is hij
met vrouw en zonen vaak op het park te vinden. ‘Ik blijf het een geweldige sport vinden. Natuurlijk krijg ik als voorzitter nu ook met allerlei
organisatorische zaken te maken. We raken als club onze jongeren soms
kwijt als ze gaan studeren, en het blijft zaak voldoende vers bloed in de
vereniging te krijgen. Maar als ik de inzet en betrokkenheid van leden
zie die jaar in jaar uit hun steentje bijdragen en genieten, ieder op zijn
eigen manier, dan gaat het nog steeds goed met Tennisclub Venlo.’

Ad Engelhart, Janne Helsen,
Harry Houwen en Noud Immers
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Al op grote afstand zijn doffe klappen (pok, pok) van tennisballen

te horen. Het geluid komt van de in het groen gelegen banen aan de
Schaapsdijkweg. Tussendoor kreten van vreugde, opwinding of frustratie, naast aanmoedigingen en applaus. Het zomerseizoen is weer begonnen en het is een drukte van belang, want er zijn wedstrijden voor
de districtscompetitie. De sfeer is gemoedelijk, de locatie geweldig. Op
een zonnige dag als vandaag is het ronduit heerlijk om hier te zijn.
‘Veel leden zijn al jaren bij de club,’ vertelt voorzitter Paul Rolink (1968)
op het terras. ‘Ze zijn vaak als kind meegegaan met pa en ma en vroeg
met tennis begonnen. Het leukste is als je jong begint. Dan heb je er je
hele leven plezier van en is het park een vertrouwde plek, waar je vrienden treft en lekker buiten met een mooi spel in beweging kunt zijn.’ Híj
kan het weten, want hij komt zelf uit een tennisfamilie. Zijn hele jeugd
tenniste hij bij Tennisclub Venlo. In 1987 verliet hij Venlo om te gaan

Recreatief en prestatief
Mensen tennissen voor sport en beweging, voor het spelletje, voor de
sociale contacten en voor de gezelligheid. De voorzitter legt uit wat er zo
mooi is aan tennis. ‘Je hebt maar één andere persoon nodig om een leuk
partijtje te spelen. Op elk niveau kun je plezier in het spel beleven, recreatief voor de één, prestatief voor de ander. Van negen uur ‘s morgens tot
elf uur ‘s avonds is er plek, in een fantastische omgeving, met lekker eten
en drinken, hier op dit ruime terras of in de kantine, en je hebt er altijd
aanspraak.’ Terwijl hij dit vertelt is het een komen en gaan van competitiespelers die een baan krijgen toegewezen en de uitslag komen melden bij dienstdoende vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn onmisbaar. Paul
Rolink: ‘Gelukkig zijn veel leden bereid om tijd voor de club vrij te maken en taken op zich te nemen, in commissies, als verenigingscompetitieleider of gewoon om mensen wegwijs te maken. Vrijwilligers zorgen
er bovendien voor dat het park er zo mooi bij ligt.’
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Familie Dielen

Familie Steegh

Een tennisweek kent vaste rituelen. ‘Op woensdagavond wordt er getost. De clubpasjes worden ingeleverd en willekeurige kwartetten gaan
dubbelen. Elke ronde heb je andere medespelers en tegenstanders.
Vooral nieuwkomers leren zo snel nieuwe mensen kennen en het verrassingseffect kan lollig uitpakken.’ Op vrijdagmiddag van twaalf tot twee
tennist een groep van meer dan vijfendertig echte veteranen. ‘Dit doen
ze al dik vijfentwintig jaar. Het oudste spelend lid is 87. Na de partijtjes
worden onder het genot van menig glas de wereldproblemen opgelost.
Het onderlinge toernooi met daarna een warme lunch wil niemand missen.’
Foamballen en speelkooien
Conditie, techniek en focus zijn voor het tennissen essentieel. Volgens
Paul Rolink is het dan ook niet verkeerd om les te nemen. Aan TC Venlo
zijn twee professionele trainers verbonden. De nieuwe trainingsmethoden voor de jeugd laten kinderen spelenderwijs snel leuke resultaten
boeken: ‘Met grote, zachte foamballen en eigen speelkooien hoeven ze
nog niet meteen met de volwassenen mee te doen. In de winter volgen ze
in de sporthal een cursus balvaardigheid, waarna ze in het voorjaar trots
hun diploma aan familie kunnen tonen. De trainers beschikken over onmisbare pedagogische kwaliteiten en zorgen dat de jonkies op het juiste
speelniveau terechtkomen.’ Dat voorkomt volgens hem teleurstellingen, ook ﬁnanciële voor de ouders, en het verhoogt de speelvreugde.
‘Fantastisch als je ze ziet groeien en doorstromen, met overwinningen
en tennistitels als bekroning van alle inzet. Ontspanningstoernooitjes,
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zogenaamde junioren/senioren-toernooien en clubkampioenschappen
worden druk bezocht.’

Merel Engelhart

Hoog niveau
In de toptijd had Tennisclub Venlo zo’n 1150 leden. Altijd bedrijvigheid
op de banen en daarbuiten, feestjes, muziek. Er was zelfs tijdelijk een
ledenstop. In de loop der jaren liep het aantal leden terug. Door een
combinatie van factoren. Er kwamen meer tennisclubs in de buurt waar
je lid van kon worden. De golfsport won aan populariteit. De vergrijzing
speelt een rol, maar bovendien gaan veel jongeren buiten Venlo studeren. Nu ligt het ledental rond de 700. Nederland telt 700.000 ofﬁciële
tennissers - die tevens lid zijn van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond) - en nog eens 300.000 niet-bondsleden. Veel leden
van TC Venlo spelen op hoog niveau. ‘Onze club telt een aantal top
150-spelers van Nederland, die voor echt tennisvuurwerk zorgen. Het
is de moeite waard om eens een tennisﬁnale bij te wonen en de spanning te ondergaan.’ Die spanning is overigens ook volop aanwezig bij
de competitiewedstrijden die vandaag gespeeld worden. De gezichten
van enkele deelnemers spreken boekdelen. Paul Rolink is zo meteen zelf
ook weer aan slag.
Feest met wervingstintje
Precies over drie maanden, op 4 juli, zal het feestweekend losbarsten.
‘Het 75-jarig jubileum leeft enorm en wordt dan ook groots gevierd, met
een reünietoernooi voor oud-leden, een Junior Ranglijst toernooi, het
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TENNISCLUB VENLO

O p d e te n n i s b aan : Fr an k a B ac kus
W i l P e ete r s ( 19 2 7 ) e n S ar ah S o f hia N a b a v i
rech te rpa gi n a: H ar r y N i js e n
( o u d -v o o r z i t t e r )
G reet D a e l , P ol D ae l ,
Hu u b Beck s e n P au l J as p e r s

Festina Lente toernooi, ook bedoeld voor tennissers van buiten de club,
en afsluitend een tennismarathon. De opbrengst van een aantal acties
gaat naar het Jeugdsportfonds in Venlo. Er wordt een jubileumboek uitgegeven en in de kantine komt een hoek vol foto’s en historisch materiaal. Want 75 jaar, dat is een heel mensenleven!’
Ook de buurt wordt bij het feest betrokken en alle sportverenigingen uit
de regio zijn uitgenodigd. ‘Het is natuurlijk dé gelegenheid om nieuwe
mensen te enthousiasmeren. Laten zien dat het hier met goed weer
heerlijk toeven is en dat je vooral op zondag van toptennis kunt genieten. Tennisclub Venlo heeft een regiofunctie, we willen een voortrekkersrol spelen, vinden onszelf de grootste en mooiste tennisclub van
Limburg met prachtige gravelbanen en goede relaties met de KNLTB.
Leden en ondernemers gunnen de club veel, de jeugd leert al vroeg mee
aan te pakken en het is nog gezellig ook.’
Na het jubileum gaat de club weer actief vernieuwen en werven. Dat
doet de voorzitter ook in zijn slotwoorden: ‘De achterste tennisbaan
turnen we om tot een extra kidskooi, met kleine veldjes. Tennis is een
technische sport. Hoe leuker je het jong al goed leert, des te meer sportief plezier beleef je er aan, tot op hoge leeftijd. Tennis is een prima
vervolg op bijvoorbeeld voetbal. Ik wil iedereen uitnodigen om eens
een kijkje te nemen, de sfeer te proeven en zich te laten rondleiden!’<
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Een leven lang...
Voor Buun, dat bevalt hem. Boven
liggen nog oude jaargangen. Erelid, oud-secretaris en oud-voorzitter Jan Verkleij (Oudewater,
1918) kwam in 1942 als vrijgezel
naar Venlo, bij de krant werken.
Via de voetballerij bij Venlosche
Boys en kaartavondjes in café De
Gouden Tijger stond Verkleij al
vroeg actief in het Venlose leven.
In 1950, op zijn 31ste, stapte
hij van voetbal over op tennis.

‘Ik houd van sport, vond tennis
een fijn alternatief en werd ook
meteen actief in het bestuur. Wat
me is bijgebleven is dat ik vanaf
de eerste dag gepakt werd door
het spelletje. Een paar jaar later
pas besloot ik les te nemen. Er
was toen voor heel Limburg één
trainer, die elke week de clubs
afging. Die waren er toen nog niet
zo veel als nu. Het was de begintijd, wij hadden twee tennisbanen. Afijn, trainer Jan Mulder liet
me mijn ding doen, maar na de

les zei hij dat ik alles fout deed.
Alles, mijn forehand, backhand
en voetenwerk! Pff, ik was zwaar
onder de indruk en voelde me zó
klein. In feite moest ik alles weer
opnieuw leren. Dat is nog aardig
gelukt, ik ben een gemiddeld
clubspeler geworden.
Je moet niet vergeten dat 31 jaar
eigenlijk veel te laat is. Kinderen
starten nu soms al met zes jaar en
er zijn uitgebalanceerde lesmethoden. Twee van mijn dochters zijn ook gaan tennissen en
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TENNISCLUB VENLO

Corrie Weekers (93 jaar)

Frits Dirkse
Jaimy- Gail vd Wal

mijn vrouw kwam erbij toen het
huidige park klaar was, met acht
banen. De aantrekkelijke locatie
trok veel leden. Tennis leefde
enorm. Op een gegeven moment
hanteerden we bij aanmeldingen
een selectie: familie en hockeyers - de buren, zeg maar - kregen
voorrang. Ik geloof dat wel negen
leden van het VHC-team dat
Nederlands kampioen werd ook
tennisten.
Ik heb ontzettend veel plezier
gehad al die jaren op, naast en
ten behoeve van de tennisbanen.
Natuurlijk is het leuk om steeds
beter te worden, om te winnen.
Niemand verliest graag, maar het
is maar de vraag hoe je dat verder
verwerkt. Ik weet nog dat we bij
NIP in Roermond speelden. Daar
waren we mee bevriend, altijd
feest na afloop. In de derde set
stond ik met 5-0 achter. Ik wist er
5-1, 5-2, 5-3 van te maken, kreeg
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het plezier terug en begon steeds
feller te spelen. Het werd 5-4 en
uiteindelijk won ik met 7-5, ongelooflijk. Mijn tegenspeler was zó
ontdaan dat hij zijn racket op de
grond kapot sloeg en het zó over
het hek keilde.
Ook een hoogtepunt was het Limburgse veteranenkampioenschap.
Eeuwig kampioen Hans van Gasselt,
afkomstig van De Molenaars en
één van de beste spelers van
Nederland, won – uiteraard kan
ik wel zeggen. Hij had al veertien
Limburgse titels op zijn naam
staan. Ik heb ook wel eens tegen
hem gespeeld en werd met 6-1,
6-1 van de baan geveegd, eigenlijk nog blij met die twee games.
In 1990 bestond Tennisclub Venlo
50 jaar. Op verzoek van Ger Rolink, de vader van onze huidige
voorzitter, heb ik de jubileumuitgave ‘Fifty-Love’ samengesteld.
Actief getennist heb ik tot ik 84

was. Dat is lang, maar niet bijzonder meer. Daarna was ik elke
vrijdagmiddag bij het veteranenuurtje, voor een partijtje tennis,
een kop koffie en een pilsje. Tot
een half jaar geleden. Ik kom nu
alleen nog als er iets bijzonders
is, dan word ik opgehaald. Voor
het jubileumboek ter gelegenheid
van 75 jaar Tennisclub Venlo zijn
ze al bij me thuis geweest. Als
oudste nog in leven zijnde clublid
sta ik op de foto met één van de
talentvolle jeugdleden: Evert de
Bok, de tienjarige kleinzoon van
oud-trainer Fokke de Bok.’ <

Fotobijschrift: Jan Verkleij vriendschappelijk op de baan met oud-voetballer
Jan Klaassens. Tragisch genoeg overleed
Klaassens in 1983 tijdens een tenniswedstrijd in Baarlo. Een vergroot hart, gevolg van zijn uitputtende voetbalcarrière,
werd hem op 51-jarige leeftijd fat aal.

Tennisclub Venlo in vogelvlucht
Op 1 april 1940, nét voor de oorlog
uitbreekt, gaat tennisclub Backus
Keet van start, op twee tennisbanen bij café Backus aan de Herungergrens, inclusief een bescheiden
kleedruimte. Een seizoen later
wordt tennisclub De Molenaars
opgericht, met als thuisbasis de
twee tennisbanen achter hotel De
Bovenste Molen.
Al in 1942 moet Backus Keet verkassen. Duitse troepen, die intussen op het vliegveld op de Grote
Hei zijn gestationeerd, nemen de
tennisbanen in bezit. De club verhuist naar twee bakstenen banen
achter concertgebouw De Prins
aan de Kaldenkerkerweg.
Fusie
1963 is voor beide verenigingen
een bijzonder jaar. De tennisbanen
bij De Bovenste Molen en De Prins

worden verruild voor het gloednieuwe tennispark De Schaapsdijk,
dat wordt overgedragen aan de gemeentelijke sportstichting. Beide
verenigingen krijgen de beschikking over vier banen; het clubgebouw is voor gemeenschappelijk
gebruik. Backus Keet verandert
bij deze gelegenheid haar naam in
tennisclub Vendelo. Bij het 25-jarig
jubileum wordt Vendelo de organisatie van de Boérebroélof gegund.
Al gauw ontstaat de wens om de
krachten te bundelen. Met ingang
van tennisseizoen 1969 is het
zover. Onder de naam Tennisclub
Venlo gaan de twee tennisverenigingen gezamenlijk verder. Het
eerste bestuur van Tennisclub
Venlo bestaat uit voorzitter Nico
Lebesque (voormalig voorzitter
van De Molenaars), vice-voorzitter
Frits Dirkse sr. (Vendelo), secretaris Jan Verkleij (voormalig
voorzitter van Vendelo), wedstrijd-

secretaris Theo Vossen (De Molenaars), penningmeester Jac Collin
(De Molenaars), Corrie Weekers
(De Molenaars) en Frits Dirkse jr.
(Vendelo).
Groei
De vereniging groeit gestaag en
met 692 leden mag Tennisclub
Venlo zich vanaf 1973 de grootste
tennisvereniging van Limburg
noemen. In die periode breidt het
aantal banen uit van acht naar
twaalf. In 1985 wordt het vernieuwde clubgebouw, met eigen
vergaderruimte, gemoderniseerde
kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bar en keukeninrichting
feestelijk in gebruik genomen.
In 1988 volgt privatisering van
Tennisclub Venlo, waarmee de zorg
voor beheer en onderhoud tot een
pittige verzwaring van de bestuurstaak leidt. Vanaf 1989 maken vier
lichtmasten het mogelijk dat er

BUUN

207

TENNISCLUB VENLO

PHILIP COHEN (1885-1969)

EEN GROOT
VENLONAAR.
MAAR TE KLEIN
Philip Cohen na de bevrijding.

VOOR EEN LINTJE?
door Gerrit van der Vorst
foto’s: privéarchief

tot elf uur ‘s avonds getennist kan
worden.
In 1990 viert Tennisclub Venlo zijn
vijftigjarig bestaan en mag de Nationale Jeugdkampioenschappen
organiseren. In 2000 organiseert
Tennisclub Venlo opnieuw de Boérebroélof en ‘levert’ door de jaren
heen ook de nodige Jocusprinsen.
Vandaag
Tennisclub Venlo is een van de
grootste sportverenigingen van
Venlo. Het tennispark wordt het
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mooiste van Limburg genoemd,
met circa 700 leden, van jong tot
oud, die voor sportief, recreatief,
prestatief tennissen én gezelligheid komen. De club blijft zich
inspannen om de tennissport
bereikbaar te houden voor een
brede groep van de Venlose samenleving.
In 2015 viert de club het 75-jarig
jubileum met een feestelijk weekendprogramma en de uitgave van
een jubileumboek. Meer informatie: www.tcvenlo.nl

I n h et n a ja a r v a n 2 0 14 b r a ch t G er r i t v a n d er Vor s t een b oek

boven: Familie vd Grinten

u i t ov er Ven l o en d e jod en v er v ol gi n g, Een d i ep zwa rt e s l ui er.

Harry Nijssen (oud voorzitter)
Margriet van Tulder
Jan Verkley (97 jaar)

De t i t el i s een ci t a a t v a n P h i l i p C oh en , d e v r oeger e v oor ma n
v a n d e jood s e gel oof s gemeen t e i n Ven l o. Hoew el C oh en b i j
h et on d er z oek v oor h et b oek n i et cen t r a a l h a d ges t a a n ,
r ees h et b eel d op v a n een ma n d i e v óór, t i jd en s en n a d e
Du i t s e b ez et t i n g v oor z w a r e b ep r oev i n gen h a d ges t a a n en
z i ch d a a r b i j een gr oot Ven l on a a r b et oon d e. De a u t eu r p l ei t

Marie-José Pas (1958) had een eigen tekstbureau en
doet nu vrijwilligerswerk in Museum van Bommel

De cover van het boek Een diep-

van Dam. Voor Buun gaat ze nog graag op pad.

zwarte sluier.

v oor een p os t u u m eer b et oon .
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Het kinderrijke ouderlijke gezin van Philip
Cohen (rechts op de foto) in 1901.

PHILIP COHEN
(1885-1969)
EEN GROOT
VENLONAAR.
MAAR TE KLEIN
VOOR EEN LINTJE ?

Anno 1995 het gebouw aan de Venlose Parallelweg, waar ooit de firma
Ph. Cohen in gevestigd was.

De paraplu’s en parasols van de firma Philip
Cohen waren ware kunstwerken.
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De joodse koopmanszoon Philip Cohen, geboren in Utrecht in 1885, zocht het geluk in
Venlo. Samen met zijn echtgenote Sophie
Kleermaker begon hij in 1911 in de Houtstraat
een winkel in paraplu’s, parasols en wandelstokken. Ze werden gemaakt
in een werkplaats achter de winkel die gerund werd door Sophie, terwijl
Philip het land doorreisde om de producten aan wederverkopers te slijten. De zaken liepen al gauw voorspoedig. De werkplaats werd in 1914
een fabriek die steeds verder uitgroeide. Er kwam een winkeljuffrouw,
totdat de winkel opgegeven werd en het gezin naar een meer comfortabele woning verhuisde, waar ook een dienstbode kwam werken.
Toch waren er ook tegenslagen. In maart 1920 moest Philip Cohen al zijn
fabriekspersoneel ontslaan, omdat er door een havenstaking in Rotterdam geen grondstoffen meer gelost werden. En vanaf 1924 overwogen
zijn werknemers zelf om ontslag te nemen, omdat katholieken eigenlijk
niet mochten werken voor joden. Cohen zei toen: ‘Mocht je het eens zijn
met meneer pastoor, vraag hem dan of hij ook werk voor je heeft. Maar je mag
allemaal gewoon hier blijven.’ Andere tegenslagen waren ernstige bedrijfs-

ongevallen, diefstallen, inbraken en brand. Maar de
fabriek was niet meer weg te denken uit Venlo. De paraplu’s, parasols en wandelstokken van Cohen bleven
gewilde producten, ook omdat het ware kunstwerken
waren. Het bedrijf bood dwars door de crisisjaren heen
werkgelegenheid aan zo’n dertig Venlonaren. Dat waren niet vooral leden van de joodse gemeenschap of
joodse vluchtelingen, zoals wel eens gesuggereerd is.
Al die tijd was er slechts één joodse werknemer, de gemengd gehuwde en rooms-katholieke paraplumaker
Maurits Franken.
In zijn fabriek was Philip Cohen een verlicht werkgever,
die bovendien een afkeer had van klassenonderscheid.
Hij vond bijvoorbeeld dat je in een hotel niet je schoenen op de gang moest zetten om ze te laten poetsen.
Dat vond hij vernederend: ‘Je laat een ander niet je schoenen poetsen, de viezigheid eraf halen, dat doe je zelf.’ Eind
1939 haalde Cohen de kranten, door zijn werknemers
wekelijks een gulden per kind extra te geven in verband
met de door oorlogsomstandigheden toegenomen
kosten van levensonderhoud. Zijn bedrijf is in 2010 beschreven door Paul Seelen, in het boek Gemak in Venlo:
Bedrijfsverhalen van vroeger tot nu.

Zelfs het briefpapier was voor de dertiger jaren kunstzinnig.

KERKMEESTER
Ook op religieus gebied had Philip Cohen zich inmiddels gemanifesteerd. Samen met zijn vrouw was
hij al vroeg actief geworden in de joodse geloofsgemeente van Venlo. In 1915 trad hij toe tot het kerkbestuur. Hij kreeg er het nodige voor elkaar. De meeste
joodse Venlonaren waren geïntegreerd, maar dat
was ten koste gegaan van de geloofsbeleving. In begrafenisstoeten, op het joodse kerkhof en in de synagoge was vaak sprake van onbetamelijk gedrag naar
de mening van vice-voorzitter Cohen en hij bracht
daar verandering in. Met de in 1931 aangetreden
voorganger Alex Rubens bouwde hij aan een florerende geloofsgemeente die zich - helaas vooral als
gevolg van de jodenvervolging in Duitsland - voortdurend uitbreidde.
In 1938 volgde hij Martin Wiener op als voorzitter van
het kerkbestuur, ook kerkmeester genoemd. Hoewel
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Cohen volgens zijn familie een zwart-witdenker was, toonde hij zich in
het bestuur een man met een relatief brede visie, waarin hij niet altijd gevolgd werd. Zo was hij voorstander van snellere verlening van
passief en actief kiesrecht aan joodse Duitsers, omdat zij vaak stevig
meebetaalden aan de geloofsgemeente en er onder hen competente
kerkbestuurders scholen. Maar hij kreeg het bestuur daarin niet mee.
Aan Cohens functie van kerkmeester waren provinciale en landelijke
vertegenwoordigingen verbonden, het lidmaatschap van de gemeentePHILIP COHEN lijke Armenraad en het voogdschap over joodse (half )wezen.

(1885-1969)

VLUCHTELINGENHELPER

Ondanks zijn zakelijke en andere beslommeringen maakte Philip Cohen
zich al vroeg sterk voor actieve hulp aan joden die Duitsland ontvluchtten.
EEN GROOT In 1922 werd hij voorzitter van een Venlose afdeling voor steun aan doortrekkenden (Hachnosas Ourechiem), bewerkstelligde hij met een lezing
in de synagoge van Boxmeer een afdeling aldaar en werd hij op landelijk
niveau lid van het Centraal Bureau der Joodse Migrantenverenigingen in
VENLONAAR. Nederland.
Toen de jodenvervolging in Duitsland na het aantreden van Hitler, begin
1933, gevaarlijke vormen aannam, en in Amsterdam een Joods VluchteMAAR TE KLEIN lingen Comité werd opgericht, sprak het vanzelf dat Cohen voorzitter van
het Venlose subcomité werd. Dat bestond verder uit de makelaar Alex Kosman en diens zoon. Het zou loodzwaar werk worden, omdat grensplaatsen
geconfronteerd werden met een groot deel van de vluchtelingenstroom.

VOOR EEN LINTJE ?

Opperrabbijn dr. Arthur Bluhm van Krefeld
vluchtte na de Reichskristallnacht en een
verblijf van een maand in het concentratiekamp

Tragisch was het geval van babyvluchtelingetje Ruthie Harf uit

Dachau via Venlo naar de Verenigde Staten. Het

Kaldenkirchen. Kort na de Reichskristallnacht werd de 8 maanden oude

echtpaar Cohen-Kleermaker nam Bluhm en diens

Ruthie door het echtpaar Cohen-Kleermaker in huis opgenomen. Maanden

echtgenote eind december 1938 voor een maand

later keerde ze terug naar haar ouders, waarna het gezin gedeporteerd en

of twee in huis.

vermoord werd.

vluchtelingenhulp een dagelijkse bezigheid die alles
overheerste. Diepmenselijke tragiek was het gevolg
van het weren van ‘illegale’ vluchtelingen die terug
moesten naar de Duitse hel. Het vluchtelingencomité probeerde iedere vluchteling te helpen, ook de ‘illegalen’ die door de overheid als criminelen werden
behandeld. De hele joodse geloofsgemeenschap
werd ingeschakeld voor hulp en onderdak.
Het echtpaar Cohen had in die tijd zelf permanent
vluchtelingen in huis. Zo kwamen rabbijn Bluhm
van Krefeld, na diens vrijlating uit een concentratiekamp, en zijn echtgenote in december. Net als de
negen maanden oude babyvluchteling Ruthie Harf,
over wier toelating Cohen vier uur met Den Haag
moest onderhandelen. Cohen en zijn medewerkers
boden verder geweldige hulp aan circa honderd
joodse ‘illegalen’ die opgesloten zaten in Reuver.
Venlonaar Han Hol schreef in 1989 al uitgebreid over
de vluchtelingenhulp door het Venlose comité in zijn
doctoraalscriptie Joodse vluchtelingen in Venlo.

tien keer ten onrechte kon geven, dan één keer niet
geven als je het wel had moeten doen. Het maakte
hem kwetsbaar voor oplichting en dat bleek ook wel
in de praktijk. Hij maalde er niet erg om. De kosten
zonken in het niet bij de ellende die hij ervoer, toen
honderden gevluchte joodse Duitsers, Oostenrijkers
en Tsjechen op station Venlo teruggestuurd werden.
Hij schreef daar lang na de oorlog over: ‘Wie ooit de
wanhoop heeft meegemaakt van hen die aan de grens geweerd werden, zal deze marteling nimmer vergeten. Velen
die in die dagen daarvan getuige waren, zijn zenuwpatiënt
geworden.’

De familie Cohen in juni 1936. Zittend rechts
Philip Cohen, met zijn zoon Herbert aan zijn
knieën. Staand Sophie Cohen-Kleermaker
(helemaal links), zoon Harry Cohen (in
uniform, zesde van links), dochter Martha
Cohen (vijfde van rechts). In het midden
zijn ouders Sara en Hartog Cohen-Knegje.
Sara Cohen-Knegje werd slachtoffer van de
Holocaust, evenals haar oudste zoon Israël en
diens echtgenote Betsy Cohen-Kleermaker, zuster
van Sophie Cohen-Kleermaker.

Cohen bracht ook de vluchtelingenhulp in andere grensplaatsen op gang.
De Nederlandse regering zag het groeiende vluchtelingenprobleem niet
als humanitair vraagstuk, maar als economisch probleem waarvan de kosten gedragen moesten worden door de joodse Nederlanders. Een beperkt
aantal vluchtelingen werd toegelaten, de rest was ‘illegaal’.
Vooral na de Reichskristallnacht, van 9 op 10 november 1938, toen honderden vluchtelingen in doodsnood naar Venlo kwamen, werd de
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DIE ENE TREIN

In 1940 vertrok Philip Cohen uit veiligheidsoverwegingen naar Amsterdam, waar hij een vlucht naar
Amerika voorbereidde. Op 9 mei beschikte hij over
de visa en konden hij en zijn gezin mee met een passagiersschip dat voor anker lag in de haven van RotPhilip Cohen was een bevlogen vluchtelingenhel- terdam. Wie had het hem kwalijk durven nemen?
per. In 1940 hield hij in Delft nog een voordracht om Maar hij ging niet. Op het laatste moment zou Cohen
gelden te werven. Zijn standpunt was dat je beter volgens zijn zoon gezegd hebben: ‘Ik laat mijn mensen
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mee, die hij voor zijn eigen deportatie gereed had
staan, plus een slaapzak en medicamenten. Bij de
daaropvolgende deportatie werd hij gearresteerd
toen hij bijstand wilde verlenen aan mensen die weg
moesten. Hij probeerde verder - meestal vruchteloos overigens - de belangen van zieken, invaliden
en bejaarden te behartigen, door toestemming voor
tramgebruik of inhuur van huishoudelijke hulp te
bepleiten. Om mensen uitstel van deportatie te bezorgen, benoemde hij ze tot medewerkers van de
Joodse Raad afdeling Venlo of merkte hij ze aan als
meest tragische gevallen.
Philip Cohen wilde een steunpilaar zijn voor de andere joden in Venlo in een periode waarin de gemeente
de instructies van de bezetter nauwgezet opvolgde.
Zelf zei hij later dat hij mensen hooguit één trein later had laten vertrekken, maar hij deed veel meer. En
dan nog, die ene trein bood sommigen net de ruimte
om te kunnen onderduiken.

De kinderen van het echtpaar Cohen-Kleermaker
tijdens Sinterklaas-avond 1945. Links Martha,
rechts Herbert en in het midden Harry met
echtgenote en dochtertje.

PHILIP COHEN
(1885-1969)
EEN GROOT
VENLONAAR.

ONDERDUIK EN TERUGKEER

MAAR TE KLEIN
VOOR EEN LINTJE ?

Fragment van de lijst met meest tragische gevallen in de gemeente Venlo, waarmee Philip Cohen
in april 1943 - tevergeefs - deportatie van de betreffende bejaarde en/of zieke joodse inwoners
probeerde te voorkomen.

Professor Isaac Lipschits duidde de behandeling
van joodse overlevenden na de bevrijding als ‘de
kleine shoa’. Hij schreef er een boek over.
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niet in de steek.’ En hij keerde terug naar Venlo. Het Limburgs Dagblad
wijdde in de editie van 7 mei 2011 een artikel aan Cohen, onder de kop
‘Een moedige joodse paraplufabrikant’.
Cohen kon meteen weer volop aan de slag. In het begin van de bezetting werden circa twintig veelal berooide joodse vluchtelingen uit de
kuststreek naar Venlo gestuurd - ze waren in het zicht van de haven (Engeland) gestrand - zodat het vluchtelingenwerk van Cohen c.s. opeens
intensief voortgezet moest worden. In 1941 ging het Joods Vluchtelingen Comité over in de Joodse Raad voor Amsterdam, omdat toen elke
jood in Nederland in aanmerking kwam voor hulp. Philip Cohen werd
automatisch de Venlose vertegenwoordiger van de raad. Daarmee begon een nieuwe zware beproeving. Joodse Venlonaren werden uit hun
huizen en bedrijven gezet, hun kinderen van school gestuurd en vervolgens begonnen de deportaties. In de tussentijd werd Cohens gezin
twee keer uit een woning gezet en werd hen de fabriek ontnomen, maar
met een niet-aflatende inzet probeerde Philip Cohen te redden wat te
redden viel. Niet alleen voor de leden van de joodse geloofsgemeente,
maar voor alle joden in Venlo.
Toen op 2 augustus 1942 de rooms-katholieke jodin Ruth Kantorowicz
onverhoeds uit Venlo gedeporteerd werd, gaf Cohen haar de spullen

Toen Limburg begin april 1943 judenrein werd verklaard door de Duitsers, was er geen emplooi meer
voor de afdeling Venlo van de Joodse Raad en moesten Cohen en zijn gezinsleden ook onderduiken. Zelf
zocht hij zijn toevlucht in Sevenum-Kronenberg, van
waaruit hij af en toe poolshoogte kwam nemen in
Venlo. Moedig maar riskant. De andere gezinsleden
zaten op verschillende schuiladressen in Amsterdam. Oudste zoon Harry en dochter Martha sloten
zich daar aan bij het linksgeoriënteerde verzet.
Sophie Cohen-Kleermaker werd er gearresteerd in
onderduik, maar wist Theresienstadt te overleven,
door zich daar aan te melden als verpleegster. Ze
werd er in 1945 door het Russische leger bevrijd.
Door in Nederland te blijven, had Philip Cohen
ook al groot risico genomen, wat hem later wel
verweten werd. Zo had zijn jongste zoon Herbert
(1930) zijn moeder erg gemist en veel zorg om
haar gehad. De kinderen stonden na de bevrijding
weken bij de aankomst van de Rode Kruis-treinen
te wachten in de hoop dat hun moeder daar in zou
zitten. Toen ze arriveerde, bleek Sophie - van nature toch al klein (circa 1 meter 55) en tenger - er
zo oud en mager uit te zien, dat de kinderen haar
niet herkenden. Philip Cohen had moeite om zijn
emoties te tonen en de ochtend na de terugkeer
van zijn echtgenote uit het concentratiekamp vertrok hij maar weer naar zijn fabriek. Echtgenote
Sophie zou later in het verzorgingstehuis schrijven
hoe eenzaam ze zich nadien vaak had gevoeld in
haar grote huis in Venlo.

Een van de dwangbevelen die de gemeente Venlo de joodse geloofsgemeente
Venlo (lees: Philip Cohen) na de bevrijding liet sturen.

Het was ook niet te bevatten. Waar veel mensen de
bevrijding uitbundig vierden, was er voor de joodse
Nederlanders een verdriet dat nooit zou overgaan.
Cohens oude moeder, oudste broer en diens echtgenote (zuster van zijn eigen echtgenote) en veel,
zeer veel anderen waren vermoord. Philip Cohen
raakte in die eerste naoorlogse jaren in een diepe
depressie. Daarbij raakte hem de ernstige kritiek
op de Joodse Raad, waarvan hij in Venlo de vertegenwoordiger was geweest, in het hart. Hij geloofde ook niet in de wederopbouw van de ooit zo
bloeiende joodse geloofsgemeente in Venlo en zag
daarom af van herstel van de vernielde synagoge.
(Dat zou hem later ook kwalijk worden genomen.)
Zijn depressie belette hem niet om zich in die eerste
naoorlogse jaren in te zetten voor de belangen van
gedeporteerden en andere slachtoffers. Dit door te
proberen hun goederen te beheren - wat hem niet
altijd door de overheid werd toegestaan - door medewerking aan zoektochten naar vermisten, door
het voogdijschap over Inge Levis, wier ouders vermoord waren, en alles wat zich maar voordeed in
die tijd. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Hij was
onder meer jarenlang plaatselijk vertegenwoordiger van Cefina-JMW, Centrale Financierings Actie en
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met spoed hersteld zou worden, terwijl de gemeente
verantwoordelijk was geweest voor het onderhoud.
Cohen kreeg een rekening van 175 gulden gepresenteerd voor water dat was weggelekt uit de kapotte synagoge. Voor een rekening in de orde van tien gulden
aan grondbelasting uit 1943 stuurde de gemeente een
deurwaarder op een halsstarrige Cohen af. Die deurwaarder zou vaker gestuurd worden. Ook weigerde de
gemeente een nog openstaande rekening voor verpleegkosten te betalen van de uit Venlo gedeporteerde en vermoorde Regina Mozes-David. Of Cohen dat
maar wilde regelen. Door een administratieve vergissing draaide hij ook op voor de ziekenhuisrekening en
andere kosten van het vluchtelingenechtpaar Allmaijer
waarvan de echtgenoot zwaar ziek uit onderduik was
gekomen. Nadien weigerde de gemeente Venlo hem
het bedrag van negenhonderd gulden te restitueren.
Het mag geen wonder heten dat het Philip Cohen rond
1963 aan energie begon te ontbreken voor zijn bedrijf.
Hij deed de zaak over aan zijn bedrijfsleider. Hoe verknocht hij er aan was, uitte hij niet, maar bleek vanzelf.
Kleindochter Mirjam liep ’s middags met opa mee voor
zijn laatste gang naar de fabriek en zag hem op straat
in elkaar zakken. Hij was getroffen door een beroerte.

Philip Cohen (rechts op de foto) droeg zijn
fabriek rond 1963 over aan bedrijfsleider
Debertand.

PHILIP COHEN
(1885-1969)
EEN GROOT
VENLONAAR.
MAAR TE KLEIN
VOOR EEN LINTJE ?

GEEN ONDERSCHEIDING
Joods Maatschappelijk Werk voor financiële en andere hulp aan joden
die dat nodig hadden. Tot najaar 1954 zou hij als voorzitter functioneren van een kwijnende joodse geloofsgemeente, toen hij door druistige jongeren werd weggestemd.
PHILIP COHEN EN ‘DE KLEINE SHOA’

Cover van brieven uit Beth Zikna. Deze bundel
met dagboekfragmenten van Sophie CohenKleermaker werd in De Tijd van 28 augustus
1967 afgekraakt. De recensent wees er op
dat het boekje geschreven was in een joods
verzorgingshuis: ‘En alles wat joods is, is “in”,
tot groot verdriet van vele Joden overigens!’
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In die naoorlogse jaren werd Philip Cohen geconfronteerd met wat wel
aangeduid wordt als ‘de kleine Shoa’. Dat er voor het verdriet van joodse
Nederlanders weinig begrip was, is één ding, maar ze werden vaak ook
nog eens bot en onrechtvaardig behandeld. Dat was in Venlo niet anders.
In de zomer van 1946 werd Cohen gearresteerd door de Crisis Controle
Dienst en zat hij een nacht in een Venlose politiecel. Burgemeester Berger en het gemeentebestuur benaderden Cohen, in zijn eenzame positie
van vertegenwoordiger van de zwaar gehavende joodse gemeenschap, op
onbegrijpelijke wijze. Zo gaf de gemeente het door haar tijdens de oorlog
aangekochte joodse kerkhof terug, onder gelijktijdige reactivering van
een lening van duizend gulden die de joodse geloofsgemeente in 1928
van de gemeente had gekregen en die vanaf 1943 afgelost had moeten
worden. Weinig fijnzinnig kreeg Cohen van burgemeester Berger en de
gemeentesecretaris te horen dat de aflossingen vanaf 1944 nog niet ontvangen waren. Dat werd toch onderhand tijd, vond men. Ook eiste de
gemeente van de joodse geloofsgemeente (lees: Philip Cohen), dat de
door oorlogsomstandigheden geteisterde muur van de begraafplaats

Het kerkbestuur van de joodse geloofsgemeente diende eind februari 1965 een aanvraag in voor toekenning
van een onderscheiding aan erevoorzitter Philip Cohen, die dan op zijn tachtigste verjaardag uitgereikt
zou moeten worden, op 2 juni. Nou was men in die
jaren zeer genereus met lintjes. Cohen mocht dus wel
een lintje verwachten. Ga maar na: bijna vijftig jaar
verschaffer van werkgelegenheid in Venlo, achtendertig jaar lid van het joodse kerkbestuur, waarvan zestien jaar als voorzitter annex provinciale en landelijke
vertegenwoordiger annex voogdijschap van minstens
twee (half )wezen, vijfentwintig jaar vluchtelingenhulp,
betalingen uit privémiddelen aan behoeftigen en zijn
inzet voor de gemeenschap tijdens en na de bezetting.
Dan had zijn voorganger Martin Wiener minder hoeven
doen voor de Ridderorde van Oranje Nassau, die hem
door burgemeester Berger namens de Koningin werd
uitgereikt ter ere van zijn vijfentwintig jaar kerkmeesterschap. Echter, wie er ook verscheen op de verjaardag
van Philip Cohen, niet de burgemeester met een onderscheiding. Het echtpaar Cohen-Kleermaker verhuisde
in augustus 1965 naar een joods verzorgingstehuis in
Arnhem, met vierenvijftig zwaar beladen Venlose jaren
in hun ransel, maar zonder lintje. Op 16 januari 1969,
ruim drieëntachtig jaar oud, overleed Philip Cohen. Hij
werd in stilte begraven.

‘TE WEINIG VERDIENSTE’
In het najaar van 2014, na afronding van Een diepzwarte sluier, drong zich bij de auteur en veel lezers de
vraag op wat er misgegaan was rond de aanvraag van
een onderscheiding. Intussen bleek er een aanvraag
bij de gemeente Venlo te liggen van de Sevenumse
historicus André de Bruin, om geld beschikbaar te
stellen voor een monument ter nagedachtenis aan
Cohen en diens vluchtelingenhulp. De Bruins idee
was om drie zitbanken te plaatsen op het plein voor
het Limburgs Museum, met zicht op het station waar
zo veel vluchtelingen weerom moesten keren, en
een paraplu of parasol erboven als symbool van de
bescherming die Cohen alle vluchtelingen had willen bieden. De gemeente wees het idee af, met de
redenatie dat in 2015 een kunstwerk zou verschijnen
op het Synagogeplein, dat symbool zou staan voor
de aanwezigheid van de joodse bevolking in Venlo ‘wat er was’ en ‘wat nooit meer mag gebeuren’ - en ‘indirect dus ook voor de moedige activiteiten van de heer Philip
Cohen’. Een all-in monument waarmee ‘indirect’ de
unieke inzet en opoffering van een groot Venlonaar
herdacht zouden moeten worden.
Het maakte de vraag naar die uitgebleven onderscheiding alleen maar prangender. Een tip van een
gemeenteambtenaar, dat er een kast met lintjesdossiers bij de gemeente stond, leidde tot het verzoek
aan burgemeester Scholten om inzage te verstrekken in het dossier Philip Cohen. De burgemeester
liet het betreffende dossier eind mei 2015 opsturen.
De tekst op de omslag gaf meteen antwoord op de
vraag over het lintje: ‘Ph. Cohen. Niet doorgezonden, wegens te weinig verdienste’.
EPILOOG
De gemeente Venlo heeft de aanvraag voor een onderscheiding voor Philip Cohen in 1965 niet doorgezonden
omdat zijn verdiensten als te gering werden beoordeeld. De mogelijkheid om hem de gemeentelijke
erepenning in zilver of goud toe te kennen - wegens
bijzondere of zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij - is evenmin benut, mogelijk
om dezelfde reden.
Het oordeel ‘te gering’ roept vragen op over de criteria
die indertijd aangehouden werden voor onderscheidingen. Voor die criteria verwijst de gemeente naar
de provincie Limburg of de Kanselarij der Orden. De
kanselarij verwijst op haar beurt bijvoorbeeld naar
het boek Kroon op het werk van Kees Bruin en de provincie naar wikipedia: Orde van Oranje-Nassau. Uit de
informatie op wikipedia blijkt dat iemand die voorge-
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In elk geval bleef de kwestie steken bij de gemeente
Venlo. Nu is op 30 januari 2015 het eerste exemplaar van
Een diepzwarte sluier in ontvangst genomen door burgemeester Scholten. Misschien, nu men de verdiensten
van Philip Cohen beter in het zicht heeft, komt er nog
eens eerbetoon: een straatnaam zou bijvoorbeeld niet

Het 55-jarige huwelijksfeest van Philip
en Sophie Cohen-Kleermaker in het joodse
verzorgingshuis Beth Zikna in Arnhem

Het opschrift op het dossier ‘onderscheiding Philip Cohen’ bij de gemeente Venlo.

PHILIP COHEN
(1885-1969)
Bronnen

EEN GROOT

De auteur dankt Herbert Cohen, Mirjam Bruck-Cohen en
Mirjam Diatlowicki voor de verstrekte foto’s en persoonlijke
informatie over hun vader respectievelijk grootvader.
Verder is het artikel gebaseerd op het gemeentelijke dossier
over de aanvraag voor een onderscheiding en brief PDVSU /
14 / 8718 van 8 september 2014 namens B&W Venlo, terwijl
de volgende literatuur is geraadpleegd:
Anet Bleich, Joop den Uyl, 1919-1987: dromer en doordouwer,
proefschrift UvA (2008)
Kees Bruin, Kroon op het werk, Onderscheiden in het Koninkrijk
der Nederlanden (1989)
Sophia Cohen-Kleermaker, Brieven uit Beth Zikna (1967)
Han Hol, Joodse vluchtelingen in Venlo, Een onderzoek naar joodse
vluchtelingen uit Nazi-Duitsland 1933-1938, doctoraalscriptie
Katholieke Universiteit Nijmegen (1989)
Peter Janssen, ‘Een moedige joodse paraplufabrikant,
Venlose fabrikant koos er in 1940 voor om niet te vertrekken
naar Amerika’, in Limburgs Dagblad van 7 mei 2011
Isaac Lipschits, De Kleine Sjoa (2001)
Paul Seelen, ‘COHEN, Het bedrijf van een echte jood’, in
Gemak in Venlo, Bedrijfsverhalen van vroeger tot nu (2010)
Gerrit van der Vorst, Een diepzwarte sluier, De grensplaats Venlo
en de jodenvervolging (2014)

VENLONAAR.
MAAR TE KLEIN
VOOR EEN LINTJE ?

dragen werd voor bijvoorbeeld de Orde van Oranje Nassau zich geruime
tijd ten bate van de samenleving ingespannen moest hebben of anderen
gestimuleerd moest hebben, opvallende prestaties geleverd moest hebben of werkzaamheden moest hebben verricht, die voor de samenleving
bijzondere waarde hadden. Maar dan was Philip Cohen de vleesgeworden
kandidaat geweest. Zijn betrokkenheid bij de verketterde Joodse raad had
daar geen afbreuk aan gedaan, want zijn ruimte voor eigen beslissingen
was vrijwel nihil geweest.
Het is indertijd misgegaan bij de gemeente Venlo, blijkt uit het dossier. De
aanvraag door het kerkbestuur van de joodse geloofsgemeente was bescheiden en onvolledig. Het lokale onderzoek dat de burgemeester van Venlo had
opgedragen aan de commissaris van politie was minimalistisch en bijzonder
slordig uitgevoerd. Commissaris Wolf had meegedeeld dat er geen belemmeringen voor een onderscheiding waren gevonden, maar zijn korte rapport
was onvolledig en foutief. Cohen zou voorzitter zijn geweest van een comité dat ten doel had Duitse joden Nederland in te smokkelen. Zijn werk als
plaatselijke vertegenwoordiger van de Joodse Raad - overigens niet gememoreerd in de aanvraag - had alleen geresulteerd in uitstel voor de tijd van
één trein. Ten slotte had hij zich in het Armbestuur van de joodse gemeente
beijverd voor de ondersteuning van behoeftige geloofsgenoten en ‘wel eens’
aan iemand uit privémiddelen geld voorgeschoten. Een zeer onvolledige
samenvatting van Cohens verdiensten. Misschien geen overtuigende reden
voor eerbetoon, maar bij de gemeente wist men toen toch beter?
Een informant als ex-burgemeester Berger had lovende verklaringen kunnen afleggen over Cohens welhaast bovenmenselijke inzet. Dat Berger en
anderen dat nalieten, zou te maken kunnen hebben met een van de naoorlogse joods-onvriendelijke verwikkelingen in Venlo, en wel met de gelijktijdige herdenking door Dominicanen van Venlose Holocaust-slachtoffers en
SS’ers die omgekomen waren tijdens de nationaalsocialistische strijd tegen
bolsjewisme en jodendom. Vanaf 1956 had de joodse geloofsgemeente geprotesteerd tegen die combinatie, en dat jarenlange protest had veel wrevel
gewekt. Was dát het? Het blijft gissen.
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Het boek Een diepzwarte sluier werd op 30 januari 2015 in ontvangst
genomen door burgemeester Scholten namens de gemeente Venlo.

Naschrift

verkeerd zijn. Eerbetoon zou Cohen en andere vluchtelingenhelpers overigens ook geboden kunnen worden
door de regeringen van Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, voor de hulp aan hun staatsonderdanen.

Burgemeester Scholten en diens kabinetschef mevrouw
Feijen hebben de auteur tijdens een gesprek op 2 september
laten weten dat de gemeente Venlo in het Q4-gebied in het
centrum, rond het nieuwe Synagogeplein, een mogelijkheid
zal zoeken om Philip Cohen te herdenken.

Zelf schreef Philip Cohen in 1946 in een ander verband: ‘Er is een spreekwoord: die de lintjes verdiend hebben, krijgen ze niet’. Dat zou ook op zijn eigen situatie
blijken te slaan. Als hij trouw lid van de fanfare was
geweest, zou het anders zijn gegaan. Veertig jaar dirigeren, of secretariële werkzaamheden, en daar was
dan - haast onontkoombaar - dat lintje verschenen. <

Gerrit van der Vorst (Venlo, 1946) heeft zich na zijn loopbaan als ICT-manager bij
Nederlandse universiteiten toegelegd op onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.
Hij concentreert zich op zijn geboorteplaats. Na zijn in 2104 verschenen boek
Een diepzwarte sluier werkt hij aan bundel met persoonlijke verhalen over joodse
vluchtelingen en Holocaust-slachtoffers.
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door Jos Wolbertus
foto’s Peter de Ronde

Frans Soepboer (Leeuwarden, 1923) leidt al jaren een
rustig bestaan in Tegelen, maar saai kun je Soepboers levensloop niet noemen. In zijn jonge jaren
maakte hij de oorlog van zeer dichtbij mee en later
vocht hij in Nederlands-Indië en Korea. Zijn grenzeloze zucht naar avontuur kwam hem soms duur te
staan. ‘Ik was vrijgezel en had overal schijt aan.’

IK HEB VEEL
COLLEGA’S ZIEN

Frans
Soepboer,
militair met
engeltjes
op zijn
schouders

SNEUVELEN
‘Of ik echt veranderd ben door alles wat ik heb
meegemaakt? Nee, dat denk ik niet. Tijdens mijn
gevangenschap in Duitsland heb ik me gerealiseerd
dat je je moet schikken in je lot. Ik had geen keus. Ik
deed wat er van me verlangd werd om mijn hachje te redden.
Onrechtvaardigheid heb ik nooit kunnen verdragen. Door mijn
ervaring in Duitsland kon in me enigszins voorstellen hoe de
mensen zich in Nederlands-Indië voelden. Dat heeft me doen
besluiten om erheen te gaan en mee te helpen. Natuurlijk zat er
ook een stukje avontuur bij. Ik was vrijgezel en zocht de spanning
zonder me echt te realiseren waar ik aan begon. Nu ik ouder
word, realiseer ik me pas wat er allemaal is gebeurd. Soms lig
ik er ’s nachts wakker van. Toch heb ik, in tegenstelling tot vele
andere soldaten die in Nederlands-Indië hebben gevochten,
altijd alles van me kunnen afpraten. Dat ik mijn verhaal steeds
kon vertellen, heeft me enorm geholpen.
Mijn naam is Folkert Soepboer, maar iedereen noemt me Frans. Ik
woon sinds 1971 in Tegelen en hoewel ik het dialect nooit helemaal
onder de knie heb gekregen, voel ik me hier als een vis in het water.
Maar ach, eigenlijk voel ik me overal wel thuis. Dat heeft alles te maken
met mijn bewogen leven, vermoed ik.’
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Kattenkwaad
‘Mijn leven begon op 15 januari 1923 in Leeuwarden.
Mijn ouders waren streng gereformeerd, niet mijn
keuze. Toen de oorlog uitbrak, was ik zeventien en
bezig met mijn eindexamen ulo. Mijn vriendengroep
noemde zich De Gouden Ploeg en we trapten veel lol,
mijn kameraden en ik. Het was een mooie tijd. Totdat
de Duitsers ons land binnenvielen. Net als veel anderen had ik in het begin nog niet in de gaten wat er
ging gebeuren. Op onze fietsen volgden mijn vrienden en ik de Duitse inval tot achter Harlingen toe. In
Kornwerderzand stootten de Duitsers op zo’n hevige
weerstand dat ze zich moesten terugtrekken. Voor
ons was het een prachtig schouwspel dat wij van een
afstandje gadesloegen. Ik had nog geen enkel besef
van het gevaar dat ik liep.
In 1941 werd ik achttien. De Duitsers waren op zoek
naar jongemannen voor de Arbeitseinsatz in Duitsland.
Ik besloot onder te duiken en vertrok naar familie
net buiten Leeuwarden. Zo vaak als ik kon kwam ik
terug naar Leeuwarden, naar mijn kameraden van De
Gouden Ploeg. We haalden kattenkwaad uit, bijvoorbeeld met de NSB’ers die ook in Leeuwarden actief
waren. Op zaterdagen marcheerden ze stoer door de
stad richting hun hoofdkantoor, de oude hbs. Als zij
voorbij kwamen, draaiden de mensen zich om of keken weg naar de etalages van de winkels. De NSB’ers
pikten dat niet en sloegen mensen op hun schouders.
Wij lokten hen uit de tent en doken vervolgens een of
andere steeg in, in de hoop dat een of twee NSB’ers
ons zouden volgen. Als dat zo was, draaiden wij ons
in de steeg om en sloegen hen kort en klein. Het leek
wel het wilde westen, voor ons betekende het niks,
alleen een spannende tijd. Op de verjaardagen van
Prins Bernhard droegen we witte anjers, op Koninginnedag oranje frutsels. Alles wat we maar konden
verzinnen om de Duitsers te ergeren. Gevaar zagen
we niet, voor ons was het alleen maar kattenkwaad.
Een jaar later was het daarmee echter in een klap afgelopen. In april van 1942 wilde ik met mijn kameraden in de Leeuwarder bioscoop gaan genieten van
de spannende thriller Morgen werde ich verhaftet met
in de hoofdrol Ferdinand Marian. Zoals gebruikelijk
kwam er eerst een Polygoonjournaal. Op het grote
beeldscherm zagen we hoe Mussert, leider van Nationaal Socialistische Beweging, de NSB, in Nijmegen
een gedenksteen onthulde. We kwamen met zijn allen in opstand. We riepen boe en gooiden met tomaten tegen het beeldscherm om onze afkeer van de
NSB duidelijk te maken. Helaas, er bleken ook Duitse
soldaten in het publiek te zitten. Ze stonden op en
maanden iedereen om te blijven zitten. We werden
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stuk voor stuk gefouilleerd. Mijn vrienden en ik hadden geen Ausweis bij ons en we werden er gelijk uitgehaald. Ongeveer 45 man uit het publiek, waaronder
ikzelf, werden in drie vrachtwagens naar het Sicherheitskommando gebracht om te worden ondervraagd.
Daar werden we anderhalve dag vastgehouden en
vervolgens op transport gezet. Mijn ouders wisten
van niets, ze hadden wel gehoord dat er een groep
mensen in de bioscoop was opgepakt, maar ze dachten dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Onze
pech was dat kort tevoren een Duitser op het toilet
van een café was doodgeschoten en dat de soldaten
erg geïrriteerd hierover waren. Onze reis eindigde in
kamp Brandenburg vlakbij Berlijn. Het was een soort
doorgangskamp waar alle nationaliteiten bij elkaar
werden gezet. Achteraf denk ik dat wij verraden zijn
door een NSB’er. Hij woonde bij ons in de straat en ’s
avonds liep hij in de achtertuintjes om te controleren
of er iemand naar de illegale zenders luisterde. Op
een dag heeft De Gouden Ploeg hem opgepakt en in
het kanaal gedonderd.’

Bomkraters
‘Daar zat ik dan. De ene dag lekker in de bioscoop in
Leeuwarden, de volgende dag in een Duits kamp. Drie
maanden heb ik er gezeten. Het eten was belabberd.
We kregen koolsoep en drie aardappelen die we op
een grote kachel stoofden. De aardappelen werden
met schil en al opgegeten. Na drie maanden werd ik
samen met zo’n twintig anderen apart gezet. Waarom? Dat heb ik nooit gesnapt. Ik werd naar Spandau
overgeplaatst en bij Siemens AG tewerkgesteld. Iedere morgen werden we met vrachtwagens naar de fabriek gebracht. In het begin was dit allemaal goed te
doen, maar later werd het steeds moeilijker door de
vele bombardementen. Het werk zelf was niet zwaar,
we moesten in het begin onderdelen van zendapparatuur in elkaar zetten. Het was gemakkelijk om de
apparatuur te saboteren, maar nadat drie Russen
voor onze ogen werden doodgeschoten, bedachten
we ons wel twee keer om dat te doen. Later werden
de radiodelen vervangen door delen voor wapens.
Het laatste half jaar heb ik aan de Oder gewerkt waar
we anti-tank barricades moesten plaatsen. Nieuws
over de verloren veldslagen van de Duitsers sijpelde
ook bij ons door, maar van het grote beeld hadden
we geen idee. Tot april 1945, toen de slag om Berlijn
begon. Verschrikkelijk. Kinderen werden bewapend,
ouderen liepen met Panzerfausten rond, het was een
grote chaos. Ook de dronken Russische soldaten waren niet te vertrouwen. Met eigen ogen heb ik gezien
hoe ze vrouwen in kelders verkrachtten, maar ik kon

BUUN

223

absoluut nergens aandacht aan schenken anders zou het zeker verkeerd
met me aflopen. In mijn periode in de fabriek had ik al veel meegemaakt
zoals de Amerikaanse bombardementen op de BWM-fabriek die amper
tweehonderd meter van Siemens AG af lag. De fabriek werd totaal verwoest. Als de bommen in de buurt van het kamp vielen, dook ik meestal
in een bomkrater met de gedachte dat een bom nooit twee keer op de-

Am e r i k aan s e b e v r i jd e r s op d e Roe r m ond s e w e g

F ran s So epbo er in de buurt van T jillebo et

zelfde plaats valt. Zo heb ik de bevrijding afgewacht. Uiteindelijk ben ik
met mijn medekompanen door de Russen bevrijd. Na de overgave door
de Duitsers kregen we te horen dat Hitler zelfmoord gepleegd zou hebben. Een paar dagen later kregen we bezoek van iemand van de Nederlandse ambassade die onze gegevens noteerde. We werden op transport
naar München gezet, geen idee waarom. In München werden we ondergebracht in de voormalige woningen van hooggeplaatste Duitse officieren. De foto’s van Hitler hingen er nog aan de muur, maar tegenover ons
was een groot Amerikaans legerkamp. Het was alsof we in de hemel waren gekomen. Pas later konden we op transport naar Nederland, tweeeneenhalve week hebben we in gesloten wagons gezeten. Als we onze
behoeften moesten doen, trokken we de deuren open en kakten we naar
buiten. De rails waren op veel plaatsen stuk gebombardeerd waardoor
de trein regelmatig moest stoppen. Dan moesten wij er weer uit en een
flink stuk lopen. Na twee weken kwamen we in Maastricht aan. Daar
stond een orkest het Wilhelmus te spelen. Dat deed met me toch wel wat.
Om te beginnen werden we ontluisd: iedereen stond in zijn nakie en
ze gooiden van dat witte poeder over ons heen. Van het doktersonderzoek is me vooral bij gebleven dat hij ons vroeg onze armen omhoog
te houden. Later hoorde ik waarom: SS-officieren hadden een tatoeage
onder hun oksels, waarop zaken als hun bloedgroep stond. Omdat veel
Duitsers probeerden mee te vluchten werden die op deze manier eruit
gehaald. Vanuit Maastricht ben ik begin mei weer naar Leeuwarden gereisd. Terug naar mijn ouders.’

Op patrouille door de rijstvelden
‘De oorlog was voorbij. Ik was thuis, maar kon mijn draai in het burgerlijke leven niet meer vinden. Een kantoorbaantje was niets voor mij.
Na het kamp en de ontberingen in Duitsland dacht ik dat ik alles aankon. Toen ik in de krant een oproep las om je te melden als oorlogsvrijwilliger voor Nederlands-Indië, leek me dat wel wat. Ik was vrijgezel,
had overal schijt aan en dacht: misschien ligt daar mijn toekomst. In
oktober 1945 meldde ik me in Breda. Na een screening werd ik samen
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met de andere vrijwilligers naar Wolverhampton verscheept. Daar kregen we onze militaire uitrusting. Van
Wolverhampton ging het naar Glasgow. In de Maryhill
Barracks kregen we een tropenopleiding. Onze trainers waren veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.
Na een paar maanden vertrokken we naar Indonesië.
Maar omdat de Brits-Indiërs nog in Indonesië zaten
en we er niet aan wal mochten, voeren we door naar
Malakka op het huidige Maleisië. Daar hebben wij bij
de mariniers tweeënhalve maand dienst gedraaid. In
april 1946 mochten wij eindelijk naar Indonesië. De
Engelsen hadden het helemaal gehad en verpatsten
hun geweren en pistolen aan de inheemsen, een actie
waar wij later natuurlijk weer last van kregen. We keken onze ogen uit: bananen in een boom, dat hadden
we natuurlijk nog nooit gezien. Een maand mochten
we acclimatiseren: de hitte, het ongedierte, het was allemaal nieuw voor ons. Zo moest je vanaf een bepaald
tijdstip de mouwen naar beneden stropen vanwege de
muskieten. Ons eerste kampement was op West-Java.
We werden in Depok geplaatst. Vandaar gingen we
naar Midden-Java naar onder andere Garut en Semarang. Wij kwamen bij de Weberbrigade. Onze opdracht
was om kampongs te zuiveren, wat betekende dat we
die - nadat we de bevolking gewaarschuwd hadden in brand staken. Het was een echte guerrillaoorlog.
Je mocht nooit alleen ergens naar toe, je moest altijd
je geweer meenemen en op je hoede zijn. Ook op patrouilles moest je je ogen goed de kost geven. Liep je
door een rijstplantage, dan stond de bevolking van zo’n
kampong je vrolijk te begroeten. En wij natuurlijk terugzwaaien. Amper vijftig meter verder kregen we toch
een lading vuur over ons heen. Want hoe vriendelijk
de mensen ook leken, je kon niemand vertrouwen en
moest iedere minuut op je hoede zijn. Soms baanden
we ons met onze kapmessen een weg door het bijna
ondoordringbare oerwoud om bij de volgende kampong te komen. ’s Nachts patrouilleren was een ramp.
Je zag werkelijk geen hand voor ogen, laat staan dat je
je maatje voor je zag. Soms doken onze tegenstanders
een riviertje in waar ze met behulp van een bamboerietje onder water konden blijven. Ook dat hadden wij
in de strijd natuurlijk nog nooit meegemaakt. In eerste
instantie geloofden we ook niet dat het kon, maar onze
sergeant, een oude KNIL-veteraan, liet ons zien hoe
het werkte. Een van onze taken was het beveiligen van
de spoorlijn Batavia – Bandung. Wij soldaten zaten in
de laatste wagens achter zandzakken, beducht op een
aanval. Soms moest de trein stoppen omdat er iets op
de rails lag of omdat ze vernield waren. Op het moment
dat de trein stilstond, vlogen de kogels je om de oren.
Ik heb veel collega’s zien sneuvelen. Vaak gewoon door
domme pech. Zelf ben ik er goed vanaf gekomen op
een granaatscherf in mijn been na.

Strijd in Nederla n ds- I n dië
T ijdens de Tweede Wer eldo o r lo g was Neder land
zijn k o lo niale gezag o v er Neder lands- Indië
t ijdelijk k wijtger aak t. O p 17 au gu st u s 1945,
t wee dagen na de Jap anse c ap it u latie, r iep en
de Indo nesisc he leider s So ek ar no en Hat ta
de o nafhank elijk e Rep u b liek Indo nesië u it .
Neder land b eslo o t te p r o b er en zijn gezag m et
m ilit air e m iddelen t e her st ellen o m zo een geleidelijk dek o lo nisatiep r o c es o nder Neder landse leiding af te dwingen. In deze str ijd zet te
Neder land in de jar en 1945- 1949 r u im 200.000
m ilit air en in, o nder wie 95.000 dienst p lic ht igen
en 25.000 o o r lo gsv r ijwilliger s u it Neder land.
Deso ndank s r aak t e Neder land zijn b elangr ijk ste
k o lo nie k wijt. T ijdens o f do o r dit gr o o t sc halige
c o nflic t, dat o p 27 dec em b er 1949 eindigde m et
de Neder landse er k enning v an de Indo nesisc he
o nafhank elijk heid, k wam en o ngev eer 6.000
m ilit air en o m het lev en.
( B ron : w w w. veteran en i n sti tu u t.n l )

F ran s Soep boer op E ri e h eu vel

Na 38 maanden in Nederlands-Indië mocht ik naar
huis. Op 13 oktober 1949 kwamen we aan in de haven
van Amsterdam. Op de kade stond bijna niemand. Er
was totaal geen belangstelling voor ons. De weinige
mensen die er stonden schreeuwden “moordenaars,
moordenaars”. Ik kreeg een envelopje met honderd
gulden in mijn handen gedrukt en dat was het. Daar
kon ik wat burgerkleding van kopen. Bij het inleveren
van mijn militaire spullen miste ik het foedraal van
mijn schop. Die moest ik van dat geld ook nog terugbetalen. Toen ben ik uit het leger gegaan. Ik kreeg
een baantje aangeboden op een kantoor maar dat
was niets voor mij. Enkele van mijn Friese kameraden, boerenzonen, konden gratis naar Australië om
zich daar te vestigen. Maar ja, ik was een stadsjongen
en had geen verstand van veeteelt of landbouw.’
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Dag en nacht aan het front
‘Iemand wees me in die periode op een voorlichtingsfilm van de Staatsmijnen in Limburg. Het zag
er niet slecht uit: hard werken maar tegen een goed
salaris. Ik meldde me aan en werd geplaatst in het

gezellenhuis in Sittard. Daar zaten allerlei nationaliteiten bij elkaar. ’s Morgens om zes uur werden we
opgehaald met de bus richting de Maurits in Geleen,
waar we een liter melk dronken, onze kleding aan de
haak hingen en dan in het treintje ondergronds gingen. Een echte opleiding kreeg je niet. Een ervaren
man leerde mij met een zware hamer werken. Dat
was de opleiding. Voordat je echt aan het werk was,
was het al negen uur en om twaalf uur ging alweer de
sirene en konden we naar boven. Dan was het douchen in je blote reet met de rest van de mannen, je
penning inleveren en weer naar huis. Een jaar lang
heb ik het volgehouden.
Een tijd later kreeg ik bericht van een reünie van
oud-Indiëgangers in Utrecht. Op hetzelfde moment
kwam er vanuit de Verenigde Naties een oproep om
je als vrijwilliger te melden voor de strijd in ZuidKorea tegen de Noord-Koreaanse agressie. Ik werd
door mijn oude strijdmakkers flink onder druk gezet om dienst te nemen. Mijn plannen om me aan te
melden vielen bij mijn vader uiteraard niet in goede
aarde. Ik herinner me nog exact wat hij zei: “Ik krijg
geen hoogte van jou”. Desondanks heb ik me opgegeven. Eerst volgde ik een commando-opleiding van
drie maanden in Roosendaal. In april 1952 ben ik per
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I n z et Zuid- Korea
De Neder landse r eger ing was niet dir ec t gem o t iv eer d gev o lg te gev en aan de o p r o ep v an de
VN-Veiligheidsr aad o m een b ijdr age t e lev er en
aan de str ijd in Ko r ea. Minister- p r esident Willem Dr ees was b ang dat een agr essiev e Am er ik aanse r eac tie zo u leiden to t een wer eldwijd
c o nflic t. O o k was de r eger ing b ev r eesd dat de
o p lo p ende defensie- insp anningen zwaar o p de
Neder landse b egr o t ing zo u den dr u k k en, waardo o r de nao o r lo gse weder o p b o u w in eigen land
in gev aar zo u k o m en. E en p r o b leem was dat
m en o o k niet de eigen int er nat io nale p o sit ie
al t e zeer wilde b elasten. E en o p lo ssing v o nd
m en in een b ijdr age v an de Ko nink lijk e Mar ine
en o p 4 ju li 1950 wer d de t o r p edo b o o t jager
Hr. Ms. E v er tsen naar de Ko r eaanse water en
gest u u r d. De E v er t sen was het eer ste v an in
t o t aal zes Neder landse m ar inesc hep en die aan
het Ko r eaanse c o nflic t zo u den deelnem en in de
p er io de 1950- 1955. O nder b ev el v an de c o m m andant v an de Am er ik aanse zeestr ijdk r ac ht en
in het Ver r e O o st en v o er de de Neder landse
m ar ine v er sc hillende tak en u it . Zij esc o r teer den
v liegk am p sc hep en, v o er den p at r o u illes u it en
o nder st eu nden gr o ndt r o ep en m et ar tiller iev u u r.
Na zwar e Am er ik aanse dr u k b eslo o t de Neder landse r eger ing to t het u it zenden v an
gr o ndt r o ep en en in au gu stu s 1950 wer den in
Neder land v r ijwilliger s o p ger o ep en v o o r de
st r ijd t egen de No o r d- Ko r eaanse agr essie. E r
m eldden zic h m eer dan 16.000 v r ijwilliger s en
in o k to b er wer d het Neder lands Det ac hem ent
Ver enigde Nat ies (NDVN) o p ger ic ht.
( B ron : W i ki p edi a)

H et g ez el l en h u i s i n Si tt ard
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transportschip naar de havenstad Busan gereisd. Onderweg werden
havens van Turkije en Ethiopië aangedaan om ook daar VN-soldaten
in te laden. Toen we na een lange reis in Zuid-Korea aankwamen met
de boot, stond in de haven een Koreaans orkestje het Wilhelmus te spelen. Het leek nergens op maar het was op een vreemde manier toch
een soort van welkom. Met zo’n 350 man werden we in gesloten trein-

ijsje, typisch Amerikaans. De service van de Amerikanen was geweldig. Ik heb voor de verjaardag van
mijn moeder bloemen besteld in Korea. De Yanks
zorgden ervoor dat ze de bloemen kreeg. Hoe ze
het voor elkaar kregen, weet ik niet maar het werkte
geweldig. Zo regelden ze ook een heel vliegtuig vol

me weinig nieuws vertellen. We kregen les van oude
KNIL-soldaten, prima vechters, maar geen leraren.
Na mijn opleiding ben ik in 1954 sergeant in Venlo
geworden. Aanbiedingen uit het bedrijfsleven heb ik
afgeslagen, ik voelde me als een vis in het water in
het leger. Ik had daar mijn vrijheid en maakte allerlei

Voor de Korean en g i n g h et dag el i jks l even g ew oon door

De Koreaan se bevol ki n g

wagons geladen. Bitter koud was het. Twintig tot vijfentwintig graden
onder nul. Daar stonden wij in onze Nederlandse militaire kleding die
absoluut niet bestand was tegen deze vrieskou. Eenmaal aangekomen
in het kamp kregen we geschikte Amerikaanse kleding, met bont gevoerde capes en sneeuwlaarzen. Hele dagen zaten we in schuttersputjes
terwijl amper honderd meter verder de Chinezen, onze tegenstanders,
zaten. Uiteraard moesten we ook patrouilles lopen in het zogenoemde
voorterrein, het gebied pal langs de grens. Je kon daar zowel vijandelijke als eigen troepen tegenkomen. Terug in de basis werd je streng
gecontroleerd. Vaak probeerden de Noord-Koreanen om samen met
een patrouille het kamp binnen te komen om daar sabotage te plegen.
Als de wachters bij het kamp dit merkten, werd zo’n indringer zonder
pardon neergeknald. Ik kan me nog herinneren dat we op een andere
patrouille stootten. Allebei gingen we in stelling en we begonnen op
elkaar te schieten. Het bleken Franse manschappen te zijn, onze medestanders dus. Het was belangrijk om heuvels en bergtoppen te bezetten. Op de top had je namelijk een goed overzicht over het terrein. Je
verbleef ongeveer twee maanden aan het front, je was dag en nacht in
de weer. Na twee maanden werd je afgelost en kreeg je rust. Eén keer
moesten we de Canadezen aflossen terwijl er nog overal lijken lagen.
Ratten zo groot als katten deden zich te goed aan de gesneuvelden en
die ratten kwamen ook in de loopgraven. We knalden ze af, puur als
afleiding. Op stellingen op een top van de berg kwamen Zuid-Koreanen
met grote potten met eten, vastgebonden op hun rug, naar boven geklauterd. Bij vijfentwintig graden onder nul kreeg je soms als toetje een
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Am eri kan en w aren g oed u i tg eru st i n Korea

met Amerikaanse artiesten die aan het front kwamen spelen. Onvoorstelbaar. Ze hadden slechts een
nadeel. Wij als Nederlanders waren breed opgeleid,
cursus wapens, cursus radiografie, enzovoorts. De
Amerikanen waren meer specialistisch getraind. Op
tweede kerstdag 1952 werden onze stellingen aangevallen door ongeveer vijfhonderd Noord-Koreanen
en Chinezen. Vooraf hoorden we het klaroengeschal
als aanvalsteken. De eerste rijen van de Noord-Koreanen waren bewapend, de aanvallers die volgden
hadden niets en pikten onderweg de geweren van
de gesneuvelden op om dan verder te rennen. Ik heb
gezien dat ze een borstwering opwierpen van dode
kameraden waarachter ze zich verschuilden.’

reizen naar het buitenland. Mijn vrouw begreep dat
ook. Haar ontmoette ik op Koninginnedag met de
Limburgse Jagers in Venlo. ’s Middags hadden we vrij
en ’s avonds feest. Maar ik was vrijgezel en had niemand om mee te gaan naar het feest. In mijn stamkroeg in Venlo trof ik een leuk meisje en ik vroeg haar
of zij zin had. Dat had ze. In 1954 zijn we getrouwd.
Bijna zeven jaar heb ik in Venlo als sergeant gediend,
tot ik werd overgeplaatst naar Oirschot en het Korps
Mobiele Colonnes in Laren. Een tijdje werkte ik nog
als kwartiermaker in La Courtienne. Uiteindelijk heb
ik als adjudant in 1974 mijn ontslag gekregen en in
1978 ging ik op 55-jarige leeftijd met pensioen. Bij
de SVB zeggen ze al dat ik een dure klant ben.’ <

Een dure klant

Jos Wolbertus (1956) is freelance medewerker van 1Tegelen/Belfeld. Hij is auteur van Van Aalberse tot Zwanebloem, straatnamen Tegelen/Steyl en Dreej daag

‘In oktober 1952 kwam ik terug naar Nederland. Ik
werd als infanterie-instructeur geplaatst in de Frederik Hendrik Kazerne in Venlo. Eerst bij de stoottroepen, later bij de Limburgse Jagers. Dat heb ik
ongeveer anderhalf jaar gedaan. Om beroepssoldaat
te worden moest ik zeventien maanden naar de opleiding in Weert, maar mijn instructeurs daar konden

Zwaaje, carnavalsgeschiedenis Tegelen 1850-1950. Ook is hij lid van de adviescommissie Venlonaer van ’t jaor, bestuurslid van Stichting Gevelmozaïek Martinushof en voorzitter van de Heemkundige Kring Tegelen.
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F o l K lo r e
iN dE KERK

Net al s va s te la o ve n d h eef t ook P al m p a sen i n Ven l o zi j n ei gen di a l ectl i ed. Kees Ver b eek dui k t i n de gesch i eden i s van h et Palmhöltjesleed.
Het b l i j k t n i et een s zo h eel oud.

‘De klok is verzet. Laat de zomer maar komen’, lees ik op Facebook.

door Kees Verbeek
foto’s Peter de Ronde,
Egon Notermans
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Het is zondag 29 maart 2015 en inderdaad, vannacht is de zomertijd ingegaan. Aan het weer is dat deze dag niet te merken. Geen zónneschien.
De wind is onstuimig, de regen vlaagt bij tijden en het is een graad of
negen. Behalve de eerste dag van de zomertijd is het vandaag ook Palmpasen, de dag waarop de weinige katholieken die er nog zijn de intocht
van Jezus in Jeruzalem gedenken. Gezeten op een ezelsveulen liet hij
zich bijna tweeduizend jaar geleden toejuichen en met palmtakken toewuiven.
Palmpasen is ook de dag waarop in tal van plaatsen in ons land kinderen in optocht de straat op gaan met palmpaasstokken, of palmhöltjes,
zoals we hier zeggen. In Limburg is dat een kruishout, op andere plekken soms een tak. Het palmhöltje herinnert aan die Messiaanse intocht in
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de buxustakken een beschermende werking uit. Ze voorkomen ziekte,
kiespijn en blikseminslag, zijn een afweermiddel tegen schadelijke vliegen op groenten en fruit en tegen vossen in de kippenren. Soms worden
(of werden) ze op akkers geplant om de zegen over het gewas af te smeken. Annie Schreuders-Derks voert in haar Limburgse almanak De hele
santenkraam een boerenvrouw op die maar op drie hoeken van het veld
een buxus plantte. Zo had de duivel een uitweg langs de vierde, onbeschermde hoek. Overigens zouden in vroeger tijden takken versierd met
uitgeblazen eieren ook bescherming bieden tegen heksen.
oNduldbare Palmezels
Op deze zogenaamde zomerdag biedt de buxus geen bescherming tegen regen en wind, hoewel wij goedgelovigen nooit zullen weten hoe
het zonder die takjes zou zijn. Toch trotseren een kleine vijftig kinderen
met ouders het slechte weer om in de kerk hun palmhöltjes te laten inzegenen en er in optocht mee door de stad te lopen. In hun midden een
ezel met daarop een kind verkleed als Jezus en eromheen een handvol
apostelen.

Jeruzalem. Het zou tevens een restant zijn van voorchristelijke culturen, waarin niet Jezus maar de lente
als verlosser werd verwelkomd. Maar het is niet waarschijnlijk dat de kinderen vandaag veel weet hebben
van Kelten en Germanen. Waarschijnlijk hebben ze
ook weinig weet van het christendom. Terwijl ze met
hun ouders samengroepen in de Martinuskerk, hebben ze de handen vol aan hun palmhöltjes die zoals
altijd getooid zijn met broodhaantjes, krenten en
kleurig crêpepapier.

kerk, verwijst naar de verloochening door Petrus. In
de oudere traditie echter symboliseert hij de overwinning van het licht op de duisternis: als de zon opkomt, kraait de haan. Er wordt ook wel gesuggereerd
dat de broodhaan een vervanging is van een levend
dier als offergave.
De vruchten en uitgeblazen eieren kondigen het
nieuwe leven aan. In het kerkelijke denken is dit een
vooruitblik op de verrijzenis een week later met Pasen. De Kelten en Germanen hadden meer het voorjaar met zijn ontluikende leven op het oog.
CHristelijK-GermaaNse tradities
In de christelijke symboliek vervangen de takjes
buxus aan de palmpaasstok de subtropische palmen.
Die broodhaan, vertelt de priester in de Martinus- Eenmaal gewijd gaat er in onze religieuze folklore van

232

BUUN

Hoewel al in de zeventiende eeuw palmpaasoptochten voor kinderen
worden gemeld, is dit eeuwenlang geen kindertraditie. Al eind vierde
eeuw wordt in Jeruzalem Jezus’ intocht gevierd met een processie. Later
verspreidt zich dit vanuit Spanje over heel West-Europa en waarschijnlijk
is het daarmee de opvolger van de dan nog gebruikelijke voorjaarsommegangen, waarin ook getooide groene takken worden meegedragen
om het nieuwe leven te verwelkomen. In de tiende eeuw duikt in de
processie een rijdende ezel op met op de rug een Christusfiguur. Beide
van hout en door mannen voortgetrokken. Dit gebruik lijkt niet ver af te
staan van de tableaux vivants die in die tijd tijdens processies vaak vertoond worden.
Niet iedereen kan dit ezelsritueel waarderen. Zo meent de humanist
Erasmus dat zij die de houten ezel voortsleuren zelf wel een ezel lijken:
‘Je kunt dit alles nog wel toeschrijven aan de menselijke grillen, maar
om met deze praktijken godsvrucht voor je op te eisen is onduldbaar.’
Zoals verwacht mag worden, is de reformatie niet dol op deze roomse
ezelsheisa en wordt de processie in de Noordelijke Nederlanden verboden. In onze streken en grote delen van Duitsland blijft het feest gevierd
worden. Eind achttiende eeuw worden de ezelsfeesten geheel verboden,
omdat ze te veel lawaai en overlast zouden geven. In Hoegaerden en
Tienen in België leeft anno 2015 de traditie met de houten palmezel nog
voort. Of een dergelijke houten palmezel ooit door de straten van Venlo
is voortgetrokken, is mij niet bekend.
VastelaoVeNd
Voor in de palmprocessie wandelt minifanfare ’t Hetje, die natuurlijk
het palmhöltjesleed van Venlo speelt. Leden van het Comité Kinderfeesten
Venlo delen de tekst rond, maar hooguit het refrein wordt door vooral de
ouderen meegezongen. Enigszins mompelend – alleen met vastelaovend
zingen we hier uit volle borst. Toch zijn er overeenkomsten met vastelaovend: het palmhöltjesleed is net als onze carnavalsliedjes, puur Venloos.
Landelijk gangbaar, van Zeeland tot Drenthe, en ik herinner het mij uit
mijn eigen Randstedelijke jeugdjaren, is Pallem, pallem, Pasen.
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een Folklore
indekerk

FolKlore iN dE KERK

had hem nog nooit gesproken. Maar het lag zo voor
de hand, vanwege zijn vastelaovendleedjes. Ook dialect, ook folklore. Natuurlijk, zei hij, doon ik. Een paar
dagen later lag het al in de bus. Ongesigneerd, ongedateerd ook, maar het moet begin jaren zeventig geweest zijn. Ik was er ontzettend blij mee en dat ben ik
nog steeds. En Hae woel gennen troën, genne golde kroën.
Maar Hae heel van de minse des te miër. Hier wordt in
prachtige, eenvoudige taal gezegd dat het Jezus niet
om een aards koninkrijk ging. Dit raakt de essentie.
Dat ei koerei klinkt misschien als een haan met En in het refrein natuurlijk die folkloristische elemenspraakgebrek, maar zou een verbastering zijn van het ten: de boêkman, de appelsien en de babbelaer.’
liturgische gebed Kyrie. Gangbaar als dit Pallem, pallem, Pasen landelijk is, hier in Venlo wordt dit lied niet
joeKsKaPel iN de KerK
gezongen. Hier klinkt uitsluitend het palmhöltjesleed,
begin jaren zeventig geschreven en gecomponeerd Ook muzikaal moest de folklore tot uitdrukking kodoor – en ook dat is een relatie met vastelaovend – men. ‘Van begin af aan was voor mij duidelijk dat ik
Frans Boermans. Aanstichter was Jo Janssen, thans hier geen fanfare of harmonie bij wilde hebben’, zegt
pastoor in Bergen, destijds kapelaan van de Marti- Janssen. ‘Dat zijn van die instituten. Het moest meer
nusparochie. ‘Die palmpaasoptocht was er al, maar aansluiten bij de folklore. Een joekskapel, dus, en dat
er was geen eigen lied. Het is folklore, volkscultuur, werd ’t Hetje, dé joekskapel van de binnenstad. Ze reen daar hoort een eigen lied bij, vind ik. Lokaal ge- peteerden altijd bij Bar Sjir, het café van Sjir Titulaer
worteld. Dus ik heb op een goed moment de telefoon aan de Hoogstraat (Titulaer had in 1970 de voormagepakt en Frans Boermans gebeld, in Grubbenvorst. lige fietsenstalling van de vader van zijn vrouw Gerty
Daar woonde hij toen net. Nee, ik kende hem niet, Klaassen tot café vertimmerd - KV.) Dat had een hoefPa llem , pallem, P asen,
Ei koe r ei .
Ove r e n e zo ndag krijgen wij e e n e i.
Eé n e i is geen ei ,
Twe e e i i s een hal lef ei ,
D r ie e i is een paasei .

234

BUUN

ijzervormige bar en daar zaten ze dan met hun instrumenten. Van Sjir
kreeg ik een microfoon in mijn handen geduwd zodat ik de melodie kon
voorzingen en dat speelden ze dan na. Zo hebben we dat ingestudeerd.
De eerstvolgende Palmpasen hebben we dat zo gedaan. In die grote
Martinuskerk, met een joekskapel. En daarna door de stad, processie en
vastelaovesoptoch in een. Dat was nog nooit vertoond, een joekskapel in
de kerk. Groot nieuws in feite, maar geen krant die er aandacht aan besteedde. Ook in het parochieteam was er trouwens nauwelijks aandacht
voor. Daar is het niet eens besproken, geloof ik. Ze lieten me mijn gang
maar gaan. Er was meer aandacht voor wat Leo Brueren deed.’
Een precies jaartal kan Janssen er niet meer aan verbinden. Begin jaren
zeventig moet het geweest zijn. Frans Boermans heeft Janssen ook later
nooit gesproken: ‘Ik geloof dat ik hem zelfs niet eens bedankt heb.’
Inmiddels heeft Janssen het lied ook in Bergen geïntroduceerd, waar het
– local for local – in 2003 door directeur Arno Broekman van de lokale
Sint-Jozefschool in het Bergs vertaald is. De zoetwaren zijn aan de lokale
traditie aangepast. Dae’n boêkman is daar Dat haantje geworden en auk
dae’n babbelaer werd ok wat snoep misschien. <

Kees Verbeek (1950) is publicist. Hij schreef boeken in samenwerking met Sjer Jacobs en Yvonne Cup en over
glazenier Diego Semprun Nicolas. Ook droeg hij bij aan Lees mijn verhaal en kijk 21 maal en Souvenir de Paris
en andere Venlose verhalen.
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Prins Jan IV (1997) | De Wuilus Velden | Jan Aerdts (1970) | Liedje: Nog efkes saame | Laatste keer in vol ornaat: bij het
aftreden in januari 1998. De muts kreeg ik cadeau van m’n adjudanten. | Onvergetelijk: de optocht door het eigen dorp. |
Kosten: een koe (2000 gulden).
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GEMEENTE VENLO

Leveranciers van gastvrijheid

De gemeente Venlo telt zo’n dertig B&B’s. De

meeste liggen in Arcen en Velden. Logisch
gezien de jarenlange toeristische historie
van deze dorpen. De onderkomens zijn zeer

uiteenlopend van aard en alle exploitanten

hebben hun eigen verhaal. Maar er is ook één
duidelijke overeenkomst: ze zijn allemaal
F ot o Pet er d e Ro n de

enorm gastvrij. Op bezoek bij zeven B&B’s in
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onze gemeente.

Pieter Duijf (1954) is freelance journalist.
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door Pieter Duijf
foto’s Peter de Ronde
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Villa Wambacherbos
Annette en Oscar Helmes zijn
doorgewinterde globetrotters. Aan
de wand van de gezamenlijke gastenkamer hangt een Birmese pop. In
de hoek staan enkele schappen vol
met reisgidsen en op een van de keukenkasten een drietal Marokkaanse
tajine-pannen. Kunstvoorwerpen, foto’s en door Oscar geschilderde portretten vertellen het verhaal van hun
liefde voor andere landen. De zorgvuldig ingerichte ruimtes ademen
de wereld. Anette en Oscar hebben
bijkans alle continenten zonder echt
uitgetekend plan doorkruist. Overal
werden ze gastvrij ontvangen. ‘We
kwamen bij mensen die niks hadden
en ze gaven ons de helft daarvan’,
vertelt Oscar. ‘Die gastvrijheid ontroerde ons en was de inspiratie om in
2010 een B&B te beginnen.’
Aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen
liggen enkele imposante villa’s. Ze
symboliseren de economische voorspoed van Tegelen in de negentiende
eeuw, onder meer door de kleiwinning ten behoeve van de dakpannenindustrie. Villa Wambacherbos
ligt pal aan de grens en werd in 1898
in opdracht van ondernemer – en
van 1888 tot 1906 burgemeester van
Tegelen - Karel de Rijk gebouwd. De
villa ligt verscholen achter de bomen
en de struiken van de parkachtige
tuin met twee theehuisjes.
Elf jaar geleden kochten Annette en
Oscar de villa. Aziatische studenten
hadden het pand helemaal uitgewoond, het kasteeltje was compleet
ontdaan van de grandeur die het
ooit had. Oscar: ‘We hebben het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
staat proberen terug te brengen:
de parketvloer, de leuning van de
monumentale houten trap en het
glas-in-loodraam aan de achterzijde
is gerestaureerd door de Venlose

glazenier Henk de Jong. Dit raam is
aangebracht door rozenkweker Jan
Leenders die met zijn familie ruim
veertig jaar in de villa heeft gewoond.
Bij elke roos staat de naam van een
nazaat van de familie. Bij de restauratie is de naam van onze oudste
dochter, Millis, toegevoegd. ‘Voor het
opzetten van de B&B, die bestaat uit
vijf kamers met in totaal tien bedden, zegde Annette haar baan bij
Essent op. Annette doet alles in haar
eentje. Stofzuigen, poetsen, bedden
verschonen. De wasmachine draait
voortdurend op volle toeren. Daar
tussendoor fladderen de twee dochtertjes van het gezin: Millis van 9 en
Isis van 4. Ontbeten wordt er aan
een lange houten tafel. ‘Gesprekken
komen zo vanzelf op gang’, zegt Annette. ‘De voertaal is meestal Duits of
Engels, en als het moet wordt er met
handen en voeten gecommuniceerd.
Er is hier nog nooit een ongemakkelijke stilte gevallen. Toen Isis nog
een baby was, was er altijd wel een
gast die haar het ochtendpapje gaf.
Anderen speelden met Millis, zodat
ik me met andere dingen bezig kon
houden.’
De verhouding tussen het aantal
zakelijke en toeristische gasten is
ongeveer gelijk. Volgens Annette
komen ze overal vandaan en hebben
bezoekers ieder zo hun eigen reisdoel. ‘Pieterpadlopers, pelgrims op
weg naar Santiago de Compostella,
Scandinaviërs die hun vakantie gaan
vieren in Zuid-Frankrijk of Italië of
Polen die een weekje Londen hebben geboekt. Het valt op dat mensen
uit de voormalige Oostbloklanden
hun kamer heel netjes en proper
achter laten. Hebben ze de kussens
opgeklopt en het dekbed in het gelid getrokken. Leuk om te zien. Daar
kunnen wij nog wat van leren.’
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V i s s er sho f
Bij een B&B moet zowel het bed

als het ontbijt van de buitencategorie zijn, zo moeten Lia en Twan Hendrikx gedacht hebben toen ze in hun
carréboerderij Vissershof uit 1862
in buurtschap ’t Ven een logement
begonnen. Lia: ‘We hebben geïnvesteerd in hele goede bedden. Op
beide kamers staan nu boxsprings.
Mensen willen nu eenmaal een fijne
nachtrust hebben en ’s morgens
niet wakker worden met pijn in de
rug.’ Ook de kwaliteit van het ontbijt is navenant met verse broodjes
van de warme bakker uit het nabijgelegen Herungen in Duitsland en
eieren van eigen erf. De gastenverblijven zijn rooms with a view. Aan de
voorkant kijk je uit over een wuivend
maïsveld en vanuit het zijraam zie je
een plantage ter grootte van pakweg
een half voetbalveld vol met blauwe
bessen. Ook is er een kweekkasje
met tomaten-, komkommer-, augurken- en paprikaplanten. Even
verderop zijn de pruimen bijna
oogstrijp en ook de rode bessen, de
miémere, blaken in het koesterende
zonlicht. Lia maakt er jam van die
uiteraard ook op de ontbijttafel voor
de gasten staat.

koetshuis. Anno 2015 is Lovendaal
omgeven door een bosschage van
hoge bomen en is daardoor vanaf de
openbare weg nauwelijks zichtbaar.
De gasten van Lia en Twan gaan
vaak naar huis met een of meer
bakjes al dan niet zelfgeplukte
blauwe bessen. Ook op Venlonaren en toevallige passanten heeft
het supergezonde kleinfruit een
zekere aantrekkingskracht. Het
plukseizoen begint, afhankelijk van
het weer, ergens in juni en eindigt
halverwege augustus. Het plukken
wordt over het algemeen als meditatief ervaren. Lia: ‘Je denkt dan even
nergens anders meer aan. Je hoofd
loopt voor een uurtje of zo leeg. De
zelfplukkers zijn welkom vanaf één
uur ’s middags tot zonsondergang.
Een poos geleden klopten enkele
Chinese dames om elf uur ’s avonds
nog aan met de vraag of ze mochten
plukken. Het was stikdonker, dus je
kon geen blauwe bes zien hangen.
Triomfantelijk lieten ze daarop hun
zaklantaarns zien. We hebben ze
toch maar weggestuurd.’

Lia en Twan bewonen de linkervleugel van de boerderij. Dat was
vroeger de schuur, waar de oogst
werd opgeslagen en de landbouwvoertuigen en –werktuigen werden
gestald. De contouren van de drie
inrijpoorten zijn nog goed zichtbaar.
De kalkwitte hoeve ligt aan de Fossa
Eugeniana, het nooit afgemaakte,
vijftig kilometer lange kanaal tussen Maas en Rijn. Achter Vissershof staat huize Lovendaal, het in
de achttiende eeuw gebouwde aanvankelijk omgrachte landhuis met
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B & B de L aan
Eenvoud is misschien het sleutel-

woord bij B&B de Laan in Blerick. Bij
het ontbijt tref je geen minikuipjes
broodbeleg aan, maar staat de jam
in een grote pot klaar in de koelkast
en de hagelslag zit gewoon in een gezinsverpakking. Negen jaar geleden
sprong Ellen Leenen zonder enige
horeca-ervaring in het diepe. Ze liep
bij het VVV-kantoor naar binnen en
meldde dat ze een B&B was begonnen. ‘We hadden net dit huis aan de
Antoniuslaan gekocht. Daar hoort
ook deze bovenwoning met een eigen voordeur bij. We wilden het eerst
als appartement voor permanente
bewoning verhuren, maar het is door
de houten vloeren en trappen nogal
gehorig. En een vaste huurder heb je
er nog niet zomaar uit. Waarom geen
B&B? schoot het toen ineens door
mijn hoofd.’ B&B de Laan ligt achter
de gevel van een in 1923 gebouwd
herenhuis en is te bereiken via een
heerlijk krakende trap. Ellen glimlacht: ‘Een echte trap moet kraken,
toch?’ In de gang hangt een kroonluchter, typerend voor de behaaglijke
sfeer van het vooroorlogse pand. De
B&B op de tweede verdieping omvat
twee kamers met samen vier bedden.
Op de overloop staat een simpel keukenblok met een koelkast. Ook is er
een gezamenlijke gastendouche. Om
naar het toilet te gaan, moet je een
trapje naar beneden.
Ellen: ‘De kamers zijn eenvoudig.
Wat er hoort te zijn, is er. Tijdens hun
verblijf hebben de logés geen last
van ons en wij niet van hen. Zo houdt
iedereen zijn privacy. ’s Morgens zet
ik het ontbijt klaar. Hoe laat de gasten eten, bepalen ze zelf. Ze komen
hier om te overnachten. Niet meer en
niet minder.’ ’s Middags, als de gasten de deur uit zijn en zij terug is van
haar werk voor een thuiszorginstel-

ling, begint Ellen aan een grondige
schoonmaakronde: poetsen, stofzuigen, dweilen en het verschonen van
de handdoeken en beddengoed.
De gasten zijn van uiteenlopend pluimage. ‘Fietsers, wandelaars, festivalbezoekers, maar ook bouwvakkers
die in de buurt aan het werk zijn of
kantoormensen die hier tijdelijk gedetacheerd zijn. Sommigen zouden
zich best een dure hotelkamer kunnen permitteren, maar geven de
voorkeur aan de eenvoud en privacy
die ze bij ons aantreffen.’
Een vaste gast die ze allang niet meer
heeft gezien, is de 90-jarige Frans
Janssen uit Vaals: ‘Hij heeft jarenlang
voor zijn zieke vrouw gezorgd. Nadat
zij was gestorven, kreeg hij de tijd om
op familiebezoek te gaan, in Venlo
en in Baarlo. Een opvallend fitte man
was hij, die het niet erg vond om over
de steile trappen naar boven te lopen. Hij schilderde en tekende bloemen. Die schilderijtjes nam hij mee
voor de mensen waar hij op bezoek
ging. Hij was overal welkom en zou
ook bij zijn familie kunnen blijven
slapen, maar hij koos voor zijn plekje
hier, waar hij momenten voor zichzelf
had. “Dit is mijn tweede huisje”, zei
hij. Ontroerend, hè.’
Twee jaar geleden lieten Ellen en
haar man Gé de gevel zandstralen
en opknappen. ‘De kogelgaten uit
de oorlog hebben we laten zitten,
als een soort monument. In de oorlog zaten in de kelder waarschijnlijk
onderduikers. Achter een klein deurtje ontdekten we onlangs een soort
vluchtgang naar de buren. Ik ben een
paar huizen verderop opgegroeid,
dus ik heb wat met deze straat en
met deze buurt.’
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Logement aan de Maas
Voor de oorlog speelde het
roomse en dorpse leven van Belfeld zich direct af aan de oever van
de Maas. De Urbanuskerk werd er
tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwoest. In de onmiddellijke nabijheid van de parochiekerk lagen de
pastorie en de kapelanie, twee grote
en fiere villa’s, die mede het dorpsbeeld bepaalden. In 1994 kochten
Chris van Zon en zijn vrouw Olga de
in 1936 gebouwde oude pastorie. De
vorige eigenaar had het na de watersnood van 1993 wel gehad met
het ‘idyllisch’ wonen aan de Maas.
Tijdens de watersnood van januari
1995 hielden de Van Zons de voeten
ternauwernood droog. In 2013 startten Chris en Olga een B&B. ‘Onze
kinderen waren het huis uit. De woning was te groot voor ons en door de
economische crisis onverkoopbaar.
Dus bouwden we het huis om tot
een gastenverblijf. Vier kamers met
in totaal acht bedden verhuren we
sindsdien.’ Vorig jaar deden ze mee
aan het tv-programma Bed & Breakfast
van Omroep MAX. Daarin bezoeken
en beoordelen collega B&B-houders
elkaars onderkomen. ‘Behalve veel
leuke reacties heeft ons dat commercieel niet zoveel gebracht, helaas.
Daar hadden we wel op gehoopt.’
Groot pluspunt van dit logement
is zonder twijfel de directe ligging
aan de Maas. Ontbeten wordt er
in de aangebouwde serre. Op het
menu staan onder meer een vers
gekookt eitje van de eigen leghennen, kluntjesmik en zelfgemaakte
jam van abrikozen uit eigen boomgaard. Ronkende vrachtschepen
varen voorbij en temperen hun snelheid voor de gesloten sluisdeuren
bij de stuw. In de zomer domineren
pleziervaartuigen, ronddobberende
zwanen en eenden het verkeer op

de Maas. Aan de overkant van het
water is het Huis Oijen met kapelletje te zien. Bij mooi weer worden de
gasten getrakteerd op een prachtige
oranje gekleurde ondergaande zon
boven de Maas.
Chris is trots op zijn B&B: ‘We willen
de mensen een thuisgevoel geven.
We hebben zowel zakelijke als toeristische gasten. Veel fietsers, die
echt komen voor de omgeving. Nare
ervaringen hebben we nooit gehad.
Of het moet die man zijn geweest die
we rokend en gedrogeerd betrapten
op zijn kamer.’ Naast het fraaie panorama op de rivier is de grootste
meerwaarde van het Belfeldse gastenverblijf misschien wel het verrassende aanbod aan culturele en
gastronomische arrangementen. Zo
gaan Chris en Olga samen met de
gasten op pad om in de Duitse bossen naar eetbare paddenstoelen te
zoeken, die ’s avonds bereid worden. Chris was jarenlang lid van de
Cuisine Culinaire Noord-Limburg
in Maasbree en kan gerust een bevlogen hobbykok worden genoemd.
Met een grote voorliefde voor de stijl
van de Franse topkok Paul Bocuse.
‘De man van de beroemde truffelsoep’, aldus Chris.
Ofschoon Chris en Olga veel plezier
hebben in het runnen van hun logement, zijn ze zich ook bewust van
de nadelen. ‘Het is vroeg opstaan
en laat naar bed. Om zes uur moeten we eruit. Als we na het ontbijt de
gasten hebben uitgezwaaid, begint
de rondgang langs de kamers en
doen we de dagelijkse boodschappen. Om vier uur ’s middags moeten
we thuis zijn, dan checken de nieuwe
gasten weer in. Die gebondenheid is
een beperking, maar het weegt niet
op tegen de voldoening die we eraan
beleven.’
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In de Gendarmerie
Op de kast in de keuken ligt bij-

na achteloos een oude marechausseepet, aan de wand hangen enkele
oude landkaarten en portretten van
de koninklijke familie en op tafel ligt
een lijvig opsporingsregister uit 1981,
een boevenboek. Bijna alles in B&B
In de Gendarmerie in Arcen verwijst
naar de oorspronkelijke bestemming
van het in 1926 gebouwde pand aan
de Maasstraat, die van marechausseekazerne. De cellen, waar vroeger
de lokale boefjes verbleven, hebben
plaatsgemaakt voor twee ruime gastenverblijven voor toeristen. Op de
benedenverdieping is het kantoor
van communicatieadviseur Frank
Heinemans gevestigd. Gewoond
wordt er in Velden. Op de glazen
deur prijkt heel toepasselijk het chique woord Bureel. Deze ruimte deed
vroeger waarschijnlijk dienst als de
werkkamer van de wachtcommandant.
B&B In de Gendarmie wordt sinds
acht jaar gerund door Frank en zijn
vrouw Sylvi, samen met de ouders van
Frank, Els en Hai Heinemans. ‘Het is
een hobby, we zijn niet inkomensafhankelijk van onze B&B. De kamers
verhuren we steeds voor minimaal
twee nachten. Als we beide kamers
samen verhuren, dan gebeurt dit aan
mensen die elkaar kennen, bijvoorbeeld bevriende stellen of familie.
Zo blijft de privacy gewaarborgd.’ ’s
Avonds wordt het ontbijt klaargezet.
Geen broodjes, maar vijf verschillende soorten brood. Met het gebruikelijke beleg, verse eieren om zelf te
koken en te bakken en sinaasappels
om een jus d’orange te persen. Koffie
en thee worden door de gasten zelf
gezet. De familie richt zich vooral op
toeristen die voor Arcen en de directe
omgeving komen. ‘Gasten moeten
altijd van tevoren reserveren’, legt

Frank uit. ‘Mensen op doorreis die
maar voor één nacht willen boeken,
helaas voor hen, ze komen er niet in.
Zij zoeken slechts een slaapplek. Het
moet leuk blijven.’ De gasten komen
vooral uit Nederland en Duitsland.
Af en toe meldt zich een verdwaald
Schots echtpaar. Frank: ‘Die komen
niet alleen voor de streek zelf, maar
ook voor het voor hen aangename
klimaat hier. Schotland ligt op ruim
een uurtje vliegen van Weeze, hier
net over de grens.’
Ooit willen de Heinemansen het
voormalige cellenblok in de kelder
weer inrichten zoals het voor de oorlog moet zijn geweest: een hok met
een eenvoudige brits, een getraliede
deur en misschien wel krijtstreepjes
op de muur om de lange dagen in het
gevang te tellen.
De geschiedenis van de marechaussee in Arcen voert terug tot het jaar
1889, toen er in de vroegere gemeente Arcen en Velden veel uit Duitsland
afkomstige bedelaars en landlopers
ronddoolden en de omgeving onveilig maakten. Openbare dronkenschap was het meest bestrafte
vergrijp, maar ook smokkelaars en
stropers hielden de gemoederen
behoorlijk bezig. Vooral tijdens de
Eerste Wereldoorlog hadden de hoeders van de wet hun handen vol aan
illegaal grensoverschrijdend verkeer.
Naar Duitsland gingen (ongebrande)
koffie, sigaretten en andere tabakswaren en in omgekeerde richting
kwamen er onder andere alcoholhoudende drank, geld en maggi, de
bekende smaakversterker. Langs de
grens met Duitsland tussen Arcen
en Walbeck en tussen Schandelo en
Straelen lopen overigens nog verschillende smokkelroutes, niet meer
om te smokkelen maar om te wandelen of te fietsen.
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Art B&B
Het laatste stuk van de weg, dat
de bebouwde kom van Velden met
buurtschap Schandelo verbindt, is
een lommerrijke laan. Aan het einde
daarvan ligt ’t Schellehoès. De vroegere herenboerderij is omstreeks
1900 gebouwd in opdracht van de
familie Steegh. Vader Steegh was een
bekend schillenboer in de omgeving.
Het Veldense woord voor ‘schillen’ is
‘schelle’, vandaar de naam. ’t Schellehoès staat op een vreemde splitsing
van wegen, het lijkt wel of het trotse
pand in de weg staat. Het asfalt is om
het huis heen gelegd.
Glaskunstenaar Herman Marissen
woont al 25 jaar in het ruim bemeten voorhuis, eerst als huurder en
naderhand als eigenaar. ‘Toen ik
hier kwam wonen, was het een regelrechte puinhoop. De door Duitse soldaten doormidden geschoten balken
moesten vervangen worden. Er stond
water in de kelder en buiten lag een
enorme stapel kachelhout. Die heb ik
eerst maar eens opgestookt en daarna de verwarming op gas aangelegd.
Om de tuin opnieuw in te richten heb
ik dertig vrachtwagens met grond laten aanrukken.’
Die tuin is nu een klein beeldenpark
met sculpturen van Herman zelf en
andere regionale kunstenaars. De uit
verwrongen gresbuizen opgetrokken
bomen van Paul Ritt springen in het
oog. Ze beelden ‘ontkieming ’ uit.
Sinds 2012 drijft Herman naast Glasgalerie het Maasduin zijn eigen Art
B&B in ’t Schellehoès, dat twee gastenkamers met samen vier bedden
herbergt. Ook is er een vakantiehuisje, Casa Mosa genaamd. ‘Daar logeren nu twee bevriende schrijvers. Ze
werken samen aan een boek of filmscript, dat ze hier willen afmaken.’
Verderop in het groen staat een uit
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Pakistan afkomstige safariloft van
stevig canvas. De tent is ingericht
met Marokkaanse draperieën en andere exotische snuisterijen en wordt
verhuurd als open atelier aan kunstzinnige geesten. Af en toe wordt er
een yogasessie gehouden op het gazon of kunnen gasten aanschuiven
bij een creatieve workshop.

gasten geserveerd. Herman lacht:
‘Mijn ontbijt is geweldig, al zeg ik het
zelf. Ik werk zoveel mogelijk met producten uit de streek en bij de koffie
of thee snij ik altijd wat sneetjes zelf
gebakken cake. Mensen komen hier
graag terug en ze nodigen me soms
uit om de hier genoten gastvrijheid
bij hen terug te halen. Ik heb nu heel
wat overnachtingadresjes.’

De Floriade was de directe aanleiding om definitief een B&B te starten
in het landelijke Schandelo. Herman:
‘Maar de crisis heeft ook meegeholpen. Bijna al mijn geld zat in het huis.
Er was een ingrijpende update nodig
om het huis B&B-rijp te maken. Ik
had becijferd dat ik de gemaakte onkosten binnen een half jaar terug zou
kunnen verdienen. Dat is gelukt.’ De
glaskunst loopt als een rode draad
door de uitgebalanceerde inrichting
van ’t Schellehoès heen, echter zonder dat het opdringerig overkomt.
Gebruiksgoed, zoals vazen en schalen, maar ook kunstcreaties staan
in iedere ruimte tentoongesteld. De
zolderverdieping is als galerie in gebruik. Het glasblazen gebeurt buitenshuis in professioneel ingerichte
werkplaatsen. Herman vindt zelf dat
zijn glaskunst soms een wat kitscherige uitstraling heeft. ‘Dat doe ik bewust, want zo kun je nog wat spelen
met de opvatting van de kritische
kijker.’De gasten komen overal vandaan en logeren om uiteenlopende
redenen bij Herman. ‘Mensen die
voor de rust en de omgeving komen,
maar ook zakenlui die een beurs in
Düsseldorf bezoeken. In de winter
ligt het accent op de zakelijke markt.’
De gasten krijgen altijd eerst een
rondleiding langs de kamers en door
de tuin, waar enkele Brahmahoenderen ronddartelen. De vers gelegde
eieren worden iedere morgen aan de
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De Fruitschuur
Op nog geen vijftig meter van
Art B&B, richting het Zwarte Water,
ligt Landgoed Aen Heck. ‘Welkom in
Duitsland!’, meldt het sms-berichtje.
Zo dicht zijn we bij de grens. Achter
een hoge haag liggen een stal met
paarden, een buitenmanege, een afdak met daaronder een voorraad kachelhout, een kleine moestuin, een
bejaarde perenboom, een kippenhok en een knus vakantiehuisje, dat
vroeger dienst deed als fruitschuur.
De vloer ligt nog altijd lager dan het
omringende weiland. De geplukte
appelen en peren werden zo op een
natuurlijke manier koel gehouden.
Nu is het een gastenverblijf, dat
plaats biedt aan maximaal vier personen. Toilet, douche en keuken zijn
inpandig. De vliering is als slaapvertrek ingericht. Het huisje heet
vanzelfsprekend en aanlokkelijk: De
Fruitschuur.
Een jaar of vijf geleden streken Wendy Duijvesteijn, tuindersdochter uit
het Westland en Roel Venninckx uit
Blerick met hun kinderen Daan en
Mayke neer in Schandelo, waar ze
hun oog hadden laten vallen op de
woning met bijgebouwen en een flinke lap grond van fruitteler In ’t Zandt.
Na enkele flinke verbouwingen is het
hun droomhuis geworden. Wendy en
Roel ontmoetten elkaar in Den Haag,
op de Hogere Hotelschool. Daar kregen ze lessen en colleges in gastvrijheid. Samen vormen zij het stuwende
duo achter Steijnbers, hun eigen
bureau in organisatieontwikkeling.
Binnen dit kader verzorgen ze trainingen, opleidingen en workshops,
waarin communicatieve- en managementvaardigheden centraal staan.
Voor kleinere groepen worden deze
sessies ook gegeven in of rondom De
Fruitschuur.
Letterlijk alles bij De Fruitschuur

draait om gastvrijheid. Dat begint al
met het ontbijt met brood en broodjes, zo uit de oven van de plaatselijke
bakker, beenham uit Schandelo en
andere biologische lekkernijen uit de
streek. ’s Avonds kun je de zon bij een
brandend houtvuur achter de einder
zien zakken. Daarbij schenken de
gastheer- en dame desgewenst een
exquise glas wijn in. Wendy en Roel
bereiden en serveren met veel liefde
een kostelijke maaltijd voor hun
gasten. De gasten, die een dagje er
op uit willen, krijgen op verzoek een
overdadig gevulde picknickmand of
knapzak mee. Een specialiteit van
Wendy en haar dochtertje Mayke is
de rabarbercake. Vaste bezoekers
van het nabijgelegen Veldense Openluchttheater weten er wel raad mee.
De zakelijke en toeristische gasten
van De Fruitschuur komen niet alleen om culinair in de watten gelegd
te worden, maar misschien nog meer
voor natuurgerichte activiteiten.
Wendy: ‘Elk seizoen biedt een eigen
decor. Van lange zomeravonden in
de zoete buitenlucht tot knisperende
sneeuw rondom de glooiende Maasduinen. Het is hier alle seizoenen
fantastisch. ’s Winters schaatsen op
het Zwarte Water en in het najaar
kun je een mooie wandeltocht door
de bossen maken. Onderweg kom je
dan beslist vliegenzwammen, elfenbankjes en berkenzwammen tegen.
Voor paardenliefhebbers organiseren we trouwens geregeld trektochten door de Maasduinen. Gasten zijn
bij ons welkom met hun eigen paard.
Wij zorgen voor een lekkere wei.’

Foto’s: De Fruitschuur
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Kitty Korebrits maakt professioneel theater met
mensen met een verstandelijke beperking.
‘ I k v i nd dez e men se n mooi i n h u n pu urh e i d en o pre c h th eid. Ik wil l at e n zi en wat zi j i n h ui s h ebb e n o m z o de b e el d vormi n g over h en po s i t i ev er
te m a k en. ’

door Helen Eggenkamp
foto’s Peter de Ronde
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Twee spelersgroepen heeft Kitty Korebrits inmiddels onder haar
hoede: Plankenkoorts van Stichting Katarsis in Venlo en Theater Kleinkunst van Stichting Dichterbij in Grubbenvorst. De 57-jarige Tegelse
werkt sinds jaar en dag als verpleegkundige in de zorg, specifiek voor
mensen met een verstandelijke beperking. Toneelspelen is haar grootste hobby. Kitty vertelt: ‘Dat deed ik al in mijn geboortestad Breda. Toen
ik in Tegelen kwam wonen heb ik me aangesloten bij de plaatselijke
amateurtoneelgroep. Die groep maakte ieder jaar een grote productie.
Op een gegeven moment waren alle rollen vergeven en daar was er geen
bij voor mij. Dat vond ik vervelend, ik wilde spelen. Toen heb ik het initiatief genomen om een straattheaterproductie op te zetten binnen de
vereniging. Ik wilde het goed aanpakken en ben een cursus gaan volgen
bij de Limburgs Federatie Amateurtoneel. Loek Sijbers gaf deze cursus,
een geweldige inspirator die onder meer theater De Garage mee heeft
opgezet. Ik werd zo enthousiast dat ik meerdere cursussen ben gaan
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volgen, en uiteindelijk zelfs mijn oude droom ging
najagen: de Toneelschool. In 1995 heb ik me aangemeld bij de vooropleiding in Maastricht. Fantastisch
om te werken met zes verschillende docenten. De wereld ging weer verder open. Het lukte me daarna niet
om de deeltijdopleiding voor docent drama te volgen, mijn kinderen waren nog klein en de kosten van
studie en opvang te hoog. In plaats daarvan heb ik in
de avonduren de vierjarige regieopleiding gedaan bij
de Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen, de LFA.’

organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze kreeg de kans om een jaar lang een pilotproject op te zetten om te bewijzen dat theater
maken een onderdeel kan zijn van hun dagbesteding.
‘Het uitgangspunt is dat mensen niet leren om mij na
te doen, maar dat ze hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Ze moeten dingen doen die bij
ze passen. Dat gebeurde ook. Het lukte ons om een
complete productie op de planken te zetten. Mijn
conclusie: ze hebben veel meer in hun mars dan ik
vroeger dacht.’

Tijdens die regieopleiding duwde Loek Sijbers een
boekje met de titel Very Special Arts Nederland onder
haar neus, over kunstenaars met een verstandelijke
beperking. ‘Loek vroeg of dat niets voor mij was, theater maken met deze mensen. Ook Herman Verweij,
de latere stadsdichter van Venlo, sprak me erover
aan. Het idee raakte me. Jammer genoeg paste het
niet goed bij mijn opleiding, daar draaide alles om
tekstregie, terwijl bij acteurs met een verstandelijke
beperking tekst juist op de tweede plaats komt. Ik
besloot een jaar te stoppen met de opleiding om alle
mogelijkheden te onderzoeken.’
Ze werkte toen al als begeleider bij Dichterbij, een
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Enthousiast geworden door dit geslaagde project,
probeerde Kitty een toneelgroep op te zetten. Bij de
toneelvereniging in Tegelen kon ze starten met een
zogenaamde G-spelersgroep. ‘Dat wilde ik niet. Niet
weer zo’n gehandicaptenclubje. Ik wilde een volwaardige groep van spelers vormen die hun eigen
spel maken en hun eigen zijn laten zien.’ Ze legde
haar plannen voor aan haar collega’s van Stichting
Dichterbij. De reacties waren positief. ‘We wilden
een werkplaatstheater starten, niet als hobby maar
als serieus werk. Toneelspelen is een vak, de groep

zou regelmatig moeten optreden. Het is zo jammer
dat je normaal gesproken een productie maar vier of
vijf keer speelt, terwijl je er een jaar aan werkt. Ik heb
ooit meegespeeld in een straattheaterproductie die
we dertig keer opvoerden, heerlijk. We deden alles in
eigen beheer. Dat is mijn manier: aan iets werken dat
je samen vast kunt pakken.’
Ondanks alle lovende woorden, bleek Dichterbij uiteindelijk geen geld te hebben voor het plan. ‘Toen zei
Hans, mijn partner: “Dan beginnen we toch zelf?!”
Nou, en zo is in 2001 de Stichting Katarsis ontstaan.
Katarsis is een versimpeling van het Griekse woord
Catharsis dat loutering of heelwording betekent. Van
de gemeente Venlo kregen we een startsubsidie voor

de huur van een ruimte. We konden op zoek gaan
naar spelers.’
De eerste acteurs voor de spelersgroep Plankenkoorts
werden geworven via een grote mailing aan alle
zorginstellingen in Noord-Limburg. Er kwamen dertig personen op af. ‘Ik weet nog dat een vader naar
me toe kwam en zei: “Eindelijk, dit is wat mijn zoon al
zo lang wilde.” Die jongen maakt nu al veertien jaar
deel uit van onze groep. Ik heb de aanmeldingen verdeeld in drie groepjes en ben cursussen gaan geven.
Vijftien mensen bleven over. Met hen maakten we
onze eerste productie met als titel Vrijheid. Het moest
een voorstelling zijn die ook toegankelijk zou zijn
voor mensen zonder verstandelijke beperking.’
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Geen Kant en Klare scrIpts
Een productie maakt Korebrits echt samen met de
spelers. Kant en klare scripts passen niet bij haar manier van werken. ‘Ik zoek samen met de spelers naar
een thema. Dan begin ik met allerlei oefeningen en
laat ze improviseren. Stukjes die bruikbaar zijn, leg
ik vast. Dan ga ik op zoek naar een lijn. Ik probeer
met kleine scènes en zinnetjes bepaalde begrippen
duidelijk te maken, zoals “over mijn grenzen gaan”.
Het is heerlijk om te zien dat een speler het ineens
doorheeft en daarmee een scène kan vormgeven. We
werken niet met hoofdrollen, het groepsgevoel is belangrijk. Bij de eerste voorstelling heb ik vriendinnen
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gevraagd mee te helpen achter de coulissen. Inmiddels is dat helemaal niet meer nodig, mijn acteurs
kunnen nu alles zelf en mijn vriendinnen staan op de
bühne. Bij de laatste productie heb ik zelf ook meegedaan. Dat lijkt makkelijk. Maar het is juist moeilijk
om af te stemmen, om spel en tempo aan te passen
en om ze op het goede moment een balletje voor te
zetten dat zij kunnen inkoppen.’
Een goed voorbeeld van samen een voorstelling maken is het laatste stuk Zonderlingen. ‘Aanvankelijk was
het thema pesten’, vertelt Kitty. ‘Tijdens het uitwerken kwam het te dichtbij. Een speler zei bijvoorbeeld:
“Ik vind het niet meer leuk om gepest te worden.” We

hebben doorgezocht, even gestoeid en kwamen toen
uit bij een specifieke theatervorm, de bouffon. Dat
werkte. Bouffons, een soort narren, steken de draak
met de ander, met de maatschappij. Hun spot is nooit
persoonlijk maar gericht op de thema’s: macht, wetenschap, religie, economie, politiek, geld, oorlog en
militairen, school en opvoeding. Niet omdat ze een
mening hebben, maar gewoon, omdat ze dat doen.
Enige doel: plezier hebben. We houden het publiek
met dit stuk een spiegel voor. We vragen iemand uit
het publiek om met ons mee te doen en die moet
dan van ons leren. Meestal is het andersom, moeten
mensen met een verstandelijke beperking leren van
mensen zonder die beperking. We hadden vijf voorstellingen gepland, maar kregen zoveel enthousiaste
reacties dat we het nog twee keer hebben opgevoerd.’

wel een conflictje, ze hoeven niets te bedenken want
ze kunnen het bij de ander aflezen. Met beide technieken werken we nu het thema “ouderen en ouder
worden” uit: hoe ziet de toekomst eruit, wat voelen
zij en wat zeggen ze? Je merkt aan de reacties dat de
spelers hun eigen ervaringen verwerken. Dat is goed.’
theater KleInKunst
Terwijl Plankenkoorts Theater de Garage in Venlo als
thuisbasis heeft, oefent Theater Kleinkunst in een
theatertje op de zorglocatie van Dichterbij in Grubbenvorst. ‘De spelers zijn cliënten die rond Grubbenvorst wonen. Met deze groep kan ik veel vaker
optreden. Sommige voorstellingen hebben we wel
twintig keer gespeeld, ook voor scholieren. Toen we
eens een workshop hadden met een basisschoolgroep, vroeg ik na enkele scènes of er kinderen waren
die een rol wilden overnemen. Het enthousiasme was
groot en het pakte prima uit. Dit draagt allemaal bij
aan mijn doel om ontmoetingen te realiseren tussen
mensen met een beperking en mensen zonder beperking.’

Voor de komende productie wordt er teruggegrepen
op het maken van beelden. De spelers kregen een
mimecursus en wilden daar graag iets mee doen. Kitty volgde zelf een cursus waarin de Meisnertechniek
aan de orde kwam.‘Daarbij speel je puur op de reactie van je medespeler. Je geeft en je krijgt terug, bent
niet bezig met je eigen ego maar de ander. De spelers
vinden het fantastisch om te doen. Er ontstaat altijd Met dat doel in het hoofd nodigt de theatermaakster
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Met dat doel in het hoofd nodigt de theatermaakster professionals uit om met Katarsis te werken.
Het moet voor spelers én de professional een meerwaarde opleveren. ‘Bij Een Maatje meer die we in maart
2015 hebben opgevoerd, liet ik Marnix Mulder van de
LFA over mijn schouder meekijken. Ik was benieuwd
wat iemand met zoveel bagage van onze groep zou
vinden. Bleek dat hij het heel tof vond en graag met
de groep wilde werken. Hij was vooral gecharmeerd
van hun beeldtaal en vond het opmerkelijk om te
zien hoeveel ze kunnen. In 2010 speelden acht spelers van Toneelvereniging De Vrije Spelers uit HorstAmerica met ons mee. Ik werkte met Jan van Opstal,
docent en choreograaf van onder meer Toneelgroep
Maastricht, en met Toon Maas, een clown die de hele
wereld rondreist. Ook Wannie de Wijn, schrijver en
professioneel regisseur van diverse grote producties,
kwam op mijn pad. Hij is helemaal verknocht aan ons
groepje. Hij zei zelfs dat ik een van zijn drie favoriete
regisseuses ben. Ik had er een paar dagen vleugels
van. Het bijzondere is dat ik deze mensen niet opzoek
maar dat onze paden zich kruisen. Ze inspireren mij
en mijn spelers. En de spelers vormen een inspiratiebron voor hen, vanwege hun eerlijkheid en de ongecompliceerdheid waarmee ze zich zelf laten zien.
Van nature zitten er geen lagen om hen heen. Terwijl
professionele acteurs er jaren over doen om dat soort
lagen kwijt te raken.’
Als bevlogen theatermaakster heeft Kitty Korebits
ook producties gemaakt met spelers zonder beperking. Op verzoek van gemeente Venlo maakte ze in
2008 een voorstelling in het kader van het armoedebeleid, samen met negen vrouwen die in de bijstand
zaten. Met vrijwilligers van Theater De Garage maakte ze een straattheaterproductie. In april 2015 is de
wijkproductie Wat is loos in Venlo Oos(t) in première
gegaan, gemaakt in opdracht van Theater De Garage.
trots
Trots is ze op al haar spelers. ‘Het is heerlijk om met
hen te werken, doordeweeks met Theater Kleinkunst
en elke vrijdagavond met de spelersgroep Plankenkoorts van Katarsis. De spelers zijn zelden of nooit
ziek, het theater maken is hun heel veel waard. Al
maakt het tekort aan geld de zaken wel eens lastig.
Voor Katarsis zijn nog altijd aanvullende middelen
nodig. Zeker als ik af en toe een extern iemand inhuur
om les te geven in speciale technieken. Het is met de
laatste productie gelukt om rond te komen met inkomsten uit de voorstellingen. Ikzelf krijg alleen een
onkostenvergoeding, het is allemaal vrijwilligerswerk. Maar ik word hier geestelijk heel rijk van. Van-
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wege bezuinigingen zijn subsidies van de provincie
en de gemeente weggevallen. In België doen ze het
beter. Producties van mensen met een verstandelijke
beperking zijn daar opgenomen in het reguliere theatercircuit. Ze denken er niet vanuit zorg maar vanuit
het theater en dat nemen ze serieus. Per groep is er
een regisseur en zijn er aparte zorgverleners. Ik moet
daarentegen van alle markten thuis zijn, een schaap
met vijf poten.’
Kitty’s grootste wens is dat anderen haar werk overnemen als zij het niet meer kan doen. ‘Ik lobby bij de
Toneelacademie en schakel anderen in om te pleiten
voor dit soort toneel. Mensen die de opleiding voor
regisseur doen moeten op dit gebied gewoon kunnen
afstuderen. Dat is mijn pleidooi. Ik ga er vanuit dat
ik uiteindelijk mijn werk kan overdragen aan zoveel
mogelijk nieuwe enthousiaste theatermakers, zodat
er voor mensen met een verstandelijke beperking
steeds meer speelplekken ontstaan.’<

Helen Eggenkamp (1951) was tot januari 2015 directeur van het Kunstencentrum
Venlo. Ze schrijft nu artikelen en geeft lezingen over culturele onderwerpen.
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I k v i n d h e t zo kn a p h o e Ki tty b i j e l k v a n de s p e l e r s e r u i t w e e t te
h a l e n w a t ze g o e d ku n n e n
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Vrij d a gavond, de spelers v an
Pla n kenkoo rts verzamel e n z ich
in Th eater De Garage. D e 6 6 - j arig e Ge rard mel dt zich z o als
a ltijd a ls eerste, gevolgd d o o r
Cor. D aarna druppelen oo k d e
a n d er e n bi nnen. Kitty he lp t G e rar d m et zijn gehoo rapp araat .
D a t m oet hij dragen ande rs mag
h ij n iet meedoen. En da t k an
n ie t, toneel gaat hem voo r alle s .
N a h e t succ es van Z onder l in g e n
s ta rt vandaag de repetit ie v o o r
d e n ieuwe vo o rstelling. H e t
th em a i s ouder wo rden. Z e o n d er zoeken dit do o r beel d e n t e
vor m e n . Kitty zet een sp e le r in
ee n s tand en een andere s p e le r
m oe t d aarop reageren en h e t
bee ld a anvul len. Het i s p rach tig om t e zi en hoe er ste e d s
n ie uw e fi guren o ntstaan e n h o e
d e s pe lers reageren o p e lk aars
h oud in g. M uzi ek bepaal t h e t
tem po v an een stuk en w e rk t
on d e r s teunend. S pel ers h e rk e n n en m uziek van vori ge s t u k k e n
m ete e n en weten dan o o k wat z e
toe n d e den.
In d e pauze vertellen enk e le
s peler s waaro m ze zo graag
ton e e ls p elen. ‘Het is hee rlij k
om m e t de groep te repe t e re n ’,
ver te lt Trudy, een van de d rie
s peler s zo nder verstand e lijk e
bepe r king. ‘En i k vind he t z o
kn a p h oe Ki tty bi j elk van d e
s peler s eruit weet te hale n wat
z e g oed kunnen’. Co r, d ie al in
vijf voorstel lingen heeft me e ge s pee ld , vi ndt zijn beste ro l d ie
va n s traatveger. M aar hij k an
ook er g geni eten van an d e re
rollen . ‘B ijvo o rbeeld wach t e n
op e e n taxi of l ekker o p e e n
ba lkon zitten. Het l euke v an t o n ee ls pelen i s dat je een b e e t j e
a n d er s kunt doen dan no rmaal.’
Od ile s lui t zich bi j hem aan : ‘Je
ku n t m eerdere perso o nlij k h e d e n
“le r e n kennen” omdat je ie d e r
s tu k e e n andere ro l hebt .’ O o k
d e kler en zijn vaak bi jzon d e r,
vin d t ze. ‘Degene di e on s h e lp t
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me t d e k le d in g maak t v a a k
le u k e co mb in at ie s v a n t w e e d e h an d s k le d in g. O n z e a t t r i b ut e n
z ij n e e n v o u d ig, maar w e l p a s s e n d . Z o h e b b e n we ee n s e e n
k lamb o e ge b ru ik t d ie e e n d r oom
mo e s t v o o rs t e lle n e n h a d d e n
we k o ffe rs e n k ru k je s . ’ B i j h e t
s t u k Z on d e r l in g e n was h e t J a n
d ie d e b e we gin g me t d e s j a a l s
b e d ach t .
N ie man d h e e ft e ch t la s t v a n
z e n u we n . ‘I k b e n allee n z e n u wach t ig als e r e e n b e k e n d e
in h e t p u b lie k z it ,’ z e g t O d i l e .
‘Dan v in d ik h e t le u k om v oor
d ie ge n e o p t e t re d e n ! Pos i t i e v e
z e n u we n d u s .’ C o r is a l l e e n
z e n u wach t ig b ij d e p r e m i è r e ,
maar e r gaat v o lge n s h e m a l l e e n
b ij h e t o e fe n e n we le e n s i e t s
mis . O d ile v in d t h e t f i j n d a t z e
o p e lk aar k u n n e n v e rt r ouw e n .
‘De p re miè re is alt ij d e r g s p a n n e n d . Maar d an k ij k i k n a a r m i j n
me d e s p e le rs e n we e t d a t z i j
alle maal h e t z e lfd e v oe l e n . D a t
v in d ik mo o i, d ie s am e n h a n g ,
d at gro e p s ge v o e l. H e t v a l t n a uwe lijk s o p als e r ie t s m i s g a a t .
Ju is t o md at we ge e n v a s t e t e k s t e n h e b b e n e n h e t s t uk i e d e r e
d ag an d e rs is . Als j e t w e e k e e r
k o mt k ij k e n , z ie j e n o oi t t w e e
k e e r p re cie s h e t z e lfd e. D a t i s
h e t le u k e v an o n z e ma n i e r v a n
t o n e e ls p e le n !’

O di l e v i n dt h e t fi j n da t ze o p e l ka a r ku n n e n v e r tr o u w e n
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Gerrit van der Vorst is een
gewaardeerd amateurhistoricus, die regelmatig artikelen levert voor Buun. Ze gaan
meestal over de oorlog. In
de vorige editie schreef hij
over zijn eigen leven en het
discutabele oorlogsverleden
van zijn in 2002 overleden
vader.
de redactie noemde het in
het voorwoord ‘een confronterend want eerlijk verhaal’.
Tegen die laatste kwalifica-

Het is niet eenvoudig om de broer van Gerrit van der Vorst te zijn,

zegt Cor, de broer van Gerrit van der Vorst. En volgens zijn zestien jaar
jongere zus geldt dat ook voor het zijn van Gerrits zus. Ine: ‘Dat is al heel
lang zo - als Gerrit thuis op bezoek kwam, waren er altijd spanningen.’
Vooral met zijn vader kon Gerrit niet door een deur, maar sinds de dood
van zijn moeder in 1971 heeft hij ook met twee broers en zijn zus een
moeizame verhouding, zegt Cor. Sprekende voorbeelden: aangetekende brieven, een rechtszaak over fotoalbums, en een uitputtend boekwerk van 370 pagina’s waarin Gerrit beschrijft hoe hij door zijn ouders
en zijn broers en zus is buitengesloten, enkel bedoeld voor de lezersogen van die gezinsleden.
Ruzie - dat komt in de beste families voor, maar door Gerrits publicaties worden Cor en Ine er publiekelijk mee geconfronteerd. Vooral dat
is pijnlijk, zegt Ine. ‘Hij gaat steeds verder. Hij wil ons raken, hij wil een
reactie lospeuteren.’ Juist daarom reageerde de familie tot nu toe nooit
op verhalen die Gerrit onder meer in Buun publiceerde. Tot ze de editie
van vorig jaar in handen kreeg.
Waar zijn ju llie zo b o o s o v er ?

Ine: ‘Over de beschuldigingen. Over de ruimte die mijn broer steeds krijgt
om zijn fabeltjes te verkondigen. Over het ontbreken van een weerwoord.’

‘weerwoord van een dode’
Cor van der Vorst (1917-2002) reageert op aantijgingen van zijn zoon

tie komt familie van Gerrit
van der Vorst nu in opstand.
‘Gerrit verweeft zijn historische onderzoek met een persoonlijke afrekening.’

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde
264

BUUN

Ger r it sc hr eef in het au to b io gr afisc he ar t ik el ‘Hajje. B u it enst aander in Venlo ’ o v er zijn jeu gd en zijn r elatie m et Venlo . E n o v er
zijn r elat ie m et ju llie. Is het b o o sheid die ju llie dwar szit - o f eer der
sc haam t e?

Cor: ‘Allebei. Er wordt in het stuk nogal wat beweerd over onze familie.
Schaamteloos, en in mijn ogen deels ongefundeerd. Ik had het gevoel
dat iedereen me op straat nakeek, dat iedereen dat artikel gelezen had.’
Ine: ‘Dat gevoel hield een paar weken aan. Maar zelfs toen die eerste
woede gezakt was, vonden we dat een reactie dit keer niet kon uitblijven.’
Cor: ‘Ik moet mijn vader verdedigen. Mocht ik hem ooit weer tegenkomen, wil ik hem recht in de ogen kunnen kijken.’
Ine: ’Er gaat zóveel aan dat verhaal in Buun vooraf. We vinden het belangrijk dat lezers dat weten. Dan kunnen ze zelf hun oordeel vellen.’
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hebben, eind jaren zeventig in het Anne Frank Huis.
En een paar weken later in het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Hij beweert in het artikel dat
vader op die foto zou staan terwijl die de Germaanse
groet brengt. Dat heeft hij in 1996 ook in een brief aan
mijn vader geschreven, nadat ze al jaren gebrouilleerd waren. Van die brief lusten de honden geen
brood. Gerrit schrijft in zijn Buun-stuk dat mijn vader
als reactie op de brief zijn voicemail vol schold, maar
hij vergeet te vermelden hoe kwetsend zijn schrijfsel
was.’
Ine: ‘Ik heb mijn vader maar twee keer zien huilen. De
eerste keer toen ma overleed, de tweede keer nadat
hij Gerrits brief had gelezen.’
Als ju llie v ader m et gestr ek te ar m o p die
fo t o te zien is, is dat to c h een go ede b asis v o o r
v er der o nder zo ek naar zijn o o r lo gsv er leden?

Volgens Cor en Ine staat Gerrits artikel vol met leugentjes. Ze sommen er zo twaalf op. Waar Gerrit
schrijft dat zijn vader zich in het Venlose caféleven
bewoog, beweren Cor en Ine dat hun vader zelden
een kroeg van binnen zag. Gerrit schrijft over de positie van zijn protestantse gezin in Venlo: ‘Wij waren
buitenstaanders’. Cor en Ine hebben daar nooit wat
van gemerkt. En dat moeder en vader een ongelukkig
huwelijk hadden, zoals Gerrit schrijft, klopt ook niet,
aldus Cor en Ine. Als ‘bewijs’ halen ze een liefdevol
dagboekje van vader aan en een brief van moeders
broer waarin die schrijft dat vader Van der Vorst ‘mijn
zus gelukkig maakte’. En als Gerrit stelt dat het graf
van zijn moeder verwaarloosd was, zeggen Cor en Ine
er nog regelmatig te komen en het graf te onderhouden.
‘Ik heb nota bene de grafrechten voldaan: Gerrit wilde niet betalen,’ kaatst Cor de bal terug.

in zijn artikelen, in stukken in de krant over zijn bevindingen - al die leugentjes samen vormen zo langzamerhand een nieuwe waarheid over onze familie.
Zijn waarheid, dat snap ik, maar die schreeuwt hij wel
van de daken. Wij willen daar voor één keer kanttekeningen bij plaatsen.’
Cor: ‘Het gaat ons dan ook vooral om de grootste leugen. Die over de foto.’
J a , d e f ot o v a n d e Z w a r t e Pol i t i e . G e r r i t
n oe m t d i e i n d e r d a a d , a l i s h e t n i e t z o d a t h e t h e l e
ar t i k e l ov e r d i e f ot o g a a t . Wa a r om i s h e t v oor j ul l i e
wel d e c r ux?

Ine: ‘Om die foto draait alles. Gerrits suggestie dat
onze vader fout was in de oorlog is er op gebaseerd.
Gerrit beschikt blijkbaar over vertrouwelijke documenten waaruit blijkt dat vader bij de Zwarte Politie
zat. Dat een ariërverklaring daarbij hoort, wil ik nog
wel geloven. Maar dat hij desondanks anti-Duits en
De zaken di e ju llie n o e me n lijk e n n o gal
anti-NSB was, staat voor ons vast. Sterker nog, hij had
tr iviaal, vo o r de gemi dd e ld e le z e r alt h an s . H e t is
banden met het verzet - dat hebben verzetsmensen
toch e e n levensgeschi ed e n is , e e n p e rs o o n lijk v e rmij persoonlijk verteld. Met het verhaal over die foto
h aal waarin Gerri t besc h rij ft h o e h ij d e z ak e n z ie t ?
probeert Gerrit dat genuanceerde beeld onderuit te
Ine: ‘Klopt. Maar als je weet dat hij ons al jaren be- halen: onze vader zou er met gestrekte arm op staan.’
wust sart met dit soort opmerkingen, in zijn boeken, Cor: ‘Het gaat om een foto die Gerrit gezien zegt te
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Cor: ‘Wij geloven niet dat Gerrit zo’n foto ooit gezien heeft. De foto bestaat niet. Op de eerste plaats
klinkt het allemaal wel héél toevallig. Dat Gerrit die
foto eerst in Amsterdam ziet hangen, en dan, bij een
ongeplande tussenstop in Overloon, in het museum
daar. De foto zou ongeveer 4 bij 5 centimeter groot
zijn geweest, als we Gerrit moeten geloven. Sowieso
te klein om iemand te herkennen, zou je zeggen.
Maar het raarste is nog dat de foto weg moet zijn gehaald, de dag nadat hij hem zegt gezien te hebben.
Want ik ben destijds zelf gaan kijken in Overloon. En
ik kon hem niet vinden.’
Dat m aak t het v o o r de lezer last ig: de ene
zo o n heeft de fo t o wel zien hangen, de ander e niet .

Cor: ‘Ja, maar ik heb er alles aan gedaan om de foto
op te sporen. Musea aangeschreven, bijvoorbeeld.
Uit het antwoord van de directeur van het museum
in Overloon maak ik op dat de foto niet bestaat. Ik
ben gaan zoeken in de beeldbank van beeldmateriaal
uit de Tweede Wereldoorlog. Dik honderdveertigduizend foto’s, die je op trefwoorden kunt doorzoeken.
Niets.’
Ine: ‘En Gerrit kan zelf ook niet zeggen waar de foto
nu is.’
Cor: ‘Hij zou de foto in 1977 gezien hebben. Hij heeft
mijn vader er pas in 1996 over geschreven. Ook raar,
toch?’
Ger r it st elt niet k eihar d dat ju llie v ader
fo u t was in de o o r lo g.

Ine: ‘Klopt. Maar juist met die foto suggereert hij het.
Hij insinueert.’
Cor: ‘De foto voelt als ‘bewijs’. Een foto kun je niet
ontkennen. Zeker niet als je al dood bent. Mijn vader
kan zich niet meer verweren.’

To c h gaat hij dat nu do en.

Cor: ‘Ja. Ik heb hier een brief die mijn vader me
schreef, nadat Gerrit hem over die foto had verteld.
Hij was helemaal van de kaart, en hij vond het verschrikkelijk dat Gerrit mij en mijn broers al jaren
eerder over de foto had verteld. Hij schrijft in de brief
over de verzetsman Mertens - die heeft mij nadien
persoonlijk verzekerd dat mijn vader niet fout was in
de oorlog. Integendeel. Vader had banden met het
verzet. Pa vertelt in zijn brief over bijvoorbeeld de
Bospartizanen, hij beschrijft zijn verhoor door de gevreesde SD’er Ströbel, hij noemt namen van anderen
in het verzet.’
Wat v r eem d is: in de b r ief o ntk ent v ader
zijn Sc halk haar- gang.

Cor: ‘Ja. Schaamte? Dat zou best kunnen. Of dat zijn
brief minder betrouwbaar maakt? Lees hem maar, en
vorm zelf een oordeel.’
Ine: ‘Want daar gaat het ons om. Als Buun de woorden van mijn vader kan afdrukken, dan is er, na het
artikel van Gerrit vorig jaar, nu een evenwicht. En dan
hoop ik dat het allemaal eindelijk eens ophoudt. We
zijn het moe, Gerrit.’

Fragment uit een brief van Cor sr. aan zijn
zoon Cor jr. van der Vorst. de brief is ongedateerd, maar Cor jr. vermoedt dat het in
september 1996 moet zijn geweest.
‘Je zult merken - ondanks dat oorlogstoestanden vaker in het gesprek na de oorlog voorkwamen - dat je in
feite niets of heel weinig weet van oorlogservaringen
van oudere mensen. Het is voor de jeugd voorbije tijd en
niemand, die de spanningen van een dergelijke smerige
oorlog ervoer, kan overbrengen hoe de werkelijkheid was.
Doodschieten en martelingen waren het gene waar men
zich aan blootstelde wanneer je onder de aandacht van
de bezettende macht viel.
Ik vind het vervelend dat smerige roddel mij daartoe
noodzaakt toch iets toe te lichten.
Zulks temeer daar ik pas enkele dagen weet hoe men mij
belasterd en mij tot mijn ontzetting bleek dat jij en de
anderen al meer dan een jaar of 10 van die roddel wisten,
zonder mij daarover in te lichten.
Ik weet ook dat jullie uit gesprekken een andere indruk
hebben en ik stel het op prijs dat jullie geen enkel moment
getwijfeld hebben dat ik in de oorlog ook maar op de minste wijze foutief ben geweest en handelingen ten gunste
van de Duitsers heb verricht.
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Hoe men er bij komt dat er een foto van mij staat of stond
in het Anne Frank-huis en in Overloon waarbij ik in een
uniform van de beruchte zwarte politie de Hitlergroet
bracht, en dat hij op het departement nog vastgesteld
heeft dat ik bij de zwarte politie heb gesolliciteerd en
verdere smerigheden meer. Niemand behoeft mij eer te
bewijzen, dat weet jij ook en de anderen eveneens, maar
ik voel mij wel ontzettend gekrenkt en ik stel er dus nogmaals prijs op dat jij het onderhoud aangaat omdat ik
zulks verzoek. Ik zal beginnen met dat deze persoon stelt
dat ik vanwege de Duitse bezetter mijn baan bekwam.
Zoals je zelf wel begrijpt was ik er wel direct uitgegooid
en wat jij al eerder opmerkte zou heel Venlo over mij
heenvallen als er een foto van mij stond in Overloon,
brengende de Hitlergroet.
Ik kwam bij de Huzaren op 4 januari 1937 en ben nagenoeg steeds in dienst van defensie geweest. Bij de
marechaussee aanvankelijk in Kampen, niet dat ik toen
solliciteerde, maar op grond van dat ik in militaire dienst
was geweest en bovendien leek mij die dienst wel wat.
In de eerste jaren van de oorlog liep alles nog zo’n beetje
normaal, waren er nog geen onderduikers enz. enz.
Aan mijn pensioengegevens kan men vaststellen dat ik
een hele staat van dienst heb, bij de Huzaren, marechaussee en de politie, waarvan enige jaren als inspecteur in Indonesië. Aan mijn hierbijgaand persoonsbewijs kan men
zien - dat was de eerste uitreiking toenmaals - dat ik bij
de marechaussee was.
Ook is bijgevoegd een politielegitimatiebewijs, waar uit
de stempels blijkt dat het maar een bepaalde termijn
geldig was. Zulks om te voorkomen dat ondergedoken
politiemensen zich nog als zodanig zouden kunnen legitimeren. Wij konden slechts bij de marechaussee weg in
verband met ‘verbandaktes’ als wij naar bijvoorbeeld de
politie overgingen.
Ik werd toen door de toenmalige plaatsvervangende commissaris van de politie uit Venlo benaderd. Met mij nog
enige andere collega’s, in totaal 5 personen. Het aanbod
was goed en wij kwamen in Venlo. Omdat het oorlog
was werden wij de eerste dagen natuurlijk voorzichtig
opgenomen. Dat veranderde al na enige weken, omdat
een collega, die Pollaert was genaamd en ook van de
marechaussee afkomstig was, grondig inlichtingen over
ons ingewonnen had. Gelukkig waren het allemaal zeer
betrouwbare personen. Er was toen eigenlijk nog geen
sprake van een werkelijk verzet.
Via Pollaert kwam ik in aanraking met Haenen - met
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wiens zoon Lambert je nog contact hebt. En via deze met
Zeelen, vrij jong, voor zover nadien een van de jongste
wethouders welke Venlo heeft gehad.
(…)
Andringa en mijn persoon werden toen - in de aanvang
van de jodentransporten - vastgezet omdat wij beiden
weigerden joodse kinderen weg te brengen. Inmiddels was
een wethouder, advocaat Zanders, burgemeester geworden, eigenlijk door toedoen van de bezettende macht. Andringa en ik zijn wel dank aan hem verschuldigd dat wij
weer in vrijheid werden gesteld, Zanders had toen nogal
aardig invloed op de commissaris en daarvoor ben ik hem
nog altijd erkentelijk. Hij is na de oorlog gestraft, maar
dit is wel een goede noot voor hem geweest.
Door toedoen van een Duitse vrouw werden Jan Blokdijk
en ik eerst door de commissaris verhoord, daarna door de
Feldgendarmerie, waarna wij beiden voor verhoor naar de
SicherheitsDienst in Maastricht werden gebracht en verhoord door de verschrikkelijke Ströbel. Het feit bleek hem
kennelijk niet voldoende om ons verder vast te houden en
ik kreeg persoonlijk van hem de laatste waarschuwing.
Bovendien moest ik van hem tegen de commissaris Couperus zeggen dat ik niet Duits-loyaal was of iets in die
trant. Toen ik zulks mededeelde, zei hij enkel: ‘Dat was
mij al bekend.’
Om kort te gaan werd van verschillende politiemensen
het dienstwapen ingenomen en werd ons medegedeeld
dat, mochten wij een wapen in ons bezit hebben, wij net
als een gewone burger geëxecuteerd werden.
Ik raakte desondanks nog in een schietpartij verwikkeld
waar ik niet verder op wil ingaan. Enfin, het slot van het
liedje was dat ik op een avond bericht kreeg dat Andringa
en ik voor middernacht moesten onderduiken. Een zware
slag voor je moeder en de baby Henk, enige maanden oud.
Inmiddels had ik al geruime tijd contact met de heer Mertens, eigenaardig genoeg een jonge man, net als Zeelen,
die veel in zijn mars had en gewoon een natuurlijk leider
was en werd. Ik had al langer zijn volste vertrouwen en
pas achteraf besef ik - gezien het grote risico wat men liep
- dat hij wel goed geïnformeerd zal zijn geweest. Dermate,
toen mijn vrienden Daan en Tobias zich bij mij voegden,
ze direct eigenlijk al in vertrouwen werden genomen.
Jammer dat Tobias zich van iedereen afsluit. Mogelijk
houdt zulks verband met het executeren van een S.S.’er
in het zogenaamde partizanenkamp. Andringa en ik zijn
uit veiligheidsoverwegingen nooit dat kamp binnen gegaan, zover je eigenlijk van een kamp kunt spreken, maar

bewaakten meermalen het fourageren van voedsel naar
dat kamp.
Wat met ondergedoken politiemensen werd gedaan, daar
kan de heer Mertens je wel over inlichten.
Och, wat deden wij eigenlijk? Nu lijkt het niets, maar het
waren in die tijd gevaarlijke zaken.
Andringa, Daan en ik hebben eens van het huis van Cox
uit Maasbree in de nacht een machinegeweer vervoerd, ik
meen een M15. Andringa en ik hebben de zaak bewaakt
toen door de jongens van Engels de telefoonlijnen werden
afgetakt enz.
Och, wat kan ik meer vertellen, het heeft geen zin. Het
gaat er enkel maar om je enig inzicht te geven wat allemaal gedaan moest worden. Koeriersdiensten. Toen de
korpschef moest onderduiken in een klooster in Sevenum
was ik de vertrouwensman tussen hem en zijn echtgenote.
Ik heb mogelijk wel eens te veel risico genomen om mensen uit handen van de Duitsers te houden, (…) maar ik
geloof niet dat iemand als hij dit relaas onderzoekt en
hetgeen bovendien maar een gedeeltelijke weergave van
de feiten is, kan stellen dat ik de Duitsers maar in enig
opzicht behulpzaam ben geweest.
De laatste anderhalf jaar van mijn dienst voor mijn onderduiken was ik zo’n beetje de enige politieman die in
Blerick en omstreken dienst deed. Je zult nooit iemand
ter plaatse aantreffen die, hoe gevaarlijk het ook voor
mij was, kan zeggen dat hij door mij gearresteerd was
of op enige manier lastig werd gevallen ten behoeve van
de Duitsers.
De heer Mertens zal mogelijk een en ander toelichten. Hij
behoeft niets te bevestigen wat hij niet weet of zich niet
meer kan herinneren.
Ik voel mij zozeer in mijn eer aangetast, dat ik er nachten niet van heb kunnen slapen en dat wil wat voor mij
zeggen.

Het is niet aan Buun om te oordelen over
een familieruzie. Het bijzondere - want autobiografische - karakter van Gerrits publicatie in
de vorige Buun, maakt oordelen op historische
gronden ingewikkeld. Een deel van zijn beweringen heeft Gerrit overigens wel met bronnen
onderbouwd. Maar de vertelling is zó persoonlijk dat niet alle beweringen op geschiedkundige wijze te controleren zijn. We lezen immers
de herinnering van Gerrit.
De grote onmin die tussen vader en zoon
heerste, is voor de lezer wel degelijk relevant.
Het plaatst Gerrits herinneringen in perspectief. Die onmin, de grote breuk, werd door
Gerrit overigens zelf in zijn artikel genoemd. Al
ontbrak in dat verhaal de visie van vader. Die
visie is nu geboekstaafd.
We vroegen Gerrit van der Vorst of hij de gewraakte foto alsnog kon opduiken.
‘Hier voor verwijs ik kortweg naar Hajje, mijn
artikel in de vorige Buun. Alle beweringen
daarin - dus ook over de foto, de aannemelijkheid daar van en het belang daar van - heb ik
overigens al eind 2007 op de meest gedetailleerde wijze (370 pagina’s!) gedocumenteerd,
verklaard en verantwoord aan mijn familie. Die
verantwoording blijft strikt vertrouwelijk.’
Met dit naschrift en het geschreven weerwoord
van Cor sr. van der Vorst sluit de gedrukte Buun
deze discussie.

P.S. Het valt niet mee om jezelf te moeten verdedigen.
Ik laat het dan ook om zogenaamde heldendaden te beschrijven. Wij waren allemaal heel gewone mensen die
er op gericht waren normale mensen (…) te beschermen.
Verschillenden hebben daarvoor het leven moeten laten.
Als Zeelen, Pollaert en Heurkens nog in leven zouden zijn,
zouden die een aanvullender beeld kunnen verschaffen.
Nogmaals: het stuit mij verschrikkelijk tegen de borst en
ik hoop dat je zulks aan dhr. Mertens zult mededelen.
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de kern van het verhaal van Gerrit van der
Vorst over zijn vader, in de vorige Buun:

‘Toen de oorlog begon, werd er in Schalkhaar een
politieopleiding op nationaalsocialistische leest gevestigd.
Dit bood mijn vader een kans om te ontsnappen aan zijn
milieu. In 1941 stuurde hij een ariërverklaring in en werd hij
toegelaten tot de opleiding. Het leverde hem een verwijdering van zijn woonwagenfamilie op. Tot op de dag van vandaag hoor ik bij toevallige ontmoetingen met familieleden:
‘Ah, jij bent zeker een zoon van die politieman die zijn eigen
moeder nog bekeurde?’

brief te schrijven, waarin ik de gang van zaken uitgebreid
evalueerde. Inclusief de tot dan toe nooit besproken foto
met de Germaanse groet.
Het gevolg was verbluffend. Mijn 78-jarige vader bleek niet
het oude mannetje dat ik in gedachten had. Hij schold mijn
antwoordapparaat tweemaal vol met exotische en minder
exotische bewoordingen als ‘Vieze, vuile bunzing. Smerige ossekop. Vuile rat!’, eindigend met de wens dat mij de
hersens zouden worden ingeslagen als ik te zijner tijd zijn
begrafenis zou bezoeken. Drie weken lang verkeerde hij in
een staat van opzienbarende razernij, die zich uitte in schotschriften naar jan en alleman. De explosie der explosies.
Daarna werd het voorgoed stil in mijn richting.’<

In 1977 zag Gerrit van der Vorst in het Anne Frankhuis een foto hangen.
‘Op een klein fotootje van een marcherende groep
‘Schalkhaarders’ van het Politie Opleidingsbataljon, die de
Germaanse groet brachten, herkende ik mijn vader.’
Hij wilde het zijn vader niet vertellen. Een jaar later
zag hij de foto - stom toevallig - opnieuw. Nu in het
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.
‘De foto achtervolgde me, ook letterlijk. Toen ik
weken later voor een van mijn spaarzame familiebezoeken
met mijn gezin naar Venlo reed, en in Overloon een tussenstop maakte bij het oorlogsmuseum, zag ik daar diezelfde
fototentoonstelling. Mijn vader bleek er de voorgaande dag
geweest te zijn. Terwijl zijn tweede echtgenote dat vertelde
- ‘maar, daar zijn pap en ik gister nog geweest’ - keken mijn
vader en ik elkaar zwijgend aan. Foute boel.’

Fragment uit een brief van Cor sr. aan zijn
zoon Gerrit van der Vorst
‘Met mij heb je de relatie willens en wetens verstoord en
gezien wat je allemaal aan onwaarheden en roddel naar
voren hebt gebracht, heb ik daar vrede mee.’

Zonder dat de foto met de Germaanse groet ter sprake kwam, ontstond er een breuk.

Pas in 1996 confronteerde Gerrit zijn vader met die
foto.
‘In 1996 was het achttien jaar geleden dat mijn
vader met mij had gebroken. Ik besloot hem een afscheids-
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Frans Pollux (1977) is schrijver, muzikant en programmamaker bij L1.

F ot o Pet er d e Ro nd e

‘Het zou de laatste keer zijn dat we elkaar uitgebreid spraken. Mijn vader begon stennis te maken over
een onbenulligheid en het bezoek eindigde met een enorme
clash. Daarna vertrok hij voor maanden naar Spanje. Van
daaruit kwamen brieven waarmee hij de relatie met mij
verbrak. Mijn broers en zuster gingen ervan uit dat ik iets
schandelijks gedaan had - te erg om over te praten - en ik
stond buiten de familie.’

Prins Hay I (1970) | De Poerker Hout-Blerick | Hay Rutten (1947) | Liedje: Schwarze Ansel | Laatste keer in vol ornaat: de kleding
is van de vereniging dus dat was bij het aftreden. | Onvergetelijk: De Poerker is in 1969 opgericht, ik was de eerste prins. Het
was ontiegelijk druk op de receptie en ook langs de kant tijdens de optocht, die nog is uitgezonden door de NOS. | Kosten:
worden gedeeld door prins, raad van elf en vereniging. Iedereen kan hier prins worden.
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