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Voorwoord
Het moet toch een keer op zijn met al die mooie verhalen, zei
laatst iemand. Ooit is alles verteld. Ik geloof daar niet in. Er liggen zoveel zaken verborgen. De omvang van deze Buun is mede te
danken aan het feit dat er verhalen worden gevonden op plekken
die niet in het oog springen. Onze redacteuren en gastschrijvers
blinken juist daar in uit: voorbij het voor de hand liggende kijken.
Niet dat we actuele zaken overslaan, voor zover artikelen in een
jaarboek actueel kúnnen zijn: het nieuwe stadskantoor, de vertrokken Vors Joeccius XI en de nieuwe Belfeldse hoofdredacteur
van de Limburgse kranten, ze krijgen allemaal aandacht. Maar
daarnaast leest u een prachtig portret van een sportvisser die u
nog niet kende, hoort u de aangrijpende herinneringen van een
Afghanistan-veteraan, krijgt u het mooie levensverhaal van regisseur Cees Rullens voorgeschoteld en nemen we u mee terug naar
vergeten bijzondere etalages van de Venlose V&D. En zo zijn er
nog tientallen andere artikelen, want ook dit jaar is Buun weer het
dikste magazine van Venlo.
Of er volgend jaar weer een Buun komt, hangt voor een belangrijk
deel af van u, de lezer. En van ondernemend en bestuurlijk Venlo:
zij moeten Buun dragen, anders wordt het moeilijk. Het bestuur
van de stichting achter Buun moet elk jaar weer vechten voor
nieuwe sponsoren en voor het behoud van begunstigers die ons
al steunen. Want hoewel het schrijfwerk, het redigeren en fotograferen allemaal vrijwilligerswerk betreft, brengt het opmaken,
drukken en verspreiden kosten met zich mee. Veel kosten.
Wat wij, de redactie, kunnen bijdragen, is verhalen opduiken en
ze zo goed mogelijk opschrijven. Zodat Buun een boekwerk wordt
waar je mee kunt pronken. Waarmee je de rijkheid van het culturele en maatschappelijke leven in Groot-Venlo kunt tonen aan
iemand die van ver komt. En waarmee je zelfs aan mensen van hier
kunt laten zien dat er veel meer gebeurt dan die mensen doorgaans denken. Dát is de kracht van Buun.
O ja, en hij is natuurlijk gewoon erg fijn om lekker te lezen.
Namens redactie en bestuur
Frans Pollux, hoofdredacteur
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Eigenlijk zou er een app moeten
zijn, die na het overlijden van
een geliefde of kennis, alle contactgegevens, sms’jes en ingesproken berichten discreet verwijdert. Zelf kan ik het niet over
mijn hart verkrijgen. In mijn
smartphone zijn nog altijd de
tekenen van leven opgeslagen
van overleden vrienden. Wat
me van verwijderen weerhoudt,
weet ik niet precies. Het is wellicht dezelfde weerstand die
de generatie van mijn ouders
voelde tegen het weggooien van
gedachtenisprentjes. Ook die
werden tot in de eeuwigheid
amen bewaard. Het mobiele
nummer van Beppo staat er nog
in. Op 25 september 2015 om
19.08 uur stuurde ik hem een
berichtje: ‘Dag Beppo, Lucienne
en ik willen graag even bij jou
op bezoek komen. Bijvoorbeeld
morgen, woensdag. Gaat dat?’
We wilden hem feliciteren met
zijn verjaardag.

Manfred Dieter Ebben Beppo

(1952-2015)

He
Herr i nne
n ne r i nnggee n aan e e n m a g i s t r a l e m o pper k o n t

door Sef Derkx
foto’s privéarchief, Peter de Ronde
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Beppo belde terug om te vertellen dat het scheisse ging en dat
hij het niet meer kon opbrengen bezoek te ontvangen. De
eerstvolgende keer dat we toch
met hem samen waren, was kort
erna: bij zijn afscheid in Alla
Casa op zondag 4 oktober. We
vierden zijn leven, samen met
zijn lief Maria, zijn kinderen en
kleinkinderen. Het was er zo
vol als op de hoogtijdagen van
zijn restaurant in cultuurwijk
Q4. Tientallen belangstellenden
moesten een plaatsje zoeken
buiten op het trottoir.
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Wanneer ontmoette ik Beppo voor het eerst?

Het moet in november 1983 zijn geweest. Het Zomerparkfeest organiseerde met de kunstenaars die
betrokken waren bij de aankleding van het festivalterrein de tentoonstelling Grafiek uit de regio. Het was een
tegenhanger van de jaarlijkse grafiekmanifestatie van

geweest bij het spoor in Oppum en had in een commune, een boerderij in het Weserbergland gewoond.
Niet lang na de kennismaking vertelde hij mij dat hij
wat nieuws gevonden had, een oude fabriek in Kaldenkerken. Hij wilde er een leefgemeenschap beginnen.’

D e u i tb a te r e r v a n , e n e B e p p o , s te l de zi j n e ta b l i s s e me n t g r a a g te r
b e s ch i kki n g
het gemeentelijke Cultureel Centrum, waarvoor naar
onze mening te weinig regionale kunstenaars werden
uitgenodigd. Na de eerste succesvolle editie van Grafiek uit de regio, ten huize van Hans Reijnders in de
Begijnengang, waren we tot de conclusie gekomen
dat de tijd rijp was om onze vleugels internationaal
uit te slaan. Besloten werd om naar het alternatieve
café Doppelpunkt in Kaldenkerken te gaan. De uitbater ervan, ene Beppo, stelde zijn etablissement graag
ter beschikking.
Op de zondagmiddag van de opening streken we er
verwachtingsvol neer. Buiten ons en Beppo was er
niemand. De kastelein vertelde dat er iets mis was
gegaan met de uitnodigingen. Van de media had hij
trouwens ook niets gehoord. Maar och, wat zou het?
Er waren hapjes in overvloed en meer dan genoeg
drank. We zouden er samen gewoon een gezellig feest
van gaan maken. Dat werd het. Meer dan gezellig
trouwens, het werd een legendarisch feest waarvan
het laatste uur slechts fragmentarisch in de herinnering is opgeslagen. Toen ik de volgende dag bij
kunstenaar Sjaak Fransoo kwam, die destijds op de
Panhuismolen woonde, werd mijn gevoel bevestigd:
het was ook zonder enige gast inderdaad een geweldige opening geworden. ‘Vooral dankzij de kastelein,
die Italiaan,’ zei ik. ‘Kom op, hoe heet hij ook alweer?’
Sjaak Fransoo schaterde het uit: ‘Je bedoelt Beppo,
dat is helemaal geen Italiaan. Dat is eine Pruus!’
Na een dubbele punt volgt in een zin meestal een
belangrijke mededeling. De Beppo van Doppelpunkt
zou belangrijk gaan worden: als vriend, als cultureel
ondernemer, als kastelein, als fenomeen en tot slot,
maar zeker niet op de laatste plaats, als kleurrijk Venlonaar.
Wolfgang Linneweber kent Beppo van de tijd voor
Doppelpunkt. ‘Ik struinde begin jaren tachtig met
vage figuren rond in Krefeld en strandde op een dag
in een kleine fabriekshal met tuin, die de Fluxuszone
Westend werd genoemd. Een van de founding fathers
van dit eerste onafhankelijke cultuurcentrum in het
ingedommelde Krefeld was ene Beppo, die eigenlijk
Manfred Dieter Ebben heette. Hij was bankwerker
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Wolfgang Linneweber weet niet meer precies wanneer, maar op zekere dag landde hij in het Kaldenkerken van Beppo: ‘Het lag een stuk van de Autobahn,
Kaldenkerken was moeilijk te bereiken. Maar Beppo
had gelijk gehad met al de verhalen die hij over de
plaats had verteld. Het was echt een sympathiek
Schmugglernest. Voor honderd DM kon ik een deel van
een oude fabriek huren, dat ’s winters natuurlijk niet
warm te stoken was. Af en toe hadden mijn compagnon Holger Seeling en ik een reclameopdracht, waardoor we een karig inkomen hadden. Als we Beppo
niet hadden gehad, die ons regelmatig vroeg om bij
hem in Doppelpunkt te komen metselen of schilderen, waren we verhongerd.’
In 1986 kwam Der Baas, zoals Beppo werd genoemd,
met een schitterend idee. ‘Hij vroeg ons een krant te
gaan maken, hij zou advertenties plaatsen van concerten en andere activiteiten in Doppelpunkt. De
eerste uitgave van Westzeit bestond uit een vel papier
dat aan beide zijden was bedrukt. Het was een vroege
poging om een tweetalig magazine te maken. Onder
de subtitel Die toffe krant oét Moffenland distribueerden we Westzeit ook in kippenhokken, muziekcafés en
koffieshops door Limburg. Beppo was dus de geestelijk vader van het blad, dat Holger Seeling nog altijd
maakt.’
Beppo had inmiddels zijn oog op Venlo laten vallen
voor een vervolg van zijn horecacarrière. Hij kende de
stad al uit zijn vroege jeugd, omdat hij er met zijn ouders kwam ten tijde van de Butterfahrt. Op zekere dag
stond hij bij Bert van den Bergh voor de deur: ‘Ik was
al enige jaren met hem bevriend’, herinnert Bert zich.
‘We hadden elkaar leren kennen na een optreden
van onze band Six Plys Tzar in De Prins van Oranje.
Hij had ons meteen geboekt voor Doppelpunkt. Ik
werd een van zijn vaste klanten in Kaldenkerken. Dat
hij plannen had om naar Venlo te komen, wist ik. Hij
hield van Venlo, vond het een vrije en bruisende stad.
Dat hij er een pand kocht, verbaasde mij niet.’ Het
bleek een dichtgespijkerd, vervallen café te zijn met
twee bovenwoningen op de hoek van de Roodestraat
en de Sloterbeekstraat.
‘We zijn met een zaklamp naar binnen gegaan. Over-
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al lag troep, het zag er werkelijk verschrikkelijk uit.
Een van de bovenwoningen had een groot terras.
Hij bood mij aan die te huren voor een schappelijke
prijs. Ik heb er een jaar of vijf, zes gewoond. De eerste tijd stond vooral in het teken van het opknappen
van het café. Dat hebben we met een groepje mensen
gedaan. Uit die tijd herinner ik me Beppo’s Grundierung. Als er een deur of muur geschilderd was, kwam
Beppo met een blik van het een of ander dat er nog
overheen moest. Het spul kreeg de naam Beppo’s
Grundierung.’ Het resultaat van alle inspanningen,
café Extra Vaganza, werd in korte tijd razend populair
in Venlo. Vooral in de nachtelijke uurtjes was het er
druk. Bert van den Bergh: ‘Na sluitingstijd zaten we
in de achterkamer. We hebben er prachtige feesten
gevierd. Beppo genoot ervan om vrienden en bekenden om zich heen te hebben, dan was hij op zijn best.’
Beppo was een van de eerste cateraars van het Zomerparkfeest. De vrijwilligers liepen weg met hem.
Beppo zorgde er namelijk voor dat er pizza’s waren
voor de parcaholics, als het werk erop zat. Ze werden
bij zijn stand achter museum van Bommel van Dam
opgehaald en als jachttrofeeën de vrijwilligerstent
binnen gedragen. Wanneer Beppo even later zelf zijn
doorgroefd gezicht liet zien, kreeg hij als dank een
daverend applaus. Hij mompelde meestal iets onverstaanbaars, schoof aan bij een van de tafels, liet zich

beter kon, gaf je een schouderklopje en ging verder
met mopperen. Als een festivaldag erop zat werd er
gepraat, gedronken, gerookt en gefeest. Na weinig
uurtjes slaap stond je brak op voor een ontbijt met
een pizza en een kopje heerlijke Segafredo koffie.’
Beppo zorgde goed voor zijn team. Zelf sliep hij op
een dun matrasje in de bus. Zijn medewerkers in een
bed in een tent. Ook Sieske Franssen koestert mooie
herinneringen aan deze expedities: ‘Ongeveer tien
jaar ben ik met Beppo de festivals afgegaan. Lowlands, North Sea Jazz en Paaspop, de camping van
Pinkpop. Ik was student, verdiende er een centje bij
en stond op toffe festivals. Het was een win-winsituatie. We vormden een leuk team, met open mensen
die niet te moeilijk deden en er plezier in hadden om
hard te werken en te bivakkeren. Ik mis Beppo. Beppo was een en al goed.’ Als het festivalseizoen afgelopen was, vond het toch een voortzetting: aan Tafel 11
in Alla Casa, de vaste stek van het team Beppo’s Flying
Pizza. De ervaringen op de verschillende festivals werden er maanden later nog besproken.
Alla Casa was het kroonjuweel van Beppo. In de glorietijd van het wildste restaurant van Venlo, kwamen
we er bijna wekelijks. Vanwege de ongedwongen
sfeer. De goedmoedige brombeer had er bijvoorbeeld
geen moeite mee als zoon Daniel en zijn vriendje Sem

B e p p o g i n g a a n de s l a g i n h e t v o o r ma l i g e Ch i n e e s r e s ta u r a n t
Wa n Hs i n , da t a l o m b e ke n d s to n d a l s Wa a n zi n
een glas rode wijn inschenken en begon vervolgens
te klagen. Hij was een magistrale mopperkont. De locatie waar hij stond was niet goed, het was te warm
of te koud waardoor de omzet tegenviel, de mensen
hadden geen smaak, waren ongeduldig, de verdeling
van de opbrengst tussen standhouder en organisatie was scheef. Eigenlijk was er altijd wat. Toch sloeg
Beppo als pizzabakker en barista geen editie van het
Zomerparkfeest over. Sterker, met zijn Venlose ervaring als bagage ging hij elders bij festivals aan de
slag. Zijn zelfgebouwde, houtgestookte steenoven op
wielen werd een legende.

achter in de zaak gingen voetballen met een zachte
bal. Alla Casa ontstond rond 2004, in de tijd dat
Venlo nog een utopie koesterde van de wijk Q4 als
kunstenaarskwartier, als een mini-Montmartre aan
de Maas. Beppo ging aan de slag in het voormalige
Chinees restaurant Wan Hsin, dat alom bekend stond
als Waanzin. Alla Casa was bedoeld als culinaire ontmoetingsplek in de cultuurwijk. De opening werd enkele malen uitgesteld, omdat de verbouwing alsmaar
uitliep. Op een dag ging ik een kijkje nemen. Ik geloofde mijn ogen niet. De eigenaren voor hem hadden geen eetgelegenheid achtergelaten, maar een
zwijnenstal. Alleen iemand met een pioniersmentaliRenée Verberne en Puck Jonkers gingen vaak mee teit kon daar wat van maken. Beppo dus. Alla Casa zat
met het team van Beppo’s Flying Pizza: ‘Beppo op een na de opening elke avond bomvol.
festival kun je het best typeren als gecontroleerde
chaos. Hij had altijd een idee of plan in zijn hoofd. Dat kwam mede door de ongelooflijke inrichting, bijNiemand begreep precies wat hij bedoelde, maar het eengezocht in kringloopwinkels, op rommelmarkten,
werkte. Ook als je al jaren meedraaide, was er soms bij het grofvuil en in de Action. De regio Venlo bezet
iets wat niet goed ging in zijn ogen. ‘Wat doe jij nou?’ wereldwijd een koppositie in de ontwikkeling van
riep hij dan altijd. Het werd een gevleugelde uit- cradle to cradle als vernieuwend economisch conspraak. Vervolgens deed hij voor hoe het in zijn ogen cept. De ambitie is dit concept hier te verankeren om
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de innovatiekracht die ervan uitgaat ten volle te benutten. Beppo verdient een standbeeld als grondlegger en pleitbezorger van cradle to cradle. Hij zou een
plekje kunnen krijgen in de uitdijende eregalerij in
de Jodenstraat, waar hij Marokko, Baer de Woers en
Pienda Wullum gezelschap kan gaan houden. Door
de enorme populariteit van Alla Casa kon het soms
even duren voordat het eten op tafel kwam, of op een
van de oude deuren die als tafel dienst deden. Af en
toe duurde het heel lang. De meeste gasten namen
dat voor lief.
Ik ben een nogal monomane restaurantgast. Wanneer ik eenmaal iets van de kaart heb ontdekt, dat
me echt bevalt, bestel ik het altijd. In Alla Casa was
dat pizza tonno met ansjovis. Met een paar zwarte
olijven. Het is een zoutige pizza waarbij een glas bier
extra lekker smaakt. Beppo kon heerlijk aan tafel komen oreren over nieuwe culinaire creaties die hij op
de kaart had gezet. We luisterden dan welwillend en
soms zelfs enthousiast, maar als ik vervolgens mijn
keuze bestelde was het altijd pizza tonno met ansjovis. Het dreef Beppo een enkele keer tot gespeelde
wanhoop. Hij had omstandig uitgelegd hoe hij pollo
di marsala had klaargemaakt. Kipfilet in zoete marsalawijn met Italiaanse kruiden, geserveerd met rucola
en Parmezaanse kaas. Het water liep me door de

Alleen dat der Sef Derkx maar erbij moest worden gehaald. Het spreekt voor zich. Het was Beppo, die met
vijfentwintig liter warme tomatensaus het terrein op
wilde komen, maar niet binnen mocht. Natuurlijk
gingen de hekken voor hem open. Ik ging voorop
en vroeg de mensen plaats te maken voor een ketel
warme pizzasaus. Sommigen bezoekers waren geïrriteerd, maar de meesten reageerden verbaasd of
geamuseerd. Iedereen deed een stapje naar voren
of naar achteren. Ik kreeg een beetje het gevoel dat
Mozes gehad moet hebben tijdens de doortocht door
de Rode Zee. Achter mij hoorde ik Beppo puffen en
knotere, dat de ketel zwaar, de saus heet en iedereen
verrückt was om al zo vroeg naar het park te komen. Ik
vertelde dat de mensen niet te vroeg waren, maar dat
hij te laat was. ‘Wie te laat?’ vroeg hij. ‘Hoe laat zijn
we dan anjefangen? Half acht? Warum heeft niemand
mij dat gezegd?’ De odyssee door de mensenzee, met
een ketel met tomatensaus die over de rand dreigde
te slaan, was een ware beproeving. Bij zijn stand aangekomen, zei hij: ‘Man, ik ben noe al kaputt en dan
moet dat feest nog bejinne.’
Manfred Dieter Ebben hoort in het respectabele rijtje
thuis van Ludwik Lejzer Zamenhof, Louis de Beaufront, J.R.R. Tolkien, Rex F. May en vele anderen. Het
zijn auteurs van kunsttalen en fantasietalen. Zamen-

S t e r k e r, m e t zijn Ve n los e e r v a ri ng als bagage ging hij elder s bij
fes t i v al s aan d e sla g
mond, maar toch bestelde ik als vanouds pizza tonno
met ansjovis. Mompelend: ‘Ik waer verrückt van die
met zien pizza tonno met ansjovis’, slofte hij naar de
keuken.

hof is het bekendst geworden met zijn Esperanto.
J.R.R. Tolkien, die we kennen van het epos In de ban
van ring, heeft zelfs enkele nieuwe talen gecreëerd
zoals het Adûnaïsch, Khuzdûl en Sindarijns. Manfred
Dieter Ebben is de bedenker en tevens eerste en laatVoordat ik het vergeet, we hadden het over het Zo- ste spreker en schrijver van het Beppiaans.
merparkfeest. Een dierbare herinnering, die het
verdient opgetekend te worden, is de volgende. We Wolfgang Linneweber: ‘De eigenaresse van een ijssahadden op donderdag een festivalopening georgani- lon in Kaldenkerken roemde hem eens als de ideale
seerd met veel regionale artiesten. Door de enorme Italiaan. Hij was zo authentiek overgekomen. Ontoestroom van het publiek moesten de hekken al snel getwijfeld kwam het door zijn onovertroffen talendicht. Het gevolg laat zich raden. Een groep teleur- mix met elementen uit Nederlands, Venloos, Duits
gestelde mensen op de Deken van Oppensingel en en Italiaans.’ De geestelijk vader van het Beppiaans
een licht gestreste festivalorganisatie. Na enige tijd bediende zich er ook van in de e-mails, die hij aan
zakten de zenuwen wat. De ouverture was precies de klanten van Alla Casa stuurde. Het waren fraaie,
op tijd van start gegaan en voltrok zich volgens het niet te evenaren epistels. Wanneer je ze las, hóórde
draaiboek. We zaten backstage wat te praten, toen je Beppo als het ware praten. Sommige klanten adeen verbouwereerde medewerker van de beveiliging viseerden hem de teksten eerst te laten controleren.
zich meldde.
Gelukkig heeft hij die raad niet altijd opgevolgd.
Achter de gesloten ingang aan de Deken van Oppen- Eens kregen we een klaagschrift onder ogen, gericht
singel stond een zwetende man met een grote ketel aan de gemeente Venlo over een geweigerde nachtsoep, vertelde hij. De securityman had geen woord vergunning voor Alla Casa. Beppo begon de brief met
begrepen van wat de persoon in kwestie had gezegd. zijn ongenoegen over hoeveel hij al had geïnvesteerd
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BEPPO

in een geluidsrapport. ‘De buurt en de omstreek zullen
geen geluidsoverlast hebben!!!’ Daarna fileerde hij de
verfoeide nachtvergunning. De gemeente stond die
niet toe in de wijk Q4. ‘En da kreeg je geen nachtvergunning (basta met de pasta)?!?!?!’ De ambtenaar die de
klacht ontving, zal enigszins vreemd opgekeken hebben bij dit hoogstaaltje van het Beppiaans: ‘Wel, ben
ik een horeca ondernemer, die weer, wat dikke balken voor
de duur gelegd bekomt.’ Het is een schande fulmineerde
Beppo, want het was een onomstotelijk feit dat ‘duur
mijn zak ALLA CASA ook de venloze mensen het avonds
hier hen komen, wat nu 30 jaar niet het geval waars.’ Het
besluit zijn brief met ‘waar is nu het probleem, oom mij
ALLA CASA een nachtvergunning uit te rijken ja ook voormalige besluiten, zijn voor uitzonderringen te maken (sorry
voor mijn leuke NL’s), groetjes ‘och’ Beppo.’

Dat afscheid van Venlo was zo’n mooi moment, ik zal
het nooit meer vergeten.’
Als we Beppo herdenken, moeten we enkele woorden
wijden aan zijn oude, trouwe hond Chica. Het beestje
kende precies de kroegen in de binnenstad die Beppo
frequenteerde. Als ze haar baasje kwijt was, ging ze op

De magistrale mopperkont was een heel lieve, trouwe
vader, vertelt dochter Farina Lepki: ‘Beppo was niet
alleen vader, maar door omstandigheden ook moeder voor mij, Linus en Charline. We waren niet de
makkelijkste kinderen, maar hij stond altijd voor ons
klaar. Wij kwamen op de eerste plaats. Als hij naar
een feest moest, nam hij ons mee. Wij werden boven
in een bed gelegd. Twee maal per jaar gingen we op
vakantie, ook als hij weinig geld had. Hij was er tot op
het laatst altijd voor ons.’
In de eerste periode dat Beppo behandeld werd tegen kanker, gebeurde dat in Amsterdam. Farina ging
een keer mee. ‘Hij maakte zich meer zorgen of ik me
amuseerde, dan over zijn eigen gezondheid. We zijn
een haring gaan eten en hebben vrienden bezocht.
Hij maakte er voor mij een heerlijk dagje uit van. Zo
was Beppo.’ De ziekte kwam helaas terug. Beppo had
steeds minder kracht. Farina: ‘Tijdens Lowlands was
hij zo moe, hij moest steeds gaan zitten. Het ging me
verschrikkelijk aan het hart.’ Op de dag dat hij te horen kreeg dat er geen genezing meer was, liet hij zijn
kinderen komen. ‘Beppo vertelde dat het niet meer
goed ging komen. Hij was emotioneel, het was een
van de weinige keren dat ik hem zag huilen. Op 24
september hebben we zijn laatste verjaardag gevierd.
Ik had van de ijssalon in Kaldenkerken een heerlijke
ijsbeker meegekregen en een half flesje Averna, Beppo’s geliefde kruidendrank.’

zoek naar hem. Chica overleed voor Beppo. Bert van
den Bergh: ‘Beppo kwam een keertje ’s nachts Take
Five binnen. Of ik Chica had gezien. Die was wel geweest, maar alweer vertrokken, waarschijnlijk richting
De Splinter. Bij het afscheid van Beppo had iemand op
zijn kist Chica geschilderd. Baas en hond symbolisch
verenigd in de dood, het emotioneerde me.’

Tot slot. Enkele jaren geleden ging ik op zaterdag
naar de markt. Beppo was in de weer met een druivenstok voor Alla Casa. Hij had die meegenomen uit
Italië. Hij zag het helemaal voor zich hoe de druif
na verloop van tijd de gevel van zijn eetgelegenheid
zou bedekken. Het waren heerlijke druiven, hij had
ze geproefd en er ook wijn van gedronken. Het werd
september 2016, een jaar na zijn laatste sms’je aan
ons. De druiven waren inderdaad rijp, de stok droeg
een overdaad aan trossen. Beppo heeft er helaas niet
Enkele dagen later werd hij opgenomen in het zie- meer van kunnen genieten.<
kenhuis in Venlo. Farina: ‘Beppo heeft tegen de dood
gestreden, het was zwaar voor hem en ook voor ons. Ciao Beppo!
Op zijn tocht naar het crematorium zijn we door de
binnenstad gereden. Op het bankje voor zijn stamcafé Take Five zat zijn vriend Bert van den Bergh. Die Sef Derkx (1951) schrijft over geschiedenis en kunst en verzorgt al ruim twintig
stak zijn hand op als groet. Wij hebben getoeterd. jaar een stadscolumn voor Dagblad De Limburger.
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C H A OS E N AT T I T U D E

dit is Anbu GAnG

Wa n n e e r fo t o g r a a f Pe t e r d e Ro n d e v o o r d e e e r s t e k e e r a a n le g t m e t z ij n c a m e r a , le g t J ir i Ta ih u t t u d e b o e l s t il: ‘E e r s t m u z ie k ’, z e g t h ij g e d e c id e e r d .
E n k e le t e lle n la t e r k lin k t e e n A n b u - t r a c k u it z ij n t e le fo o n e n h ij e n z ij n
s q ua d , b e s t a a n d e u it M e n n o ‘B o o m in ’ H in s s e n e n Dy la n J o h n s o n , z ij n v o lle d ig in h u n r o l. S t o e r e b lik k e n , b r e d e p o s e s e n flip p e n d e m id d e lv in g e r s
w o r d e n a fg e w is s e ld m e t h a r d g e la c h e n m e lig e pun c h l i n e s . C h a o s e n a t t it u d e : d it is A n b u G a n g !

Jiri Taihuttu neemt het vaakst het woord tijdens het gesprek met
de Venlose rapgroep Anbu Gang op het dakterras van Calico Jack. Zijn
stem is zacht, maar Jiri is allerminst verlegen. Eerder bedeesd en doordacht. Met zijn indringende blik, gouden tanden en dikke dreadlocks
is hij geen dertien-in-een-dozijn verschijning. ‘Wij zijn anders dan de
meeste jongeren. Onze manier van leven en doen is in ieder geval interessant voor veel mensen. We doen dingen die anderen van onze leeftijd
misschien ook zouden willen doen, maar nalaten of niet durven. We zijn
elke dag creatief bezig, maken muziek, videoclips en treden op. Dat is
onze wereld. We laten ons door niets of niemand de wet voorschrijven.
Veel drank en drugs tijdens optredens. Een vette tattoo waar en wanneer
we willen. Op het randje en soms erover. Stel je voor dat ik de hele dag
in het bos zou lopen en verder niks meemaak. Daar is toch niemand in
geïnteresseerd? Ja, de EO misschien.’ De rest lacht. ‘Wat nou, is toch
zo?’, reageert Jiri. De eigen wereld is ook terug te vinden in de naam
Anbu, dat staat voor A Nation By Us. En de naam is Anbu Gang en niet
Anbu Nevlo, zoals velen denken. Jiri: ‘Nevlo is de naam van onze eerste mixtape. Mensen zijn confused want sindsdien noemen ze ons Anbu
Nevlo, maar dat klopt niet.’

door Lucas Bremmers
foto’s Henny van Roomen
en Peter de Ronde
14
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Jiri mag dan de natuurlijke leider zijn, de onderlinge band en het respect naar elkaar zijn groot. En de kruisverbanden gaan lang terug. Dat
klinkt misschien raar bij een collectief waarvan de meeste leden nog
geen twintig jaar oud zijn, maar school, sport en muziek zijn al heel wat
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dit is Anbu GAnG

D e b e at s , d a t is
ec h t m i jn d i n g . M a a r
d a n he b je n o g ge e n
goed n u m me r, d a t is
een s ame n s p e l va n
be ats e n l y r i c s

jaren de gemene delers van deze jongens. En dan met name de liefde
voor het laatste. Dat is ook niet zo vreemd als je de omgeving ziet waarin
ze opgroei(d)en: creativiteit en expressie staan centraal in hun families.
Met muzikale ouders, broers en zussen die zich in verschillende disciplines hebben ontwikkeld, is cultuur nooit ver weg en wordt creatief bezig
zijn gewaardeerd en gestimuleerd. Een ideale voedingsbodem voor de
mannen. ‘Dylan en ik maakten samen al een tijdje tracks’, vertelt Menno. ‘Daar kwam Jiri op een gegeven moment bij.’ Jiri daarover: ‘Ik zag
wat zij samen deden en dat beviel me wel. Maar ik zag ook dat ze maar
een paar duizend views op social media hadden. Ik vertelde ze dat ik met
mijn skills dat aantal keer honderd zou kunnen maken’, zegt hij zonder
valse bescheidenheid. Met die skills bedoelt Jiri zijn vermogen om pakkende beats te maken. ‘De beats, dat is echt mijn ding. Maar dan heb
je nog geen goed nummer, dat is een samenspel van beats en lyrics.
Die lyrics schrijft iedereen zelf. Natuurlijk kun je voor een ander lyrics
schrijven, maar je kunt ze zelf het beste brengen. Het is een gevoel en
dat werkt het beste bij jezelf.’ ‘Maar als er iemand van ons vastzit, dan
helpen we elkaar’, vult Menno aan. ‘Zo blijft een track ook altijd een
product van ons samen.’
Dat de beats pakkend en plakkend zijn, is duidelijk: de herkenbaarheid
van Anbu-tracks is groot, zonder dat het allemaal op elkaar lijkt. Over
de lyrics is wel eens discussie: te veel drank, drugs, geweld, seks. Het
zal - gezien hun eigen jonge leeftijd én die van hun publiek – best wel
eens over de grens gaan. Scepsis is er met name bij buitenstaanders:
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ouders van fans en mensen die de teksten te letterlijk nemen. De jongens van Anbu zelf willen er niets
van weten. ‘Onzin! We houden met onze lyrics echt
wel rekening met wat wel en niet kan’, beweert Jiri.
‘We gaan ver, maar nooit te ver. Je moet ook niet alles
wat we zingen letterlijk nemen.’ De kwestie steekt Jiri
duidelijk, want hij is er nog niet klaar mee en wil er
nog wat meer over kwijt. Met samengeknepen ogen
kijkt hij me aan en vraagt: ‘Naar welke muziek luister
jij?’ Slayer, antwoord ik naar waarheid. ‘Dat bedoel
ik’, reageert hij fel. ‘Denk je nou echt dat Slayer zelf
of de mensen die er naar luisteren bezig zijn met de
duivel en mensen afslachten? Nee toch? Ook al gaan
hun teksten daar bijna volledig over, er is niemand

die het letterlijk neemt. Dat hoef je bij ons dus ook
niet te doen.’
Hij heeft een punt: controversiële teksten zijn van
alle tijden en van alle genres. Van de vijftiger jaren
tot nu, van country tot punk. En die hoeven dus niet
allemaal letterlijk genomen te worden of een afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. Johnny Cash vermoordde namelijk nooit iemand in Reno en Johnny
Rotten was zeker niet de antichrist. ‘Al proberen we
met onze teksten wel dicht bij ons zelf te blijven’,
zegt Menno daarover. ‘Bij de wereld waarin we leven
of waarin we willen leven.’ Die wereld is de laatste tijd
een stuk groter geworden. De optredens gaan verder
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We w i l l e n n e t zo g r o o t
w o r de n a l s O p p o s i te s , Je u g d v a n
Te g e n w o o r di g , Ro n n i e F l e x e n
Li l ’ Kl e i n e

dan de regio en de views en bezoekersaantallen van optredens nemen
hand over hand toe. ‘Mooi om te zien hoe enthousiast de mensen in
de zaal op ons reageren’, verbreekt Dylan zijn stilzwijgen. ‘Tijdens een
optreden in Grenswerk stonden er zelfs fans te huilen. En als de tent op
zijn kop gaat en bijna afgebroken wordt, man dat is zo’n lekker gevoel.
Daar doen we het allemaal voor.’
Ik vraag wat het mooiste is: in de studio aan de slag met opnames of de
optredens. Maken of brengen? ‘Brengen’, roept Jiri meteen. De andere
twee vallen hem bij. ‘Maar om te brengen, moet je eerst maken’, beseft
hij. ‘En dat proces van maken is ook wel echt te gek’, zegt Menno. ‘We
lachen wat af tijdens onze sessies. Het is vaak een grote chaos in de
studio en het loopt bijna altijd uit de hand. Maar uiteindelijk komt er
altijd iets uit waar we tevreden mee zijn. We kunnen ook serieus zijn en
keihard werken. Dat eisen we ook van elkaar. We willen namelijk wel
echt doorbreken en groeien.’
Zomerparkfeest, Solar, Mysteryland en Antwerpen. De groei en de ontwikkeling is er duidelijk bij Anbu Gang, maar waar willen ze naartoe?
‘We willen net zo groot worden als Opposites, Jeugd van Tegenwoordig, Ronnie Flex en Lil’ Kleine’, zegt Jiri. ‘Veel views, veel volgers en natuurlijk veel money’, voegt Menno toe. Maar er zijn natuurlijk grenzen.
Letterlijk in dit geval: de landsgrenzen. ‘Mensen buiten Nederland en
een stuk van België zitten niet op ons te wachten omdat ze niks met
onze lyrics kunnen’, zegt Jiri. ‘Mijn eerste raps waren in het Engels’,
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geeft Dylan schoorvoetend toe. ‘Laat horen, doe ze Johnson, doe nu’,
schreeuwen de andere jongens hem meteen hard en lachend toe. Maar
de zwijgzaamste van het stel kijkt wel uit. ‘Vergeten, fok it’, is zijn reactie. De anderen jouwen ‘m uit, duwen de grote sterke Dylan van links
naar rechts en maken hem in niet mis te verstane bewoordingen af. Hij
ondergaat het lachend. ‘Kom, we gaan uit eten. Ik betaal’, roept Jiri boven iedereen uit. Joelend verlaten ze het dakterras. Chaos en attitude.
Dit is Anbu Gang! <

Lucas Bremmers (1972) is muziekfreak, plaatjesdraaier en werkzaam als consultant bij een detacheringsbureau.
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ve
ven
n l o w in k e l s tad,
ma a r h o e d a n ?
‘Ik ben als westerling op tienjarige leeftijd naar Venlo verhuisd omdat
mijn vader bij Frans Maas werkte. We kwamen van Waddinxveen naar
het hoofdkantoor in Venlo. Mijn moeder zat in het onderwijs en is op de
Groenveldschool gaan werken. Daar ben ik als jongetje begonnen. Ik
ging hockeyen, eerst bij Groen Wit en later bij VHC. We spraken voor uitwedstrijden vaak af op de Maaskade. Dat is een van de dingen die me bij
zijn gebleven: hoe vroeg de Duitsers in de rij stonden bij Petatte Wiel.’

retail- en vastgoedspecialist Gemeente venlo en venlo partbart stek (36) is namens col- ners om een plan te maken dat
liers International, een bedrijf leidt tot meer beleving in het
dat vastgoedservices verzorgt, centrum zodat klanten langer
aan het werk in venlo. samen blijven en vaker terugkomen.
met een collega leidt hij een stek was jarenlang inwoner
werkgroep die een verbeter- van venlo en kent de stad heel
plan maakt voor de binnenstad. goed. buun polste de mening
Het belangrijkste doel is om de van bart stek over de duitsers,
beleving en aantrekkelijkheid de Maasboulevard, de outlet,
van het centrum te vergroten. en ondernemerschap.
collier is ingeschakeld door de
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door Ruud Stikkelbroeck
foto’s Peter de Ronde

deuTscHe ecke
‘Ik heb een goede tijd gehad hier. Toen ik op het Thomascollege zat,
gingen we bij een vrij uurtje altijd wel naar de stad. We hebben veel tijd
in de Locomotief doorgebracht.
Wat me opviel is dat er in die Deutsche Ecke toen echt al veel meer bedrijvigheid was dan in de rest van de stad. Voor mijn gevoel was het hele
Nolensplein omringd door winkels, destijds. Ludwig was natuurlijk een
hele grote maar je had ook A en P, Jaques Hermans, waar iedereen in de
pauze naartoe ging. Ik heb me nog zitten afvragen hoe het kan dat die
sfeer en dat grote aanbod van winkels zo is afgenomen. Ik heb er niet
echt een verklaring voor. Misschien dat 2Brüder gewoon te sterk was en
een substantieel voordeel kon bieden, en een betere kwaliteit. Daarbij
komt dat de groep bezoekers zeker niet groter zal zijn geworden. Niettemin is het aantal Duitse kooptoeristen nog altijd enorm. Als we die
Duitsers naar de rest van het centrum kunnen krijgen dan zou dat geweldig zijn. Als je iets moois verzint aan de zuidkant van het centrum,
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En dat is wel een
van de sterke punten van
Venlo: de pleinen, het
historische karakter

In Enschede hebben ze een soortgelijke ingreep gedaan. Daar zie je veel meer het effect dat bezoekers
van het bestaande centrum naar het nieuwe zijn gegaan. Dat gebeurt hier nog te weinig. Vaak heeft het
ook gewoon tijd nodig. Beleggers moeten ondertussen wel hun verlies nemen en met andere verhuurcondities gaan werken. Ik zie het voor de Maasboulevard
wel goed komen. Op de langere termijn.’

ergens richting het Vleesplein, dan geloof ik best dat de loop erin komt.’
Maasboulevard
‘Je had in mijn jeugdjaren nog de Hema op het Vleesplein, Marius en
de Free Record Shop. Die tijd dus. De belangrijkste problemen zaten op
de Maaskade: drugstoeristen. Toen zijn de plannen gemaakt om grote
vastgoedingrepen te doen en structurele veranderingen te gaan aanbrengen. Het voorwerk voor de nieuwe Maasboulevard, onder andere.
Of die een succes is? Ja, daar kun je best al wat over zeggen. Kijk, aan de
ene kant is het zeker een succes, gewoon omdat je een puist uit je stad
hebt weggesneden. Van de andere kant: die waterkant van de Maasboulevard is nog best afgesloten. Daar zou je veel meer moeten organiseren
om mensen ook naar het centrum te trekken. En de winkels zijn ook nog
geen heel groot succes.
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ouTleT In venlo
‘Je kunt je afvragen of die Factory Outlet, waar in
Venlo ooit sprake van was, nou een gemiste kans is
geweest. Ik vraag me af waar die in Venlo had moeten
landen. Je hebt drie voorbeelden in Nederland. Roosendaal en Lelystad zijn geen succes, in ieder geval
niet voor de binnenstad. In Roermond lijkt het een
succes - maar hoe groter die outlet wordt, en dat gaat
maar door op dit moment, hoe meer de binnenstad
eronder gaat leiden. Er zijn daar nu al winkels die gecompenseerd worden vanwege omzetverlies, omdat
ze dezelfde merken voeren als in het outlet. Dat is
toch wel een belangrijk signaal.
Ik denk dat in Venlo een outlet op de Maasboulevard
de enige optie met kans van slagen was geweest. Anders had het mensen uit het centrum getrokken, daar

ben ik van overtuigd. Als je al die winkels op zo’n Outlet Center hebt gezien heb je geen puf meer om ook
nog even het centrum in te gaan. Zo werkt het nou
eenmaal.’
MarkTconForMe Huur
‘De huren zijn te hoog, hoor je vaak in discussies over
leegstand in binnensteden. Wat je op dit moment in
de vastgoedwereld ziet, is dat huurcontracten sterk
veranderen. Tienjaarcontracten zie je bijna niet meer.
Zelfs vijf jaar komt niet meer veel voor. Een verhuurder moet flexibiliteit bieden, anders krijgt hij zijn
panden niet meer verhuurd. Vaak komt dat neer op
een vaste huurprijs met een huurvrije aanloopperiode van een half jaar of zo. Omzethuur komt ook
steeds meer voor. Je hebt dan een vaste, lage basishuur en op basis van de omzet draag je een aanvullend bedrag aan huur af.
Winkelfuncties in het centrum zullen in Venlo altijd
blijven. Dat is anders in de kernen om Venlo heen. In
Blerick bijvoorbeeld is het aanbod sterk afgenomen,
en dat zal doorgaan. Daar blijft uiteindelijk een boodschappencentrum over. Daarmee zal de oriëntatie
vanuit Blerick nog verder op Venlo komen te liggen,
en dat is voor de Venlose binnenstad een voordeel.
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ondernemen in 2017
Rolph van Heyster, Calico Jack

‘Exclusief, modern, kwaliteit, not usual, sophisticated - en alles in een prettige omgeving. Dat is Calico Jack. Een
winkel met exclusieve producten voor
mensen met een iets dikkere portemonnee past heel goed in Venlo. Juist
in Venlo. Vergeet niet dat we hier het
rijk alleen hebben. Ik durf te zeggen
dat we binnen 100 kilometer uniek
zijn. En je weet zelf hoeveel mensen
er in die cirkel wonen. In Berlijn of
Amsterdam vind je dit soort winkels
natuurlijk wel maar dat is voor veel
mensen toch te ver rijden.
Het liefst willen we dat klanten in
onze nieuwe winkel op de Parade komen, ook al is onlineverkoop zeker
belangrijk. Eenmaal binnen merk je
dat ze meer kopen. Dat komt vooral
door de beleving die we in de winkel
weten te creëren en ons aanbod van
exclusieve producten. Dat aanbod
bestaat uit vier dingen waarvan andere winkels er vaak maar één of twee
hebben. Sneakers, denim, een sterke
collectie technical performancekleding met een paar mooie Italiaanse
merken en als laatste een collectie
streetware die in Nederland maar op
een paar locaties verkrijgbaar is.
We hebben jaarlijks vier inkoopperiodes waar andere winkeliers er meestal
twee hebben. We vernieuwen ons assortiment dus vaker, dat houdt klanten nieuwsgierig. We denken ook na
over het afschaffen van de uitverkoop.
Liever beginnen we een outlet ergens
anders in de stad en houden we deze
winkel voor nieuwe collecties.
Onze verhuizing van de Klaasstraat
naar de Parade heeft meteen voor
ruim tachtig procent meer omzet
gezorgd. Ons marketingbudget gaat
volgend jaar worden vertienvoudigd.
We hoeven niet door iedereen te worden begrepen, want we zullen nooit
aan iedereen verkopen. We kiezen
voor een doelgroep, en voor die doelgroep zijn wij the place to be.’
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Je moet beginnen met het aanpakken van de zwakke plekken. Het Vleesplein is er duidelijk een van.
De Gasthuisstraat is een andere. Daar moeten vastgoedeigenaren gaan investeren. Laat ze eens beginnen met fatsoenlijke gevels en marktconforme
winkelruimtes. Het zijn allemaal oude panden met
een bepaald karakter. Als je daar een strakke glazen
winkelpui in zet, ziet het er al heel mooi uit. En op de
een of andere manier zie ik in die straat ook wel horeca verschijnen. Het sfeertje leent zich er voor.’

Er staan meer kleinere centra in de regio onder druk.
Het wordt schraler en er is minder keuze in die kernen. Venlo heeft wel de kritische massa waardoor het
mensen blijft aantrekken. Venlo blijft een alternatief
voor een stad als Eindhoven. Die stad heeft weliswaar
veel te bieden maar niet echt een gezellige binnenstad. En dat is wel een van de sterke punten van Venlo: de pleinen, het historische karakter. Ik denk dat
de leegstand in Venlo hierdoor ook niet meer hoeft
toe te nemen. Zeker als er harde keuzes worden gemaakt.’
Harde keuzes
‘Ik kijk kritisch naar het centrum van Venlo. In feite
delen we nu het centrum in delen in met een eigen
karakter zodat voor bezoekers veel duidelijker is in
wat voor deel van het centrum ze zijn en wat ze daar
kunnen verwachten. Ik concludeer wel dat er nu wel
echt keuzes gemaakt moeten worden. Met name op
de kop, waar vroeger de Hema zat. Daar moet je je
afvragen wat er nog aan winkelfuncties mogelijk is.
De plek ligt te ver uit de loop, ook al is C&A nog best
een goed lopende winkel. Misschien komt die op een
andere plek wel beter tot z’n recht. En dan moet dat
plein echt een andere functie krijgen. Een plein heeft
geborgenheid nodig, waarom denk je dat de Markt
altijd als eerste vol zit? Misschien kun je aan wonen
denken op dat Vleesplein, al geef ik toe dat dat niet
meer dan mijn onderbuikgevoel is.

onderneMerscHap
‘Wij zeggen altijd: een retailer gaat niet failliet als
gevolg van hoge huur, maar omdat hij niet goed onderneemt. Dat is een beetje flauw, maar er zit een
kern van waarheid in. Niet iedereen heeft een sterk
businessmodel, niet iedereen ís echt ondernemer.
Natuurlijk, in deze tijd moet het vastgoed ook meewerken, maar toch vind ik het ondernemerschap belangrijker.
Neem bijvoorbeeld de winkels van Geerlings en
Pasch, die zaten er al toen ik hier nog woonde. Als
je ziet hoe weinig ze met die winkels doen! Dat vind
ik echt jammer. Bij Geerlings proppen ze nog altijd
teveel spullen op de vierkante meter. Dat oogt niet
prettig. In de winkel van Pasch wordt nauwelijks geinvesteerd terwijl ze toch de middelen zouden moeten hebben. Investeer nou eens een keer écht goed,
denk ik dan. Of nog zoiets: horecaondernemers met
een terras die dicht zijn bij mooi weer. Snap jij het?
Dat kan gewoon echt niet meer. Het hoort ook bij de
bijdrage die iedereen moet doen aan de totale beleving in de stad. Nog los van het feit dat je inkomsten
laat liggen. Niet iedereen lijkt dat te begrijpen, maar
als dit soort dingen niet klopt dan kom je er niet. Als
ondernemer niet, en als stad niet.’<

Ruud Stikkelbroeck (1977) is directeur van Venlo Partners en journalist.
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Ik ben nu bezig met Google Shopping en daarna komen Amazon en
Ebay. Door koppelingen via grote bedrijven wordt ons bereik nog groter.
Alleen door Google Shopping Nederland hebben we de afgelopen weken
al meer kado-artikelen verkocht.
Daarna doen we Google in Duitsland
en België. Er gaan ook pakketten naar
landen als Mexico en Brazilië.
Ik geloof in persoonlijke service, zelfs
als er geen face-to-face-contact aan
de verkoop te pas komt. Ook als mensen online bestellen kun je als winkelier aan klantenbinding doen. We
stoppen daarom altijd een handgeschreven kaartje bij het pakket. Even
de mensen te bedanken voor hun aankoop. En we doen nooit moeilijk over
het ruilen van artikelen. Je ziet dat
reviews die over onze producten en
de service worden geschreven vrijwel
allemaal positief zijn. Deze aanpak is
dus effectief.
Iedere dag om half vijf komt de pakketdienst hier alle pakketten ophalen.
Als mensen hun producten voor vier
uur ’s middags bestellen, krijgen ze
hun pakketje de dag erna binnen. Die
service moet je als kleine ondernemer
bieden om tegen de grote webshops
op te kunnen. Voor een winkelier zoals ik is online-verkoop, naast een eigen shop, absoluut onmisbaar.
Wacht even, ik zie dat er een klant wil
chatten over een product. Dat gaat
voor.’
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‘Als we in de crisisjaren geen webshop
hadden gehad, was deze winkel er nu
niet meer. De afgelopen jaren hebben we de helft van de omzet uit onlineverkoop gehaald en dat heeft ons
erdoorheen gesleept. Op dit moment
komt er weer een hoger percentage
uit de fysieke winkel in de Gasthuisstraat en dat komt doordat er weer
meer publiek door de straten loopt.
Dat merk ik echt op dit moment.

D

e leerling wordt
student, een

zelfgekozen studie in
een nieuwe stad, op
kamers of op en neer
met de trein maar
altijd met een rugzak
vol dromen. Peter de
Ronde fotografeerde
acht schoolverlaters
uit Groot Venlo die
met een diploma van
de middelbare op zak
beginnen aan een
nieuw leven.

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde

ondernemen in 2017
Lukas Peeters, Kado in Huis
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EDWARD STELDER

Dat veel mensen hem kennen, is te danken aan de
reclamespotjes van Amstel.
Maar veel meer dan acteur
is Edward Stelder scenario-

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde

schrijver. Met een beperking: aan het ene oog is hij

Met een ingeklapte taststok duwt een beer van een vent het fluweelrode gordijn opzij dat voor de ingang hangt. Edward Stelder maakt
hij nog zo’n veertig procent. zijn entree in Café Central aan de Venlose Markt, op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis aan de Heilige Geeststraat. Blind geworden
Het leven van de bijna-vijfti- aan één oog door een spontane netvliesscheuring; dat oog is inmiddels
vervangen door een exemplaar van glas. Met zijn andere oog ziet hij nog
maar dertig tot veertig procent. Het tafeltje in de hoek waaraan ik hem
ger wordt steeds waziger.
opwacht heeft hij desondanks snel gevonden.
blind, met het andere ziet

HEMEL OP AARDE
Edward Stelder is in Venlo op bezoek bij zijn moeder die tegenwoordig op de Koninginnesingel woont. Als cadeau heeft hij de dvd Hemel
op Aarde voor mij meegenomen, de film die hij samen met regisseur
Pieter Kuijpers uit Tegelen maakte. Pieter en Edward kennen elkaar al
een tijdje. Ze zaten samen op het Thomascollege, niet bij elkaar in de
klas maar wel in dezelfde vriendengroep. Hemel op Aarde gaat over een
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gelovig jongetje dat moet kiezen tussen God en een heel mooi meisje.
Samen ontwikkelden ze het script, samen deden ze de productie, en
Pieter regisseerde het door Edward geschreven scenario. Na Ik omhels je
met 1000 armen (2006) dat hij schreef met Ruud Schuurman, was het Edwards tweede speelfilmscenario. Het idee voor Hemel op Aarde ontstond
tijdens de carnaval in 2005, toen hij samen met Pieter en de kinderen
meeliep in de Venlose kinderoptocht. Als het even kan probeert Edward
Stelder altijd te komen met de vastelaovend. ‘Maar soms is dat lastig. De
kinderen, Jack (12), Bruno (10) en Suzie (8) hebben in Amsterdam op
een ander moment vakantie dan hier. Dus het lukt niet altijd.’ Tijdens
die optocht vertelde Pieter over een workshop die hij had gevolgd bij de
schrijver van Amarcord, Tonino Guerra. ‘Die Guerra had samen met Fellini al hun jeugdherinneringen op een hoop gegooid om tot een verhaal
te komen voor een film. Pieter wilde dat ook: een film over onze jeugd.
De jaren zeventig, de eerste keer dat we met liefde en seks in aanraking
kwamen en het katholieke geloof dat we van thuis uit hadden meegekregen. Ik ben van mijn zevende tot mijn zestiende misdienaar geweest,
heb nog bij nonnen op school gezeten en toen ik op de basisschool - de
Aloysiusschool in Blerick – kwam, waren de laatste drie klassen nog gescheiden.’ Hoewel Stelder zegt nu niet meer gelovig te zijn, althans niet
belijdend, noemt hij de bagage van al die Bijbelse verhalen en tradities
achteraf een zegen. ‘Daarmee kun je dus feilloos toneelstukken en tragedies duiden, zo merkte ik later op de toneelschool.’

H o e w e l S te ld e r ze gt n u nie t m e er gelovig t e zijn, alt hans niet
bel i j d e n d , n o e m t hij d e b a ga ge v a n a l die B ijbelse ver halen en t r adit i es a c h t e r af e e n ze ge n
KATHEDRAAL BOUWEN
Hemel op Aarde draaide in 2013, acht jaar na de bewuste kinderoptocht,
in de bioscoop. ‘Een film maken is net zoiets als een kathedraal bouwen.
Je moet een lange adem hebben, het is afschuwelijk. Het schrijven van
het script duurde twee jaar maar voor de financiering moet je vervolgens
langs al die fondsen om geld op te halen’, aldus Stelder. ‘Waarom denk
je bijvoorbeeld dat er een Belgisch gezin in de film zit? In het originele
verhaal waren dit gewoon Hollanders die in Limburg komen wonen,
maar we hadden nog een bedrag nodig voordat we konden starten met
opnemen. En met Belgische acteurs kon je een beroep doen op het potje
Europese subsidies. Achteraf gezien heeft het goed uitgepakt, een betere actrice dan de Belgische Ella-June Henrard hadden we voor de rol
van Moniek niet kunnen krijgen.’
Edward zou in eerste instantie zelf ook meespelen als de vader van het
gelovige jongetje. Hij deed zelfs auditie voor die rol, samen met moeder Lies Visschedijk. ‘Maar nadat ik de auditie van Jeroen van Koningsbrugge had gezien wist ik dat het volslagen belachelijk was. Hij moest
dat gaan doen.’
FOTO STELDER
Dat Edward Stelder in de filmwereld verzeild is geraakt, is gezien zijn
achtergrond niet heel erg vreemd. Edward, geboren in 1967 in het oude
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ziekenhuis in Venlo, op zijn tweede vanaf de Heilige Geeststraat in
hartje Venlo verhuisd naar Blerick, komt uit een fotografenfamilie. ‘Mijn
Zaandamse grootvader Cor Stelder had een fotozaak op de Vleesstraat.
Hij kwam naar Venlo om pasfoto’s te maken. Hier is hij met Berta Gerards, een meisje uit Blerick, getrouwd. De Stelders hebben nog altijd
een fotozaak in Blerick op de Kloosterstraat. Mijn oom Thé en inmiddels
overleden oom Ger en mijn vader Jan zaten in het begin ook in de zaak
van mijn opa, een ouderwetse fotozaak waar mensen hun rolletjes lieten
ontwikkelen. Mijn vader deed trouwreportages. Mijn moeder Coby Cox
is de dochter van een andere fotograaf, die van Studio 45 op de Grote
Beekstraat, maar dat was meer een kunstenaar. Iedereen die trouwfoto’s wilde hebben, werd door opa Cox doorgestuurd naar foto Stelder.’
Edwards oom Wim Cox heeft nog altijd een grote fotozaak in Keulen.
De andere broer van zijn moeder, Paul Cox, emigreerde in 1965 naar
Australië. Hij begon er als fotograaf maar ging op den duur films maken
en werd een van de belangrijkste regisseurs in Australië. In juni dit jaar
overleed hij op 76-jarige leeftijd aan leverkanker. ‘Na een mooi leven
maar met een treurig en slepend einde’, aldus neef Edward.
Veertien was Edward, die nog een jongere zus Iris heeft, toen hij zich
realiseerde dat hij ook bij de filmindustrie wilde horen. ‘Dat was na het
zien van de film Raiders of the Lost Ark, in de Scala in Venlo. De dag erna
ben ik nog een keer gegaan. Ik dacht: dit is gewoon niet waar, het is allemaal verzonnen en toch vind ik het fantastisch. Ik wilde dat ook.’ Hoe
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hij dat voor elkaar moest krijgen wist hij toen nog niet. Toneelspelen op
school was een beginnetje.
Na het behalen van het havo-diploma en een jaartje vwo verliet Edward
Stelder het Thomascollege om auditie te doen voor de toneelschool. In
1988 werd hij aangenomen op de Toneelschool Amsterdam. ‘Na een jaar
werd ik er weer vanaf gekukeld vanwege “een gebrek aan transformatievermogen door fysieke blokkades”. Oftewel: ik kon geen klein oud
vrouwtje spelen. Ik ben er daarna nog een tijdje docent-assistent geweest. Via de docente die ik assisteerde kwam ik op de Filmacademie
terecht, eveneens als assistent. Ik ben in die periode ook De Trap gaan
doen, een particuliere opleiding voor mensen die niet goed genoeg waren voor de toneelschool. Dat heb ik twee jaar gedaan, onder meer met
Rifka Lodeizen en Charlotte Besijn. Die laatste zat heel lang in Goede Tijden, Slechte Tijden, ook als regisseur.’
Via zijn job op de Filmacademie kwam Edward in aanraking met Pim van
Hoeve. Ze deden samen een paar toneelstukken, en bij een van die voorstellingen zat Johan Nijenhuis in het publiek. Het leverde Pim en Edward
een baantje op bij de edelsoap Westenwind. ‘We kwamen terecht in zo’n
team, een writersroom. Wij schreven de dialogen. Westenwind was toen
nog een late-night soap met afleveringen van 25 minuten. Op een gegeven moment wilden ze naar afleveringen van drie kwartier. Aan ons werd
gevraagd om aflevering 1 te schrijven. Die heeft Johan toen gedraaid en
daarop is het verkocht aan RTL4. Toen konden we met een team van

N a e e n j a a r w e r d i k e r w e e r v a n a f g e ku ke l d v a n w e g e “e e n g e b r e k a a n tr a n s fo r ma ti e v e r mo g e n do o r f ys i e ke b l o kka de s ”
zeker tien man 22 afleveringen per seizoen gaan schrijven. Dat werden
uiteindelijk vijf of zes seizoenen.’
ACTEREN EN AMSTEL
Begin jaren negentig, toen Edward net op De Trap zat, maakte hij zijn
debuut als acteur in 12 Steden, 13 Ongelukken. ‘De aflevering Soest, dat
was echt m’n allereerste ding. Ik deed auditie voor een klein rolletje
maar kreeg de hoofdrol. De jongen die daarvoor was gecast trok het
niet. Dat was heel leuk maar wel hops, het diepe in.’
De roem kwam in 1998. Stelder werd van de ene op de andere dag BN’er
als gezellige dikkerd uit de Amstelreclame. ‘Iedereen uit het wereldje
van mijn leeftijd was zo ongeveer gevraagd om auditie te doen voor die
commercial. Ik voelde na de auditie meteen dat het kat in het bakkie
was.’
Zes jaar en 55 commercials lang was hij samen met Romijn Coonen uit
Grubbenvorst en Bart Oomen uit Nijmegen het gezicht van Amstel. Tot
grote opluchting van zijn ouders. ‘Die dachten: die jongen zit daar in
Amsterdam en dat wordt helemaal niks. En toen kwam dit, daar waren
ze heel trots op.’ Met zijn vader had Edward geen makkelijke relatie.
‘Grotendeels mijn schuld, ik was gewoon gek. Een totale ADHD’er zonder rem. Dat besef was er toen niet, dat kwam pas toen ik zelf kinderen
had. Begin jaren negentig is mijn vader ziek geworden, darmkanker. Dat
heeft hij volgehouden tot 1999. In die jaren kreeg ik een steeds betere
band met hem en groeide over en weer het begrip voor elkaar.’
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VASTELAOVESFILM
Stelder schrijft op dit moment, medio 2016, aan twee speelfilms. De
eerste is een tragisch liefdesverhaal, getiteld De Verhouding. En dan is
er Carnavalsliefde. In eerste instantie zou hij met Pieter Kuijpers Naar de
overkant van de nacht gaan maken, een film over de vastelaovend in Venlo
naar het boek van Jan van Mersbergen. Maar het werd dus Carnavalsliefde
met Johan Nijenhuis, maker van romantische komedies als Costa!, Toscaanse Bruiloft en Rokjesdag.
‘Naar de overkant van de nacht, dat is niet gelukt’, legt Edward uit. ‘Omdat
ik niet meer van papier kan lezen, heb ik het door Huub Stapel ingesproken luisterboek geluisterd. Ik zie er echt een mooie art-housefilm in.
Over een getroebleerde man die hele heftige dingen in het leven heeft
meegemaakt en dat speelt zich dan af tegen het decor van vastelaovend.
Maar het blijft dan een filmhuisfilm. Ik heb tegen Pieter gezegd: voor
een carnavalsfilm moet je gewoon uitpakken. Het echte gevoel raken
dat Venlonaren hebben met carnaval. In Naar de overkant van de nacht is
de vastelaovend slechts couleur locale, dat gaat er niet over. Het gaat
over een vent die met zichzelf in de knoop zit. Wat mij voor de verfilming
van dat boek heel erg mooi lijkt is een soort Fear and Loathing in Las Vegas
(1998) van Terry Giliam. Een totaal gekkenhuis. Dat je met een vent in
de kroeg staat en hij plots linksaf gaat en in een slaapkamer met meisjes

I k b e n n u h e e l v r o l i j k ma a r i k r a a k a f e n to e w e l g e fr u s tr e e r d
o v e r mi j n b e p e r ki n g , da a r l o o p i k e ch t w e l te g e n a a n . Wa n t h e t i s n a tu u r l i j k h e e l r a a r, fi l m e n te l e v i s i e zi j n to ta a l v i s u e l e me di a w a a r b i j j e
i n b e e l de n mo e t de n ke n
‘Amstel’ betekende een eigen huis kopen in Amsterdam en financiële
vrijheid. ‘Ik kon alles uit mijn handen laten vallen en gaan doen wat ik
het liefste deed: schrijven. Eerlijk gezegd zat ik in de periode voor Amstel qua acteren redelijk op een dood spoor. De enige rol die ik speelde
was die van overvaller, tijdens trainingen voor bedrijven en banken.’
De bekendheid leverde Stelder tussen 2001 en 2003 een hoofdrol op in
de politieserie Dok 12. Ook waren er gastrollen in de tv-series All Stars,
Dunya & Desi, IC en Smeris. ‘Ik acteer nu nog heel weinig, ook al door mijn
zicht. Acteren is toch ‘know your lines and don’t bump into the furniture’. Dat
tweede, dat lukt niet echt. Ik ben nu natuurlijk heel vrolijk maar ik raak
af en toe wel gefrustreerd over mijn beperking, daar loop ik echt wel
tegenaan. Want het is natuurlijk heel raar, film en televisie zijn totaal
visuele media waarbij je in beelden moet denken. En langzaam maar
zeker loopt mijn gezichtsvermogen achteruit. Dat is gewoon cynisch. Ik
kom hier ook met een stok binnen, niet alleen voor mezelf, maar ook
voor mijn omgeving. Ik liep de hele tijd tegen mensen aan. Dus ja, het
is wel een ander leven.’
Het teruglopende zicht heeft ook impact op zijn werk als scenarioschrijver. Zo is het onmogelijk om ondertitels te lezen - lastig voor Stelder,
die voor zijn vak graag kijkt naar het filmwerk van anderen. Zijn vrouw
Anna Pauwels, ook scenarioschrijfster, leest ze voor als dat nodig is. Het
beeldscherm van zijn computer is voorzien van megagrote letters, zodat
hij toch ziet wat hij doet. ‘Mijn beeld is heiig, ik zie wel kleuren. Bij helder weer met een strakblauwe lucht en de zon hoog aan de hemel kan ik
nog redelijk ver zien ook.’
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belandt, met zijn verkleedkleren nog aan. Of dat hij rechtsaf slaat en op
een rijnaak zit en een kind is. Dat je echt met hem meegaat in zijn gedachten, dan zie ik het voor me.’ In de beleving van Edward Stelder kon
het boek niet het uitgangspunt voor een film over carnaval zijn. ‘Ik zag
een grote commerciële film voor me, een caleidoscopisch liefdesverhaal
á la Love Actually, Alles is Liefde. Acht verhalen over mensen die tijdens
carnaval besluiten om hun leven rigoureus om te gooien. Ze zijn verliefd
op iemand of niet en worden het, in het decor van drie dagen carnaval
in Venlo. Dat heb ik aan Pieter voorgesteld maar hij zei: “liever niet”. En
dat snap ik ook wel. Ze hebben dat boek als uitgangspunt en zijn daar
al een hele tijd mee bezig. Er zit veel tijd en energie in.’ Pieter Kuijpers
laat desgevraagd weten: “Ik ga inderdaad gewoon door op mijn pad.
En nee, no hard feelings.’ Edward Stelder beaamt dat er van ruzie geen
enkele sprake is. Hij is met zijn film Carnavalsliefde uitgekomen bij Johan
Nijenhuis, ook weer een oude bekende. ‘Het is de bedoeling dat we de
sleuteloverdracht, de Boétegewoëne Boétezitting en de Boerebroélof echt
gebruiken. Al die mensen, inclusief de prins, hebben op een of andere
manier een rol. Voor mezelf heb ik een klein rolletje in gedachten. Ik ben
nu bezig met het schrijven van de verhaallijn, ik zit in de laatste fase. Het
doel is om uit te komen als Jocus 16 keer 11 jaar bestaat. Dat is in 2018.’
HAND VAN STELDER
Een handtekening van Stelder is volgens de auteur zelf wel te zien in
de films die hij heeft gemaakt en nog gaat maken. ‘Ik ga altijd uit van
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universele thema’s. En ik probeer comedy af te wisselen met drama, het
ene moment echt grappig en het andere echt schrijnend. Het moet eigenlijk altijd gaan over de dood, al hoeft het niet letterlijk. Dat is het
lot dat ons allemaal beschoren is en iets dat niemand echt goed kan
duiden. En ik vind het belangrijk dat het op een of andere manier over
liefde gaat.’
Stelder streeft altijd naar een geloofwaardig verhaal over mensen die
onmogelijke keuzes moeten maken. En ja, dat heb je eigenlijk in alle
films. ‘Heel sec komt het altijd neer op dit schema: acte 1, hoe wordt je
karakter wees, hoe verliest die iets heel groots. Acte 2: hij komt in een
nieuwe situatie terecht, hoe leert hij te dealen met die situatie? Hij dealt
ermee maar komt steeds verder af van zijn doel en belandt op een dieptepunt. Acte 3: hoe vecht het karakter om daar uit te komen, ook dat lukt
niet. Hij komt nog verder in de shit, het gaat nooit meer goedkomen. En
dan moet hij in acte 4 iets van zichzelf opgeven, meestal datgene wat
hij wil, om te krijgen wat hij nodig heeft. Einde. Het is echt verschrikkelijk, bijna elke film die je gaat kijken loopt volgens dit schema. Aan
jou als scenarioschrijver om dat origineel te verpakken. Als ik colleges
zou geven dan liet ik Bridge of Madison County en Grand Torino van Clint
Eastwood zien. Die offert zichzelf gewoon op aan het einde, echt waanzinnig. Een heel grote filmmaker vind ik dat.’
Op de vraag wat de laatste goede film is die Stelder heeft gezien, heeft
hij niet een, twee, drie een antwoord. Uiteindelijk kiest hij voor de
HBO-serie Vinyl, over de muziekindustrie. ‘Weergaloos, elf uur televisiedrama. Ik denk dat televisie op dit moment, zeker in Amerika, veel
interessanter is dan film. Arthousefilms uitgezonderd. Kijk naar Netflix
en HBO, dat is de toekomst. Op televisie kun je breder uitpakken, grotere verhalen vertellen. Film gaat tegenwoordig altijd om pre sold titels,

Het moet eigenlijk altijd gaan over de dood, al hoeft het niet letterlijk
als we het uitbrengen dan lopen we binnen. James Bond 25 en allemaal
die sequels en prequels. Daar is niks vernieuwends aan.’
VIJFTIG

Lean Hodselmans (1966) is schrijver en freelance
journalist. Ze werkt als nieuwsverslaggever bij
MFM/Dtv in Oss.
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In 2017 wordt Edward Stelder vijftig. Zo’n leeftijd waarop mensen gaan
terugkijken en op een rijtje zetten wat ze nog allemaal willen doen. ‘Zo’n
moment dat je je realiseert dat alles mislukt is in je leven, haha. Toen ik
dertig werd, gingen mensen om me heen die ook die leeftijd bereikten
van die rouwfeesten geven. Iedereen moest dan in het zwart komen, dat
ik dacht: waar ben je nou mee bezig. Vijftig, tja, ik heb wel het idee dat ik
iets moet doen. Ik denk dat ik gewoon een groot feest geef. Ik ben heel
trots op de dingen die ik gedaan heb en die ik nog steeds doe. Vanaf
1999 ging het mis met mijn gezondheid en desondanks heb ik gewoon
door kunnen werken. Ik heb zelfs twee films gemaakt en veel voor tv
gedaan. Ik hoop dat mijn gezondheid een beetje stabiel blijft. Hoewel ik
er niet vanuit ga, is er een kans dat ik straks niks meer zie. Ik merk dat
ik mijn werk wel op een andere manier moet gaan doen. Ik werk nu al
meer samen en het zou fantastisch zijn als ik op een gegeven moment
meer zou kunnen delegeren. Dat ik een team om me heen heb dat ik
kan aansturen. Niet als producent, maar als scenarioschrijver. En verder
vind ik het allemaal wel best.’ <
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F ot o Pet er d e Ro n de

S C H O O LV E R L A T E R S D R O M E N J A G E R S

Sam Roelofs (16) DIPLOMA Vmbo-T Valuascollege Venlo VERVOLG Vormgeven, product, ruimte & media op Sint Lucas in Boxtel
VERHUIZEN Ik woon doordeweeks op de bovenverdieping bij de neef van mijn vader in Eindhoven. Ik eet daar met zijn gezin mee,
wel fijn want zo is er nog iets van een ‘gezin’ MISSEN Mijn vrienden en familie thuis. En de hond DROOM Fotograferen op festivals
en evenementen. Maar eerst slagen op Sint Lucas en daarna zien we wel. Misschien wil ik dan wel heel wat anders worden.

De etalages van de Venlose V&D in de jaren zestig

Een
magische
wereld
achter
glas

door Marc van de Ven
foto’s Peter de Ronde, archief Otto Pril/Peter van ’t Hof
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Een magische wereld achter glas

Een vliegende heks. Bewegende Zwarte
Pieten. Zwevende kerstballen. En: echte
leeuwenwelpen. De etalages van de Venlose
Vroom & Dreesmann in de jaren zestig van de
vorige eeuw waren spraakmakend. Mensen
kwamen er speciaal voor naar de binnenstad.
Herinneringen van drie verantwoordelijken.
‘A l l e s k o n , a l l e s m o c h t . A l s h e t m a a r o p v i e l . ’
Een winteravond ergens in de jaren
zestig. Het kan ook een zondagmiddag zijn. In ieder geval: de winkels zijn dicht. En het is vlak voor
Kerstmis. Zo midden december,
Sinterklaas zit alweer in het warme
Spanje. In Venlo is het koud, maar
prachtig, open weer. Ideaal voor
een wandeling. Je trekt je jas en
handschoenen aan, doet je sjaal om
en zet een warme muts op. Je gezin
gaat mee; ook zij willen het zien. Samen lopen jullie naar het centrum,
naar de ‘stad’. Etalages kijken, dát
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is het doel. Je loopt langs de mooi
verlichte ramen, kijkt naar de aangeboden koopwaar. Dan kom je bij
de winkel waar jij en je gezin de kou
werkelijk voor trotseren: V&D in de
Vleesstraat. De etalages van het warenhuis zien er spectaculair uit. In
de eerste staan feestelijk gedekte
eetkamertafels. Chique borden,
luxe bestek, elegante wijnglazen,
een extra glanzend tafellaken. Dure
flessen Franse wijn en heerlijke
delicatessen doen je het water in
de mond lopen. Aan een dergelijk

feestmaal schuif je aan in gepaste
kleding. Die zie je in de tweede etalage. Poppen showen modieuze,
charmante jurken en stijlvolle pakken. Mooi, maar nog niet waar je
echt voor gekomen bent. Dat is etalage nummer drie. Daar is ie. Nou
komt het, denk je. Maar eenmaal
voor het raam zie je alleen jezelf
en je gezin: de ruit is een spiegel.
Verbaasd kijk je elkaar aan. Dit is
toch niet waar iedereen over praat?
En dan gebeurt het. In de etalage
springt het licht aan, de spiegel
verandert in doorzichtig glas. Erachter zweven zilveren kerstballen.
Tientallen, honderden, nee: meer
dan duizend! Plots zie je het: ertussendoor zweeft één enkele rode
bal. Van links naar rechts, naar voren en naar achteren. Sierlijk voortgedreven door een onbekende,
wonderlijke kracht. Magisch.

Peter van ’t Hof (1941), destijds
decorateur bij V&D, vertelt het
verhaal over de kerstballen alsof
het de normaalste zaak van de wereld was. Maar indertijd moet het
welhaast als tovenarij uitgezien
hebben. ‘Ik herinner me vooral

dat het een penswerk was. Eerst
bouwden we een treinbaan tegen
het plafond, de rails zag je niet van
buitenaf. Daarna hingen we inderdaad meer dan duizend ballen
aan dun, bijna onzichtbaar nylondraad. De rode bal hing aan het
speelgoedtreintje dat zijn rondjes
draaide, tussen de zilveren ballen
door. Zo leek de bal te zweven.’
Alles was geautomatiseerd, zegt
Van ’t Hof, nu voorzitter Stichting
Volkscultuur Arcen, Venlonaer van ’t
Jaor 2015. ‘Op een grote koker had
ik schakelingen gemonteerd voor
het licht, relais. Die koker draaide
via een motortje langzaam rond.
Steeds als een relais bij een bepaald
punt kwam, werd hij ingedrukt en
ging het licht aan of juist uit.’ De
spiegelruit was een samenwerking
met glashandelaar Scheuten. ‘Die
zat op de Bolwaterstraat, het was
nog een klein bedrijfje. Scheuten
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haalde onze etalageruit eruit en
zette er het speciale, gespiegelde
raam in. Na Kerstmis werden de
ruiten weer gewisseld. Een heel
karwei, het was toch een ruit van
ik denk zes bij tweeënhalve meter.’

Een magische wereld achter glas

BRANIEMAKER

ook een braniemaker in de ogen
van een aantal Limburgse medewerkers. ‘Otto’s komst veranderde
veel’, zegt Hermans. ‘We kregen
er een flinke portie creativiteit bij
en ineens kon en mocht alles. Een
rolletje nylondraad nodig? Otto
schreef direct een bon uit voor 25
rollen. “We hebben die dingen
toch vaak nodig”, zei hij dan. En
zo ging het met alles. Geld speelde
opeens geen enkele rol meer.’

Daar krijgt hij een conflict met
de directie, die van hem af wil.
Pril: ‘Maar ik wilde graag bij V&D
blijven. Het was een prima werkgever en ik kon er mijn creativiteit kwijt.’ De oplossing ligt zo’n
zestig kilometer zuidelijker: de
directie in Nijmegen biedt Pril een
baan aan als chef bij V&D Venlo,
toen nog een filiaal van Nijmegen.
‘We promoveren ‘m weg naar Venlo, dachten ze. Dat accepteert hij
wel. Ze hadden gelijk.’

Otto Pril (1934) heeft al een hele

I n de e t a la ge
s t o n de n twe e
l ee u w e n w e lpen in
een sa f a r i - a cht ig e
s et tin g . E e n maan d
la n g !
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Ruud Hermans (1942), tegenwoordig in Venlo bekend als gemeenteraadslid voor het CDA,
begint in 1960 als etaleur bij V&D.
Met vier verdiepingen en zo’n zeventig meter etalages –vanaf het
City Theater tot de ingang en vanaf de ingang tot ver om de hoek in
de Heilige Geeststraat- bezit het
inmiddels failliete warenhuis dan
nog zijn ware grandeur. ‘Toen ik
begon, waren de etalages van V&D
als de meeste andere: een conservatieve, brave uitstalling van producten die in de winkel te koop
waren. Een tikkeltje saai. Maar
wat wil je: onze chef liep rond in
pak en stropdas en als we nylondraad nodig hadden om iets op
te hangen, mochten we na lang
aandringen aan de overkant bij
dierenwinkel Wolcan een rolletje
halen.’ De gewenste frisse wind
komt een paar maanden na Hermans’ aanstelling. Ottobald Pril is
zijn naam, de nieuwe chef van de
decorateurs en etaleurs. Een creatieve en drukke Hagenees. Maar

carrière bij V&D achter de rug
als hij naar Venlo komt. In 1951
begint hij als stagiair etaleur bij
het Haagse filiaal van het warenhuis. ‘Mijn vader Frans was een
van de eerste reclamemakers van
Nederland’, zegt hij. ‘Hij had een
speciale manier gevonden om
auto’s te beletteren. Met een sjabloon kreeg je dat nooit helemaal
strak, omdat je het niet kon plakken: de lijm beschadigde de lak.
Hij vond de oplossing in stroop
als alternatief voor lijm. De etaleur van de Haagse V&D had het
vak van pa geleerd. Ik mocht daardoor als voluntair, als stagiair, bij
hem beginnen.’ Hij verdient met
zijn werk een vaste aanstelling bij
V&D. Achtereenvolgens werkt hij
in de vestigingen in Den Haag,
Zwolle, Amsterdam en Nijmegen.

BEWEGENDE ELEMENTEN
De Venlose club decorateurs en
etaleurs is op dat moment nog
klein. Pril geeft leiding aan een
team van drie, vier medewerkers,
onder wie Ruud Hermans en Hay
Mansvelders. Maar mensen winkelen meer en meer, de omzet bij
V&D stijgt en het team decorateurs
en etaleurs groeit mee. Onder anderen Maarten Vijgenboom, Huub
van Gerwen, Jeu Canjels, Frans
Stevens en Peter van ’t Hof komen erbij. Allen vakbekwame en
creatieve mensen. ‘In Nijmegen
had ik al met Otto samengewerkt’,
zegt Van ’t Hof. ‘Omdat ik van
Grave naar Arcen verhuisde, was
de overstap naar Venlo logisch.’
In Nijmegen had het team met
Pril en Van ’t Hof naam gemaakt
met etalages en decoraties waarin
veel bewegende elementen zaten.
‘Tijdens de Tour de France stond
er een tandem op de luifel van de
winkel, met daarop fietsende kikkers’, vertelt Van ‘t Hof. ‘Een waar
kunstwerk was de Ark van Noach,
een boot vol bewegende dieren,
zoals giraffen die hun nek uitstaken en apen die omhoog klauterden. En met Kerstmis stond er op
de luifel een grote ster met lampjes. Die draaide rond.’ Pril vult
aan: ‘Het was schitterend, maar
hartstikke link. De constructie
was hoog en absoluut niet stabiel.
Met een beetje storm was het ding
ongetwijfeld naar beneden gekomen.’
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Een magische wereld achter glas

etalages met mode en lekker eten.
Dat betreffende jaar maakten we
één etalage die totaal afweek. We
maakten een gevangenis na. Tralies, een simpel bed en een grijze
achterwand met ingekerfde woorden en streepjes die het aantal
dagen gevangenisstraf aangaven.
In de cel stonden vrouwelijke poppen met bikini’s aan. In december!
We haalden er het toonaangevende
Duitse magazine Das Schaufenster
mee. Als je daar in kwam, had je
het bereikt. Wij waren het eerste
Nederlandse bedrijf dat daarin
slaagde.’

D e h e ks
v lo o g o v e r d e
s p ee lg o e d a f de lin g .
K i n d e r e n sn a p t e n
e r n i e ts v a n ,
maa r v o n de n h e t
na t u u r lijk pr a c h t ig .
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In Venlo kopieert het tweetal een
aantal ideeën uit Nijmegen. Een
daarvan is het bos met de zwevende heks. Pril: ‘Op de speelgoedafdeling stonden pilaren. Daar
hadden we bomen van gemaakt.
De zuilen vormden de stam, van
papier-maché maakten we takken.
Zo verbonden we de pilaren met elkaar. In de bomen plaatsten we kaboutertjes.’ Kers op de taart is een
vliegende heks. ‘Boven door het
bos lieten we een speelgoedtreintje lopen, onder aan die trein hing
een grote wolk met daaronder een
heks op een bezemsteel. Ze vloog
over de speelgoedafdeling. Kinderen snapten er niets van, maar
vonden het natuurlijk prachtig.’
Het treintje, ook al gebruikt voor
de zwevende rode kerstbal, wordt
vaker ingezet. Pril: ‘Aan de buitenkant boven de ingang was een
luifel van zo’n twintig tot dertig

meter. Ook daar hebben we ooit
een heks overheen laten vliegen.’
GEK GEWORDEN
Belangrijkste eyecatcher in die
jaren is zonder twijfel de hoeketalage: meestal worden daar de
bewegende dingen getoond. Mechanische Sinterklazen en Zwarte
Pieten bijvoorbeeld. Van ’t Hof:
‘Soms maakten we een heel verhaal. Ik herinner me een Sinterklaas die aan zijn bureau zat te
schrijven en op een gegeven moment in slaap viel. Op dat moment
begon het speelgoed in de etalage
te dansen. Nou ja, dansen: bewegen is een beter woord.’ Ook hier
gebruikt Van ’t Hof de zelfontwikkelde commandeur: een ronddraaiende koker met diverse relais
om poppen aan het bewegen te
krijgen en weer stil te laten staan.
‘De techniek zat grotendeels on-

der de vloer. Uren lag je daar op de
grond te pielen, schroeven en solderen.’ Ook briljant: de gedichtengenerator. Hermans: ‘Het was met
Sinterklaas. Mensen kochten een
cadeau, bijvoorbeeld handschoenen. Vervolgens stopten ze een
briefje met de tekst ‘handschoenen’ erop door een gleuf in een
grote kast waar op dat moment
allerlei lampen gingen flikkeren.
Een soort flipperkast. Even later
kwam er uit dezelfde gleuf een
gedicht over handschoenen. Iedereen dacht dat dit automatisch
gebeurde, maar in de kast zat iemand die het bonnetje aanpakte,
het goede gedicht erbij pakte en
dit door de gleuf terugduwde. Geweldig!’

vallen, dat is het doel. Geen uitgekiende marketingstrategie komt er
aan te pas. ‘Van hogerhand kregen
we wel acties aangeleverd om te
promoten’, zegt Hermans. ‘Maar
meestal werkten we met thema’s:
de jaargetijden, Sinterklaas, Kerstmis, vastelaovend. En bij de uitvoering kregen we de vrije hand. De
ideeën kwamen van ons allemaal.’
Vaak werken de etaleurs een hele
week aan een etalage. Hermans:
‘Voorbijgangers zagen ons aan het
werk. Als ze op de ruit klopten en
de duim omhoogstaken, waren we
eigenlijk niet zo blij. Wij zagen liever dat mensen op hun voorhoofd
tikten. Zo van: wat zijn jullie nú
aan het doen? Dan wisten we dat
het opviel, dat we op de goede weg
zaten.’ Eén keer dachten mensen
Mensen moeten zich vergapen aan dat ze bij V&D echt gek geworden
wat ze zien, zich verwonderen over waren, herinnert Hermans zich.
wat er in die etalages te zien is. Op- ‘Het was met Kerstmis, de tijd voor

LEVENDE LEEUWENWELPEN
En zo maakt het team in de loop
van de jaren meer spraakmakende
etalages. Vaak spelen ze daarbij in
op de actualiteit. Pril: ‘We hebben
in 1965 bijvoorbeeld een Italiaanse week gehad, omdat de Italiaanse stad Gorizia toetrad tot het
stedenverbond met Venlo. Hay
Mansvelders schilderde complete wanden met stadsgezichten
van Rome en Florence, prachtig.
Met gips bouwde hij heilige beelden om tot typische Italiaanse
standbeelden. In de winkel presenteerden we Italiaans eten,
er waren demonstraties en het
restaurant serveerde Italiaanse
gerechten. Een totaalconcept.’
Ook als VHC in 1967 voor de laatste keer hockeylandskampioen
wordt (zie het artikel elders in
deze Buun), haakt V&D daar snel
op in. Ruud Hermans: ‘Op zondagmiddag speelde de club haar
laatste wedstrijd. Toen duidelijk
werd dat ze het kampioenschap
binnensleepte, zijn we met een
paar etaleurs direct aan het werk
gegaan. Alles lag al klaar: een hockeygoal, VHC-hockeyspullen, het
spandoek met “VHC Kampioen”,
noem maar op. Kort na het laatste
fluitsignaal zagen nietsvermoedende voorbijgangers in onze
etalage al dat VHC kampioen geworden was.’
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Een magische wereld achter glas
Wij gaven
e t a le r e n e e n
ni e u w e d im e n sie .
E t a l e u r s, o o k van
a n d e r e V& D’s,
kw a m e n n aar
Ve n l o o m te
kijke n w a t wij
h i e r d e de n.
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Een andere opvallende etalage bestaat uit kunstwerken van lokale kunstenaars als Sef Moonen. Volgens Pril is daardoor eerst de Noord- en
Midden-Limburgse kunstkring Kyra ontstaan en van daaruit de Venlose
Vrije Academie, waarvan Pril de eerste directeur werd. Maar als grootste
stunt noemt Pril de samenwerking met de dierentuin in Duisburg. ‘In
de winkel plaatsten we bovenop de rekken kooien met stokstaartjes,
papegaaien en andere vogels. En in de etalage zelf stonden twee leeuwenwelpen in een safari-achtige setting. Een maand lang!’ Leeuwen
in een etalage, tuurlijk. Hard bewijs in de vorm van foto’s kan hij niet
overleggen. Peter van ’t Hof komt na lang zoeken wél met een foto op
de proppen (zie onderaan pagina 42). Echt overtuigen doet dat beeld
ook niet –de foto kan ook ergens anders gemaakt zijn-, maar hij bevestigt het verhaal. ‘Ik weet niet meer of er levende vogels in de winkel
stonden. Dat kunnen ook nepbeesten zijn geweest. Maar die leeuwenwelpen, die waren echt. Dat weet ik nog goed, want wij moesten die
beesten uitlaten. Liep je daar met een leeuw aan de lijn door de stad.
Ongelofelijk. We waren blij dat ze teruggingen. Langer had ook niet
gekund: ze werden te groot.’
HUMOR EN KATTENKWAAD
‘Wat wij in Venlo deden, was vooruitstrevend’, vindt Otto Pril. ‘Wij gaven
etaleren een nieuwe dimensie. Etaleurs, ook van andere V&D’s, kwamen
naar Venlo om te kijken wat wij hier deden.’ Maar niet alleen V&D had
spraakmakende etalages, zegt Hermans. ‘In Venlo waren met name de

modezaken Palet op de hoek van de
Markt en Marius ook heel goed.’
‘Maar Marius kopieerde alles uit
Das Schaufenster’, zegt Van ’t Hof.
‘Dat vonden wij niet tof. Wij gingen zelf naar Essen, Düsseldorf en
Keulen om inspiratie op te doen,
zeker rond Kerstmis. En deden
vervolgens alles zelf: van idee tot
en met uitvoering.’ Daarom ook is
het een goede leerschool geweest,
zegt hij. ‘We leerden met verschillende materialen werken, lassen,
elektrotechniek, timmeren, alles.
We waren allround. Als je bij onze
afdeling kwam, kreeg je een goede
opleiding.’
Diverse creatieve ondernemers leren in de loop der jaren bij V&D
het vak of doen er ervaring op. Cor
van Leipsig, nu stylist bij Berden,
begint er zijn carrière. Kunstenaar
Ger Janssen werkt er. Hij is nu in
Venlo vooral bekend om het beeld
’t Paeterke bij Domani en de bronzen kopjes op het hekwerk rond
de kerk. Jeu Canjels begint na zijn
korte periode bij V&D zijn eigen
bedrijf, CAS standbouw in Belfeld.
Frans Stevens, die nog chef van de
afdeling wordt en zo’n dertig jaar
bij V&D blijft, gaat uiteindelijk op
eigen benen verder met ontwerpbureau FPA Design. En ook Otto Pril

en Peter van ’t Hof worden creatieve
zelfstandigen; na hun V&D-tijd
werken ze nog diverse keren samen
aan grote commerciële projecten.
Ruud Hermans verkast in 1972 naar
Berden. ‘Het hoofdkantoor van
Vroom bepaalde op een gegeven
moment hoe de etalage eruit moest
zien. De doodsteek voor de creativiteit. Dat werd later nog erger, toen
etalages grotendeels verdwenen
omdat je vanaf de straat de winkel
in moest kunnen kijken.’ Bij Berden sleept hij diverse prijzen in de
wacht, met als grootste prestatie de
tweede prijs in een internationale
etaleurswedstrijd met dertienhonderd deelnemers.
De drie kijken terug op een onvergetelijke tijd bij V&D. Van ’t Hof en
Hermans niet in de laatste plaats
omdat ze er hun vrouw leerden
kennen. Ruud Hermans had zijn
oog laten vallen op een meisje aan
de overkant van ‘zijn’ etalage, bij
House of Shoes in de Vleesstraat. En
Van ’t Hof vond het geluk bij de etaleuze van C&A. Maar het was vooral
een tijd waarin alles kon en alles
mocht. ‘Tijd zat, geld zat, mensen
zat’, verwoordt Hermans de periode 1960-1970. ‘Daardoor was er ook
veel ruimte voor humor en katten-

kwaad. De decoratie-afdeling zat op
de bovenste verdieping. Daar hing
een zwarte telefoon aan de wand.
Op een dag had Peter het luisterdeel
van de hoorn zwart geverfd. Vervolgens riep hij meneer Sliepenbeek,
verkoopchef. “Telefoon voor u!”
Sliepenbeek pakte de hoorn van de
haak, luisterde, maar er was natuurlijk niemand aan de andere kant
van de lijn. Hij liep wel de hele dag
met een zwart oor rond.’ Diezelfde
bakelieten telefoon sneuvelt op een
dag tijdens een kuitpartijtje. Van ’t
Hof: ‘We haalden het ding uit elkaar
en monteerden de draaischijf aan
de buitenkant van een kast die daar
stond. Daaromheen tekenden we
een toestel. Van de hoorn maakten
we een los spreek- en luisterdeel,
zoals vroeger in de films van de
Dikke en de Dunne. Sliepenbeek
kon het niet waarderen, die had
geen gevoel voor humor. Kon ik
me weer melden bij de baas, Wob
Vroom. Ik vond dat geen probleem,
want Wob en ik konden het goed
vinden samen. Soms belde hij me of
ik tijd had. Zaten we de hele middag
te schaken. Een toptijd.’ <

Marc van de Ven (1966) is freelance tekstschrijver en
redacteur van de Buun
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door Sven Poels
foto’s Marianne van den Adel

‘Jan is VVV
en

VVV is Jan’
Jan Sanders, de afgelopen dertig jaar uitbater
van achtereenvolgens het spelers-, jeugde n s u p p o r t e r s h o m e b i j V V V-V e n l o , i s d o o r d e
Koelclub aan de kant gezet. Zonder opgaaf van
redenen, zegt hij zelf, maar VVV ontkent dat.
Supporters verrasten hem met een barbecue om
hem te bedanken. ‘Het deed me meer dan het
o f f i c i ë l e a f s c h e i d b i j V V V. ’

Manusje van alles verlaat De Koel
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Venlo, zaterdagavond 16 juli 2016. Een veertigtal mensen is bij Ut Gildehoès bijeengekomen om stil te staan
bij het vertrek van Jan Sanders bij VVV. Jan, die er dan
dertig jaar als uitbater van respectievelijk het spelers-,
jeugd- en supportershome van de Venlose voetbalclub
op heeft zitten, weet zelf nog van niets als hij thuis, op
de Casinoweg, wordt opgehaald. Hij stapt in de auto en
is in de veronderstelling dat hij met een paar supporters
in de binnenstad een drankje gaat doen, maar de route
leidt naar Stalbergweg nummer 332. Jan stapt uit en
ziet op het zonovergoten buitenterras van Ut Gildehoès
tientallen bekende gezichten. Hij kijkt zijn ogen uit.
Oude vrienden van de kegelclub, supporters en enkele
ex-spelers van VVV: één voor één neemt hij ze in zich

op. Ondanks zijn 72 jaar is zijn waarnemingsvermogen
nog altijd feilloos. Hij gaat zitten bij een kliekje leeftijdsgenoten en laat het allemaal over zich heen komen.
De reden van de ‘reünie’ is hem inmiddels duidelijk.
De barbecue wordt aangezet. De tap vloeit rijkelijk.
Té rijkelijk, naar Jans oordeel. Als hij ziet dat er bier verspild wordt staat hij resoluut op en doet voor hoe het
moet. Hij checkt of de druk goed is en produceert vervolgens in een handomdraai het ene perfecte pilsje na
het andere. Dít is wat Jan, horecatijger, het liefst doet.
Achter de tap en tussen zijn dierbare kennissen en
vrienden is hij in zijn element, gelukzalig bijna.
De sfeer wordt losser, uitbundiger en ook melancholischer naarmate de zon achter de herberg zakt. Anek-
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dotes worden opgehaald, Jans ontslag bij VVV is een
terugkerend gespreksonderwerp. De avond gaat voorbij zoals zoveel avonden in het huiselijke, vaak bomvolle supporterscafé: gezellig en veel te snel.
In de late uurtjes, voordat Jan aanstalten maakt om weer
naar huis te gaan, krijgt hij nog een cadeau. Het is een
shirt van VVV, met op de achterkant een korte, krachtige boodschap: ‘Bedank Jan’. De normaal zo stoïcijnse
horecabaas houdt het niet droog: tranen vallen over zijn
doorgroefde wangen, wetende dat dit het eindpunt van
zijn tijdperk bij VVV markeert. ‘Jullie krijgen me nooit
stil,’ zegt hij, ‘maar nu wel.’
Ruim twee weken later wordt het Jan nog altijd te veel
als hij terugdenkt aan de onvergetelijke afsluiting van
de voor hem georganiseerde barbecue. ‘Ik ben er emotioneel van geweest; ik krijg het nu weer,’ vertelt hij met
glanzende ogen. We zitten op het overdekte buitenterras van de Casinoflat, waar in alle rust kan worden gereflecteerd op heden, verleden en toekomst. ‘Het deed me
meer dan het officiële afscheid bij VVV’, vervolgt Jan na
een korte stilte. ‘Het was oprecht. Gewoon perfect, een
schitterende avond.’
Jan Sanders is een begrip onder VVV-supporters. De
geboren en getogen Nijmegenaar kwam eind jaren zestig naar het centrum van de hoofdstad van Noord-Limburg; eerst als eigenaar van café Tuf-Tuf op de Parade
– ‘Dat was dé tent van Venlo’ – en vanaf 1976 als werknemer en later uitbater van café en kegelclub De Krômme
Schuuver. Daarmee stopte hij in 1986, waarna hij nog in
datzelfde jaar overging tot vrijwilligerswerk bij VVV.
‘Ik begon met het uithelpen bij wedstrijden van het
eerste,’ blikt Jan terug. ‘Tot manager Wiel Teeuwen op
me afstapte en zei: “Jan, we zoeken iemand voor het
spelershome”. Ik ging op gesprek bij de spelersraad en
vijf minuten later was het rond.’
Met name aan de eerste vijftien jaar koestert Jan warme herinneringen. ‘Toen was het nog gezellig. VVV was
een voetbalclub, niet het bedrijf dat het nu is. Spelers
belden me zelfs op hun vrije dag op om te vragen of ze
bij me langs konden komen.’ Hele generaties trokken
voorbij. ‘Jay Driessen, Maurice Graef, Werner Smits,
Louis Laros, John Wolter, Rob Zegers, Maurice Rayer,
John de Wolf, Milko Pieren... Van elk tijdperk kan ik er
wel een paar noemen.’
Aan het begin van deze eeuw werd stadion De Koel
grondig verbouwd en kwam er een supporters- annex
jeugdruimte bij. ‘Omdat ik rook – daar had de toenmalige trainer Wim Dusseldorp een hekel aan – moest
ik het spelershome uit en het nieuwe supporters- en
jeugdhome in.’
Rond die tijd kwam er volgens Jan, die zijn werk tot
die tijd altijd vrijwillig had gedaan, een omslagpunt:
‘VVV werd groter en groter, wat ten koste ging van de
sfeer. Vroeger was het één grote familie en zo werd je
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ook behandeld.’ Een contrast met de huidige tijd. ‘Nu
gaan spelers na een training of wedstrijd zo gauw mogelijk naar huis.’
Ook beleidsmatig vond er een verschuiving plaats.
‘Eind februari, begin maart 2016 moest ik bij directeur Marco Bogers op kantoor komen. “We willen wat
anders met het supportershome”, zei hij. Iets met gezonde voeding en zo. Ik zei: “Dat kan ik ook”. Maar er
moest volgens hem iemand anders in komen. Ik ben
toen opgestaan, omdat ik het niet meer kon aanhoren.’
Jans contract – ‘Ik stond voor vijftien uur op de loonlijst, maar werkte wel vijftig, zestig uur in de week’ –
werd per 1 juli 2016 beëindigd. Als dank voor bewezen
diensten kreeg hij een lunch aangeboden bij hotel-restaurant Van der Valk en een officieel afscheid in de rust
tijdens de Herman Teeuwen Memorial. ‘Allemaal leuk
en aardig, maar dat is de PR van VVV. Het had voor mij
niet gehoeven. Liever had ik antwoord gekregen op de
waarom-vraag. De reden dat ik weg moest hebben ze
nooit gegeven en dat knelt nog steeds. Desnoods hadden ze gezegd dat ik te oud was, dan had ik daar vrede
mee gehad.’ De knop zomaar even omdraaien gaat na al
die jaren niet. ‘Hoe ik ermee moet omgaan, weet ik nu
nog niet. Ik ben in een heel diep gat gevallen, weet niet
wat ik ’s ochtends doen moet.’
Dat klinkt dubbel - zelf opstaan en weglopen tijdens
een gesprek met Marco Bogers, en daarna klagen dat
niemand hem iets uit wil leggen. Het tekent Jan. De
emotie voert de boventoon. Logisch, want in zijn leven
draaide zo’n beetje alles om VVV. Dertig jaar lang. In al
die tijd miste hij geen enkele thuiswedstrijd en, afgezien
van de laatste jaren, ook geen enkele uitwedstrijd. Bijna
elke dag was hij op ‘zijn’ club te vinden, van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat. ‘Of mijn opvolger dat ook doet,
weet ik niet.’
Jan, manusje van alles, deed naar eigen zeggen alles
wat er van hem gevraagd werd. ‘Ik heb jeugdspelertjes
met eigen vervoer opgehaald. Ik heb spelers opgepikt
en weggebracht; toen ze er een dag voor het trainingskamp achter kwamen dat Uche (Nwofor, VVV-speler
tussen 2011 en 2014, red.) geen visum had, heb ik hem
door de sneeuw naar Rotterdam gereden en daar uren
in de kou gewacht. Ik heb zelfs een keer een wedstrijd
van de reserves gevlagd.’ De conclusie komt met een
glimlach: ‘Eigenlijk heb ik alles wel gedaan, behalve de
boekhouding. Ik denk niet dat dat te vervangen is.’
Toch wil Jan geen middelvinger opsteken. ‘Ik heb
een verschrikkelijk goede tijd gehad bij VVV, ik wil nu
dan ook niet met modder gaan gooien. Ik heb een seizoenkaart voor het leven gekregen en blijf er toch heen
gaan. En reken er maar op dat ik gewoon nog het supportershome binnenloop.’
Iemand die het wel even helemaal gehad heeft met VVV,
is Marianne van den Adel, samen met Tom Ebus, Tim

Reactie VVV
Volgens VVV-directeur Marco Bogers is Jan Sanders
wel degelijk ingelicht over de reden van zijn vertrek.
‘Jan heeft een mooie, respectabele leeftijd bereikt
en er komt een keer een einde aan. We hebben een
aantal keer een gesprek gehad waarin dit duidelijk
is aangegeven. Natuurlijk doet het afscheid zeer en
ik begrijp de teleurstelling goed, maar soms moet
je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Jan
kent lichamelijke ongemakken, loopt wat moeilijk.
Het was een mooi moment om er een keer een punt
achter te zetten.’ De keuze was niet makkelijk, aldus
Bogers. ‘Jan was een geweldige kracht en heeft
veel betekend voor de club. Hij heeft altijd alles op
zijn rechttoe-rechtaan manier gedaan. Hij is zeer
gewaardeerd en we hebben hem bedankt voor zijn
bewezen diensten. Jan blijft altijd welkom bij VVV.’

van der Hoogt en haar vriend Remy Hendrickx initiatiefnemer van Jans barbecue. ‘Na meer dan twintig jaar
heb ik voor het eerst mijn seizoenkaart niet verlengd,’
vertelt ze, een paar dagen na het gesprek met Jan. ‘Ik
ben een van de oprichters van de OSW (Onafhankelijke
Supportersvereniging Westside, red.) en zit namens
deze club in de Supporters Adviesraad. We worden
gevraagd mee te denken, maar vervolgens wordt daar
niks mee gedaan. We hebben aangegeven dat we Jan,
de verbindende factor, graag zagen blijven als uitbater
van ons supportershome. Maar daar is niet naar geluisterd. Waarom heeft VVV dan een Adviesraad? Ik neem
het VVV kwalijk dat Jan niet eens de vraag is gesteld
wat hij, ondanks de wenselijke wijzigingen in het supportershome, voor de club wil en kan betekenen.’ Voor
Marianne was het de druppel. ‘VVV is zijn gezicht en
identiteit kwijtgeraakt.’
‘Een club als Ajax is een beursgenoteerd bedrijf,
terwijl VVV bekendstaat als familiair en benaderbaar,’
vult Remy aan. ‘Dat wás ook het supportershome. Jan is
VVV en VVV is Jan. Ik denk dan: ben blij met wat je hebt
en koester je cultuurbewakers. Maar nee: Jan is afgeserveerd zonder plan B, terwijl hij zich het schompes stond
te werken en de goedkoopste man op de loonlijst was.’
Tom, die vanaf zijn vijftiende acht jaar bij Jan achter
de bar stond, is het met Remy eens: ‘Jan was een be-

taalde vrijwilliger. Hij werkte elke dag van acht tot vijf,
kreeg de extra uren niet betaald. Vind maar eens iemand
anders die dat met zoveel liefde voor de club doet.’ Hij
noemt het ontslag onnodig. ‘VVV wil professionaliseren, terwijl de plannen voor het nieuwe stadion zijn
afgeketst en de begroting ieder jaar minder wordt. Zo
blijft het een veredelde amateurclub, wat tegelijk ook
de charme is. En als je dan toch blijft aanmodderen,
koester dan de mensen die je hebt. Oké, Jan heeft een
gebruiksaanwijzing, maar hij is absoluut een gouden
vent. Iedereen liep met hem weg.’ Tom vindt de zet van
VVV dan ook onbegrijpelijk. ‘Dat ze onder het mom van
“professionaliseren” een clubman die er al dertig jaar
zit eruit gooien en zijn leven afnemen, daar zakt me de
broek van af.’ Marianne: ‘Bij VVV is het altijd kortetermijndenken.’
Het drietal kijkt in ieder geval terug op een geslaagde barbecue. ‘Het was geweldig’, aldus Marianne. ‘Het
was ontiegelijk mooi om te zien hoe ontroerd Jan was.’
‘Maar’, zo benadrukt Remy tot slot, ‘een afscheidsfeest
was het niet. Eerder een reünie.’ Een reünie die, zoals
het ernaar uitziet, jaarlijks zal terugkeren. Opdat het
onvervangbare VVV-icoon herinnerd blijft worden aan
die twee simpele, maar veelzeggende woorden: ‘Bedank Jan’. <

‘Sven Poels (1988) is freelance-journalist en tekstschrijver. Hij is werkzaam voor Dagblad de Limburger, magazine Alles Palletie en de weekkranten 1Lokaal & Peel en
Maas. Ook is hij columnist en blogger voor de website www.krag.nu.
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De Biesbosch in
met CEES

RULLENS

Een kleurrijke nomade die altijd woonde waar hij
werkte, lijkt in Venlo tot rust te zijn gekomen. Cees
Rullens zou kapper, leraar en priester worden, maar
werd muzikant en acteur, ís regisseur en wordt
schrijver. Theaterspektakelstukken als de opening
van de Floriade, het Draaksteken, de Passiespelen
en de Venlose Revue werden onder zijn leiding opgevoerd. Om de haos Venlonaer beter te leren kennen, keren we met hem terug naar zijn Brabantse
geboortedorp Made en zijn geliefde Biesbosch. Een
liefde die hij deelde met zijn vader die hem onbedoor Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde
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doeld dit pad ophielp.
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De Biesbosch
Bij café Diepstraten in de oude jachthaven van Drimmelen ontmoeten we Cees Rullens. Het is bewolkt maar droog na dagen van hevige
kent geen grenzen en
gaat zijn eigen weg. Zo regenbuien. Bootjes wachten schommelend op huurders en beter weer.
Cees is in gesprek met Toni Diepstraten, eigenaar van de kroeg annex
ben ik ook
botenverhuur. Hij volgde zijn vader Toontje op, hij wel. ‘Sluiten ze hier
in juni verdomme twee weken de rotonde naar Drimmelen af, kan dat
niet in januari?’, klaagt Toni. ‘Dat is toch van de zotte.’ Vader Toontje
spuit intussen, gekleed in een oranje regenjas, de kade schoon die is
overspoeld met resten uit overstromende rioolputten.
Cees Rullens was hier op deze kade kind aan huis, zo vertelt hij staande
aan het roer van het bootje dat hij heeft geregeld. ‘Dit is de oudste haven van Drimmelen, we hadden hier vroeger een eigen roeiboot en later
een speedboot liggen’, zegt de in 1959 in Made geboren Brabander terwijl hij het vaartuig behendig de haven uitloodst. ‘Daarmee gingen mijn
vader en ik altijd jagen en stropen in de Biesbosch. Meestal op maandag
want dan was onze kapsalon dicht. Ik was dus vaak ‘ziek’ op maandag.
Op onze tochten was het soms uren stil, mijn vader was een binnenvetter, maar ook dat kan heel intiem zijn. Ik heb een fantastische jeugd
gehad. Hier in de Biesbosch leer je voor jezelf te zorgen, wildkamperen
onder de blote hemel zover mogelijk van mensen vandaan. Ik heb daar
nog een hele tijd een woonboot gehad. De Biesbosch kent geen grenzen
en gaat zijn eigen weg. Zo ben ik ook.’
Houdoe, ik ga
Hij ging zijn eigen weg. Cees was veertien toen hij in zijn eentje naar Pa-
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rijs liftte. Omdat hij zijn accordeon had meegenomen, hield hij het daar
een tijdje vol. ‘Een half uurtje op straat spelen leverde een paar honderd
francs op. Daar kocht ik brood van dat ik deelde met de mensen die
met mij op straat woonden. Ik liep thuis weg na een ruzie, ik weet niet
eens meer waarover. Op mijn tiende stond ik al een keer bij de achterdeur met de tekst “houdoe, ik ga”. Maar op mijn veertiende ging ik echt.
Daar ben ik niet trots op, het was een impulsieve actie.’
Cees is de oudste uit het gezin Rullens, hij heeft nog een zus Jolène en
broer John. In het dorp was Ceesje een excentriekeling die de aandacht
trok met de kleren die hij droeg. Vaak gemaakt door zijn moeder. ‘Het
artistieke heb ik van mijn moeders kant. Ze heeft een spatje zigeunerbloed. Mijn overgrootmoeder schijnt ooit vreemd gegaan te zijn met een
zigeuner, vertrouwde mijn oma me ooit toe. Die bivakkeerden in ons
dorp op een vaste plek. Het was vlak voor de Eerste Wereldoorlog, mijn
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woner van de Biesbosch en goede vriend van Cees. ‘Je mag hier eigenlijk niet komen, maar Jan vindt het wel goed als ik aanleg. Ik heb zijn
dochters in de klas gehad. Drie schatten, maar als ik iemand ook een
zoon had gegund dan was het Jan. Handen als kolenschoppen, altijd
aan het rondstruinen. Zo te zien is hij er nu niet.’ In een verboden-in-tevaren inham wordt het bootje vastgemaakt met een touw. Dan komen
er een zak met worstenbroodjes en wat eierkoeken tevoorschijn uit een
meegebrachte boodschappentas. ‘Even iets eten voordat we te voet de
Biesbosch intrekken.’ Buiten proviand blijkt Cees ook andere kleren te
hebben meegenomen. ‘Deze beige blouse is wellicht wat saai, ik heb
ook jasjes met meer kleur. Beter voor de foto misschien.’ En zonder de
reactie van fotograaf Peter de Ronde af te wachten trekt hij een felgroen
jasje met puntmuts aan. ‘Ik draag graag opvallende kleren, mijn hele
leven al. Misschien wel door David Bowie, zo hetero als wat maar wel je
vrouwelijke kant laten zien. Dat herken ik ook in mezelf.’
Er wordt nog een briefje geschreven aan Jan Reuser, waarop Cees meldt
dat hij het is die hier illegaal heeft aangemeerd. Nadat dit goed zichtbaar is bevestigd, gaan we aan land. ‘Hier rechts lag mijn woonboot,
daar kwam ik voor vakantie en om te werken toen ik nog in Maastricht
zat.’
Maastricht is de stad waar Cees Rullens op z’n 24e een tweede leven begon. In zijn eerste leven had hij de kapperszaak van zijn ouders moeten overnemen, maar werd hij leraar. Eenmaal terug uit Parijs wilde de
15-jarige Cees Rullens priester worden, zo vertelt hij tijdens de wandeling door drassige velden. Af en toe onderbroken door een hek waar
overheen geklommen moet worden. ‘Alles om de wereld te verbeteren,
maar het celibaat zag ik niet zitten.’

overgrootvader lag aan het front en toen moet het gebeurd zijn. Veertien
kinderen, allemaal blond, behalve mijn opa. Die was hartstikke donker.
Vanaf toen begon mijn familie te spelen en muziek te maken. Opa Jan
de Wijs was muzikant en socialist. Ik speelde ook in bandjes, eerst een
amusementsbandje en later een rock ’n roll-band: New Faces. En ik heb
nooit rust, ben altijd onderweg, een nomade.’ Zijn moeder, op wie Cees
naar eigen zeggen qua karakter het meeste lijkt, begreep dit beter dan
zijn vader. ‘Mijn moeder was naaister maar had moeten mogen studeren. Zij snapte me en heeft me meer dan eens de hand boven het hoofd
gehouden. Echt bevorderlijk waren mijn strapatsen niet voor de relatie
tussen mijn vader en moeder.’
Worstenbroodjes en een felgroen jasje
We zijn onderweg naar de eendenkooi van Jan Reuser, een bekende be-
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Cees deed de havo in Oosterhout, waar hij een professionele toneelgroep zag. Na die voorstelling dacht hij “dat heeft zin, dat wil ik na de
havo gaan doen”. Hij was zestien. ‘Ik weet nog dat ik vanuit een telefooncel gebeld heb naar een toneelschool om informatie op te vragen.
Toen de envelop in de bus viel waren de rapen gaar. Mijn vader ging
ervan uit dat ik als oudste zoon de kapperszaak zou overnemen. Mijn
zus Jolène heeft dat uiteindelijk gedaan, ik zag dat helemaal niet zitten.
De toneelschool heb ik op dat moment laten varen, het was een van de
weinige keren dat ik wel heb geluisterd. Maar goed ook, ik was daar
toen nog veel te jong voor.’
Het werd de Pabo. In Breda. Cees besloot om er op kamers te gaan wonen, want de sfeer tussen vader en zoon thuis was om te snijden. ‘Mijn
vader had al mijn spullen uit het raam gegooid. Het heeft zeker een jaar
geduurd voordat we elkaar weer zagen. Een kwestie van wie zet de eer-
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ste stap. Mijn moeder zag ik wel, in een park in Breda. Ik weet nog dat ze
een tosti-ijzer voor me had meegebracht. Dat doet ’t nog.’

Mijn drempels
vallen hier weg. Ik
voel geen enkele blokkade meer en kan mijn
fantasie de vrije loop
laten

Toch naar de toneelschool
De Pabo dus en op vrijdag en zaterdag deed hij er geschiedenis bij. ‘Ik
zag me al zitten met een schepje langs de Nijl. Archeologie, zalig.’ Het
werd echter niet Egypte waar Cees na zijn afstuderen terecht kwam,
maar een lagere school in Geertruidenberg. Daar kreeg meester Cees
de kinderen van eenden kooiker Jan Reuser in zijn klas. Daarna gaf hij
nog les op de Levensschool in Raamsdonksveer. ‘Maar het klaslokaal
benauwde me. Ik ben auditie gaan doen op drie toneelopleidingen:
Arnhem, Antwerpen en Maastricht. Ik deed onder andere een rock ’n
roll-nummertje op m’n accordeon en werd bij alle drie aangenomen.’
Cees koos voor Maastricht. Het eerste jaar kreeg hij, door zijn eerdere
studies, geen beurs. De accordeon bood opnieuw uitkomst. ‘Ik ging ’s
avonds zingend en spelend alle kroegen langs en kon zo makkelijk de
kost verdienen.’
Na drie kwartier soppen door het prachtige natuurgebied spot fotograaf
Peter een immense boomstronk. Of we daar kunnen komen, vraagt hij
aan Cees. ‘Natuurlijk!’ Het prikkeldraad houdt beide heren niet tegen,
want alles moet wijken voor een mooi plaatje. ‘Kijk, een visarend, prachtig!’ roept Cees enthousiast wanneer hij als Tarzan bovenop de reusachtige omgevallen boomstam over zijn Biesbosch uitkijkt.
Na de toneelopleiding bleef Cees Rullens in Maastricht hangen, met de
woonboot in zijn eigen Biesbosch voor rust en inspiratie. ‘Hier in de natuur kom je echt dicht bij jezelf,’ zegt Cees als we teruglopen naar de
aanmeerplek. ‘Mijn drempels vallen hier weg. Ik voel geen enkele blokkade meer en kan mijn fantasie de vrije loop laten. Geen ‘ja maar’, je laat
dingen toe. Toen ik op de boomstam stond moest ik denken aan Jeroen
Willems, ik ken hem van de toneelschool in Maastricht, zelfde lichting.
Zo plotseling en veel te vroeg overleden, maar wel op een mooie manier.
Op het podium. Zo’n dood wil ik ook wel maar nu nog even niet.’
Sinds een aantal maanden is Cees opa van een kleinzoon, Benjamin.
Hij heeft zelf drie kinderen: Pepe, de vader van Benjamin, Lalí en Zinzi.
‘Pepe geeft les op zwarte scholen in de Bijlmer, heeft een hondenuitlaatservice en op zaterdagen behandelt hij paarden met een trauma.
Lalí organiseert grote festivals en Zinzi runt een restaurant in Amsterdam. Hun moeder is vier jaar geleden overleden aan kanker. We waren
net gescheiden en hadden tot onze eigen verbazing allebei vrij snel een
nieuwe partner. We gunden elkaar onze grote nieuwe liefdes en dat zeiden we ook tegen elkaar. Het leven was vol belofte voor ons allemaal.
Het liep helaas nogal anders.’
Op de koffie bij ons ma in Made
Aangekomen bij onze kajuitboot staat Jan Reuser ons op te wachten. Een
robuuste man, karakteristieke kop en een ferme handdruk. Het klopt
inderdaad wat Cees zei over die handen. Een warme omhelzing voor
Cees. Een grotere passagiersboot die schoolkinderen heeft afgezet voor
een natuurproject is door onze foutparkeeractie op een onhandige plek
moeten aanleggen. Cees en Jan praten elkaar even bij over dorpsgenoten maar vooral over hun kinderen en het eerste kleinkind van Cees.
Na een tochtje in een kano, want ook dat is mooi voor de foto’s, keren we terug naar Drimmelen. Zonder een bezoekje aan ma Annie Rullens kunnen we namelijk niet naar huis. Achter de witte bus van Cees
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Cees en ik waren twee
handen op een buik, maar
Jan was altijd aan het tegenstribbelen

aan rijden we richting Made, naar zijn ouderlijk huis aan de Godfried
Schalckenstraat. De voormalige kapsalon is tegenwoordig een schoonheidssalon. Annie Rullens, 81 jaar, opent met een glimlach op het lieve
gezicht de voordeur van het naastgelegen huis. Binnen lijkt de tijd stil te
hebben gestaan: het decor voor een jaren zestig toneelstuk. Aan tafel in
de voorkamer vertelt ma bij een kop koffie honderduit over Cees en de
andere kinderen. ‘Zijn vader was niet blij toen Cees besloot om naar de
toneelschool te gaan. Maar later zat hij wel op de eerste rij en vertelde
altijd trots aan anderen over Cees. Cees en ik waren twee handen op een
buik, maar Jan was altijd aan het tegenstribbelen. Het was een haan die
als een kip op z’n nest zat. Hij vond het vreselijk toen Cees op z’n 17e op
kamers ging. En helemaal dramatisch toen Cees Jolène meenam naar
Mexico als au pair voor zijn kinderen. Ik zei dan altijd: “Jan, je hebt de
kinderen maar te leen, daar is niks van jou bij.”’ Het allereerste project
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na het afronden van de toneelschool bracht Cees Rullens als acteur inderdaad naar de sloppenwijken in Mexico. Zijn jonge gezin ging mee,
en zus Jolène dus als au pair. Na Mexico verhuisde het gezelschap naar
Rusland, met deze keer ma Annie als oppas. ‘Ik woon waar ik werk. En
gek genoeg werk ik nauwelijks hier in Brabant. Onlangs ben ik verhuisd
naar Egypte in Venlo-Zuid oftewel Tegelen, dat voelde direct als een echt
thuis. Hier wil ik wel blijven.’ Cees woont daar op een woonboerderij aan
de rand van het bos met zijn vrouw Lana Nasser. Drie jaar geleden ontmoette hij de schrijfster, theatermaakster, choreografe en danseres uit
Jordanië. ‘Op de Bolwaterstraat in Venlo nota bene’, lacht Cees. ‘Daar
waren we bezig met de voorbereiding van een vredesproject over vrouwen van verschillende nationaliteiten en religies in het Midden-Oosten.
Dat filmde ik, zij was de organisator.’ Zo laat hij weten terwijl moeder
Annie de koffiekopjes nog maar eens volschenkt.
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Ik heb mijn hele
carrière de mafste en
– hoop ik – indrukwekkendste voorstellingen
gemaakt met prachtige, bezielde mensen

Met film heeft hij veel minder dan met toneel, zo laat hij weten. ‘Film
is toch wachten, het draait niet om het publiek op dat moment zelf. Ik
zie mezelf vooral als regisseur, ik werk het liefst live op locatie. Ik ben
nu bezig met drie, vier producties. De Venlose Revue mag ik voor de
derde keer regisseren en ik doe de eindregie van de solovoorstelling
Turaab (zand) van Lana Nasser. Die speelt over de hele wereld en ik begeleid haar van Luxemburg naar Amerika, van De Balie naar Turkije en
de Maaspoort in Venlo. Lana en ik bereiden daarnaast een voorstelling
voor over de integratie-problematiek, die zal in theaters, maar zeker ook
in asielzoekerscentra gespeeld gaan worden. Nard Reijnders en ik gaan
een zeer eigenwijze operette maken. Hij componeert en het libretto
schrijf ik. En dan zijn er nog twee projecten waar een dezer dagen een
handtekening onder ga zetten. Zolang die er niet staan, mag, kan en wil
ik daar niets over zeggen. Ik ga ook tijd maken voor mijn nieuwe liefde:
schrijven.’
Nieuwe liefde: schrijven
Een nieuwe episode: Cees Rullens de schrijver. Er lopen al wat dingen,
zoals het stuk over vluchtelingen waarin hij tegenstellingen bij elkaar
wil brengen. Iets wat hem z’n hele leven al bezighoudt. ‘Zoals vroeger de
blauwe en de groene fanfare in Maastricht tijdens de Heiligdomsvaart
en zoals nu de Joden en Palestijnen, vluchtelingen en hun nieuwe wereld. Dat is toch die priester in mij.’ Daarnaast schrijft Rullens een handboek voor communityplay. ‘Op de Toneelschool wil iedereen alleen maar
spelen en zelf schitteren. Ik destijds ook. Werken met amateurs, met
hele gemeenschappen was daar echt not done. Ik heb mijn hele carrière
de mafste en – hoop ik – indrukwekkendste voorstellingen gemaakt met
prachtige, bezielde mensen. Je komt van alles tegen: artistiek, maar zeker ook sociaal, organisatorisch, logistiek, PR-matig. En er moet voor de
centjes gezorgd worden. In de afgelopen dertig jaar heb ik veel ervaring
opgedaan en die wil ik, in alle bescheidenheid, delen. Al komt er maar
een exemplaar in de bibliotheek op de Toneelacademie te staan. Dan
heb ik in ieder geval alles gedaan om die idiote kennis beschikbaar te
stellen. Ik merk al schrijvende dat het druipt van de liefde voor de kracht
van die gemeenschap. God, wat kan er veel als een grote groep mensen
dat allemaal wil.’
Daarnaast staan er nog een dichtbundel en een roman op het to-do lijstje van Rullens. ‘Ik schrijf mijn hele leven al gedichten. Een hoop rotzooi,
maar soms zitten er aardige dingen tussen. Die collectie plus nieuwe
poëzie van nu gaan een bundel vormen. En er is een roman in de maak:
Een levensgenieter vecht met het gedrocht dat deze tijd is geworden. Hij
groeit op voor galg en rad, maar blijkt een crimineel met een geweten.
Het feit dat hij de samenleving niet in positieve zin kan wijzigen, brengt
hem via meervoudige persoonlijkheidsstoornissen naar suïcide. En ook
dat lijkt niet te lukken. De roman is niet autobiografisch, mensen met
allerhande problemen zijn samengevoegd tot een personage waarin
voor iedere lezer wel iets herkenbaars zit. Zingeving of het gebrek daaraan vormt het leitmotiv.’
Ketens smelten
Tijdens zijn loopbaan tot nu toe is de regisseur Rullens nooit vies geweest van spektakelstukken waaraan heel veel mensen meewerken. ‘Er
zit altijd liefde en zoveel mogelijk diepgang in mijn voorstellingen, mijn
spelers zijn mensen waar ik vakmatig mee bezig ben maar zeker ook so-
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CEES RULLENS

NAWOORD
Kort na dit inter view is de moeder van Cees Rullens overleden.
Cees Rullens: ‘Ik belde mijn
moeder om af te spreken wanneer ze weer naar Tegelen zou
komen. De laatste keer had ze
zo genoten van ons bos, van ons
woonplezier. Het is er niet meer
van gekomen. Ze werd onwel. We
hoefden niet naar het ziekenhuis te komen. Twee uur later
was ze dood. Ik mocht haar nog
verzorgen zoals zij voor mij heeft
gezorgd. Samen met mijn broer
en zus heb ik haar gekleed, de
ringen aangedaan, de lippen
gestift. Alles dat we nog konden
doen hebben we gedaan. In de
kerk heb ik verteld over de reis
die ik met haar maakte naar
Palestina, hoe we kletsten over
beloofd land en geroofd land,
over de rol van vrouwen, over
de zin van het leven. Hoe we de
Via Dolorosa liepen. Ik zag haar
offers of zoals ze altijd tegen
mij zei: ‘Cees, leef het leven dat
ik had kunnen leven’. Ze zei het
zonder wrok of spijt, meer als
liefdevolle constatering. Zoals
ware moeders dat doen. En de
engelen zongen, de hele kerk
zong zachtjes mee toen neefjes
Sybe op gitaar en Jetze op accordeon met mij speelden: “In de
maneschijn, dansen golfjes klein
en de stromen gaan en komen,
windje ruist heel zacht, brengt
ons sprookjespracht in het
Biesboschland bij nacht.” In die
achtbaan van het afscheid bleken
de laatste foto’s genomen door
Peter de Ronde in het daglicht
van dit inter view. Dankjewel dat
we ze mochten gebruiken voor
het bidprentje, op de tekst van
de H. Mis en zelfs in het marmer
op het graf. Het leven is niet eeuwig, maar het is de moeite waard
om te doen alsof. Het heeft zin.
Gewoon omdat liefde en Liefde
geen grenzen kennen.’

ciaal. Het is mijn taak als regisseur om drempels weg te halen bij acteurs
op het toneel waar ze een personage spelen. Andere laatjes openen daar
gaat het om en dat lukt me ook vrij aardig. Het wrange is dat dit bij mijn
vader nooit gelukt is. Hij is nooit een prater geweest. Nu krijg ik dat wel
uit de acteurs en vraag ik me af waarom ik dat nooit bij mijn vader heb
gedaan.’
Vader Jan Rullens is veertien jaar geleden overleden. ‘Hij werd niet goed
op zijn verjaardag in februari, het was carnaval. Hij ging stilletjes naar
boven en ik sloop achter hem aan. “Ben je bang om dood te gaan, pa?”,
vroeg ik. “Ja,” zei mijn vader. Hij is in het ziekenhuis uiteindelijk ook
overleden aan complicaties na een operatie. Mijn vader is de man waarmee ik de meeste problemen heb gehad, maar we delen de liefde voor
de Biesbosch. Uiterlijk lijk ik het meeste op hem, het karakter heb ik
van mijn moeder. Met haar heb ik nachtenlang zitten praten, over van
alles. Met mijn vader eigenlijk nooit. Acht jaar lang heeft hij me naar
accordeonles gebracht in de auto naar Breda, maar onderweg werd er
nauwelijks iets gezegd. Wat hij zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd
heeft is dat hij me door die accordeonlessen de vrijheid heeft gegeven
om te worden wie ik nu ben. Onbewust was hij de ketens daar zelf aan
het smelten.’<
Lean Hodselmans (1966) is schrijver en freelancejournalist. Ze werkt als verslaggever bij MFM/Dtv in Oss.
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CASA
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lke zondagavond zit
ik hier samen met

een of twee vrienden, in
een van de houten bankjes aan het raam met
uitzicht op de Begijnengang, waar je als voetganger bekeken wordt en
op de fiets genoeg vaart
kunt maken om voor de
cafébezoekers een flits te
zijn. Buiten vakanties en
feestdagen is de zondag een avond van vaste
gasten, voor wie barman
Richard weet wat hij moet
inschenken. Het is een
ritueel geworden kort
nadat we de dertig passeerden, een soort wekelijkse evaluatie aan het
einde van het weekend.
Op vertrouwd terrein.

door Thijs Pennings
foto’s Peter de Ronde
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Ga maar na. De Loco was de eerste kroeg waar ik als

tiener een biertje dronk. Aan dezelfde bankjes waar we
nu op zondag rustig reflecteren, zaten we aan het begin van deze eeuw elke vrijdagmiddag. Dan stroomde
het café bomvol en kwam het bier in pitchers. Het was
het begin van mijn studententijd en de colleges in de
kroegbanken van De Locomotief hoorden steevast bij
de meest interessante van de week. Weer thuis aan het
avondeten was het de kunst om de ogen open te houden.
In de Loco heb ik gefeest bij bar drie (achterin de kroeg)
op zaterdagavond, gezoend tijdens vastelaovend, een
voltooide Venloop gevierd, net als successen van Oranje tijdens EK’s en WK’s. Veel ideeën werden er geboren
in de tijd van Kloeken.nl, er ontstonden vriendschappen en de eerste date met mijn vriendin – u raadt het al
– was in de Loco. (Het was een zondagmiddag en nadat
ik haar naar huis had gebracht, ben ik ‘s avonds teruggegaan voor het zondagritueel.)
Natuurlijk was ik sinds ik het fenomeen kroeg ontdekte
als prettige plek om te verpozen niet altijd in de Loco.
Ik kwam veel in De Gouden Tijger, had prachtavonden
in de Capri en de Begijn en voer mee in de Yellow Submarine. Ging naar Pollux, ClubZes en later de St1. Het
verschil met de Loco: ze zijn er allemaal niet meer. De
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kelder van de Haen bestaat nog maar is allang geen
plek meer waar tieners en twintigers zich op zaterdag
in het zweet dansen. De Galerie was vaak open maar
bijna net zo vaak dicht.
De Locomotief is gebleven. Dat gegeven is het uitgangspunt van dit verhaal. Wat maakt dat deze kroeg
de stormen in horecaland heeft overleefd en bovendien
steeds aantrekkingskracht heeft gehouden op nieuwe
generaties jeugd? Bestaat er zoiets als een geheime
formule, is de locatie van doorslaggevend belang of
zit er iets in het bier? En er is nog iets wat opvalt als je
regelmatig in de Loco komt. Het personeel. Het personeel dat er altijd lijkt te zijn. Als er niet gewerkt hoeft
te worden, nestelen de medewerkers zich gezamenlijk
aan de andere kant van de bar. Vaak op dezelfde plek:
het hoekje bij de Palmbar, vernoemd naar het bier dat
er ooit van de tapkranen kwam.

Het is een dinsdag vroeg in augustus als ik aan
het einde van de middag afspreek met drie bekende
gezichten in het café. Joris Aerts mag je met recht Mister Loco noemen. Hij komt sinds eind jaren tachtig in
het café en stond als student al achter de bar. Sinds
2002 is hij in vaste dienst. Vaak wordt hij aangezien
voor de eigenaar van de kroeg. Begrijpelijk. Richard

van Daal werkt sinds 2007 in De Locomotief. Vooral op
de wat rustigere avonden – zondag, maandag, dinsdag
en woensdag – is hij de gastheer, maar ook op zaterdag werkt hij mee. Als middelbare scholier kwam hij
hier in 1999 voor het eerst. Hij lijkt geboren voor het
horecawerk, gasten die hij kent kunnen rekenen op een
enthousiaste begroeting: ‘Ha sieskes, waat kin ik veur ôg
inschinke?’. Jules Backes is de jongste van de drie. Hij
komt sinds 2004 of 2005 als bezoeker in de Loco en
maakte in 2010 de overstap naar de andere kant van
de bar. Tegenwoordig is hij samen met Stefan Curvers
(die deze middag de drankjes schenkt) en Marc Hesselmans uitbater van de kroeg.
‘De Loco is inderdaad altijd gebleven, maar er verandert natuurlijk wel het een en ander’, zegt Jules. ‘Toen
ik hier net kwam, struikelde je op vrijdagmiddag over
de schooltassen. Dat gebeurt nu niet meer. Op vrijdagmiddag is het niet bijzonder druk, de azvonden zijn in
vergelijking met die tijd juist een stuk drukker. Ik kwam
trouwens niet alleen ná school in de Loco. Op Duitse
dagen wilde ik nog wel eens spijbelen, samen met een
vriend, Julius. Dan gingen we bij de Loco op het terras
zitten. Pruuse kiéke. Nee, m’n ouders weten daar niks
van.’
Het café op de vijfsprong in de binnenstad – het punt

waar Parade, Begijnengang, Gasthuisstraat, Sint Jorisstraat en Grote Kerkstraat samenkomen – is een geliefde plek voor ouders én kinderen. Ze gaan er in de
meeste gevallen niet samen heen maar voelen zich er
wel allemaal thuis. Het komt ongetwijfeld regelmatig
voor dat tieners en twintigers op zaterdagavond op
dezelfde banken staan te dansen waar hun ouders een
paar uur eerder nog rustig zaten te praten met speciaalbier voor de neus. Een van die ouders heeft ‘s nachts
nog wel eens opgebeld, of dochterlief nu eindelijk naar
huis kon komen. Doordeweeks heeft de kroeg veel weg
van een Ierse pub, waar iedereen welkom is. Jong en
oud, maar ook de meest uiteenlopende karakters.
‘Ik heb in de afgelopen vijftien jaar best wel eens gehoord dat de Loco het imago ballentent heeft. Veel hockeyers enzo’, vertelt Joris. ‘Tegelijk worden we af en toe
een alternatieve kroeg genoemd. Twee totaal verschillende dingen. Daaruit blijkt waarschijnlijk dat iedereen
hier komt. De muziek is in bepaalde periodes wel eens
wat alternatiever geweest. Maar meestal wordt er in het
weekend gewoon populaire muziek gedraaid.’
Naast alle hits die langskomen is er één mastodont uit
de popgeschiedenis die onlosmakelijk verbonden is
met het café. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Het
is sinds jaar en dag de plaat waarmee uitgaansavon-
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D o o r d e w ee k s
h eeft d e k r o e g ve e l
weg v an e e n I e r se
pu b, w aar i e d e r ee n
welko m i s . J o n g e n
ou d , maar o o k de
mees t u i t e e n l o pe nd e
ka ra k t e r s
Richard van Daal

den worden afgesloten. De gitaarintro haalt de dansende kroegpopulatie tegen vieren uit haar met bier
doordrenkte zaterdagbubbel en geeft zuurstof aan het
wrange besef dat de nacht eindig is. Voor de barmensen is het een dubbel gevoel, want het nummer kondigt
evengoed het einde aan van een lange en vermoeiende
bardienst. Jules: ‘Pas toen ik het een paar jaar geleden
een keer op de radio hoorde, realiseerde ik me dat het
gewoon een goede, oude plaat is en leerde ik wat de
titel was en wie de artiest. Daarvoor was Stairway to
Heaven iets dat alleen in de kroeg bestond, het laatste
nummer van de Loco.’
Ook dialectmuziek heeft altijd een plek gehad in het
café. Minsekinder trad er vaak op. ‘Locomotief, ik huur ôg
neet’, roept frontman Michiel van der Grinten voordat
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van de plannen is al uitgevoerd, zoals de uitbreiding van
het terras en de lunchkaart. Voorheen kon je als hongerige gast kiezen uit tosti’s, nacho’s en pinda’s, inmidOp de plek waar nu café De Locomotief gevestigd dels zijn er ook broodjes, borrelplankjes en snacks. Aan
is, zat lang geleden een brouwerij. De Hoepel was een de sfeer van de kroeg hoeft weinig te veranderen.
belangrijke brouwerij in de regio, waar onder meer
Venloosch Alt gebrouwen werd. In de Eerste Wereld- ‘Het was natuurlijk een geweldige kans om hier als uitoorlog werden de activiteiten noodgedwongen stil- bater aan de slag te gaan’, zegt Jules. ‘Maar voor mij
gelegd, door een tekort aan gerst en brandstoffen. In speelde ook mee dat ik vond dat de Loco niet verloren
1920 kocht Willem Bedaux het pand. Hij opende er een mocht gaan. Er mocht niet mee gebeuren wat met De
rijwielhandel waarin hij onder andere fietsen van het Gouden Tijger is gebeurd. De andere jongens dachten
merk Locomotief verkocht. Dat merk was goed zicht- er net zo over.’ En dus bestaat de Loco nog. Vanzelfbaar voor voorbijgangers door de gevelreclame van sprekend voor de meeste bezoekers en toch is het niet
de fietsenwinkel. Het was daarom niet vreemd dat het zo logisch als het lijkt: voor hetzelfde geld was de Loco
café dat op die locatie op 31 augustus 1983 de deuren nu een restaurant geweest. Als er twee jaar geleden, op
opende de naam Locomotive kreeg. Zo’n tien jaar later het moment dat Roel Hesselmans stopte, geen nieuwe
veranderde dat in De Locomotief.
uitbater zou zijn gevonden, was eigenaar Meyer Beheer
op zoek gegaan naar een alternatief. Dat alternatief
Sinds 2002 is de Loco in handen van Meyer Beheer, dat had best een eetgelegenheid kunnen zijn. Een pizzeria,
het café overnam van Jan van Groenendaal. Eva Peeters een shoarmazaak of een Caribisch kiprestaurant.
ging de kroeg runnen. Acht jaar deed ze dat, daarna Juist het feit dat de Loco in de loop der jaren verschilnam Roel Hesselmans het stokje over. En sinds vorig lende uitbaters heeft gehad zou volgens Joris Aerts wel
jaar is de bedrijfsleiding in handen van Marc Hessel- eens een succesfactor kunnen zijn. ‘Sommige andere
mans, Stefan Curvers en Jules Backes. Ze zijn ambiti- kroegen zijn heel afhankelijk van de eigenaar of uitbaeus, de drie nieuwe uitbaters. Hebben ideeën. Een deel ter. Naar de Yellow Submarine ging je voor Fred, naar
‘Heej in ôs kroeg liërde weej ôs kinne
en noow wil ik dich noeits miér kwiét’

hij Lekker doën beejein inzet. Het titelnummer van het album Casa Loco is een ode aan de kroeg.
‘In de Casa Loco, vergitse dien leid.
In de Casa Loco, is idderein geweid.
Met ein hert vol leefde en ein fles veur de dors.
In de Casa Loco, zien de nachte van ôs.’
Ook de Hampelemanne speelden vaak in het café. En
het was de thuishaven van (zoemaar), de band van
Lex Uiting en Femke Doensen, met de huidige uitbater Marc Hesselmans op gitaar. De naam wordt niet
genoemd maar het lijkt duidelijk dat het over de Loco
gaat in het refrein van het eerste nummer van de groep,
7.03:
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wel kent. Dat is echt pikant. Alleen moet je me beloven
dat je het niet opschrijft.’
Ze vormen een hechte club, de medewerkers van de
Loco. Veel van hen werken er al lang, sommige komen
in het weekend zelfs speciaal daarvoor terug uit Amsterdam. En als ze dan uiteindelijk met barpensioen
gaan, verhuizen ze naar de andere kant van de toog
om ruimte te maken voor jonge nieuwe aanwas. Vooral
op zaterdagmiddag, dan komen veel voormalig personeelsleden langs. Met of zonder kinderen. De kroeg
houdt zijn aantrekkingskracht. Joris en Richard zijn er
voorlopig nog wel te vinden. Jules ook, hij heeft met
zijn compagnons getekend voor vijf jaar Loco. Als de
zaak goed loopt, gaan ze waarschijnlijk langer door.
Voorlopig loopt de zaak goed.

Ju l e s Ba c k e s

Het is zondagavond en dus zit ik in de Loco. Ri-

chard heeft net twee glazen Leffe Blond gebracht en
wat nootjes. Dit stuk voor de Buun heb ik vanmiddag
geschreven. Toen het ter sprake kwam, een uur geleden aan tafel met de schoonfamilie, kwam een verhaal
bovendrijven van een vastelaovend lang geleden. Het
ging over een dochter die dansend op tafel in het feestgedruis plotseling iemand naast zich ontdekte in exact
dezelfde uitdossing als haar moeder die dag aan had.
Maar die kon het niet zijn, toch? Ze keek nog eens en
het bleek... ach ja, dat begrijpt u.

Old Dutch voor René (Fred Honig en René Evers, TP).
Zonder die ene persoon is zo’n café niet hetzelfde. Wat
dat betreft is hier meer sprake van continuïteit. Mensen
die komen, zeggen niet: we gaan naar Jules. Ze gaan
naar de Loco.’
Net als de veranderingen in de leiding hebben ook
andere ontwikkelingen de sfeer in de kroeg niet ingrijpend veranderd, vindt Joris. ‘Toen het rookverbod werd
ingevoerd, dacht ik echt dat het anders zou worden.
Veel mensen buiten en misschien bezoekers die afhaken en niet meer komen. Een paar jaar later met het
alcoholverbod onder de 18 had ik dat weer. En met de
opkomst van de mobieltjes. Iedereen druk bezig met
zijn eigen schermpje. Natuurlijk zijn er daardoor ook
wel dingen veranderd maar al met al is er veel meer
hetzelfde gebleven.’

wat er aan de hand is en moet je toch wijselijk je mond
houden. Dat is de code. Er wordt niet gepraat. Behalve
die ene keer dat het een goede kameraad van me was
die door zijn vriendin werd bedrogen, toen heb ik het
verteld.’
Ook Joris kent de verhalen: ‘Er hangt hier natuurlijk
een informele sfeer, mensen voelen zich thuis. Gevolg
daarvan is dat je wel eens meemaakt dat mensen ook
ruzie maken alsof ze thuis zijn.’ In een enkel geval gaat
het zo ver dat er maatregelen nodig zijn. Jules: ‘Er is
een voormalig stelletje, een jongen en een meisje, die
mogen niet meer tegelijk in de Loco zijn. Als er eentje
binnen is, wordt de ander aan de deur geweigerd. Anders gaat het mis.’
Er werden aanzoeken gedaan in het café (en er werd ja
gezegd). ‘Niet eens zo lang geleden, bij bar drie nog’,
weet Richard. ‘Al zijn die twee alweer gescheiden.’ Verdriet was er ook. Soms komen er verzoeken binnen van
mensen die na een begrafenis in de Loco een alternatieve koffietafel willen. ‘Vaak jonge mensen. Vrienden
die in hun stamkroeg het glas heffen op een veel te
vroeg overleden maat en herinneringen ophalen. Al die
dingen maak je mee.’

Als muren konden praten, zou je met plezier een
paar avonden uittrekken voor een gesprek met de wanden in De Locomotief. Helaas, muren kunnen dat niet.
De mensen die al jarenlang achter de bar staan wél.
Zij hebben in de loop van de jaren veel zien gebeuren.
‘Ik heb heel veel relaties zien opbloeien en een aantal
ook weer kapot zien gaan’, vertelt Richard. ‘En ik heb
mensen zien vreemdgaan. Op zo’n moment weet je Gevraagd naar de meest pikante anekdotes blijft het
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rustig aan tafel. Die verdomde code. Uiteindelijk begint Richard toch te vertellen. ‘Vroeger gooiden we
vaak emmers met ijsklontjes over zoenende stelletjes
heen. Zelf zoende ik ook nog wel eens onder werktijd.
Soms gingen we zelfs even naar buiten. Nee, nu als
32-jarige is dat minder geworden. Er wordt tegenwoordig sowieso veel minder gekust. Althans, in de kroeg.’
Is er niks pikanters te melden? Hij denkt even na. ‘Toen
de Primark net open was, waren er een aantal Ierse dames in Venlo. Die moesten helpen opstarten. ‘s Avonds
kwamen ze dan bij ons en zetten ze het op een drinken.
Na een paar drankjes waren ze niet te beroerd om hun
borsten aan de rest van het café te laten zien. O ja, en
ik heb nog een verhaal, over twee mensen die iedereen

Een van de vaste gasten op zondag heeft zijn dochter
vaak aan zijn zij. Ook vanavond weer. Hij zit altijd voor
in de kroeg, onderweg naar de wc komt hij langs ons
bankje en blijft hij even staan om te praten. Over muziek, bijvoorbeeld Nick Cave – Into My Arms klonk een
winter lang wekelijks op zondagavond als een haast
religieuze hymne door de kroeg – of over de Loco zelf.
Meestal gaat het over voetbal, we zijn supporter van dezelfde club. ‘Wist je dat dit nu ook een Caribisch kiprestaurant had kunnen zijn?’, vraag ik hem vanavond. Het
blijft stil. Dan schudt hij zijn hoofd en loopt hij door. ‘Ik
hou niet van kip’, hoor ik hem nog net zeggen.<
Thijs Pennings (1982) is eindredacteur nieuws en actualiteiten bij Omroep Venlo.
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De 26-jarige Tegelse
skatester is Europees
Kampioen, drievoudig
Nederlands Kampioen en

wie Candy Jacobs is

Zelfs skatelegende Tony Hawk weet

staat derde op de wereldranglijst. Ze reist de halve
wereld rond om haar sport
uit te oefenen en hoopt
in 2020 mee te doen aan
de Olympische Spelen in
Tokio. ‘Ik wil nog zo lang
mogelijk skaten en me
over tien jaar niet hoeven
af te vragen: wat als?’

door Bas Nollé
foto’s Peter de Ronde, archief
Candy Jacobs
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CANDY JACOBS

‘Zou je niet eens een keer iets gaan dóén met je leven, Candy?’ En:
‘Ben je daar nu niet een beetje te groot voor?’ Ze kan haast niet meer
bijhouden hoe vaak ze dit soort raadgeving de afgelopen jaren te horen
kreeg. Maar Candy Jacobs (26) uit Tegelen doet juist datgene wat ze het
allerliefste doet, hoe goedbedoeld de adviezen ook mogen zijn. Twee
jaar geleden had ze een leuke baan in de jeugdzorg, een mooie auto en
een appartement in Nijmegen. Ze deed iets met haar leven. Althans, zo
zullen veel mensen dat gezien hebben. Mensen die denken dat je met
26 jaar te oud bent om als “hobby” skateboarden te beoefenen. Mensen
die zich settelen, zoals zoveel van haar vriendinnen. Maar niet Candy.
De Tegelse gaf dat allemaal op. Die baan, die woning, die auto. Zonde
van het geld, vond ze. ‘Ik merkte dat ik anders was, of ben, dan veel van
mijn vriendinnen. Ik heb een heel ander leven. Ik leef van wedstrijd tot
wedstrijd.’
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Ze stortte zich, nog meer dan voorheen, op het skateboarden. En als je zo’n honderdvijftig dagen per jaar
van huis bent voor die passie, dan verliezen een mooi
appartement, eigen vervoer en een vaste baan aan
waarde. Candy trok weer bij haar ouders in waar ze,
op de dagen dat ze niet in het buitenland is om te skaten, slaapt en eet. ‘Alles heeft altijd in dienst gestaan
van het skaten. Het is nooit een keuze geweest. Ik
wilde eigenlijk studeren in Eindhoven, maar vond de
mensen in het skatepark daar (Area51, red.) niet tof.
Dus werd het Nijmegen.”
De 26-jarige skatester reist de hele wereld af om aan
wedstrijden mee te doen, van Amerika tot Barcelona
en van Zuid-Afrika tot Basel, maar haar eerste steps
zette ze in haar woonplaats Tegelen. Omdat ze zich
verveelde. Ze had ooit een deck - zo noemen skateboarders hun skateboard - gekregen en haar moeder
opperde dat ze naar het kleine Gulick-skateparkje
ging, op steenworp afstand van thuis. ‘Ik werd op slag
verliefd op skateboarden.’
Vanaf dat moment, in 2003, was ze er niet meer van
haar deck te slaan. Eerst in dat Gulick-park, later op
het Nolensplein waar eind jaren negentig zowat alle
skateboarders uit Venlo, Blerick, Tegelen en Velden
dagelijks samenkwamen. De scene was zo levendig

dat er in 2003 een skatepark werd gebouwd in de
oude veilinghal in Venlo-Zuid. Op initiatief van Blender Skateshop en een hoop fanatieke vrijwilligers
werd er binnen de kortste keren een park uit de grond
gestampt. Ook Candy ‘verhuisde’ mee naar het park,
waar ze zich in rap tempo ontwikkelde. ‘Ik was er elke
dag, de hele dag. Ik had verder geen vrienden, er was
altijd wel iemand in Blender.’ In dat Venlose skatewereldje was ze een van de weinige, zo niet het enige
meisje. Toch voelde ze zich nooit een buitenbeentje.
Candy was eerder one of the guys. ‘Pas toen ik bij een
wedstrijd voor het eerst een ander meisje zag skaten
dacht ik: o ja, zo zeldzaam ben ik ook. Een meisje tussen de jongens.’
Het geeft aan dat vrouwen nog altijd een minderheid
vormen. In 2009 en 2010 eindigde Candy op een door
mannen gedomineerd Nederlands Kampioenschap
ergens rond de zestigste plek, maar wel als hoogste
vrouw. En dus was ze Nederlands Kampioen bij de
vrouwen. ‘De jongens skaten intimiderend. Hun fysieke kracht is zoveel groter en ze zijn zoveel sterker
dan vrouwen. Mannen zijn toch gemaakt om te jagen
en zich als macho te gedragen, dat komt in het skaten
wel van pas. Ik spring niet van dertig trappen af. Een
man moet wel, anders kan-ie het vergeten.’
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Ik den k el k j a a r o p n i euw da t i k n i et
b et er ka n w o r den , ma a r w o r d het ver vo l gen s t o c h

Maar tijden veranderen: er gloort hoop voor de skatende vrouwen, wereldwijd en in Nederland. Dit jaar won Candy voor de derde keer het
NK, waar voor het eerst een aparte wedstrijd voor vrouwen op het programma stond. En in augustus van dit jaar maakte het IOC bekend dat
skateboarden in 2020 een Olympische sport zal zijn. Dat is bijzonder
nieuws, beaamt Candy. ‘Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als
mannen om zich te kwalificeren, dus alles gaat nu gelijk getrokken worden. Qua prijzengeld, toernooien en aantal kwalificatiewedstrijden. Dat
is positief voor skatesters.’
Dat het vrouwenskaten er de laatste jaren een beetje bijhing, illustreert
de Europese titel die Candy won in 2009. Zeven jaar geleden, maar nog
altijd is zij de regerend Europees Kampioen. Er is sindsdien simpelweg
nooit meer een EK georganiseerd. ‘Dat is puur een financieel verhaal.
Vrouwenskaten was gewoon niet interessant genoeg meer. Skaten maakt
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altijd een golfbeweging door wat populariteit betreft.
Het is geen toeval dat Blender skatepark datzelfde
jaar de deuren sloot. Er was gewoon een dipje. Toch
denk ik dat er volgend jaar weer een EK georganiseerd
gaat worden, met het oog op de Olympische Spelen.’
Die Spelen in Tokio, over vier jaar, daar wil Candy
graag deel van uit maken. Ze is dan dertig, dus dat
moet te doen zijn. ‘Ik denk elk jaar opnieuw dat ik
niet beter kan worden, maar word het vervolgens
toch. Bovendien is skaten nog relatief jong. Niemand
weet echt wat de max is qua leeftijd, maar rond de
dertig ben je fysiek en mentaal op je top. Wat dat betreft is het dus ideaal.’
Binnen twee jaar moet al bekend zijn hoe het par-

cours eruit gaat zien én moet het deelnemersveld
rond zijn. Mocht Candy zich onverhoopt niet kwalificeren, hoopt ze dat haar pupil Keet Oldenbeuving
dat wel doet. Dit Nederlandse talent is pas elf jaar
jong maar heeft volgens Candy een gouden toekomst
in het skaten. ‘Ik zei tegen haar: “Eén van ons gaat
sowieso.” Als ik me niet kwalificeer en zij wel ga ik
misschien als haar trainer. Ze is dan vijftien, dus dat
mag geloof ik net.’
Toch zit er ook een keerzijde aan de Olympische erkenning van de sport, vreest Candy. ‘Als de sport qua
populariteit opklimt, veranderen de beweegredenen
om te gaan skaten ook. Dan zeggen ouders bij wijze
van spreken tegen hun kind: kies maar, voetbal of

BUUN

79

CANDY JACOBS

Ska t en i s c ul t uur en de vr i j hei d di e er i n z i t mo et b ew a a r d b l i j ven . Ik ho o p da t de
O l ymp i s c he er ken n i n g di e vr i j hei d n i et i n de w eg s t a a t

skateboarden. Skaten is cultuur en de vrijheid die
erin zit moet bewaard blijven. Ik hoop dat de Olympische erkenning die vrijheid niet in de weg staat.’
Dat hoeft niet zo te zijn. Amerika is een stuk verder als
het gaat om professionalisering van de sport, en Candy heeft niet de indruk dat dat ten koste is gegaan van
de ouderwetse skatecultuur. Ze bracht de afgelopen
zomer zes weken door in Woodward, waar een kleine
duizend jonge skaters en skatesters een zomerkamp
afwerkten. De Tegelse kwam over als visiting pro. Daar
gaf ze de jeugd van negen uur ’s ochtends tot twaalf
uur ’s middags les. ‘De sport wordt daar compleet anders benaderd. Terwijl skaten in Nederland nog altijd
een beetje een hangjeugdimago heeft, ligt de talentontwikkeling daar al op zo’n hoog niveau.’
Hoe Candy dat gemerkt heeft? Nou, wat is er als jong
gastje van tien of twaalf nou toffer dan de prof-skater
die op bezoek komt vanuit Europa te verslaan? Dat
kan met het gangbare spel game of skate, waarbij je
één tegen één het gevecht aangaat. Het houdt in dat
de ene skater een trick doet die de ander moet nadoen. Dat wordt herhaald tot de ene er niet in slaagt
de trick van de ander te kopiëren. Degene die het laat
afweten krijgt de letter S. Vervolgens de letter K en-
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zovoorts tot je het woord skate kunt maken. Wat dus
niet de bedoeling is, want dan heb je verloren. Candy:
‘Ja, ik ben verslagen.’
Desondanks noemt ze dat skatepark in Woodward ‘de
tofste plek op aarde’, en Amerika is het walhalla. Dat
beleefde ze kort voor de zomer ook weer in Austin,
Texas. Daar deed ze mee aan de X-Games, de hoogmis van de extreme sporten. En daar overkwam haar
iets bijzonders. Toen ze in de vrije training het skatepark rond reed, stond Tony Hawk langs de kant. Alsof
Maradona naar je voetbaltraining komt kijken. Hawk,
die zo’n beetje eigenhandig de sport groot maakte,
verzorgde het commentaar op een Amerikaanse
sportzender. Voor aanvang van de wedstrijd keek hij
wat rond en knipte een paar foto’s. Toen Candy na
haar trainingsrondje naar de zijkant liep, vroeg ze
of Hawk met haar op de foto wilde. ‘Jazeker, Candy’,
sprak de levende legende. ‘Goed geskate daarnet.’
Candy, nu: ‘Hij wist gewoon mijn naam! Dat was echt
niet normaal. Hij is van een ander niveau. Vroeger
speelde ik Tony Hawk’s Pro Skater op de spelcomputer. Samen met mijn broertje, om en om ieder tien
minuten, en daar stond ik ineens een praatje met
hem te maken en hij bleek mij te kennen. Dat was vrij
onwerkelijk.’
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Bas Nollé (1991) is journalist bij onder meer De Limburger en was in de jaren rond de eeuwwisseling zelf
skater. Bas skatete toentertijd ook nog samen met
Candy.
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financiële bijdrage (maximaal 2.100 euro per maand) en ze krijgt een ovchipkaart om naar skateparken in heel Nederland te kunnen reizen. ‘De
brief aan het NOC*NSF ligt klaar. Ik hoop gewoon nog zolang mogelijk
te kunnen skaten en daar kan die A-status bij helpen. Of dat nu nog vier,
tien of veertien jaar is, maakt me niet uit. Ik wil me gewoon niet ooit
hoeven af te vragen: wat als?’
Behalve de A-status voor haarzelf, hoopt Candy ook dat skateboarden
nu eindelijk wat serieuzer genomen gaat worden. Met name in eigen
land. Dat het skaten op meer plekken mogelijk wordt en zich eindelijk
eens ontdoet van dat hangjeugdimago, zoals ze het zelf noemt. Maar
bovenal, dat het als een serieuze sport wordt beschouwd. Opdat niemand ooit meer tegen haar zal zeggen: ‘Ben je daar nu niet een beetje
te oud voor?’<

S C H O O LV E R L A T E R S D R O M E N J A G E R S

Ze hoopt volgend jaar sterker voor de dag te komen dan ooit. Nu ze geen
vaste baan meer heeft, kan ze de hele winter doortrainen. Bovendien
traint ze sinds dit jaar drie keer per week in de sportschool met een
sportcoach van haar sponsor Cariphy. Om zich volledig op het sportieve
aspect te kunnen richten, zou die A-status alles een stuk makkelijker
maken. Het NOC verzorgt dan begeleiding, ze maakt aanspraak op een

Bodi Kiefer (17) DIPLOMA Havo Blariacum College Blerick VERVOLG Applied Science bij Fontys in Eindhoven. Deze opleiding is
vooral gericht op scheikunde en biologie. VERHUIZEN Ik heb voor Eindhoven gekozen omdat die stad niet ver weg is zodat ik elke
dag op en neer met de trein kan reizen MISSEN Mijn vrienden uit de klas, waar ik 5 jaar mee heb opgetrokken DROOM Ik wil later
graag onderzoek doen op het gebied van scheikunde, natuurkunde en/of biologie

Candy eindigde uiteindelijk zeer verdienstelijk als vierde, wat meteen
ook een prijs van zevenduizend euro opleverde. Vergeleken daarbij steken de geldprijzen in Europa, waar het vaak gaat om bedragen van een
paar honderd euro voor de winnaar, schril af.
Toch skate Candy de nodige geldprijzen binnen op eigen continent. Afgelopen augustus werd ze derde op één van vijf WK-wedstrijden in het
Spaanse Vigo. In Praag behaalde Candy hetzelfde resultaat, waar ze in
juli ook één WK-wedstrijd wist te winnen. Maar die drie wedstrijden bijeen leverden qua prijzengeld minder op dan die vierde plek in Texas.
Het geld heeft ze nodig om haar sport te kunnen blijven uitoefenen. Eerder startte Candy al een crowdfundingsactie om tienduizend euro op te
halen. Dat was het minimaal benodigde bedrag om naar alle topwedstrijden te gaan, voor vliegtickets en verblijf. Tot nu toe bracht de actie
vijfduizend euro op, maar door die vierde plek op de X-Games en de
bijbehorende geldprijs kan ze het tekort opvangen. Hopelijk draagt de
Olympische erkenning ertoe bij dat ze vanaf volgend jaar een A-status
krijgt van het NOC*NSF, zodat ze niet meer afhankelijk is van bijdrages en prijzengeld. Om daar überhaupt aanspraak op te kunnen maken
moet ze aan het einde van het jaar bij de top-acht van de wereld behoren. Nu staat ze derde op de wereldranglijst.

F ot o Pet er d e Ro nd e

CANDY JACOBS
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door Jaap Stroeken
foto’s archief Jocus

Wie kuste de
Jocushaan
wakker?

1 9 2 9 B oerebroél of Joc u sl eden

We d e r o p s ta n d i n g va n
Ve n l o o s e e u w e n o u d e v o l k s f e e s t

De joeksgeschiedenis wordt herschreven. Lang werd gedacht dat een Venlose
kegelclub in 1935 zorgde voor de terugkeer van Jocus. Na onderzoek in
het gedigitaliseerde Jocusarchief blijkt dat een fabeltje. Wie kuste de
Jocushaan wél wakker? Hoe herleefde de vastelaovend in Venlo eind jaren
dertig en doorstond het de Tweede Wereldoorlog? En hoe verzachtte het
feest het leed tijdens de wederopbouw? Een reconstructie.
De eerste berichten van vastelaovend dateren uit begin 1300. De
eeuwen daarna wordt het feest
actief gevierd met, mede dankzij de sociëteit Jocus Venlo, een
bloeiperiode in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Aan
het begin van de twintigste eeuw
vlakt het enthousiasme af. Georganiseerde initiatieven zijn er
weinig. Besloten bals in zalen
en cafés zijn er wel, maar jaren
met optochten vormen een uit-
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zondering. In 1930 is er een, op
initiatief van Jules Kaiser en Sef
Cornet. Een stadsprins is er niet.
De boérebroélof wordt door de jaren
heen wél gevierd, maar het feest
doet oude tijden niet herleven.
In het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw adverteren
enkele Venlose reisbureaus met
georganiseerde reizen naar het
buitenland: de wereldtentoonstelling in Brussel, een wedstrijd van
het Nederlands elftal in Parijs en

N VC , 2 3 m aart 1 9 2 8 : op en i n g Ven l osc h e

N VC , 1 oktober 1 9 3 5 : i n g ez on den

R adi o C en tral e

bri ef H erm an Z aeyen

een bezoek aan het carnaval in
Düsseldorf of Keulen. In de stad
ontstaat gemor. Er verschijnen ingezonden brieven in de Nieuwe Venlosche Courant: de reisbureaus jagen
inwoners de stad uit, terwijl men
zich juist moet inzetten om het
vertier in eigen stad te stimuleren.
In februari 1935 vraagt een van de
briefschrijvers zich af waarom er
in Venlo geen vastelaovesvoorbereidingen getroffen worden, terwijl

in buurtschap ‘t Ven en Belfeld wel
optochten zijn. Het is een vraag
die diep zit. Het antwoord zal de
vastelaovendviering in Venlo voorgoed laten terugkeren.

‘Grootsch feest’
Op 1 oktober 1935 stuurt Herman
Zaeyen, eigenaar van Reisbureau
W. Zaeyen op de Keulsche Poort
10, een brief naar de Nieuwe Venlosche Courant waarin hij oproept

‘om in onderlinge samenwerking
met alle vereenigingen van Venlo,
op de a.s. vastenavonddagen een
grootsch feest of optocht te organiseren, waardoor een bezoek
aan Venlo door vreemdelingen
wordt bevorderd’. Acht dagen
later zijn 25 personen aanwezig
in Café National. Het zijn vertegenwoordigers van een vijftiental
Venlose verenigingen, de Venlose
middenstand en de vereniging van
kasteleins. Niet onbelangrijk: ook
het Vreemdelingenverkeer is aanwezig. Laatstgenoemde organisatie heeft in de jaren voorafgaande
soortgelijke pogingen ondernomen, maar telkens zonder succes. De aanwezigen zijn het eens:
samen moet het lukken. Waar eerdere initiatieven mislukten door
te laat te beginnen of een gebrek
aan ﬁnanciële middelen, moet en
zal de Venlose vastelaovend nu in
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Vastel aovesz on dag 1 9 3 7 : Pri n s Toën II op h et bal kon van H otel Su i sse

Va stel a o v e s m aan dag 19 3 6 : ope ning J ocus op t ocht

1 93 5 Z e g e l J oc u s

haar oude glorie terugkeren. Er
wordt een comité van zeven mensen aangesteld. De heren Jacques
en Baer Winters, Fons van Straten, Baer Brüll, Pierre Hendrikx,
Herman Zaeyen en Sjraar Truyen
krijgen twee opdrachten mee. Allereerst: in 1936 met ‘een vastenavondoptocht de vastelaovend in
Venlo laten herleven met het doel
om vreemdelingen weer naar Venlo te halen’. De tweede opdracht is
bepaald niet onbelangrijk: zoveel
mogelijk geld binnenhalen om het
hoofddoel te realiseren.

Sprookjes
Op de eerste bijeenkomst spreken
de comitéleden af dat de tijden van
Jocus en de Wannevleegers, ook
een vermaard vastelaovesgezelschap uit de negentiende eeuw,
moeten herleven. Hiervoor wordt
de oude Jocushaan tevoorschijn
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gehaald. Het comité zal tijdens het
feest als bestuur en dus als Raad
van Elf naar buiten treden. Maar
het feest komt er niet vanzelf en
al helemaal niet voor niets. Het
comité stelt vier commissies in:
reclame, pers en propaganda, ﬁnanciën en technische zaken. De
leden gaan voortvarend te werk.
Om het broodnodige geld binnen
te halen werken ze allerlei ideeën
uit: van geschilderde reclameborden tot sluitzegels die Venlose middenstanders op hun post
kunnen plakken en die oproepen
de optocht in Venlo te bezoeken.
Veruit het grootste bedrag halen
de organisatoren op via collectes:
ze zamelen geld in op bals en bijeenkomsten van collegaverenigingen, in cafés, tijdens wedstrijden
van het amateurvoetbal en in de
Venlose binnenstad. Het geldpotje
vult zich in rap tempo: het eerste

den diverse sprookjes uitgebeeld.
Werklozen helpen mee om deze
wagens te bouwen.

Elf van Elf

1 9 3 6 : Joc u s R aod van E l f m et Pri n s C arn aval Toën Z u m di c h

jaar wordt liefst 7.340 gulden opgehaald. Steeds meer Venlonaren sluiten zich aan. Om de band
met de horeca te versterken vindt
iedere bestuurs- en commissievergadering in een andere horecagelegenheid plaats.
In Duitsland wint Hitler ondertussen terrein. Ingestelde maatregelen die het toeristenverkeer
belemmeren zullen het bezoek aan
de optocht beïnvloeden, zo is de

verwachting. Maar de vastelaovend
leeft in de stad die op dat moment
26.531 inwoners telt. Verenigingen en muziekkorpsen uit Venlo
en omliggende dorpen krijgen een
uitnodiging om mee te doen. De
eerste optochtdeelnemers worden
al snel vastgelegd. En hoewel vastelaovend het feest is van de creativiteit, krijgen sommige wagens in
de optocht van de organisatie een
vast thema toegewezen: er wor-

Om de leden en andere belangstellenden bij te praten over de vorderingen schrijft het comité een
carnavalistische vergadering uit:
die allereerste Jocuszitting sinds
de winterslaap vindt plaats op 11
november 1935. Oud-Jocusleden
die eind negentiende eeuw nog
actief waren, worden ook uitgenodigd. Vors Joeccius XI Jacques
Winters praat de vergadering bij.
Uiteraard is er ook muziek: onder
meer het lied Elf van Elf van Lambert Winters en Harry Verhagen is
te horen. Het is een van de eerste
liedjes van het enorme repertoire
dat in de jaren daarna zorgvuldig
wordt opgebouwd. In de context
van die tijd beschrijft Elf van Elf
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het gevoel waar de stad al zo lang
naar uitkijkt. Het is een oproep
aan de Venlonaren om massaal
de vastelaovend van weleer te gaan
vieren: ‘en dae nog haet ech Venloosch
blood, dae strek ziene nek en kreijt ens

dat hij iemand bereid heeft gevonden. Prins Toën I (Zumdich) wordt
op zondag 9 februari 1936 op het
Prinsenbal in Concertgebouw
Prins van Oranje geïnstalleerd als
eerste Prins Carnaval van Jocus

uit tot een vast ritueel op de eerste
vastelaovesdag. Begeleid door de
fanfare en de Venlose Ruiterclub
vormt zich al een ware optocht.
Volgens de Nieuwe Venlosche Courant
staan de Venlonaren vijf rijen dik

langs de route. Vanaf het balkon
van het hotel zwaait de prins de
menigte toe. Het comité heeft iets
teweeggebracht, maar het hoogtepunt moet nog komen. Maandag
25 februari 1936 is de grote dag.

Liefst 45 nummers, waaronder 29
wagens en zes muziekkorpsen,
vormen de eerste Jocusoptocht
sinds de winterslaap. Op foto’s
zien we duizenden mensen langs
de kant. Het doel lijkt bereikt.

1 9 3 6 Op toc h t op stel l i n g Joc u s

good’. Het lied groeit mettertijd
uit tot een evergreen. Een plan om
een grammofoonplaat uit te geven
met de liedjes Elf van Elf en het Ald
Jocusleedje, nu bekend als Jocus intoch-mars, sneuvelt. In plaats daarvan zal de Venlosche Radio Centrale,
gevestigd op de Nieuwstraat en in
1928 opgericht door E. Steijns, de
liedjes in aanloop naar het feest
tweemaal per dag uitzenden.
Wegens succes volgen tot de vastelaovend nog vijf zittingen. De Raad
van Elf besluit dat een Prins Carnaval niet mag ontbreken. Men
beseft echter dat het kort dag is.
Ongeveer drie weken voor de vastelaovend komt de ‘prinsenkwestie’
ter sprake. Er is nog geen kandidaat. Pierre Hendrikx geeft te kennen wel iemand te weten en verlaat
meteen de bestuursvergadering in
Hotel Suisse. Enige tijd later komt
hij terug en deelt de vorst mede
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sinds zijn winterslaap. Waar het
vandaag de dag een groot geheim
is wie Jocusprins wordt, ging het
er in de vooroorlogse jaren anders
aan toe: de nieuwe prins kwam
voorafgaand aan zijn Prinsenbal
gewoon naar de vergaderingen
van de Raad van Elf en stelde zich
voor. Het was tenslotte ‘maar’ vastelaovend.

Voor het eerst sinds jaren beleeft
Venlo weer een vastelaovendfeest
dat de stad in vervoering brengt.
Met dank aan de eendrachtige
samenwerking van de diverse verenigingen, de middenstand en de
horeca. Het toont de oerkracht van
vastelaovend: de Venlonaren zelf
maken het feest mogelijk.

Duizenden mensen

Het succes smaakt naar meer. In
oktober 1936 vindt de allereerste
leedjesaovend plaats, met in totaal
zeven liedjes. Och An! van Baer
Winters en Harry Verhagen wint.
De uitslag wordt bekend gemaakt
op de joeks-aovend van 11 november, de opening van het nieuwe
vastelaovesjaar. Het gevoel dat de
stad het afgelopen jaar na lange
tijd weer heeft vastgegrepen, keert
op deze avond terug en zorgt bovendien voor nieuwe inspiratie.

Vastelaoveszôndaag 1936 verzamelen
zich duizenden mensen in de stad.
Iedereen wil een glimp opvangen
van de prins en zijn gevolg. Vanuit
zijn residentie in Hotel Germania
op de Keulsche Poort (anno 2016
de ING Bank) vertrekt Prins Toën
I met het Jocusgezelschap in optocht naar zijn receptie in Hotel
Suisse op de Vleesstraat (tegenwoordig winkel OPEN32). Het
groeit in de vooroorlogse jaren

Verder bouwen

1 9 3 8 Op toc h N r. 2 9 Ven l on a “ De Z i n g en de M oes”
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1 9 3 9 : i n p akken c adeau ’ s “ Si n terkl aosac ti e”

1 93 8 : Bo e r e b r oé l of op de m ar kt , d e e lne m e r s d r a ge n e e n ge kle ur d la b e l

En improvisatie: op 7 januari 1937
staat de Prônkzitting van Jocus gepland, maar omdat Prinses Juliana
en Prins Bernhard juist op die dag
trouwen, wordt de zitting een paar
dagen uitgesteld.
De vastelaovend van 1937 vindt in
eenzelfde euforie plaats. Jocus
bouwt verder, nieuwe ideeën worden uitgewerkt en het ledenaantal stijgt. Ook in andere plaatsen
blijven de verrichtingen van Jocus
niet onopgemerkt. In 1937 trekken er weer vastelaovendoptochten
door Kerkrade, Weert, Roermond
en Tegelen. De Venlose optocht
wordt nog drukker bezocht dan
het jaar ervoor. Het feest groeit.
Jocus grijpt alle ideeën aan om
de vastelaovesviering uit te bouwen. In het najaar van 1937 wil
bestuurslid Frits Ververgaert naast
de optocht een andere traditie in
ere herstellen: de Venlose boére-
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broélof. Jocus zelf levert het gezelschap waarvan het bruidspaar op
vastelaovesdinsdag 1938 in de
onecht zal worden verbonden.
Hoewel de boérebroélofstraditie veel
ouder is, zal deze nieuwe vorm de
basis blijven voor het schouwspel
dat vandaag de dag niet meer is
weg te denken.

Feest van de creativiteit
Intussen woedt binnen de Raad
van Elf een richtingenstrijd over
hoe de optocht georganiseerd
moet worden. Moeten deelnemers
wederom een vast ontwerp voor
hun wagen of groep meekrijgen
of moet de vrijheid regeren? Het
leidt tot felle discussies. Uiteindelijk neemt de raad een unaniem
besluit: vastelaovend is het feest van
de creativiteit. Optochtdeelnemers
kunnen een vrij ontwerp maken.
Om het volksfeest in 1938 nog

1 9 3 9 : Pri n s C arn aval g aat ti jden s Op toc h t over de Parade.

meer bekendheid te geven, wordt
een folder door heel Nederland
verspreid: ‘Humor zult U in Venlo
vinden zooals U zelden zult hebben gezien of gehoord’. In de
folder zijn onder meer het programma en advertenties van de
diverse cafés, feestzalen en hotels te vinden. Jo Spier, een landelijk bekende illustrator van De
Telegraaf, maakt de omslag en het
vignet. Het heeft effect. Zelfs de
AVRO komt drie dagen opnames
maken in Venlo. Na het succes
van de eerste twee jaren komen

opnieuw duizenden mensen op de
optocht af. Steeds meer buurtverenigingen en andere gezelschappen doen mee. En op dinsdag
sluiten 900 mensen zich aan bij de
boérebroélofsoptocht. De deelnemers
krijgen elk een gekleurd label, dat
per kleur verkocht wordt op de
plek van de vier voormalige stadspoorten. Na de trouwerij van het
Jocus-broédspaar Nel Wamsteker
en Sef Hendrikx verspreiden de
bruiloftsgasten zich afhankelijk
van de kleur van het label over de
Venlose cafés. Daar krijgen ze een

kop kofﬁe en een sneetje krentenbrood met boter. Volgens de
Nieuwe Venlosche Courant wordt ‘een
oude traditie in eere hersteld’.
Weer een jaar later puilt de stad
uit. De optocht op maandag 20
februari 1939 toont Venlo op haar
best. Unieke kleurenfoto’s gemaakt door Lou van der Loo laten
prachtige beelden zien van, zo zou
later blijken, de laatste vooroorlogse optocht. Niet eerder trok
een Jocusoptocht zoveel mensen.
Een bont gezelschap van groepen
en wagens trekt mee. Mensen hangen uit de ramen, strooien confetti. Toch is er ook kritiek. Vanuit de
kerk, zoals dat door de eeuwen vaker gebeurde. Monseigneur Lemmens, bisschop van Roermond,
schrijft een brief aan de kerken en
stelt dat ‘door een stijvend genotzucht en in verband daarmee een
dalend peil van de zedelijkheid de
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1 sep tem ber 1 9 4 5 : op toc h t ter g el eg en hei d van B evri jdi n g sfeest Ven l o

1 se ptem be r 19 4 5 : i n w i jdi n g v a n he t d oor
J o c u s g e sch on k e n oor l ogs m on um e nt t ij d e ns
Bev ri j d i n gs fe e s t .

verdere toename en verspreiding
van de carnaval moet voorkomen
worden.’ Jocus gaat niet op de oproep in, want het zijn mooie tijden
in Venlo. In een paar jaar tijd is het
de vereniging gelukt om de stad
vanuit het niets de vastelaovend van
weleer terug te geven. De belangstelling voor Venlo’s eeuwenoude
volksfeest is overweldigend. Met
dank aan haar eigen inwoners. De
zorgen worden drie dagen opzijgezet. En dat is broodnodig zo zal
blijken, want donkere oorlogswolken pakken zich intussen samen.

Sinterklaasactie
In september 1939 verklaren het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
de oorlog aan Duitsland. Nederland is dan al gemobiliseerd, maar
blijft nog enige tijd neutraal. Toch
is de oorlogsdreiging voelbaar in
Venlo. Op de bestuursvergadering
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van 9 oktober 1939, precies vier
jaar na die allereerste bijeenkomst
in het National, neemt voorzitter
Toën Schrijnen het woord. Geëmotioneerd deelt hij mee dat in
samenspraak met burgemeester
Berger is besloten dat er in 1940
geen grootschalige vastelaovesactiviteiten zullen zijn. De oorlogsdreiging maakt het onmogelijk. Er komen geen liedjesavond,
geen optocht en geen boérebroélof.
Ook wordt er geen Prins Carnaval
uitgeroepen. De vier Jocusprinsen
tot dan toe nemen het regentschap
over. Er zijn wel enkele besloten
zittingen, want ondanks een verordening van de militaire bevelhebber vindt burgemeester Berger
het belangrijk dat de Venlonaren
zich amuseren. Echter: het dragen van maskers en je verkleden
is verboden en op straat mag geen
muziek worden gemaakt. Op 28

1 9 4 5 : z i c h t op Ven l o van af de M aasoever.

januari 1940 is er nog een bal in
Concertgebouw Prins van Oranje.
Ruim 600 bezoekers dansen alsof
het de laatste keer is. Door de verordening is het feest om middernacht afgelopen.
Ook op een ander vlak laat Jocus
zich niet onbetuigd. Ze zet zich in
voor de Venlose soldaten van het
Nederlandse leger die in het land
zijn ingekwartierd. Om hen een
hart onder de riem te steken, komt
er een Sinterklaosactie. In korte tijd

wordt 740,40 gulden opgehaald
via collectes en schenkingen,
maar ook via batige saldo’s van
bals georganiseerd door VHC en
de Venlose Watersportvereniging.
Middels oproepen in de krant melden families ruim 800 soldaten
aan. Zij krijgen een ingepakt cadeau met onder meer chocolade,
shag met vloeitjes en een pakje
speculaas. Venlose bakkers schenken het brood. De pakketjes worden bezorgd via het leger.

Met het geld dat overblijft organiseert Jocus samen met cabaretgroep De Hutspot drie avonden
voor de Venlose soldaten die ingekwartierd zijn op de basissen in
Tilburg, Volkel en Odiliapeel. De
avond in de stadsschouwburg van
Tilburg gaat echter niet door, tot
teleurstelling van de ongeveer duizend aanwezige soldaten. De bus
van de Raod van Elf en De Hutspot
strandt op de heenweg ter hoogte
van Asten in de sneeuw.
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19 4 4 : N ie uw s t r a a t m e t op de achtergro nd Parade en Sin t Martin uskerk.

Oorlog
De oorlog breekt uit. Venlo wordt
ingenomen op 10 mei 1940. Op de
Groote Heide verrijst het grootste
Duitse oorlogsvliegveld van de
regio, de Fliegerhorst. Daarmee
staat de stad op alle gevechtskaarten. De bezetter grijpt hard
in. De Duitsers verrichten enkele
arrestaties onder vermeende tegenstanders. Op de zitting van
11 november 1940 ontbreken de
leden Sjraar Truyen en Jacques
Winters (hoofd van de Venlose
luchtbeschermingsdienst). Zij zijn
overgebracht naar Duitsland.
Ondanks de oorlog laat Jocus zich
niet zomaar stoppen. Ze vraagt bij
het stadsbestuur een onthefﬁng
aan om tijdens de vastelaovesdagen muziek te maken op straat,
maar het bestuur wijst deze aanvraag resoluut af. Waar sportverenigingen tot ver in de oorlog hun
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sport kunnen blijven beoefenen,
worden culturele verenigingen
juist met veel beperkingen geconfronteerd. De bezetter bepaalt.
Onder het mom van een culturele
lezing vinden in februari 1941 twee
besloten zittingen plaats. Op vastelaoveszondag is er een besloten
bijeenkomst bij Sjang Cornet in de
Alde Mert, maar het is een van de
weinige initiatieven.
Op 13 oktober 1941 vergadert de
Raad van Elf bij Sjang Cornet. Vors
Joeccius XI Toën Schrijnen is opgepakt, maar men weet dan nog
niet waar hij heen is gebracht. Later zal blijken dat ook hij door de
Duitsers is geïnterneerd. Jacques
Winters is inmiddels terug in de
stad en zit de bijeenkomst voor.
Tijdens de vergadering klinkt het
geluid van Engelse gevechtsvliegtuigen. Tot tweemaal toe verlaat
Winters de vergadering om per te-

1 9 4 5 : Parade ri c h ti n g Kl aasstraat

lefoon de situatie in de stad op te
nemen. De bijeenkomst gaat nog
even door, maar het geluid houdt
aan. Winters zal de vergadering
voortijdig beëindigen.
Ook in 1942 zijn er besloten zittingen, maar daarna nemen de activiteiten af. Op de ledenvergadering
in april zijn nog maar zeventien
van de vierenzestig leden aanwezig. Het 9x11-jarig Jocusjubileum
wordt niet gevierd. Op 11 november is er nog wel een ‘clubavond’,

maar de vastelaovesviering droogt
op.
De situatie in de stad wordt steeds
nijpender. De opkomst tijdens
bestuurs- en commissievergaderingen van Jocus neemt af. Uit de
notulen leren we waarom: niet alleen nemen de oorlogshandelingen toe, maar de leden vertrouwen
elkaar niet meer. Enkelen zijn op
de hand van de Duitsers. Het leidt
ertoe dat Jocus een pas op de plaats
maakt. Het vaste vergaderlokaal,

het National, is verlaten op vriendelijk doch dringend verzoek van
gastvrouw Mia Breuers. In het café
komen steeds meer hoge Duitse
ofﬁcieren. Door de oorlog verdwijnt vastelaovend naar de achtergrond. Slechts enkele Venlonaren
vieren door. In zijn oorlogsdagboek schrijft Fons Verstraeten dat
in de stad op 3 en 4 maart 1943
vastelaovend wordt gevierd: ‘De
kinderen hebben nog volop carnaval, overal trekken ze door de stra-
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Bevrijdingsfeesten
Op 1 maart 1945 wordt Venlo bevrijd. Het Oranjecomité vraagt
Jocus om de Venlose bevrijdingsfeesten te organiseren. Op vrijdag
31 augustus is er een kinderop-

feesten geeft Jocus veel voldoening. Binnen de vereniging is er
in het najaar twijfel of men de komende vastelaovend wel iets moet
ondernemen. Maar tijdens de vastelaovend van 1946 heerst er een uit-

plaatsen. De burgemeester weigert wederom. De eerste naoorlogse vastelaovenden zijn sober,
maar doen wel een beroep op een
typische vastelaovesvaardigheid:
improvisatie.

gelaten sfeer. Na de verwoestende
oorlog geeft het feest de Venlonaren niet alleen gelegenheid om
alle ellende heel even te vergeten.
De drie dagen lol en plezeer zijn ook
het medicijn om een trauma te
verwerken. In de jaren erna is dit
voelbaar en zichtbaar. Venlo is immers een puinstad geworden. De
meeste cafés zijn gebombardeerd
of zwaar beschadigd. De gemeente stelt de kelder van het postkantoor aan de Keulsche Poort ter
beschikking als feestlocatie. Jocus
neemt snel weer haar intrek in het
Concertgebouw en doet bij de teruggekeerde burgemeester Berger
tevergeefs een verzoek om op het
Nolensplein een feesttent neer te
zetten met vastelaovend. Een jaar
later doet de vereniging hetzelfde
verzoek, maar ze wil de tent nu op
de plek van het gebombardeerde
City Theater op de Vleesstraat

Op vastelaoveszondag 3 maart
1946 trekt er weer een optocht.
Buurtverenigingen maken kartonnen jeeps en kanonnen om mee
te doen bij de ‘sjeep-aanval’. Op
het Nolensplein wordt de belegering van Venlo op carnavalistische
wijze herdacht. De avond voorafgaand is er een joeks-avond in het
National. Daar wordt het legendarische leedje Sjeep! geboren. De
stad stroomt weer vol. Zo ook op
vastelaovesmaandag als de boérebroélof plaats heeft. Ondanks de
omstandigheden lopen 1100 deelnemers mee in de stoet. Maskers
zijn nog steeds verboden en kleding is nog maar beperkt verkrijgbaar. Als alternatief keren mensen
hun kleding binnenstebuiten en
besmeren hun gezicht met rouge
of meel. De vastelaovend is terug en
bloeit in de jaren van de wederopbouw weer op alsof hij nooit weg

1 9 4 6 B oerebroél of

19 4 6 : J ocus op t ocht m e t de beken de karto nn en jeeps o p de V leesstraat

ten met allerlei fantastische kleren
aan, zoals boerinnen, boeren, chinezen, cowboys en nog meer niet
te deﬁniëren kleding.’
Bij de nadering van geallieerde
grondtroepen in het najaar van
1944 verandert Venlo in een frontstad. Zij voeren in oktober en
november 1944 in totaal elf bombardementen uit tegen de Venlose Maasbruggen, om de Duitse
bevoorrading naar het front in de
Peel te blokkeren. Driehonderd
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inwoners komen hierbij om het
leven. De binnenstad loopt een
onuitwisbaar litteken op, haar
inwoners een onverwerkbaar
trauma. Op 14 januari 1945 wordt
Venlo op last van de Duitse bezetter geëvacueerd. Inwoners vluchten naar omliggende dorpen of
krijgen een veilig oord in Friesland
en Groningen. In de niet geëvacueerde wijken zoeken Venlose burgers de kelders op.

tocht en op zaterdag 1 september
volgt een kerkdienst in een gehavende Sint Martinuskerk, gevolgd
door een folkloristische optocht.
Alle Venlose verenigingen lopen
mee, compleet met verenigingsvaandel, en geven zo een eerbetoon aan de stad en haar inwoners.
’s Middags wordt een oorlogsmonument onthuld om de gevallenen te herdenken. Jocus schenkt
de stad een kruis, gemaakt van
balken van de verwoeste Arsenaalkazerne. Tegenwoordig staat het
tussentijds vernieuwde kruis achter de Jongerenkerk.
Een dag later, zondag 2 september 1945, volgt op de Herungerberg de viering van het 350-jarig
bestaan van het Akkermansgilde,
met daarbij de poppen van de
stichters van de stad: Valuas en
zijn vrouw.
De organisatie van de bevrijdings-

BUUN

97

No o d t - D agb oe k u i t de fr on t s t a d
Ven l o
- D a g bl ad v oor N oor d- Li m b ur g 19 4 5 1 95 0 , D agb l ad v oor N oor d- L im b ur g
1 97 5
- D a g bl ad v oor N oor d- Li m b ur g ( 19 7 5 )
O o rl o g e n h e r s t e l i n N oor d- Lim b ur g
1 94 0 -1 9 5 0
- G e m een t e ar c h i e f Ve n l o ( 2 0 11 ) Ve nlo
Ven n el o S ab l on e s Tw i n t i g e euw e n
wo n en aan de M aas
- S e el en , P au l e n S c h r e i n e m ache r s ,
To i n e ( 2 0 11) , B oé r e b r oé l of in Ve nlo
1 91 2-2 0 12
- V.V. G . J oc u s ( 19 6 3 ) , J oc u s e lf m a ol
el f
- Va n d e r Ve e n , Fi n b ar ( 2 0 0 8) , D e t is
Ven l o o s r oe m
- Va n L o k v e n , M i a ( 19 4 4 ) , D r ie b e w og e n m aan de n i n Ve n l o
- Ve rstra e t e n , Fon s ( 19 4 3 ) , Da gb oe k I

Met dank aan:
- A rch i ef V.V. G . J oc u s , K on i n klij ke Bi-

Venloos roem
Zouden de aanwezigen bij die allereerste bijeenkomst op 9 oktober
1935 hebben kunnen bevroeden
wat zij teweeg zouden brengen?
Zij legden een ongekend ondernemerschap aan de dag en brachten het volksfeest waar de Venlose
bevolking zo lang naar hunkerde,
blijvend terug. Want hoewel de
vastelaovend in Venlo enkele decennia in een dal zat, is het feest
ouder en sterker dan bijna welke
steen in de stad dan ook.
De gedrevenheid waarmee Jocus
ontwaakte laat zien dat de vastelaovend een gevoel is dat diep van
binnen zit. Een gevoel dat zich
niet laat vangen in een schilderijlijst, een entreekaartje of een buitenpodium. De initiatiefnemers,
maar vooral de vastelaovesvierders
toonden aan: dit is het feest dat
wordt gemaakt door de mensen

bl i o th ee k D e n H aag, G e m e e nt e a r chie f
Ven l o ,
- Ma rc el H oge n h u i s , H ay K u yp e r,
Hen k de B oe r e n C l i m B ac k e s .

98

BUUN

Jaap Stroeken (1982) is product marketing manager bij Canon Europa in Venlo en archivaris van Jocus.

Bram Verbong (16) DIPLOMA Vmbo-T Den Hulster Venlo VERVOLG Marketing & Communicatie/Evenementenorganisatie op Johan
Cruijff College in Nijmegen VERHUIZEN Ik blijf thuis wonen omdat ik als keeper iedere dag moet trainen bij VVV-Venlo. Ik heb
deze opleiding gekozen vanwege de combinatie school en topsport MISSEN Mijn vrienden ga ik een stuk minder zien DROOM Keeper worden in het betaald voetbal, daar ga ik voor de volle honderd procent voor

- B l o n d el , M ar t i e n ( 19 8 0 ) D ie Sw a e r e

zelf. Vastelaovend vier je samen.
Misschien is het wel daarom dat
in Venlo niet de kreet Helau of Alaaf
gebezigd wordt, maar Vastelaovend
Same.
De noodkreten in de ingezonden
brieven in 1935 waren niet aan
dovenmansoren gericht. De drang
om ondanks de oorlogsdreiging
even de zinnen te verzetten was
groot. En na de bevrijding van een
oorlog die Venlo voorgoed zou
veranderen, was de vastelaovend
voor de Venlonaar een ultieme
uitlaatklep om al het leed even te
vergeten.
Jocus herleefde dus niet vanuit een
kegelclub. Het waren mensen uit
de diverse lagen van de bevolking
die zich verenigden. Ook in moeilijke tijden was er een groot doorzettingsvermogen. De vastelaovend
keerde deﬁnitief terug. In de jaren
die volgden werd het feest stap
voor stap uitgebouwd, in de binnenstad en daarbuiten. Niet alleen
door Jocus, maar vooral door de
vastelaovesvierders zelf. Dankzij
creativiteit, spontaniteit en improvisatie. Det is Venloos roem. <

S C H O O LV E R L A T E R S D R O M E N J A G E R S

Geraadpleegde bronnen:

was. De stad ligt in puin, maar
het leven wordt - mede dankzij de
gestaag groeiende vastelaovend als
uitlaatklep - langzaam weer opgepakt.

F oto Pet er de R on de

19 4 6 : he t b r uid s p a a r op weg naar hun “ tro uwerij”
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Ondernemer hai
Berden (66) is een
voetbalman in hart
en nieren. De oprichter en eigenaar van
Seacon Logistics is
ook voorzitter van
V V V - Ve n l o .

‘VVV moet zich ontwikkelen tot cultclub’
Maar hoe ziet de
toekomst van die
traditieclub er
eigenlijk uit?
Tw a a l f v r a g e n ,
twaalf antwoorden.

door Marcel Abrahams
foto’s Egon Notermans
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hAI BERDEN

VVV gaat me aan het hart: ik kwam hier op mijn tiende al binnen
als jeugdspeler, ik ben vergroeid met deze club

Mensen hebben
behoefte aan een
uithangbord, aan iets
waarop ze trots kunnen zijn

ken. Allereerst is De Koel te klein en sterk verouderd. Dat is inmiddels
bij iedereen bekend en werkt niet in ons voordeel. Ons stadion is gewoonweg niet betaald voetbal waardig. Dat hebben de overige clubs in
Limburg wat beter bekeken. Verder brengt een verouderd stadion extra exploitatiekosten met zich mee, bovendien kunnen we geen extra
inkomsten genereren. Het multifunctionele aspect ontbreekt volledig.
En vergeet niet dat VVV veel geld uitgeeft aan sociaal-maatschappelijke
zaken en talentontwikkeling. Dat zijn uitgaven waar vrijwel geen inkomsten tegenover staan. Tel je alle genoemde zaken bij elkaar op, dan krijg
je een structureel tekort. Dat is onvermijdelijk.’
Wat is de ambitie van VVVVenlo dit seizoen?

derd amateurvoetbalverenigingen
uit de regio, maar ook uit Brabant.
En kijk eens naar het recente verleden: we hebben goede spelers
uit Japan gehaald, we hebben veel
Duitse sponsors, we werken samen
met het Engelse West Ham United
en we hebben goede contacten
met een Portugese topclub als FC
Porto.’

‘We hebben allereerst gekeken naar
onze financiële positie, daar lag de
prioriteit. Inmiddels hebben we op
dat vlak een stabiele omgeving gecreëerd. Sportief gezien gaan we
voor promotie naar de eredivisie.
Dat kan via het behalen van de titel
of via het winnen van de play offs.
Daarnaast willen we ons profileren
Waarom lijdt de club in
als regioclub met grensoverschrij- de huidige Koel structureel vijf ton
dende ambities. Niet voor niets verlies per jaar?
werken we samen met ruim hon- ‘Dat heeft met twee zaken te ma-
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Hoe lang blijft Hai Berden nog voorzitter?

‘Toen ik in 2001 op verzoek van de toenmalige burgemeester Schrijen
bij de club betrokken werd, had ik nooit gedacht dat ik zolang zou blijven. Ik stap pas op als er een geschikte opvolger is. Die persoon moet
beschikbaar zijn en er ook echt voor willen gaan. Daarnaast wil ik een
financieel en sportief gezonde club overdragen aan mijn opvolger. VVV
gaat me namelijk aan het hart: ik kwam hier op mijn tiende al binnen als
jeugdspeler, ik ben vergroeid met deze club.’
Moet VVV niet veel meer een regioclub zijn?

‘Dat is altijd ons uitgangspunt geweest. In Venlo-stad wonen nog geen
veertigduizend mensen, daar kan een club niet van bestaan. Ons achterland bepaalt ons succes, daar zitten onze potentiële sponsors en supporters. We willen meer met de regio doen en we kijken nadrukkelijk ook
over de grens, naar Duitsland. Maar andersom moet deze regio zich ook
afvragen of ze wel een betaald voetbalorganisatie wil ondersteunen.’
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hAI BERDEN

We staan voor uitdagingen die belangrijk zijn voor stad en regio. Je moet
altijd on speaking terms met elkaar zijn en blijven

Hoe is de huidige relatie met de gemeente?

‘Voor mijn gevoel heb ik met het merendeel van de vertegenwoordigers
van de stad een goede relatie. Dat vind ik ook belangrijk. We staan voor
uitdagingen die belangrijk zijn voor stad en regio. Je moet altijd on
speaking terms met elkaar zijn en blijven.’
Komt er een nieuw stadion of plant u een verbouwing van De Koel?

‘Laat ik voorop stellen dat een multifunctioneel stadion op het kazerneterrein voor mij altijd optie nummer één is geweest. Waarom? Vanwege
de uitstekende ligging en extra inkomstenbronnen. Dat stadion zou niet
alleen op de meest ideale locatie zijn gehuisvest, maar ook van meerwaarde voor de binnenstad zijn. Zo’n multifunctioneel complex kun je
niet zomaar even op een industrieterrein bouwen, dat wil onze achterban ook niet. Het delicate ‘dossier stadion’ ontwikkelen we daarom nu
verder in de boezem van de club, dat is op dit moment de juiste weg.’
Maar wat is dan wél de bedoeling?

Heeft VVV wel zo’n groot
achterland als wordt beweerd?

‘Ja, groter dan bij veel andere
clubs het geval is. Limburg-Noord
heeft 500.000 inwoners, de Duitse
grensregio nog eens 100.000 inwoners extra. We hebben veertig
Duitse sponsors, in onze jeugd
spelen vijftien Duitse voetballers,
in het eerste speelt ook een Duitse
jongen. Al die aantallen zijn groeiende. Daarbij opereert zakelijk
Venlo al lang grensoverschrijdend:
al tientallen jaren doen we zaken
met Duitsland.’
Critici zeggen: de club
communiceert onvoldoende naar
de achterban. Bent u het daarmee
eens?

‘We zijn daarin weleens tekort
geschoten, dat klopt. We zijn terughoudend, maar dat komt ook
omdat we vaak moeten communiceren over persoonlijke zaken.
We kunnen gewoon niet altijd het
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‘We zijn al tien jaar -helaas zonder resultaat- bezig met plannen voor
een nieuw, multifunctioneel stadion van VVV. Gaandeweg dit proces zijn
we samen met onze achterban tot de conclusie gekomen dat een upgrading van De Koel waarschijnlijk het beste is. Johan Cruijff zei het zelf al:
iedereen in Nederland kent De Koel. Het is het meest karakteristieke
stadion van Nederland. Daarnaast moet VVV zich ontwikkelen tot cultclub. VVV is een regioclub, een traditieclub met een eigen identiteit. Vergelijk ons maar met het Duitse Sankt Pauli of met het Engelse West Ham
United. Niet toevallig werken we met die laatste club samen. We willen
ons meer verankeren in de regio. Dat is een taak van het bestuur, de directie, de spelers maar nadrukkelijk ook de supporters. Als je kijkt naar
ons DNA dan denk je snel aan aanvallend voetbal met vleugelspelers,
een goede sfeer en veel gezelligheid. Maar natuurlijk ook de ambitie om
te presteren en te innoveren.’

achterste van onze tong laten zien.
Maar via kanalen als onze website
en social media proberen we onze
boodschap zo goed mogelijk over
te brengen. Kijk, als je bezig bent
met een grote transfer, kun je niet
alles melden. De concurrentie
leest ook mee.’

Met welke groeperingen bent u nu in gesprek over de toekomst van VVV?

‘Dan heb je het over onze stakeholders: de supporters, het bedrijfsleven
en de regionale overheden. Daar moet alles vandaan komen. Als zakenman weet ik dat het bedrijfsleven ons steunt vanwege zakelijke belangen, maar ook vanwege de sociaal-maatschappelijke rol die steeds
belangrijker wordt. Afgezien daarvan zijn directeuren uit het door mij
genoemde bedrijfsleven natuurlijk ook echte VVV-supporters.’

U toonde zich in het verleden vaak kritisch in de richting
van de gemeente Venlo. Was dat
nodig?

‘Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk en zakelijk een goede relatie met de gemeente Venlo en de
omliggende regiogemeenten heb.
Dat er wat spanning is ontstaan
komt omdat ik een sterke verantwoordelijkheid heb vanuit de club,
dat is ook mijn taak als voorzitter,
als frontman. Ik moet nu eenmaal
voor de belangen van VVV opkomen. Dat dat soms tot spanningen
leidt, dat zij dan maar zo.’

Hoe ziet u de toekomst van VVV?

Marcel Abrahams (1975) is als journalist werkzaam
voor Media Groep Limburg. In het verleden werkte
hij voor projectorganisatie MFC de Kazerne, waar-

‘Een van mijn belangrijkste taken is de bedrijven en de regionale overheden duidelijk te maken dat een club als VVV niet afhankelijk mag
zijn van individuen. Een club moet worden gedragen door alle belangrijke stakeholders in de regio. Mensen hebben behoefte aan een uithangbord, aan iets waarop ze trots kunnen zijn. VVV kan die functie bij
uitstek vervullen. Dat is de boodschap die we de komende tijd gaan uitdragen. Weet je wat het is? Deze club leeft bij ontzettend veel mensen
en heeft nog zoveel mogelijkheden. Er zijn kansen genoeg die we met
zijn allen kunnen benutten. Dankzij een topspeler als Honda, maar ook
dankzij de zakelijke slagkracht in deze regio kent in Japan iedereen VVV.
We hebben zelfs een eigen fanclub daar! En zo kan ik nog wel meer voorbeelden opnoemen. We gaan er tegenaan, maar dan moet wel iedereen
meedoen. Gelukkig heeft ook de gemeente Venlo erkend dat VVV tot het
culturele erfgoed van deze regio behoort, en dat de club in het DNA van
ons allen zit.’<

van Hai Berden de initiatiefnemer was.
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Missie Afghanistan

‘

In het begin lijkt het

opgetekend door de

net vakantie.’ Het is

Venlose schrijfster

warm, er is zand en er is

Annemarie Staaks.

een camping. Maar dan

Het boek verschijnt in

vallen de eerste bommen.

2017. Het wordt een

Langzaam maar zeker

fotoboek met tekst in een

sijpelt het besef door:

bijzondere, conceptuele

dit is oorlog. De missies

vormgeving. Buun

in Afghanistan veran-

publiceert nu al één

derden het leven van

van de verhalen uit het

humanistisch raadsman

boek, en sprak met de

Frans Kurstjens.

schrijfster.

Zijn herinneringen

foto’s Frans Kurstjens
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Ku n jij je inm iddels iets v o o r st ellen v an wat jo u w ho o fdp erso o n daar heeft m eegem aak t ?

en verhalen worden

Ik moet wel zeggen dat mijn beeld van die missies enorm is veranderd.
Ik dacht altijd dat de Nederlandse troepen daar een beetje rondhingen,
wat wegen aanlegden en dat het allemaal niet zo bijster spannend was,
maar inmiddels weet ik wel beter. Ik begin langzaam een beetje meer
te begrijpen wat er tijdens zo’n missie allemaal gebeurt, maar het antwoord op je vraag is:
nee, hoe langer ik bezig ben, hoe meer het besef doordringt dat je in
de verste verte niet kunt weten hoe het is als je er zelf niet bij was. Dat
is volgens Frans ook een probleem waar veel jongens mee kampen als
ze thuiskomen. Je kunt nog zoveel vertellen, foto’s laten zien, maar de
enigen die echt begrijpen hoe het voelt zijn de mensen die erbij waren.
Het is een bubbel waar je in terechtkomt, zo’n missie, het werkt volgens
mij heel vervreemdend. Het doet iets met je wat heel moeilijk uit te leggen is aan thuisblijvers.
E r zijn t allo ze v et er anen die v o l v er halen zit ten. Waar o m
v er dienen de v er halen v an Fr ans Ku r st jens een b o ek ?

Frans neemt om meerdere redenen een bijzondere positie in binnen de
krijgsmacht. Hij is als humanistisch raadsman een vreemde eend in de
bijt, in die zin dat hij geen vaste positie inneemt in de hiërarchie. Hij
voert geen orders uit, maar fungeert als een moreel kompas. Hij moet
de moraal in een groep van zo’n 450 mannen en vrouwen bewaken. Hij
zweeft boven de hele operatie als een soort wakend oog, maar is natuurlijk zelf ook een man met ideeën, gedachtes en emoties. Het is zijn werk
om te kijken waar het schuurt en tegelijkertijd maakt hij zelf onderdeel
uit van de club. Een buitenstaander, maar toch ook niet.
Daarnaast is het bijzonder dat hij fotografeert, als professional. Hij
heeft fotografie ook gebruikt als middel in zijn werk als geestelijk ver-
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steeds justitiële onderzoeken. Er komen nog steeds nieuwe feiten boven
water. Dat maakt het wel spannend, maar ons boek is eerder een film
dan een documentaire. Een film die vragen stelt, maar niet overal antwoorden op biedt. Daar is Frans heel duidelijk over: hij heeft geen enkele behoefte aan een schuldvraag of aan vingerwijzen, maar hij hoopt
wel dat hij met dit boek het zwijgen doorbreekt.
Gaat het b o ek o v er Ku r st jens en wat hij m eem aak t, o f gaat
het o v er o o r lo g in het algem een?

Het gaat niet eens zozeer over wat hij meemaakt, maar meer over hoe hij
dat ervaart. Die ervaringen zijn persoonlijk, maar herkenbaar voor veel
uitgezonden militairen, vermoed ik. Sommige dingen die hij me vertelt,
ken ik letterlijk uit films. Dat je denkt: oh jee, zo gaat het dus echt! Maar
het is breder dan alleen het militaire. Het boek gaat over wat er met je
brein gebeurt als je hele heftige dingen meemaakt. Zo staat er in het
boek een verhaal van Frans over een New Yorkse brandweerman die op
9/11 dienst had. Die man zag stapels koeien liggen, waar in werkelijkheid stapels lijken lagen. Frans herkende dat meteen, hoe je brein trucjes uithaalt om de werkelijkheid draaglijk te maken.
Het is een gr o o t p r o jec t . Wat m aak t het v o o r jo u zo ar b eidsint ensief?

zorger. De ‘jongens’, zoals hij de
manschappen noemt, zijn meestal
geen praterige types. Frans omschrijft ze zo: ze vragen pas om een
rietje als ze al bijna verzopen zijn.
Door foto’s te maken van alledaagse dingen op de missie wist hij de
jongens dicht bij zich te houden.
Zijn aanpak vond men binnen het
leger soms wat onorthodox, maar
wel interessant. Verder is hij dankzij zijn positie een van de weinige
fotografen die de missie documentair heeft vastgelegd met toegang
tot alle situaties.
Ku rs t je n s is b e s c h a d i g d
t e ru gge k e e rd . Wat m e r k t h i j n u
n o g v an z ijn t ijd in A f g h a n i s t a n ?

Hij keerde niet zozeer beschadigd
terug. Zijn beschadiging kwam,
zoals vaak gebeurt, pas aan de
oppervlakte toen hij al thuis was.
Hij vertoont verschillende symptomen: angst, depressieve gedachtes, tics, concentratieproblemen,
geheugenverlies, nachtmerries,
verwarring, apathie. Hij is dagelijks bezig met wat daar gebeurd is
en de fouten die er in zijn ogen zijn
gemaakt, vooral door hemzelf. Hij
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verwijt zichzelf zaken die in mijn
ogen groter zijn dan hemzelf.
Wat is het voor een man?

Frans is een aimabele, charmante
man. Intelligent ook. Een filosofische ouwehoer noem ik hem wel
eens. Hij is soms verward, chaotisch en erg op zichzelf gericht. Ik
ken hem natuurlijk alleen van na
de missies.
Va a r j e b l i n d op z i j n
herinneringen?

Ja, in zekere zin wel. In het begin
heb ik sterk geworsteld met het
gegeven dat we een hyperpersoonlijk boek gingen maken over
een verhaal dat jarenlang nationaal nieuws was. Er zijn een paar
verhalen in het boek die richting
onderzoeksjournalistiek dreigden
te gaan, maar we hebben samen
besloten om voor een meer geromantiseerde, persoonlijke aanpak
te kiezen. Ik doe niettemin veel research naar de feiten. Verder heb
ik heel wat andere veteranenboeken gelezen om een beeld te krijgen van hun belevingswereld. Voor
één van onze verhalen lopen nog

Het moeilijkste is: het is niet mijn verhaal. Het verhaal kon niet verder
van me af staan. Ik ben een vrouw en ik heb – had – niks met het leger. Juist daarom vindt Frans me een geschikt persoon om het boek te
schrijven. Afghanistan is een wirwar van anekdotes en verhalen in Frans
zijn hoofd. De werkwijze is: we voeren urenlange gesprekken en ik maak
er verhalen van. Waar gaten vallen, vul ik ze in. Hij is geen schrijver en
door zijn PTSS is het bovendien soms lastig samenwerken. Hij valt in
herhaling, vergeet dingen en heeft zelf niet in de gaten wat interessant
materiaal is voor het boek. Daarnaast weet ik nooit wanneer we klaar
zullen zijn, want steeds als ik denk: nou, nu heeft hij toch wel echt alles
verteld, komt hij weer met een verhaal op de proppen, waarvan ik denk..
Jezus, waarom heb je dat niet eerder verteld! Dát wordt ons hoofdverhaal! En dan is er nog een parallelle actualiteit: dingen die nu gebeuren
die raken aan de inhoud van het boek. Daar praten we dan over, die
gesprekken zijn zelfs noodzakelijk, maar van al die ‘stof’ belandt heel
weinig in het boek.
Waar gaat het v er haal ‘De Am er ik aan’ o v er ?

De Amerikaan gaat over de trucjes die ons brein met ons uithaalt in heftige of traumatische situaties. Frans liep er na de missie tegenaan dat
hij zijn eigen herinneringen in twijfel begon te trekken. Hoe was het
precies gebeurd? Dat schijnt bij veel veteranen voor te komen en het is
een reden voor veel jongens om dan maar niks te zeggen. Het westen
kent een cultuur van harde feiten, meten is weten. Als je iets vertelt,
moet het waterdicht zijn. Veel veteranen durven daarom niet te praten.
Ze vertrouwen hun eigen geheugen niet. Bij Frans heeft zich heel letterlijk een situatie voorgedaan waarin zijn brein hem bedrogen heeft. Wat
is waarheid, wat is fictie, daar gaat De Amerikaan over. Daar gaat eigenlijk
het hele boek over.

Annemarie Staaks (1980) is schrijver en eigenaar van Bureau Stof
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De Amerikaan
(boe kf ragment)

A

l maanden praten we over de Amerikaan zonder een woord over hem te reppen. De
Amerikaan is alles waar ik in dit boek over wil praten. De Amerikaan is de moraal,
de humanisering van het leger, oorlog en vrede, feit en fictie, angst en confrontatie, twijfel en
zeker weten, zwijgen en spreken. De Amerikaan is John Thomas Stone uit Vermont, levensgezel
van Rose Loving en broer van Roberta. De Amerikaan stierf op 28 maart 2006 in Lashkagan,
Afghanistan, 52 jaar oud. Vandaag zal ik vertellen wat er daarna gebeurde.
Waarom ik op die dag op die plek was?
Puur toeval.
Iemand vroeg me of ik een paar verpleegsters naar het mortuarium wilde brengen. Dat leek me
geen probleem, ik had wel even tijd om die meiden erheen te rijden. Bij aankomst kwam er meteen iemand naar me toe. Er was een gevecht geweest, een pittige confrontatie en de lijken moesten vanuit de chinook in de ambulances getild worden. Of ik even mee kon helpen met sjouwen.
Natuurlijk. Ik zeg niet graag nee, zeker niet tegen de doden. Humanisering van de krijgsmacht
gaat over de dood heen: dode militairen behandel je met respect. Met twee wagens reden we
naar de flightline waar twee helikopters juist naast elkaar waren geland. Hun laadvloer lag vol
met bodybags en in dekens gewikkelde lichamen en er lag ook een volle vuilniszak bij. Kennelijk
waren er niet genoeg bodybags. Het scheen te gaan om een stuk of tien gesneuvelden, acht leden
van het Afghanistan National Army, een Canadees en een Amerikaan. Met zijn tweeën pakten
we steeds een zak op en schoven ‘m voorzichtig in de ambulance. Na een stuk of vijf bodybags,
meer pasten er niet bij, reden we terug naar het mortuarium. De Porto Ricaanse sergeant-majoor
van het mortuarium kende ik al wat langer en samen dronken we een kop koffie. Net toen hij me
vroeg of ik niet ook nog even mee wilde helpen met het fouilleren van de lijken, kwam een van de
verpleegsters aanlopen. Ze keek me uitdagend aan en vroeg of ik het wel zeker wist. Wat ik ging
zien, zou niet fraai zijn. De blik van die jonge meid… Ik herinner het me als een helder moment,
alsof ik in de ogen van mijn dochter keek die toen ongeveer dezelfde leeftijd moet hebben gehad.
Ik dacht: meisje, als jij dit werk moet doen, kan ik geen nee zeggen. Toen ik daar zo stond –nog
niets vermoedend, in de zon met mijn kopje koffie - was ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Als
een van onze mannen of vrouwen sneuvelde, wat gebeurde er dan? Het was zo’n situatie waar
ik voor de uitzending al over na had gedacht. Mijn voornemen was om zoveel mogelijk mee te
maken wat mijn mannen en vrouwen meemaakten. Ik wilde ervaren wat zij ervoeren om te snappen waarover ze praatten. Dus ja, natuurlijk zou ik meehelpen. Het was part of the job, ook al
was het dat niet.
Ik kreeg een plastic schort, handschoenen, een hoofdkapje en een mondkapje. Een doktersuitzet, zeg maar. De eerste bodybag lag klaar en we keken elkaar aan. Het waren ogen die een team
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vormden, ogen die zonder woorden vroegen: zijn we er klaar voor? Zip, daar ging de eerste rits
open en ik keek recht in het gezicht van een man van mijn leeftijd. Ik schrok ervan omdat ik een
jonge vent of meid had verwacht, een van de militairen. De man droeg het uniform van de US
Army. Overal zat bloed en er kwam een vreemde geur vrij die ik niet kon thuisbrengen. Het gezicht
van de man was volledig intact, maar hij had een klein gaatje onder de neus, wat me deed denken
aan een gesprek dat ik ooit had gevoerd met een Amerikaanse sniper. Hij had me verteld dat het de
beste plek was om een mens te raken, recht onder de neus. De kogel ging dan rechtstreeks naar de
kleine hersenen, wat iemand onmiddellijk uitschakelt en elke reflex van het lichaam onmogelijk
maakt. Nog eens keek ik naar het gezicht: het was een goed schot geweest. Scherp, exact op de
plek waar de sniper het over had. We inventariseerden wat we zagen, controleerden zijn zakken,
deden zijn horloge af en zijn ring. Zijn hele voorkant werd nagekeken en daarna rolden we de man
op zijn zij om zo zijn rug te kunnen controleren. Ik was onder de indruk: dit was mijn eerste lijk.
Mijn vader had ik zien sterven en Timo had ik ook gezien, maar dan netjes in de kleren, opgebaard.
Deze dode was vers en ik had hem in mijn handen.
De bodybag was vies en na de controle moest het lijk worden overgeheveld in een schone. Met zijn
vijven tilden we hem op. Ik hield mijn handen onder zijn hoofd, uit respect, om niet zijn nek te
laten knakken als we hem optilden. Behandel elk lijk alsof het je broer is, had de Porto Ricaan gezegd. Dat deed ik. Dat hoofd mocht niet gaan hangen. We telden tot drie en bij drie zette ik kracht.
Ik voelde mijn droge handen nat worden. Het bloed dreef eroverheen en ik dacht nog: jezus, wat
een goed snipershot. De schedel lag volledig aan gort en ik zat met mijn handen in zijn grijze
massa. We legden het lichaam in een schone zak en toen ik daarna naar mijn handen keek zag ik
hoe ze onder het bloed zaten en dat andere… wat was dat? Het waren stukjes hersenen. Stroperige
druppels bloed vielen in slow motion op de grond. Als verdoofd zag ik hoe ze heel langzaam omlaag vielen om op het kaki canvas van mijn schoenen uiteen te spatten. Het eerstvolgende wat ik
hoorde was de kille klap van de deur van de koelcel. De Porto Ricaan zei dat het tijd voor koffie was
en even later stond ik buiten te roeren in een plastic bekertje. We hadden pauze.
De Amerikaanse militair die mee het eerste lijk had geïdentificeerd, stond naast me met zijn koffie.
Er kwam iemand aanlopen die vroeg wat de doodsoorzaak was en hij antwoordde dat het om een
mortieraanval ging. Leugenaar, dacht ik nog, het was een snipershot. Ik had de schotwond recht
onder de neus toch met eigen ogen gezien. Waarom loog hij nou over zoiets? Het waren puzzelstukjes die niet paste. Later zou blijken dat ik zelf met de verkeerde stukjes puzzelde.
In de tweede bodybag lag een Canadees, daar was geen twijfel over mogelijk. Zijn tattoo van de bekende Maple Leaf werd gefotografeerd bij het controleren van zijn lichaam. Zijn knie zat volledig
onder het bloed, terwijl daar geen verwonding zat. Bij zijn heup - die wel volledig open lag - was
amper bloed te zien. Later begrepen we dat het bloed bij zijn knie niet van hem was. De Canadees
was een hospik en had op zijn knieën bij een gewonde kameraad gezeten op het moment dat hij
zelf gedood werd.
We openden de volgende zak: een lichaam zonder hoofd. Een beetje huid met een stukje van het
oor was alles wat er nog van over was. “Moet je dit zien…”, zei een collega. Ik liep achter hem aan
naar de kant van het ontbrekende hoofd en keek in een rafelige doorsnede van een nek zoals de
anatomische tekeningen uit mijn vroegere biologieboek. Ik zag de wervel, de aorta en nog wat
losse bloedvaten. Pas veel later, toen ik al lang weer thuis was, dacht ik er weer aan. Waar was het
hoofd gebleven? Al die tijd was die vraag niet bij me opgekomen. Nu wel. Waar in godsnaam was
dat hoofd? Misschien waren er honden mee gaan slepen, ik weet het niet.
De vuilniszak hadden we tot het laatst bewaard. We wisten dat het niet veel goeds kon zijn en
openden hem voorzichtig. De stank was met niets te vergelijken. We keerden de zak om en keken
op een berg donkerbruin, uiteengereten mens. Er stak één wit bot uit. Dat bot was zo wit tussen
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die roodbruine hoop resten dat het leek alsof iemand het er net vers tussen had gestoken. Thuis
vertelde ik erover aan een bevriende huisarts en ze zei dat het vermoedelijk om een bovenarm
ging. De inhoud van deze plastic zakken heeft me lang achtervolgd. Ik denk dat het ontbrekende
hoofd er ook bij zat. Of misschien wil ik dat. Ik wil die kop erbij.
Diezelfde middag werd er gebarbecued. De lappen vlees deden me denken aan de hompen mens
die ik ’s middags gezien had. Ik vond het een bizar idee om te gaan barbecueën, maar de Porto
Ricaan verzekerde me: “This is important. Life goes on.”
Een dag later werd het eerste lijk naar huis gebracht. Het was de Amerikaan wiens schedel ik in
mijn handen had gehad, de Amerikaan van het snipershot. Zijn lichaam lag in een Amerikaanse
kist. De stars and stripes lagen er plechtig overheen. We legden zakken ijs erbij om het lichaam
te koelen. Ik verliet het mortuarium en zag de auto waarmee de doodskist naar het vliegtuig gereden zou worden al klaarstaan. Normaal ging er een kist met een vlag voorbij, maar nu was het
een kist met iemand die ik net in mijn handen had gehad. Toen ik richting de plek van het vliegtuig liep waar ook mijn manschappen stonden, zag ik ze al staan: ik denk wel duizend soldaten.
Iedereen stond doodstil in de eerste rust. Niemand sprak. Het enige geluid dat we hoorden was
het klapperen van de vlaggenlijn tegen de mast en het ruisen van de wind. De lijkenwagen kwam
eraan en uit het niets – in die hete, stille woestijn – hoorde ik het snerpende geluid van de doedelzak die Amazing Grace inzette. En toen. Ja, wat toen? Ik stond er maar wat te kijken en dacht:
dit is dus hoe het eindigt.
Veertien dagen? Een maand? Ik weet niet hoe lang het duurde, maar het moeten weken zijn geweest. Het handen wassen en het douchen, tientallen keren per dag. Voortdurend waste ik mijn
handen in de hoop het bloed van de Amerikaan eraf te krijgen. Een paar weken na het mortuarium bezocht ik een masseuse en ik schaamde me bijna, bang dat ook zij het bloed aan mijn
handen zou ruiken. Voor die barbecue - na het fouilleren van de lijken - was het begonnen, ik
had geprobeerd het bloed van die middag in het mortuarium van mijn handen te wassen, maar
het was niet gelukt: ik kreeg ze niet schoon. Het was die geur, of het idee van die geur die zo
hardnekkig was dat ik ‘m niet weg kreeg, alsof je knoflook hebt gesneden en het ’s avonds nog
steeds aan je vingers ruikt. Mijn handen roken naar bloed, naar het metaal van het mortuarium.
Later dacht ik: ik heb die geur verzonnen om het smerige gevoel dat maar niet weg ging een plek
te kunnen geven.
Na een paar weken besloot ik om ermee te stoppen. Mijn eigen tic beangstigde me en ik moest
mezelf beschermen om niet door te draaien. Ik dacht na over een trucje, als ik iets kon verzinnen
om het op te laten houden, zou ik ermee klaar zijn. Wat het trucje was, weet ik niet meer, maar
het lukte en ik stopte met overmatig wassen en douchen. Het was een beslissing, een keuze en ik
moest denken aan de Porto Ricaan met zijn barbecue: life goes on.
De Amerikaan kwam pas bij me terug toen ik weer in Nederland was. De indianen zeggen dat
de geest langzamer reist dan het lichaam en dat gold nu ook. De ‘vakantie’ was voorbij en ik
zat thuis in Swalmen op de bank, maar mijn geest was nog in Afghanistan. ’s Nachts kwam
de Amerikaan me opzoeken. Er waren nachtmerries waarin ik zijn gezicht voor me zag en de
beelden uit het mortuarium zorgden ervoor dat ik midden in de nacht wakker werd. Huilend en
zwetend. Soms moest ik overgeven en soms leek het alsof ik moest overgeven. Ik dacht veel na
over Afghanistan, maar mijn lijf reageerde alleen op hem. Het leven moest doorgaan, vond ik. Ik
begon te drinken. Het hielp, in de roes van de alcohol werden de nachtmerries minder en ik werd
niet meer badend in het zweet wakker. Maar die ene Amerikaan liet me niet met rust. Na een paar
maanden stopte ik met drinken, het had geen zin.
Toen ik terugkeerde van mijn tweede missie naar Afghanistan werd ik overvallen door een extre-
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me moeheid die niet te verdrijven was. Ik sliep en ik sliep, maar fit werd ik niet. Toen mijn lijf pijn
begon te doen van het moe zijn, bezocht ik het centraal militair hospitaal. Daarna de neuroloog.
De internist. De hartspecialist. Toen de KNO-arts. Tenslotte de psycholoog. Vanaf toen ging het
beter. Er was niks met me aan de hand, zo leerde de gesprekken met mijn psycholoog me. Maar
ineens was hij er weer. De Amerikaan van het mortuarium uit mijn eerste missie. Als een film die je
al honderd keer gezien hebt, trokken dezelfde beelden weer aan me voorbij. Ik had het gehad met
hem, ga weg dacht ik, ik hoef je niet meer te zien. Hij vertegenwoordigde voor mij de hele oorlog,
de leugens en het bedrog. Dat hij gedood zou zijn door mortiervuur terwijl ik zeker wist dat het om
een snipershot moest gaan. Mijn boosheid daarover was groot. Ze zeggen wel eens, het eerste dat
sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Ik zocht een de eerlijkheid en op een helder moment kwam
de zin if you can’t beat them, join them bij me op. Als die Amerikaan me zou blijven lastigvallen,
dan wilde ik op zijn minst weten wie die man was die me ’s nachts in mijn slaap kwam opzoeken.
Er waren namen en data bekend van de gesneuvelden voor wie wij op de flightline hadden gestaan.
Ik doorzocht de databases en ontdekte om wie het ging. De Amerikaan was John Thomas Stone uit
Vermont, levensgezel van Rose Loving. Iedereen noemde hem Tom. Via via kreeg ik haar gegevens
en daar liep ik een tijdje mee rond. Op een ochtend stond ik op en ik dacht: ik ga erheen, ik ga haar
opzoeken om meer te weten te komen over de man die ik dood in mijn handen had gehad.
Ik sliep slecht die eerste nacht in dat onbeduidende hotelletje in Vermont. De volgende dag zou ik
Rose ontmoeten op een neutrale plek. Het werd een wegrestaurant, zo eentje die ik kende uit de
films. Lang bleven we er niet. We wisselden wat beleefdheden uit en daarna nodigde ze me uit om
mee naar haar huis te rijden. Ze was vastberaden alsof ze de exacte gang van zaken vooraf al had
uitgestippeld. Rose was klein en fragiel. Het viel me op omdat haar man groot en robuust was
geweest en op de een of andere manier verraste haar voorkomen me. Ze had voor me gekookt en
ze had Toms nicht Sally uitgenodigd, die mij ook wilde ontmoeten, zei ze, maar misschien was
het om niet alleen met mij te hoeven zijn. Op ongedwongen manier wist ze Tom in ons gesprek te
manoeuvreren. Hop, daar was hij. Hij zweefde tussen mij en deze dame die ik een uur geleden pas
ontmoet had. Rose was hartelijk en open als de gastvrouw van een toeristische attractie. ‘You can
ask me everything’, zei ze, ‘I’m glad i can help you.’ Tijdens het eten spraken we over haar werk.
Ze was tuinvrouw en onderhield de tuinen van rijke mensen. Ik had paarse tulpenbollen voor haar
meegebracht, toepasselijk vond ik, omdat Tom The Purple Heart had gekregen, een hoge Amerikaanse militaire onderscheiding. In ons gesprek kwam Tom steeds terloops ter sprake, alsof
hij bij ons aan tafel zat. Rose was ook op haar gemak, net als ik, ze leek – hoe zal ik het noemen
– gecharmeerd door mijn bezoek en had zich voorgenomen om me alles wat er te weten viel te
vertellen. Ze nam me mee naar de officiële memorial van Tom en toen naar haar eigen persoonlijke gedenksteentje bij een bruggetje aan de rivier, een plek waar zij en Tom graag samen naartoe
gingen en waar hij als tiener vaak zwom. De dag erna gingen we naar de militaire basis waar ze een
ontmoeting had geregeld met de soldaten en de commandant die destijds met Tom in Afghanistan
hadden gezeten. Ze bleef bij het gesprek en vertelde haar verhaal, over hoe zij Tom herinnerde. De
soldaten waren verrast, ze leerden een andere Tom kennen. Op hun beurt vertelden de voormalige
collega’s van haar levenspartner dingen die Rose niet wist. Sally die er ook bij was, bevestigde
het beeld dat Tom een dubbelleven leidde. Ze vertelde dat ze niet eens wist dat haar neef militair
was, omdat hij altijd in korte broek naar zijn werk vertrok. Tom was lid van de National Guard en
geen fulltime militair. De Tom die Sally kende was de avonturier, de hiker die een wandeltocht
rond de wereld had gemaakt. Bijna niemand zag hem ooit in uniform. Op de basis trok hij dat pas
aan. Rose vertelde dat Tom na terugkeer van eerdere missies bij alle echtgenotes langsging, om in
hoogsteigen persoon te vertellen dat het goed ging met hun mannen.
Mijn bezoek sneed van twee kanten. Voor Rose was ik een reden om het verhaal van haar man te
vertellen. Ik was het ontbrekende puzzelstukje in haar puzzel. Een hele plank vol dossiers had
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ze, over alles wat er met haar man gebeurd was. Maar haar informatie hield op waar die van mij
begon: bij het openritsen van de bodybag.
De tweede dag sloten we af bij Rose thuis. In de hal van haar huis liep ik tegen een foto van Tom
aan. Het was de laatste foto die Rose van hem had en ik bekeek zijn gezicht en hoe het eruit zag
enkele uren voor zijn dood. Hij had een klein baardje en ineens zag ik het: het zwarte vlekje onder zijn neus. Een moedervlek? Of een plekje waar zijn baardgroei net iets dikker was? Al die tijd
had ik het zeker geweten: het vlekje onder zijn neus was een schotwond, de plek waar de sniper
hem geraakt had. Ik keek nog eens naar het vlekje, dat ene kleine plekje in zijn gezicht waarvan
ik al die tijd had gedacht dat het een schotwond was. Maar ik zag het goed: het was een moedervlek. Niks schotwond, niks sniper, niks scherp schot. Een godvergeten onnozele moedervlek.
Dat was wat het was. Ik hoorde het mezelf hardop zeggen: you gotta be kidding me, een bloody
moedervlek.
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Nog steeds verbaas ik me er elke dag over hoe ik in mijn hoofd mijn eigen verhaal verzonnen heb.
Het was een snipershot, al die tijd was ik er honderd procent zeker van. Het punt is dit: je denkt
dat je weet wat je gezien hebt, maar dan blijkt dat je het verkeerd zag, of verkeerd herinnerd hebt
of verzonnen, weet jij veel. En dan is dit het enige verhaal dat ik na kon trekken. Wat had ik nog
meer verzonnen? Welke verhalen had ik mezelf nog meer in mijn hoofd gehaald? Wat was er in
dat hele Afghanistan eigenlijk nou wel of niet gebeurd? Ik voelde het zweet over mijn rug lopen.
Rose vertelde me hoe het werkelijk gegaan was. Tom had bij een aanval van taliban de buitenste
ring van het kamp van de Special Forces verdedigd. Vanuit de binnenring was ook verdedigingsvuur ingezet en in de verwarring had een soldaat van de Special Forces Tom en de jonge Canadees
van achter geraakt. Tom bukte op dat moment om zijn geweer te herladen. De kogel had ‘m in
zijn bil geraakt en was via de rug door zijn achterhoofd eruit gekomen. Hij was op slag dood. Het
was eigen vuur, geen sniper en geen schotwond onder de neus.
Rose had lang moeten wachten op de details over de doodsoorzaken. De Amerikaanse autoriteiten hadden een vaag verhaal opgehangen en lieten haar en de familie van de omgekomen
Canadees lang wachten op inzage in het rapport. Ik dacht weer terug aan die Canadees en zag
zijn maple leaf-tattoo nog zo voor me. Uiteindelijk ging het Amerikaanse leger overstag en kreeg
Rose een stapel ordners met documenten vol details over de toedracht. Daarbij zat tevens een
lange lijst van dingen die ze hadden moeten doen om het ongeluk voorkomen.
Ik vertelde haar over het mortuarium. Alles, van minuut tot minuut. Tot mijn verbazing wilde ze
elk detail horen. We spraken met elkaar in een kamer in het huis die ze had ingericht met John
zijn spullen, een soort Tom-tempel of zo. Het stond vol met zijn boeken, zijn meubels, alles wat
haar aan hem herinnerde. De boekenwand was speciaal voor dit doel gemaakt. Daar in een van
de fauteuils vertelde ik haar over hoe smerig ik me had gevoeld door het bloed van haar partner.
Ik voelde me bezwaard, alsof ik kwaad sprak over haar Tom, maar ik vertelde verder. Over hoe ik
maar bleef wassen en douchen en dat het maar niet lukte om het bloed eraf te wassen. Ik was belast met het bloed van haar levenspartner en nu was ik hier. Om te weten wiens bloed ik op mijn
handen had. Rose stond op en liep met uitgestoken handen en de handpalmen naar boven naar
me toe. ‘If you don’t want it, give it to me. I want his blood.’ Ik twijfelde en een moment voelde
ik me heel onhandig, hoe moest ik dit doen, welke handeling volgde op haar handeling? Het had
iets onnozels, zoals we daar stonden. Zij met uitgestoken handen en ik onhandig, aarzelend over
wat te doen. Maar zij bleef vastberaden staan met die uitgestoken handen, zo van: kom maar,
geef het maar aan mij. Toen stond ik op en legde mijn handen in die van haar. ‘Take it’ zei ik, omdat ik niks beters kon verzinnen op dat moment. Ze wreef met allebei haar handen over die van
mij en het kippenvel trok over mijn lijf. We huilden. Meer kan ik er niet van maken. We stonden
daar maar wat te huilen en daar was de kous mee af. Tom heeft me nooit meer lastiggevallen. <

Hospice Mariaweide: steunpilaar in de laatste levensfase
Midden in de stad, pal naast het Toon Hermans Huis voor
mensen die met kanker te maken hebben, is sinds
september 2008 een verblijf met zes gastenkamers voor
mensen die terminale zorg nodig hebben. Zij krijgen de
mogelijkheid te ster ven in een omgeving die de huiselijke
omstandigheden zoveel mogelijk benadert.

De meeste verwijzingen komen via het ziekenhuis en de
huisarts. De verpleegkundigen van Hospice Mariaweide
nemen ver volgens de indicering voor hun rekening.
Criteria zijn dat er geen genezende medische behandeling
meer mogelijk en intensieve verzorging nodig is en de
levensverwachting van de patiënt nog maar kort is. Doel
van de hospicezorg is, de kwaliteit van leven zo goed
mogelijk houden of krijgen in deze laatste periode van
het bestaan. De professionele zorg wordt geleverd door
medewerkers van De Zorggroep en grotendeels betaald uit
de zorgverzekeringswet en door de zorgverzekeraars. Voor
andere kosten, zoals huisvesting, onderhoud, inrichting,
schoonmaak en voeding moet de Stichting Hospice Venlo
zelf de middelen vinden. Gelukkig is er een groeiende
groep bedrijven, particulieren, overheden en fondsen
bereid om te helpen.
Opmerkelijk is dat het hospice aan de Nieuwstraat bijna
helemaal draait op vrijwilligers. Alleen de teamleider en
een administratieve kracht zijn in vaste dienst en krijgen
betaald. Liefst 150 mensen werken er belangeloos, een
aantal dat in Nederland ongekend is.
Voor meer informatie kijk op: www.hospicevenlo.nl

door Helma Cremers
foto’s Debby Hekkens

Helma Cremers (Venlo, 1950) is schrijver van de toeristische gids Wat & Hoe Limburg (2004) en twee
boeken (2004 en 2015) in het dialect over haar jeugd. Verder schrijft ze reisverhalen, artikelen voor de
nieuwsbrief van Hospice Venlo en biografieën in opdracht. Ook is ze docent creatief schrijven.
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Oud-bestuursvoorzitter Fons
Receveur (76):

‘Het hospice
werkt als een orkest:
ieders inbreng is
belangrijk’

‘Juliëtte Zanders benaderde mij in
2004. Zij maakte de onmacht mee
van haar alleenstaande vriendin,
die toen ze ernstig ziek werd bij
De Ark, Centrum voor Palliatieve
Zorg in Roermond terechtkwam.
Waarom niet in Venlo? bedacht ze.
Zij benaderde met haar plan voor
een hospice de gemeente en kreeg
als antwoord: Goed idee, maar als u
dat nu eens zelf regelt? Juliëtte zat
in het steunfonds van het Groene
Kruis dat op dat moment geen functie meer had. Er stond nog 70.000
euro dat als startkapitaal kon worden gebruikt. Zij raapte een bestuur
bijeen met naast mij Eugène van
Groeningen, Jan van Bruggen, Annie
Geerlings en Annie Verheijden. Eind
2006 waren we klaar met de voorbereidingen. Cultureel podium Domani en de stadsappartementen in het
zogenaamde Kloosterkwartier kregen voorrang bij het bouwen. September 2008 was het eindelijk zover:
Hospice Mariaweide ging open.’
Roparun
‘Toen Juliëtte Zanders mij vroeg reageerde ik meteen enthousiast. Ik
was als huisarts net met pensioen en
mijn zorgtaken in de familiaire sfeer
waren achter de rug. Begin jaren
zeventig zat ik al in de bouwcommissie van Gezondheidscentrum
Withuis en nu werd ik voorzitter van
de bouwcommissie van het hospice.
De medewerking van woningcorporatie Woonwenz verliep zeer coöperatief. Als financiële oplossing ging
een comité van aanbeveling met
Jan van Bruggen als penningmeester op zoek naar fondsen en sponsors. Zo kregen we één ton van de
Roparun.’(Estafetteloop van Parijs
en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen in teamverband geld ophalen voor een goed doel, H.C.)

F o n s R ecev e u r n am i n ap r i l afsche id v a n
Ho spi ce M ar i aw e i de . S i n ds di e n is J a n
C u sters d e b e s t u u r s v oor z i t t e r.
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Voorzitterschap
Ook de Venlose middenstand liet
zich niet onbetuigd. Zij droeg het
sympathieke initiatief een warm
hart toe en zorgde ervoor dat gloed-

nieuwe meubels, lampen, serviesen glaswerk en kunstvoorwerpen
tegen een vriendenprijs of zelfs gratis geleverd werden.
‘Voor gasten die hun laatste tijd op
aarde verblijven, mag het er mooi
uitzien en moet je niet bezuinigen.
Gelukkig leefde het idee van begin
af aan enorm in de samenleving.
Oktober 2008 kreeg Mariaweide
zijn eerste gast. Helaas werd Juliëtte
Zanders kort daarop ernstig ziek.
December 2009 overleed zij in haar
eigen hospice. Ik heb het voorzitterschap van haar overgenomen.’
Muziek
‘Al sinds de start zijn er zo’n 150
vrijwilligers. Dat zegt veel over hun
betrokkenheid en motivatie. Steeds
weer ben ik onder de indruk van de
hoeveelheid zorg waarmee zij de
gasten bejegenen. Hoe we ze bij elkaar gesprokkeld hebben? In 2005
hielden we een informatiebijeenkomst in ziekenhuis VieCurie, waar
ongeveer vijftig belangstellenden
op afkwamen. Natuurlijk maakten
we ook in eigen kring reclame. Vergeet niet: er moeten dag en nacht 24 uur - mensen in het gastenverblijf
aanwezig zijn. Het hospice drááit op
vrijwilligers. De drie grootste groepen zijn: de gastdames/heren, de
kookgroep en de directe zorg. We
zijn als één grote familie, waarin je
goed met elkaar overlegt en elkaar
steunt. Hier wordt geleefd en gelachen. Muziek vormt een belangrijke
factor om mensen te verbinden en
het taboe dat je moet zwijgen over
de dood te doorbreken. In Mariaweide is dan ook vaak muziek te horen: een troubadour, een koor, een
celliste die spontaan aanbiedt op
een zondagmiddag te komen spelen.
Het hospice werkt als een orkest:
ieders inbreng is belangrijk. Iedereen speelt zijn eigen partij en samen
maken we er een fantastisch concert
van dat steeds beter klinkt. Ik had de
eer om de dirigent te mogen zijn.’
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Gastvrouw Camee Jacobs (57):

‘ Warmte.
Daar st aat Hospice
Mariaweide voor’

‘Vrijwilliger bij Mariaweide. Lijkt
me echt iets voor jou. Een vriendin, al werkzaam in het hospice,
zei het tegen mij. Op dat moment
had ik het druk met mijn gezin en
mijn werk in de kinderopvang. De
kinderen vlogen uit en er vielen
ontslagen. Zo ontstond er twee
jaar geleden ruimte voor. Heb er
nooit spijt van gehad. Het hospice is een hele mooie plek. Soms
moet je even wachten. Mijn moeder is aan de ziekte van Alzheimer
overleden. Als mantelzorger heb
ik het van dichtbij meegemaakt.
Dan moet er tijd tussen zitten om
het te verwerken. Je mag niet te
emotioneel worden maar wel je
medeleven aan de gasten kunnen
tonen. Een oprecht en warm gevoel. Warmte. Daar staat Hospice
Mariaweide voor.’
Instructies
Mariaweide kent 27 gastvrouwen/heren die zeven dagen per
week zorgen voor de huiselijkheid. Iedereen werkt vier uur,
tussen 9.00 en 21.00 uur, volgens
rooster.
‘Eerst is er een intakegesprek.
Waarom wil je het? Is het iets
voor jou? Dan loop je mee met
een gastvrouw of gastheer die
je wegwijs maakt. Je krijgt een
lijst met instructies. Mariaweide
bellen gaat via ons; huisartsen,
familieleden, mensen die informatie willen over het hospice
schakelen wij door. We bedienen de voordeur en lopen naar
de poort voor een ambulance die
komt of gaat. Zorgen ervoor dat
het in de keuken en huiskamer
netjes uitziet en bieden de gasten iets te drinken of te eten aan.
Is een gast jarig en komen fami-
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lieleden dit vieren zetten we van
te voren alles klaar en helpen met
koffieschenken.’
Weldadig
‘Soms verblijven de gasten enkele dagen. Soms maanden. Indien voor hen mogelijk kunnen
ze altijd de warmte en gezelligheid beneden opzoeken. Hoewel
op de bovenverdieping van het
hospice een serene rust heerst,
is in de huiskamer altijd bedrijvigheid. Zeker om half elf bij het
gezamenlijke koffiemoment. Met
de koks of de klusjesman. De gasten ervaren het als weldadig. Wat
is het fijn hier, hoor ik ze wel eens
zeggen. Je leert hoe mensen omgaan met hun naderende dood.
Na een actieve periode met hoop
op genezing is dit hun laatste
traject. Zeker bij het overlijden
van een jong iemand draag je het
verdriet een tijdje bij je. Maar ik
ben hier niet om een goed gevoel te krijgen. In eerste instantie
omdat ik weet: het hospice kan
alleen functioneren door vrijwilligers. Ik voel me verbonden met
Mariaweide en draag graag mijn
steentje bij.’
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Lena Tabbers (70) vrijwilliger was- ‘De liefde bracht mij van Friesland naar Limburg. Mijn man en
groep:
ik hebben een camping gehad.
Ons Buiten, welbekend in Venlo.
We beleven er plezier aan om
mensen te helpen. Ook in onze
‘Het leven is
buurt: Venlo-Zuid. Voor ouderen
niet alleen lang leve de container buiten zetten of het
gras maaien. Verder ben ik vrijwilliger bij de diaconiegroep van
de lol’
de Onze Lieve Vrouwekerk. Mensen die niet meer goed ter been
zijn begeleid ik naar de winkel,
het ziekenhuis of het kapelletje
van Genooi. Verder verzorg ik
voor ouderen en zieken de communie aan huis. Daarnaast passen mijn man en ik geregeld op
onze twee kleinkinderen. Het leven is niet alleen lang leve de lol.’

gelijkse dingen. Het valt niet mee
voor hen. Je kiest er niet voor. Het
komt op je pad.’

Verrijking
‘Vroeger werkte ik in de kraamzorg en nu in het hospice. Het
begin en het einde van het leven.
Het heeft mijn leven verrijkt. Het
is niet akelig. Het hoort erbij.
Niet dat het went, maar je leert
er wel mee omgaan. Zoals bij iemand van je eigen leeftijd die je
kent uit de buurt. Onze kinderen,
die bij elkaar op school hebben
gezeten. Terwijl we elkaar niet
vaak meer zagen, wakkert het
contact weer aan en ga je even
naar haar kamer om te steunen.
Daarna fiets je naar huis en zie je
weer andere dingen om je heen.
Als je er wakker van ligt, ben je
Eigen baas
In totaal zijn het vijf dames die niet geschikt om hier te werken.’
een dag in de week en op toerbeurt in het weekend de was in
Mariaweide voor hun rekening
nemen. Vaste prik voor Lena Tabbers is sinds acht jaar de maandag.
‘Je wast, vouwt en strijkt kleding,
handdoeken en beddengoed. Als
er een machine kapot is, moet
je zorgen dat een monteur komt
om te repareren. We houden een
schrift bij om elkaar op de hoogte
te houden als er iets bijzonders
is. Op maandag spreek ik niets
anders af. Ik blijf tot alle was aan
de kant is. Zinvol werk en ik ben
mijn eigen baas. Soms speel ik
tussendoor een potje rummikub
met een van de gasten. De deur
van de wasruimte heb ik altijd
open staan. Zo hoor en zie ik wat.
Even kletsen met een gast die
voorbij komt. Dat gaat niet alleen
over hun ziek zijn. Ook over da-
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Peter Cartigny van de kookgroep: ‘n Tas zóndaagse soep met bölkes. Dat
hij de wens van een gast op stel en
sprong kon waarmaken, is kook‘Iedere wens,
vrijwilliger Peter Cartigny (74) altijd bijgebleven.
hoe speciaal ook,
‘Ik heb gewerkt als exporteur van
groente en fruit. Daar kende ik
hem van. Toen ik zijn naam in Maproberen wij te
riaweide hoorde vallen, dacht ik
gelijk: Dat is hij toch niet? Ik ben
vervullen’
naar boven gegaan. Het is met mij
gedaan, zei hij. Is er nog iets wat
je lekker vindt? vroeg ik hem. ‘n
Tas zóndaagse soep met bölkes, antwoordde hij. Laat ik die nu net
gemaakt hebben! Hij wilde zelfs
een tweede portie. Twee weken later had hij geen zin meer in eten.
De dag daarna is hij overleden. Ik
denk er nog vaak aan terug.’
Cuisine Culinaire
In totaal zijn 45 mensen op toerbeurt dagelijks als kok actief
in het Venlose hospice. Met z’n
tweeën, van 10.00 tot 13.00 uur.
Een groot deel hiervan is aangesloten bij een kookclub. Zoals Peter, die al veertig jaar bij Cuisine
Culinaire Noord-Limburg zijn hart
ophaalt. Het hospice benaderde
de vereniging in 2008 en nodigde
de leden uit voor een infodag in
de Beerendonck. Na ook nog een
rondleiding in Mariaweide te hebben gehad, meldden velen zich
enthousiast aan.
Verschillende gerechten
Elke morgen hangt de geur van
verse soep in Mariaweide. Het
prikkelt de smaakpapillen en
zorgt voor gezelligheid. Een grote pan met vijf liter soep waar de
vrijwilligers eveneens van mogen
smullen.
‘We houden een schrift bij waarin
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we kunnen zien, wat de andere
koks de afgelopen week voor de
gasten hebben gekookt. Vervolgens kijken we in de voorraadkast
en in de ijskast wat nog voorhanden is. Daarmee stellen we een
hoofdgerecht en toetje samen.
Vervolgens vragen we de gasten
of ze het hiermee eens zijn of dat
ze andere wensen hebben. De een
houdt van vis, de ander van bief of
een saucijsje. Bloemkool uit het
water, of met een melksausje. Als
het kan wordt iedere wens, hoe
speciaal ook, vervuld. Soms gaan
we nog boodschappen doen en
koken we wel vier verschillende
gerechten.’
Uitgeleide
‘Het komt wel eens voor, dat we
achter de kookpot worden weggehaald. Om bij het uitgeleide
van een overledene die geen nabestaanden heeft naast de kist te
komen staan. In het begin vond ik
dat een vreemde gewaarwording.
Maar je groeit erin. Nu heb ik daar
geen enkele moeite meer mee.
Ik hoop het koken in Mariaweide
nog lang te kunnen doen. Met z’n
tweeën in de keuken weten we
precies wat de een goed kan en de
ander beter. De een is bedreven
in vlees bakken en toetjes voorbereiden. De ander heeft er oog
voor een bord op te maken als een
schilderij.’
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Jeanne Ueberbach, een van de
48 vrijwilligers directe zorg:

‘Ik vind het
een voorrecht dat ik
dit mag meemaken’

‘De sfeer sprak me gelijk aan, tijdens het open huis in september
2008. Niet wetende dat wij als
gezin vier jaar later met het hospice in aanraking zouden komen.
Onze dochter, die psychische
problemen had, kreeg baarmoederhalskanker. Zij is vijf weken in
Mariaweide geweest en geweldig
opgevangen.’
Collegialiteit
Jeanne Ueberbach (75) heeft tijd
nodig om deze heftige gebeurtenis te leren dragen. Wel neemt de
voormalige kleuterleidster zich
voor, ooit vrijwilliger te worden
waar haar dochter zo liefdevol
opgenomen is. Het liefst in de directe zorg, bij gasten op de kamer.
‘Drie jaar geleden zag ik de oproep. Na een cursus van zeven weken kon ik aan de slag. Het voelde
een beetje als thuiskomen. Gemiddeld werk ik vijf uur per week.
Als je eens plotseling niet kunt,
springt een ander voor je in. De
collegialiteit is groot. In Mariaweide werken prettige mensen met
een bepaalde kijk op het leven.’
Werkzaamheden
‘Heb ik dienst bespreek ik samen
met de verpleegkundige en een
oproepkracht hoe de situatie is.
Sommige gasten kunnen zich nog
zelf verzorgen en douchen, anderen alleen met hulp. Indien nodig
kun je als vrijwilliger terugvallen
op de verpleegkundige. Je hoeft
niet bang te zijn om te zeggen:
dit kan of durf ik niet. Verder zorg
je dat de gastenkamers er netjes uitzien: het keukenblok, de
bloemvazen, het bed. Je haalt iets
te drinken voor de gasten en hun
bezoek. En je vraagt of familieleden die op het einde in de logeerkamer blijven overnachten iets te
eten willen.’

spelletje; maakt een praatje. Daar
is tijd voor. Een hospice is geen
ziekenhuis. Sommigen praten vrijuit over hun leven. Anderen zijn
ingetogener en houden zich bezig met de reden waarom ze hier
zijn. Ieder heeft zijn eigen verhaal.
Daar moet je respect voor hebben.
Soms gaat het heel snel. Dan moeten ze veel verwerken. Er zijn ook
mensen die jaren ziek zijn en fases
van ontkenning, opstandigheid en
acceptatie hebben meegemaakt.
Hoe je als vrijwilliger daarmee
omgaat, moet je aanvoelen. Iedere gast is verschillend en mag
hier zichzelf zijn. Ze zijn allen zo
dankbaar. Je krijgt meer terug dan
je geeft. Ik vind het een voorrecht
dat ik dit mag meemaken.’
Gedenkboek
Op het laatst van ons gesprek
neemt Jeanne me mee naar boven. Naar de stilteruimte, waar
voortdurend kaarsjes branden.
Waar onder meer een gedenkboek
ligt voor gasten of familieleden
die iets wat ze kwijt willen kunnen
opschrijven. Zoals de zoon van de
joodse vrouw die op hoge leeftijd
haar laatste periode in het hospice verbleef. Hij schrijft over haar
verdriet en gemis in de Tweede
Wereldoorlog; haar ontberingen
in het concentratiekamp. Hoe zij
ondanks alles niet verbitterd raakte, een positieve en lieve moeder
is geweest en een keihard maar
schitterend leven heeft geleid.
‘Dié vrouw vind ik een voorbeeld.
Zo iemand blijft me bij. Het kan
altijd nog erger. Daar trek je je aan
op. Leert je relativeren. De dingen
zien die je wél hebt. Ik vind het
heel fijn in Mariaweide. Als de tijd
voor mij komt, wil ik die híer doorbrengen.’

Dankbaar
‘Met gasten die nog mobiel zijn
ga je even de stad in. Je speelt een
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Hoe een Noord-Limburgs bandje Amerika dacht te veroveren

Hij zong met Ben Verdellen,

Hij sleepte zijn school-

stond met Neet oét Lot-

bandje mee - vier jongens

tum in de Zoépkoel, maar

die nog niks van de wereld

droomde van het echte

hadden gezien. Hun toeris-

werk. En dus liet Martin

tenvisum was drie maanden

Porter alles in Limburg

geldig, maar ze bleven

achter om het te maken in

jaren. Ze tourden door de

de rockmuziek. Zelfs zijn

USA , dineerden bij Priscilla

naam. Want toen de win-

Presley, speelden op het

naar van de tv-talenten-

roemruchte South By South-

jacht Starmaker twaalf jaar

west en genoten van alle

geleden naar Los Angeles

clichés die tussen drugs en

vertrok, heette hij nog

rock ’n roll denkbaar zijn.

Martijn Terporten.

door Frans Pollux
foto’s privéarchief,
Peter de Ronde
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We h a dde n e e n b a s ke tb a l v e l d o p h e t da k e n e e n zw e mb a d.
E n e e n j a cu zzi !

Als je vanuit Los Angeles anderhalf uur met de auto naar het oosten
rijdt, overmannen de bergen je. De Amerikaanse Alpen, worden ze genoemd. In het hart van dat gebied ligt Lake Arrowhead, een plek om vakantie te vieren, om te skiën en om gezien te worden. Will Smith drinkt
er koffie, Heather Locklear eet er pizza, Michael Jackson schijnt er een
huis te hebben gehad.
O, en Martijn Terporten uit Maasbree woonde er met zijn rockband Taxe.
In de villa van de filmproducent van George Clooney.
‘Ja, die producent was onze manager,’ zegt Martijn Terporten (1983) op
een Venloos terras. Hij houdt een groot glas Erdinger vast. ‘En we mochten daar wekenlang rondhangen, in zijn huis! Muziek maken en drinken: veel dichter bij het leven van een rockster kom je toch niet?’ Martijn
moet er zelf om lachen. ‘Op papier althans. Want de vrouw van die
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manager woonde er ook, met twee kleine kinderen.
Da’s al een stuk minder rock ’n’ roll. En meneer de
manager bleek achteraf de grootste fucker die er bestaat. Zijn verhaal over George Clooney bijvoorbeeld,
dat was wel waar, maar die film was al honderd jaar
geleden opgenomen, voordat Clooney bekend werd.’
Amper 22 jaar was Martijn Terporten toen hij in dat
riante huis in de bergen terechtkwam. Zijn rockband
Taxe, die hij in Maasbree startte, was inmiddels omgedoopt tot VanGunn. ‘Want aan belasting hebben ze in
Amerika een hekel.’ Samen met zijn bandmaten Bert,
Hay, Boy en Ward was hij blijven geloven in een gedeelde droom: doorbreken als muzikant. Leven voor
en van de muziek. Drummer van het eerste uur Mat-

thijs verloor als enige van de heimwee - hij zat na drie
maanden weer in Nederland.
‘Logisch, eigenlijk. Ik maakte al mijn hele leven muziek met Boy Bijlmakers. Wij begrepen elkaar blind.
En wij hadden altijd gezegd: ooit gaan we naar Amerika. Maar die andere jongens, die heb ik gewoon
meegesleurd. Matthijs bijvoorbeeld had een vriendin
in Nederland. Dat werkte niet.’
Nog los van wat het opgeleverd heeft: de daad van
het vertrek wekt al bewondering, merkt Martijn. ‘Zoveel mensen zeggen tegen me: wat knap dat jullie dat
toen gedaan hebben. Maar het is helemaal niet knap.
Je moet het gewoon doen. Koffers pakken en gáán. Al
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die lui die spijt hebben van de dingen die ze nooit durfden, daar wilde ik
niet bij horen. En fuck, dat is gelukt.’
BiKiNi’S
Wat ze precies in Los Angeles gingen doen, was van tevoren niet helder.
‘Een dak boven ons hoofd hadden we via ons Nederlandse management
geregeld. Die kenden iemand met een neef in LA. Verder was het vage
plan om proberen optredens te regelen en mensen te ontmoeten.’
Dat klinkt wellicht naïef, maar Martijn is er inmiddels van overtuigd dat
ze zonder die naïviteit nooit zo ver gekomen waren. ‘Je kijkt dan wat
makkelijker over drempels heen.’
Bijvoorbeeld die van de woonruimte. Het beloofde appartement lag in
Longbeach, zo was hun verteld. ‘Te gek, dachten we. Google Maps bestond nog niet, dus wij zagen al stranden en zee en vrouwen in bikini’s.
Nou, in de taxi vanuit het vliegveld werd de omgeving steeds grimmiger. Uiteindelijk stapten we uit in Signal Hill. Inderdaad ergens in Longbeach, maar een buurt die geregeerd werd door gangs.’
Het appartement had twee slaapkamers, een kleine woonruimte, en een
garage om in te repeteren. De instrumenten kwamen een week later.
Per circustransport. ‘Wat dat is, een circustransport? Nou, dat ze van die
beesten in wagens op een boot zetten. De wagen van de paarden was
om de een of andere reden leeg: daar stonden onze instrumenten in.’
Martijn had een computer meegenomen naar Amerika. Bovendien
kochten ze een mobiele telefoon. Vanaf dag één was het devies: bellen,
mailen en clubs bezoeken. ‘Dat werkte eigenlijk best goed. “Hi, we’re a
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band from Holland. Can we play in your venue?” Ja, was
dan het antwoord. Met als addertje dat je vervolgens
zelf alle kaarten moest opkopen en die moest zien
door te verkopen. Pay to play heette dat principe.’
Zo werkt het live-circuit in LA: bars en clubs boeken
een handvol bands op een avond, en hoe gunstiger
het tijdstip van spelen, hoe meer kaarten de band zelf
moet afnemen. ‘Vandaar dat er ook vooral schoolbandjes speelden. Die brachten al hun klasgenoten
mee. Daarom hadden wij bedacht dat we dan maar
op schoolfeesten moesten spelen. Om een fanbase te
krijgen, waarmee je vervolgens weer in clubs terecht
kon.’
Hun visum was maar drie maanden geldig, dus ze
stopten al hun energie in die eerste periode. ‘We
kochten zelfs een auto. Een Chrysler. Klinkt ruig, maar
het was een krakkemikkige Lego-auto. Een minivan
waar onze instrumenten nét, of eigenlijk net niet, inpasten. We speelden zo’n drie tot vier keer per week.’
Vier optredens per week in drie maanden, dat waren zo’n vijftig kansen om iemand uit het wereldje te
overtuigen van hun kunnen. Ze hadden absoluut iets
speciaals, live, en dat wisten ze. Zo schreef een Limburgse journalist in de krant: ‘Wereldwijde doorbraak
voor Taxe lijkt slechts een kwestie van tijd.’ De zin was volledig gebaseerd op één optreden dat die journalist
had bijgewoond. Zo overtuigend waren hun shows, of
zo groot was de sensatiezucht van de desbetreffende
journalist.
THE MiNT
Een van de clubs waar de band optrad was de wereldberoemde The Mint, te vinden op plaats 5 in de Historical Rock Venue-list van het blad LA Weekly. De jongens
van Taxe speelden er ‘voor pizza’s en burgers,’ aldus
Terporten.
Het bleek de gig waar ze op gehoopt hadden. In het
publiek stond namelijk een man die na afloop zei dat
hij de band wel wilde gaan managen. Greg Sims. Hij
beloofde bovendien speciale artiestenvisums te regelen waarmee de jongens langer in Amerika konden
blijven. ‘En als klap op de vuurpijl bood hij ons een
nieuw appartement aan. Een loft!’
Dat de man films maakte met George Clooney droeg
alleen maar bij aan zijn overtuigingskracht. ‘We waren nogal snel onder de indruk. Dat geef ik toe.’
De deal werd beklonken en de band trok inderdaad in
een nieuwe loft. ‘Superdeluxe,’ geniet Terporten nog
na. ‘Al was het dan in Down Town LA, net zo verschrikkelijk als onze oude buurt. Maar het complex waar
de loft lag was te gek. We hadden een basketbalveld
op het dak en een zwembad. En een jacuzzi!’ Dat het
appartement niet gemeubileerd was, mocht de pret
niet drukken. Of, zoals Terporten het stelt: ‘Als je een

jacuzzi hebt, wat moet je dan met een tv?’
De jongens kochten matrassen en stalden hun instrumenten in de woonruimte. Hun buurman was
een Brit. ‘Daar konden we het goed mee vinden, hij
zocht ook zijn weg in de muziek.’ Het was Jess Jackson, de inmiddels bekende producer en songwriter
van artiesten als Justin Bieber en rapper Tyga. Het
geeft aan dat de route van de Noord-Limburgse band
niet bij voorbaat kansloos was. In LA ontmoet je nu
eenmaal makkelijker mensen met connecties dan in
Maasbree. ‘Al moet je altijd zorgvuldig zijn wie je je
vertrouwen gunt,’ weet Terporten nu.
Terwijl de band vanwege het aflopen van het visum
verplicht een bezoekje aan Nederland bracht (met
onder meer een legendarisch optreden op het Blerickse ZOKS-festival), regelde de nieuwe manager
inderdaad artiestenvisums.
Vol goede moed vlogen de jongens terug naar LA, in
de wetenschap dat ze langer mochten blijven. Maar
eenmaal bij hun loft met jacuzzi daalde de feeststemming.
‘Ons pasje werkte niet meer. We kwamen het appartementencomplex niet in.’ Terporten herinnert zich
dat ze de beheerder van het gebouw belden, en dat
die vertelde dat ze uit het appartement waren gezet
omdat er al die maanden nog geen cent huur was betaald. ‘En het ergste was: onze instrumenten stonden
binnen. Althans, dat dachten we. Bleek dat alles wat
we hadden verkocht was. Geveild. Om onze schulden
af te lossen. Gitaren, keyboards, Marshallversterkers.
Alles weg!’
Zelfs de meest goedgelovige rockartiest zou op zo’n
moment gaan twijfelen aan de expertise en oprechtheid van de manager. ‘Wij niet,’ zegt Terporten. ‘We
belden onze manager over de huurachterstand, en hij
reageerde heel cool. “O, raar.” En: “Komt goed.” En
wij geloofden dat. Of eigenlijk geloofden we het niet
helemaal, maar net genoeg om te doen wat hij zei. En
hij zei dus: kom maar even bij mij wonen, in Lake Arrowhead, waar Michael Jackson ook woont.’
BEN VERdELLEN
‘Het allereerste wat ik me van mijn broer herinner, is
dat hij Michael Jackson playbackte. Smooth Criminal.’
Zus Saskia Terporten heeft het in letterlijke zin ongeveer net zo ver geschopt als haar broer: ze woont in
Canada, in de wildernis. Maar voor even is de geboren Maasbrese terug in de stad waar ze naar school
ging en waar haar ouders nu wonen: Venlo.
‘Martijn zong in het kinderkoor van Maasbree. Heeft
nog een plaatje opgenomen met Ben Verdellen. En
daarna vond hij met vriend Boy zijn draai: Boy speelde viool en de broer van Boy piano. The Three Crazy
Snakes noemden ze zich. Toen waren ze 11.’
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Het was meer dan een liefhebberij. Het had meteen
iets dwingends, merkte Saskia. ‘Muziek was voor
mijn broertje de redding. Wij hadden al vroeg het gevoel dat hij niet lekker in zijn vel zat door wat er op
school van hem verwacht werd. Hij volgde nooit de
geasfalteerde weg. Hij keek liever langs die weg, of
daar niets interessanters te vinden was. ‘Een gevoelige jongen ook. Hij stelde van die diepe, filosofische
vragen. Van die vragen waar ik nu pas aan toe kom.’
Waar Saskia zich thuis voelde op het Blariacumcollege, zocht het gezin Terporten naar een vrije school
voor Martijn. ‘Die vonden mijn vader en moeder in
Eindhoven. Dat leek aanvankelijk een succes, maar
uiteindelijk ging hij vaker niet dan wel. Ik had echt
het gevoel dat we iets voor hem moesten doen, dat
we hem een richting moesten geven.’
Toen ze een oproep voor een nieuw tv-programma
voorbij zag komen, meldde ze haar broer aan. Martijn was 17, en het tv-programma werd een hit. In een
mum van tijd kende heel Nederland hem, ervoer ook
zijn zus: ’Onze telefoon ging ’s nachts zo vaak dat
we een ander nummer moesten aanvragen. Er reden
auto’s stapvoets door onze straat. Stapten er van die
bakvissen uit, vaak met hun moeder. Dan kwamen ze
van heel ver, kijken naar het huis van Martijn van Starmaker. Ik zweer het je: ze schraapten het cement uit
de voegen van ons huis om mee te nemen.’

normaal, die respons daar’) merkten de kandidaten
hoe populair ze inmiddels geworden waren. Die roem
kwam voor een prijs: Martijn werd in een mal geperst.
Het gladde popsausje over de liedjes en de imago’s
van de leden van K-Otic ging ten koste van zijn geloofwaardigheid, meende Martijn. ‘Ik dacht: fuck man,
geen muzikant neemt me nu nog serieus. En dat vond
ik erg, want ik nam en neem muziek enorm serieus.’
Niettemin toert Martijn inmiddels door Nederland
met datzelfde K-Otic. Hij heeft er weer plezier in,
en de andere voormalige tieneridolen ook: ze organiseerden hun jubileumtour zelf. ‘Ik ben popmuziek
meer gaan waarderen,’ verdedigt Martijn de reünie.
‘En het is maar voor een paar optredens.’ Hij drinkt
zijn Erdinger leeg en kijkt op buienradar hoe lang we
nog op het terrasje kunnen zitten.
dEMi MooRE
Twee maanden later doet een ander ex-bandlid van
VanGunn hetzelfde: hij wil weten of het gaat regenen.
Want dan moet hij zijn mobiele piano verplaatsen,
die nu pontificaal op de Parade staat. Als hij zeker is
dat het droog blijft, grapt hij wat met terrasbezoekers
en speelt vervolgens rockklassiekers. De hoed aan
zijn voeten is gevuld met kleingeld van passanten. De
jongeman heet Ward Bijlmakers, de voormalige toetsenist van Martijn. Met zijn rijdende piano tourt hij

In LA ontmoet je nu eenmaal makkelijker mensen met connecties
dan in Maasbree
Een glimp van Martijn zelf was onhaalbaar: hij zat gedurende de programmareeks in een huis met de andere finalisten, afgezonderd van de wereld.
‘Af en toe mocht hij ons bellen,’ zegt Saskia. ‘Maar
dat was een toneelstukje. Want hij moest dan Hollands praten, omdat alles werd opgenomen voor het
programma. Mijn moeder wilde niet op tv, dus ik
voerde dat telefoongesprek, met mijn broer, in het
Nederlands. Heel raar. “Hoe gaat het?” vroeg ik dan.
En dan zei hij: “Goed.” En van al die heisa in het land,
van zijn beroemdheid, kreeg Martijn in dat huis helemaal niks mee.’
Alleen voor de uitvaart van een oom mocht Martijn
even terugkomen. Hij maakte van de gelegenheid
gebruik om stiekem met zijn band Taxe in het Mafcentrum in Maasbree op te treden. ‘Dat was bizar,’
herinnert Saskia zich. ‘Hij had twee van die grote
bodyguards bij zich en hij sliep in Hotel de Bovenste
Molen. Onwerkelijk, die hele periode. Van de andere
kant: we wisten waar hij zat, we wisten dat hij het
goed deed en dat hij plezier had. Dat gaf wel rust in
ons gezin.’
Pas tijdens een optreden op de TMF-Awards (’niet
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langs Nederlandse en Duitse binnensteden. ‘En af en
toe pik ik een bruiloftje mee.’ Wat niet mee zal vallen
voor iemand die op feestgebied alles heeft meegemaakt wat er te beleven valt. De Hollywoodparty’s, de
vrouwen, de drank en de drugs: Ward kan nog altijd
nagenieten van zijn tijd in Amerika. ‘We stonden in
onze kapotte spijkerbroeken tussen de avondjurken
in de tuin achter het fenomenale huis van Ashton
Kutcher en Demi Moore in Hollywood Hills. Inclusief
zwembad vol naakte vrouwen. En dat was ons derde
feest die avond.’
De bandleden woonden in Hollywood sinds hun relatie met manager Greg Sims op de klippen was gelopen. De bandleden vonden in het huisarchief van
Sims brieven die erop wezen dat de man al zeker dertig keer aangeklaagd was, vertelt Ward. ‘We hebben
in zijn papieren gezocht, ja. Twee man op de uitkijk,
de rest spitten. Bewijsmateriaal verzamelen.’
De stapel was groot genoeg om de samenwerking te
verbreken. Woedend verliet de band het huis, een
keerpunt in het Amerika-avontuur. Op de bonnefooi
reden de jongens in hun wagen met instrumenten
naar Hollywood, op zoek naar woonruimte. Ze von-
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den ’s nachts een appartement met één slaapkamer dat te huur stond.
Ze zijn naar binnen gegaan, op de grond in slaap gevallen, en hebben
de dag erna de makelaar gebeld met de boodschap: ‘We take it.’ Althans,
zo herinnert Martijn het zich.
PRiSCiLLA PRESLEY
Hoe dan ook: vanaf dat moment moesten de jongens in hun bestaan
voorzien. Baantjes in kledingwinkels, in de beveiliging of, zoals Ward, in
de platenzaak waar Quentin Tarantino vaste klant was - en dat allemaal
zonder werkvergunning. Barista in een koffietent was een ander geliefd
bijbaantje, en zo ontmoetten de bandleden een slungelachtige jongen
met eyeliner en lange, donkere haren. Navarone Garibaldi heette hij,
en hij werkte in de koffiezaak maar maakte ook rockmuziek. ‘Dat klikte,
we gingen een keer met hem mee naar zijn huis, een enorme kast in
de heuvels rond Hollywood,’ vertelt Ward. ‘Dus wij zitten daar met zijn
allen, te chillen, hoor ik ineens een stem over een soort van intercom:
“Hello Navarone, do you and your friends want to eat something?” Bleek
de kokkin te zijn. Nou, even later zaten we aan een enorme tafel, vol
eten, en aan het hoofd van die tafel zat de moeder van Navarone. Een
vrouw met een beetje een plastic gezicht, maar onmiskenbaar Priscilla
Presley. Die Navarone was de zoon van Priscilla en haar man Marco Garibaldi. Maar het allermooiste: in de woonkamer stond een vleugel. Beter
gezegd: dé vleugel, van Elvis. En daar heb ik dus nog even op gespeeld.’
De ogen van Ward glunderen. ‘Zo vals als wat, maar wel de toetsen waar
ooit Elvis’ vingers overheen gleden.’

134

BUUN

‘Het was een leuke tijd,’ zegt Martijn nu. ‘We kregen
veel vrienden, we woonden met z’n vijven in één huis
en we deelden alles. Wat we verdienden gooiden we
in een pot, daar betaalden we de huur en de bandzaken van. En iedereen kreeg een beetje zakgeld.’
Zeker leuk, maar ook heftig - zo beschrijft Ward die
maanden. ‘We droegen elkaars onderbroeken. We
sliepen op vijf matrassen in dezelfde kamer. Je trapte
letterlijk op mekaars tenen. En wie een meisje meekreeg, had bekijks.’
Er waren wat clubs waar VanGunn regelmatig kon
spelen. In een daarvan, Canter’s Delhi, had de wereldberoemde rockband Guns n’ Roses op de planken
gestaan omdat eigenaar Mark Canter bevriend was
met gitarist Slash. ‘Stoer natuurlijk,’ lacht Martijn,
‘maar vooral mooi omdat we daar gratis drinken kregen, wat nogal een ding is in LA. En we mochten er
onze merchandise verkopen. Dat hielp met het vullen
van de bandpot.’
Met een album dat Greg Sims ze had laten opnemen (Martijn: ‘zonder de rekeningen te betalen’)
als promotiemateriaal, werkten de bandleden aan
het opzetten van een tour dwars door de Verenigde
Staten. Ambitieus, en betrekkelijk kansloos, want als
VanGunn al enige naamsbekendheid had, dan toch

alleen in LA. ‘Zakelijk een domme zet,’ geeft Martijn
toe. ‘We speelden in clubs waar we de helft kregen
van de kaartverkoop, maar als die tegenviel moesten
we bijbetalen. Nou, dat gebeurde dus regelmatig.
Meer dan regelmatig.’ Niettemin: ‘Het was keiruig.’
ToUR
In een via Craigslist voor 3500 dollar gekochte Dodge
Ram Van reden de Limburgse jongens door heel
Amerika. Over de geografische spreiding van de geregelde optredens had wellicht wat beter nagedacht
kunnen worden, realiseerde Martijn zich onderweg.
‘De planning was zo krap dat de een de ander van de
wc moest trekken waar ie nog met een groupie stond
te vunzen, omdat we de soundcheck in de volgende
stad moesten halen.’
‘Inderdaad gekkenwerk,’ beaamt Ward. ‘Om de
beurt twee uur rijden. Ik zat als een zombie achter het
stuur. Ben nog een keer van de snelweg af gereden,
een zandweg op, zo een heuvel over om tussen de
schapen pas wakker te schrikken.’
VanGunn speelde in New York, Chicago en zelfs op
het roemruchte festival South By Southwest. ‘We hadden een tourmanager die daar connecties had,’ verklaart Martijn. Een tourmanager? Was daar geld voor?
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‘Nee, maar ze deed het gratis. Ze was muziekjournaliste en verliefd op
onze gitarist Boy. Extra pijnlijk dat Boy uiteindelijk getrouwd is met haar
beste vriendin.’
Eigenlijk kwam in die tour alles samen wat de jongens hadden gezocht.
Zo voelde het dus om in een rockband te spelen, om in Amerika te leven
en on the road te zijn. Er waren fans, handtekeningenjagers, interviews
en ja - de rock ’n’ roll kon nog steeds niet zonder seks, drugs en drank.
Maar terug in LA bleek er iets veranderd. De jongens waren het zat om
voortdurend op elkaars nek te zitten. ‘We wilden apart gaan wonen,’
zegt Ward, ‘dat kon ook niet anders. Het was te heftig.’
Gevolg: iedereen ging meer tijd aan zijn bijbaantje besteden, want er
moest meer huur opgebracht worden. Minder tijd voor repetities dus,
en de bandleden kregen ieder hun eigen vrienden. ‘Het heilige moeten
was verdwenen. We groeiden uit elkaar,’ aldus Ward.
Martijn ziet het anders: ‘Ik had het gevoel dat we nog steeds ontzettend
in onszelf geloofden. En dat we groeiden. Dat we dankzij die nationwide
tour niet alleen muzikaal gegroeid waren, maar ook op alle andere gebieden. Ons hele plaatje klopte gewoon. Weet je, ik denk dat het nét
voordat het echt wat kon worden, geklapt is.’

Frans Pollux (1977) werkt voor L1, is columnist in
Dagblad de Limburger en huisschrijver van Toneelgroep Maastricht.
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NAAR HUiS
Het was Ward die de knuppel in het repetitiehok smeet. ‘Ik ga naar
huis.’ En met huis bedoelde hij: Nederland.
Er was geen ruzie, zeggen zowel Martijn als Ward, al laten ze allebei
doorschemeren dat hun muzikale onenigheid ook op het persoonlijke

vlak doorklonk. ‘Ik had gaandeweg steeds meer respect gekregen voor de goede, commerciële popsong.
Dat hoorde je terug in de liedjes die ik schreef, in de
sound die ik zocht. Ward vond dat heel moeilijk. Hij
wilde geen concessies doen. Geen simplistische muziek.’
‘Je hebt natuurlijk ego’s in zo’n band,’ zegt Ward. ‘En
als ik met eigen liedjes kwam, werd daar minder serieus naar geluisterd dan naar de input van sommige
anderen.’
Martijn: ‘Probleem is: als iemand roept dat ie ermee
stopt, gaan alle anderen ook twijfelen.’ En dat gebeurde. Hay Joosten gaf toe dat hij de nieuwe richting
ook te poppy vond. Boy Bijlmakers woonde intussen
al samen met zijn vriendin: zijn prioriteiten veranderden. Bert Selen en Martijn zagen er met deze club
geen heil meer in.
‘Dat was het einde,’ constateert Martijn. ‘Van de
band en van de droom.’ Voor hem waren de druiven
het zuurst. Hij voelde zich buitengesloten. ‘Bert was
met een Amerikaanse vriend een studio begonnen,
Hay had een vriendin, Ward vertrok. Ik wist niet goed
wat ik met mezelf aan moest. Ik was eigenlijk weer
terug bij af.’
Het laatste wat Martijn in LA deed was werken
voor een extravagante Japanner, de metaldrummer
Yoshiki. Zijn band X-Japan is ongekend populair, zij
het enkel in Japan. ‘Die gast heeft miljoenen verdiend
in de jaren tachtig. Hij teert nog steeds op dat succes,
met solo-albums vol bewerkingen van greatest hits.’
Martijn werd tijdens de opname van zo’n soloplaat
ingehuurd als runner. ‘Yoshiki was een diva van onbeschrijfelijke proporties. Wilde midden in de nacht
eten hebben, maar dan wel van dat ene restaurant.
Moest ik gaan bellen en dan eisen dat ze hun tent
openmaakten voor meneer Yoshiki. Meestal lukte het
ook nog.’
Na lang wikken en wegen besloot Martijn terug te
komen naar Nederland. ‘Tijdelijk, om hier mijn weg
in de muziek te vinden en dan weer naar Amerika te
gaan.’ Hij studeerde anderhalf jaar aan het conservatorium in Rotterdam, vormde ondertussen een
rockbandje met een Japanse student, kon zodoende
touren door Japan (‘we speelden in clubs in Osaka,
Kyoto en Tokyo’) maar uiteindelijk bracht het conservatorium hem niet wat hij hoopte. ‘Ik had al zoveel in
de praktijk geleerd, het was frustrerend om daar weer
helemaal bij nul te beginnen.’
En dus: terug naar LA, in 2009. Maar ook daar vond
hij zijn draai niet meer. ‘Het voelde alsof het leven er
keihard was doorgegaan, zonder mij. Iedereen had
nieuwe vrienden. Ik kwam als indringer. Ik denk dat
mijn oude bandleden mij toen zo zagen: als een bedreiging voor wat ze hadden opgebouwd. Ik ging weg

toen we nog alles samen deden, en ik kwam terug
toen ieder zijn eigen leven had.’
TERUg Bij Af
Het werd een moeilijke periode voor Martijn. Hij wilde zich niet binden, ook niet aan mensen, want hij
wist niet of hij er wilde blijven. Martijn voelde zich
opnieuw de puber die niet weet wat hij met zijn leven
aan moet. Steun vond hij in de Oosterse vechtsport,
in de rust die de daarbij behorende rituelen hem
bieden. ‘Ik heb me er enorm in verdiept, ook in de
wijsheden die er aan ten grondslag liggen. Ik had een
leraar die een soort van tweede vader voor me werd.
En ik was natuurlijk in Japan geweest. Die hele sfeer,
dat hele denken: dat heeft me wel geholpen, ja.’
Nog steeds is Martijn zoekende. Wat hij het liefste
wil, denkt hij, is liedjes schrijven voor anderen, en
produceren. Hij zoekt zijn weg in de elektronische
muziek, nu nog in Nederland, maar in januari vertrekt hij opnieuw naar Los Angeles. ‘Mijn droom is
nog niet uitgekomen, maar ook niet mislukt. In Amerika leven van de muziek, dat zou nog steeds moeten
kunnen. Het blijft een strijd, natuurlijk, maar ik heb
door alle strubbelingen denk ik wel een realistischere
kijk gekregen op wat ik kan.’
Het is een beetje wrang: terwijl Martijn weer terug is
waar alles begon, bij K-Otic, woont het merendeel
van de jongens die zonder hem nooit naar Amerika
zouden zijn gegaan daar nog steeds. Bert Selen leeft
in LA en schrijft muziek voor televisie en films, werkt
onder andere voor Disney, en won met zijn soundtrack voor de Sony/CBS-serie Rules of Engagement een
BMI-award. Boy Bijlmakers heeft een huis gekocht in
Saint Louis, is inmiddels vader en werkt voor de Japanse muzikant Yoshiki. Hay Joosten woont in Chicago en is als manager succesvol in het bedrijfsleven.
‘En the Lord is in zijn leven gekomen,’ lacht Martijn.
‘Ik ben als enige definitief teruggekomen,’ geeft Ward
Bijlmakers toe, ‘maar ik leef mijn droom. Ik kom rond
van de muziek. Heb mijn eigen muziekschooltje opgezet: zestig leerlingen.’ Hij pakt zijn mobiele piano
in om even verderop, in de Duitse hoek, nog een concert te geven. ‘En tien leerlingen op de reservelijst.’
Ward en Martijn hebben nog steeds contact. Wat ze
ooit gedeeld hebben ging zo diep, dat hun band altijd speciaal zal blijven, zeggen ze allebei. Maar als
Martijn straks weer in Amerika zit, zal hij niet meteen
zijn oude bandleden gaan opzoeken. ‘Ik moet mijn
eigen weg vinden,’ weet hij. ‘Dat ik twijfel, dat ik nog
zoek, dat is niet erg. Het enige wat ik zeker weet is dat
ik me later niet voor mijn kop wil slaan omdat ik iets
niet geprobeerd heb. Ik werk er keihard aan om dat te
voorkomen.’ <
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Ruim een half jaar is hij
nu hoofdredacteur van
dagblad De Limburger en

ROY
OP
HET
VELD

het Limburgs Dagblad:
Roy op het Veld (Belfeld,
1970). Voor die functie
verhuisde hij van Amsterdam naar Maastricht,
en hij nam zijn vrouw en
twee puberkinderen mee.
Hoe kijken zij naar de
toekomst? En hoe zit het
met de toekomst van de
krant?
Voor we van start gaan: spreken we tijdens dit interview Nederlands of
Limburgs?

Als ik over mijn werk praat, spreek ik het liefst Nederlands. Dat ben ik
zo gewend. Ich sjpraek waal plat, en als mijn moeder nu zou bellen, zou
ik onmogelijk Nederlands met haar kunnen spreken, maar ik vind het
heel moeilijk om in het gebouw waarin we nu zitten [het hoofdkwartier
van Media Groep Limburg in Sittard, waar dagblad De Limburger en het
Limburgs Dagblad worden gemaakt] dialect te praten.
Spreek je het thuis?

Ik heb een Amsterdamse vrouw en Amsterdamse kinderen, dus ik ben
de afgelopen twintig jaar gewend om vooral Nederlands te praten. We
gebruiken wel eens losse woorden, zoervleis en zo, maar ik heb nooit met
mijn kinderen gecommuniceerd in het dialect.
Tot voor kort werkte je bij Het Financieele Dagblad. Vertel eens hoe een
jongen uit Belfeld in Amsterdam terechtkomt, in het hart van de nationale
journalistieke wereld.

door Roger Abrahams
foto’s Peter de Ronde
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Mijn vader had een eigen bedrijf, een modelmakerij in Tegelen. Hij
maakte houten mallen voor gieterijen. Ik had in mijn hoofd dat ik dat
wilde overnemen. Dus ging ik na de mavo in Reuver naar de mts in
Venlo. Daar begon ik langzaam weg te drijven van dat idee. Ik kreeg lol
in kennis vergaren. Wiskunde vond ik leuk, natuurkunde was interessant, maar ook psychologie. Op mijn negentiende vond ik de omgeving
te weinig stimulerend om te blijven hangen, en dus verhuisde ik naar
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Op naar de hoofdstad.

Heerlijk. Het was mijn tweede vlucht uit de provincie.
Als ik als jongen naar ‘de stad’ ging, dan ging ik naar
Venlo. Toen ik naar Eindhoven was verhuisd, was het:
wauw, dit is echt groot. Maar toen ik in Amsterdam
ging wonen, stelde de rest van Nederland opeens
niks voor. In Amsterdam gebeurt het, en daar wilde ik
deel van uitmaken.

Wil je nieuws onthullen of wil je de wereld
uitleggen?
Het antwoord zegt veel
over de manier waarop
mensen in
elkaar zitten als
journalist

Waar bestond je werk uit?

Het was de tijd waarin de internethype goed loskwam. Ik vloog de hele wereld over: persconferenties
in New York, regelmatig naar San Francisco, Berlijn,
Londen. Computerbedrijf IBM wilde journalisten naar
een conferentie in het Amerikaanse Midden-Westen
krijgen, en om de persreis aantrekkelijk te maken,
organiseerden ze van tevoren een weekend in New
York. Zagen we Kasparov tegen Deep Blue schaken.
Voor een jongen uit Belfeld ging de wereld open. En
ik leerde wat journalistiek is.
En, wat is journalistiek?

Ik had het voornemen om de wereld uit te gaan leggen, maar ik bleek veel meer gedreven te worden
door het onthullen, door het maken van nieuws. Sollicitanten vraag ik tegenwoordig altijd: wat voor archetype journalist ben je? Wil je nieuws onthullen of wil je
Wat moest je doen?

Achter de kassa zitten. En een rondje lopen, af en toe.
Het was ontluisterend mee te maken hoe weinig publiek in dat museum kwam. Tussen twee en vijf zag
je vaak maar drie bezoekers. Ik heb er de halve Russische bibliotheek uitgelezen. Ook heb ik vrachtwagens gelost en geladen bij Vitesse Transport op Trade
Port West, en planken gezaagd in een palletfabriek.
Maar op een gegeven moment dacht ik: dit is toch
ook niet voor de eeuwigheid.
Eindhoven, om hts-bedrijfskunde te studeren. Daarna volgde techniek
en maatschappij aan de technische universiteit. Ik ben in Blerick afgestudeerd, in 1996, bij softwarebedrijf Sys-Aid.
Had je Limburg toen, als plek om te wonen, definitief de rug toegekeerd?

Nee. De laatste twee jaar van mijn studie heb ik in Venlo gewoond. Met
een paar vrienden, in de Wachtpoststraat – daar had je destijds studentenkamers. Het was dichter bij mijn toenmalige vriendin, die in Reuver
woonde, dan Eindhoven. Ik vond de studie leuk, maar de afstudeerstage
vreselijk, dus ging ik op zoek naar wat ik wilde met mijn leven. Na mijn
afstuderen heb ik in Venlo en omstreken een half jaar lang een carrière
van twaalf ambachten, dertien ongelukken gehad, op mijn 26ste. In de
vakanties en de weekenden werkte ik in het museum Van Bommel-Van
Dam als assistent-suppoost – lager kan niet.
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Toen zag je het licht: de journalistiek.

Ik meldde me aan voor een cursus Inleiding in de
journalistiek bij de LOI. Schrijven vond ik leuk. Met
de boekjes die op de mat ploften, heb ik nooit veel
gedaan, maar ik ben wel gaan solliciteren. Ik werd
aangenomen bij computermagazine Computable, van
uitgeverij VNU. Ze wilden iemand hebben die geen
geschiedenis, politicologie of een van die andere typische journalistenstudies gedaan had, maar die wist
hoe een database in elkaar zat, en hoe softwareontwikkeling werkte. En dat wist ik. Ik ben in februari
1997 begonnen, in Amsterdam.

de wereld uitleggen? Het antwoord zegt veel over de
manier waarop mensen in elkaar zitten als journalist.
Wanneer kwam je bij Het Financieele Dagblad terecht?

Ik solliciteerde in 2000 op een vacature, als verslaggever. Oorspronkelijk was het FD een beurskrant,
maar ze wilde zich breder ontwikkelen. Ik begon
bij de bedrijvenredactie, waar ik nieuwsberichten
schreef. Al snel kon ik andere dingen doen: technologie, de telecomportefeuille, energie. Dat laatste
onderwerp is inhoudelijk het interessantste geweest.
Er speelde zoveel: Shell, politieke belangen, vragen
rondom duurzaamheid. Ik heb er nog een boek over
geschreven.
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Daarna liet je het uitvoerende schrijfwerk achter je
en uiteindelijk ben je vier jaar lang adjunct-hoofdredacteur geweest van het FD, tot 1 mei 2016. Een topfunctie
binnen de Nederlandse journalistiek. Waarom wilde je
terugkeren en hoofdredacteur worden van dagblad De
Limburger?

Ik heb zestien jaar bij het FD gewerkt en ik was wel
een beetje klaar. Het werd een herhaling van zetten,
het motiveerde minder. Ik zag de vacature van Media
Groep Limburg vlak voor Kerst. Toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek, betekende dat ook een serieus onderhoud aan de keukentafel.
Hoe reageerden je vrouw en kinderen, ras-Amsterdammers, op je beslissing?

Eerst was het: laat papa maar praten. Later kwamen
ze tot de conclusie dat het een geweldige stap zou
zijn voor mij. Dan gaan we mee, zeiden ze. Daar was
ik heel blij mee.
Maakte je vrouw zich geen zorgen om haar carrière?

Mijn vrouw Judy is acht jaar hoofd communicatie geweest bij de HEMA en één jaar bij de KNVB. Dat hield
per 1 januari op, dus qua timing kwam het haar goed
uit.
Schopten je kinderen stennis? Pubers, tenslotte?

Ik heb een dochter van zestien, Loïs, en een zoon van
veertien, Yosha. Zij moesten wennen aan het idee.
We zijn met zijn allen een weekend naar Maastricht
gegaan: om te winkelen, te eten, een gevoel voor de
stad te krijgen. Maastricht ja, want als je Amsterdammers meeneemt naar Limburg, bestaat de lijst van
mogelijke plekken om te wonen slechts uit één naam.
Dat weekend bracht een positief gevoel over deze
overgang teweeg. Ik heb drie maanden een weekendhuwelijk gehad, maar in augustus zijn mijn vrouw en
kinderen ook verhuisd en nu wonen we hier met zijn
vieren. Onze tussenwoning met tuintje in Amsterdam
hebben we ingeruild voor een prachtig, vrijstaand
huis aan de rand van Maastricht. Als we de straat uitlopen, begint het heuvelland. En met een kwartier
fietsen staan we op het Vrijthof.

BUUN

We hebben in 2013 de krant gerestyled: haar verkleind
en anders ingedeeld. Het journalistieke concept was:
de hele dag door bestaat er internetberichtgeving,
dus we gaan niet meer het nieuws van vandaag in de
krant van morgen zetten. We kiezen het verhaal van
de dag en gaan voor duiding en verdieping, waar de
waarde van de journalistiek zit. Een jaar later zijn we
overgegaan op web first.
Dat betekent: prioriteit aan internet?

Web first betekent dat redacteuren en verslaggevers
niet meer voor de krant schrijven. De krant is een
afgeleide van wat je digitaal gepubliceerd hebt. Het
FD heeft een doelgroep van zakelijke en politieke
bestuurders en ondernemers. Die zijn in staat en
bereid om digitaal te lezen. Die willen niet wachten
tot de krant van morgen. Het was een revolutionaire
gedachte. Er bestond weerstand tegen, we kampten
met technische kinderziektes, maar we hebben voet
bij stuk gehouden en het werd een succes. Het bezoek aan de website verdubbelde van de ene op de
andere dag. Als we een primeur hadden, dan kozen
we ervoor om die simultaan op de website en in de
ochtendkrant aan te bieden. Voor een interview dat
op pagina 33 van de krant zou verschijnen, bestond
echter geen enkele reden om de lezer van de website
te laten wachten tot de volgende dag. Zo haalden we
onze journalistieke productie een halve dag naar voren en boden we onze lezer voorsprong.
Het Financieele Dagblad is relatief gezien de grootste
digitale titel van alle landelijke dagbladen. De papieren
oplage bedraagt 47.000 exemplaren, maar met de digitale abonnees erbij komt de totale oplage uit op 62.000.

Mijn kinderen merkten op dat de mensen hier ontspannener in het leven staan. Dus ook voor hen is de
rat race minder voelbaar dan in Amsterdam. Minder
stress, meer genieten van het leven. Het cliché van
het bourgondische zuiden.

Hoe aantrekkelijker je digitaal maakt, hoe meer mensen het zullen gebruiken. Aanbod creëert vraag. En
digitaal gaat tegenwoordig boven papier, niet meer
andersom. Let wel: de krant is superieur in vele opzichten. Wanneer het om navigatie gaat bijvoorbeeld,
en om de hiërarchie van het nieuws. Het is ook de
rust: één keer per dag de selectie van het nieuws,
in volgorde van belangrijkheid. Echter, wanneer tijd
en snelheid een rol spelen, dan is de papieren krant
niet meer de eerste keuze van de consument. Dertigers nemen er geen abonnement meer op. Punt.
Daar gaan we de massa niet meer mee binnenhalen.
En ondertussen vergrijst de rest van het abonneebestand. Dat is een probleem.

Terug naar de krant. Een van de redenen dat je bij
De Limburger bent aangenomen, is de succesvolle digitale
strategie die je bij het FD hebt uitgezet. Leg eens uit wat

Dus je accepteert de dramatische cijfers van De Limburger? De krant is met een oplage van 130.000 nog steeds
de grootste regionale titel, maar die oplage is sinds 2000

Stuiten jullie op cultuurverschillen?
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je succesformule is geweest in Amsterdam en hoe je die
in Limburg wil inzetten.
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een totaal andere doelgroep. Wat wel vergelijkbaar
is, is dat het FD over onderwerpen schrijft waar niemand anders over schrijft. Dat doet De Limburger ook:
over Limburgse zaken, namelijk. Dat is iets waard.
Daarvoor zijn mensen bereid te betalen. Ondanks de
lokale kranten. En ondanks de gratis nieuwssite 1Limburg, die wij met omroep L1 hebben opgezet.
Over 1Limburg gesproken: ga je daar de stekker uit
trekken? Je hebt in een interview gezegd dat je de innovatie achter die website wil terughalen naar de eigen redactie.

Ik weet niet precies wat de toekomst ervan is, maar
wat ik bedoelde, is dat onze digitale innovatie niet kan
stoppen bij 1Limburg. De site is een enorm succes, hij
haalt een enorm bereik, dus dat is heel waardevol. Wij
kunnen daar advertenties op verkopen. Alleen: wij halen er geen lezersinkomsten uit. Dat is voor ons een
strategisch vraagstuk. Mijn mantra is: wij gaan delimburger.nl ontwikkelen als volwaardige journalistieke
titel. Als nieuwssite, dus niet slechts met achtergronden, zoals nu. Hij is in mei vernieuwd, maar ik ben
nog lang niet tevreden. Ik vind hem nog steeds niet
overzichtelijk genoeg. Te druk qua kleurgebruik, ook.
Is het niet de vraag of De Limburger het Limburgse
nieuws nog wel goed kan brengen? Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd. Er is minder mankracht om in de haarvaten van de samenleving te zitten.

Al snel kon ik andere
dingen doen: technologie, de tele-comportefeuille, energie. Dat
laatste onderwerp is
inhoudelijk het interessantste geweest

model te bedenken, dan houdt het een keer op.

met maar liefst 46 procent afgenomen. Het is een sterkere daling dan die
waarmee de meeste andere regionale dagbladen te maken hebben gehad.

Ik accepteer ze, maar ik verzet me er wel tegen. De opdracht die ik heb,
is de papieren krant zo goed mogelijk te houden voor onze trouwe lezers
en een digitaal product te ontwikkelen waarvoor mensen bereid zijn om,
weet ik veel, een tientje per maand te betalen voor onbeperkte toegang.
Dertigers zijn wel degelijk geïnteresseerd. Ze zijn bovendien bereid te
betalen voor digitale diensten, want dat doen ze ook voor Spotify en voor
Netflix.
Met nieuws ligt het toch anders? Op internet is nieuws gratis.

De journalistieke sector heeft zelf de markt verpest door heel veel gratis
weg te geven, dat klopt. Dat is geen duurzaam model. Als de papieren
oplage er uitgroeit, en wij slagen er niet in om een goed, betaald, digitaal
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De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar spanning
op zit. Ooit – in de tijd van de fusie van Dagblad De
Dan is het einde De Limburger.
Limburger en het Limburgs Dagblad, of misschien nog in
Dan is het einde kranten in het algemeen.
de tijd van het Dagblad voor Noord-Limburg – werkten er
265 journalisten bij de gecombineerde titels. Nu zijn
Hoeveel abonnees verliest De Limburger per jaar?
dat er nog 130. Ik vind dat je daarmee een goede krant
Wij hadden vorig jaar een daling van vier à vijf pro- moet kunnen maken. Het FD heeft een redactie van
cent, dit jaar van drie procent. Ik vind dat we de ambi- 100. Maar de vraag is reëel. We maken acht edities.
tie moeten hebben dat we print en digitaal per saldo Moet je aanwezig zijn in de regio? Hoe doe je dat?
stabiliseren. Dus nul procent. Maar daar moeten we
Wat denk jij?
dus een digitaal product voor hebben.
We hebben geen redacteur Belfeld. Die was er vroeger
Wanneer komt dat digitale product er?
wel. Al voor mijn komst is de strategie geweest – en
Dat zou in 2017 moeten zijn. Een app, of delimburger. daar sta ik achter – om de relevantie van een artikel
nl, dat weten we nog niet. In ieder geval: een digitaal te vergroten door het voor een groter gebied interesproduct waar je een abonnement op kunt nemen.
sant te maken. Je kunt schrijven over de harmonie in
Belfeld, en dat inbedden in een stuk over de manier
Ga je web first invoeren bij De Limburger?
waarop de harmonie zich in de regio presenteert. Dat
Dat gaat zeker een keer gebeuren. Ik weet nog niet verhaal is voor heel Noord-Limburg interessant, of
wanneer.
misschien wel voor de hele provincie. Zo kun je meer
doen met minder journalisten. Uit nood geboren,
De Limburger is een heel andere krant dan Het Fi- maar journalistiek gezien voeg je waarde toe. Het
nancieele Dagblad. In hoeverre zijn die lessen die je hebt korte bericht zou iets voor 1Limburg kunnen zijn, en
geleerd waardevol?
in de krant wil je dan het uitgebreide verhaal lezen.
Het FD is inderdaad een totaal andere titel en kent
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Maar in het lokale nieuws wil je toch juist uitblinken?

Wij willen uitblinken in het lokaal verrijkte nieuws. Dat verder gaat dan
het korte nieuwsbericht. Wij schrijven ook over de grondverzakkingen in
Groningen, omdat dat voor iedereen in Nederland relevant is. Als Venlo
een nieuwe burgemeester heeft, is dat voor heel Limburg relevant, misschien zelfs voor heel Nederland. Maar het nieuwe Venlose fietspad niet.
Dat is een soort stoeptegeljournalistiek waarvan we echt afscheid hebben genomen. Dat is niet waar de mensen ons voor lezen.

Myrthe Bokelmann (18) DIPLOMA Havo Den Hulster Venlo VERVOLG Dansacademie ArtEZ in Arnhem VERHUIZEN Ik woon op kamers
in Arnhem. De kans is groot dat ik na mijn opleiding in het buitenland ga werken en wonen of ik ga rondreizen. MISSEN Mijn
ouders en mijn broertje DROOM Meewerken aan verschillende projecten of dans in een company. Dans maken vind ik ook
interessant dus misschien wil ik over een jaar wel graag choreograaf worden.

Dat geldt voor het lokale nieuws. Niet voor het relevant gemaakte, bredere nieuws.

S C H O O LV E R L A T E R S D R O M E N J A G E R S

In hoeverre zijn de regio’s een last? Voor een Maastrichtenaar maakt het
niet uit wat er in Venlo gebeurt. En in Venlo kan het ze niet schelen wat er in
Parkstad leeft.

Bestaat over vijf jaar de papieren krant De Limburger nog?

Ja. En over twintig jaar ook nog. Langer dan de meeste mensen denken.

Roger Abrahams (Venlo, 1977) is mediajournalist bij
de VARAgids. Als historicus en talenliefhebber blogt
hij over taal en geschiedenis op rogerabrahams.nl.
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F ot o Pet er d e Ro nd e

En jij? Voor welke aanbieding keer je terug naar Amsterdam?

Nou, voorlopig ga ik niet weg. Ik heb een aanstelling voor vijf jaar. En ik
heb mijn vrouw moeten beloven dat we hier minstens tien jaar blijven
wonen. <
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ve n l ose d ialectp op
m et een d o n k e r e r a n d

Was het een band of een

liesbeth list als gastzan-

project? of beide? Wat het

geres. een kort en heftig

ook was, feit is dat nach-

avontuur, maar wel eindi-

werk 25 jaar geleden het

gend met een hoogtepunt.

daglicht zag. een initiatief

samen met Herman poels

van Herman poels en Bert

(zanger/componist), domi-

van den Bergh die wel eens

nique de lauw (gitarist) en

wat anders wilden dan

charles coppens (bassist)

vastelaovesleedjes schrijven.

kijkt drummer Jac Buchholz

daarmee begon het avon-

terug.

tuur van een van venloos
eerste dialectpopbands –
met niemand minder dan

door Jac Bucholz
foto’s Peter de Ronde
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‘Pff… Ja, de Wolvensymfonie, die hakte er wel in. Daarna moest

ik even bijkomen.’ Dominique de Lauw moet alleen al bij de herinnering opnieuw zuchten. We zitten met z’n vieren in de winkel van Herman
Poels in de Venlose binnenstad en zijn in het gesprek aangekomen bij
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tijdens de componeersessies bij Bert van den Bergh
op zolder. Met Berts moeder als referentiekader. Telkens als de twee componisten meenden een nummer
klaar te hebben, daalden ze af naar de woonkamer.
Moeder Van den Bergh, die een muzikale achtergrond had, luisterde dan kritisch naar wat het tweetal
had bedacht. ‘Ze was niet mild, maar haar kritiek was
altijd goed onderbouwd. Ze hoorde precies wanneer
een melodie niet klopte, wanneer een tekst niet liep.
Dan konden wij opnieuw aan de slag.’

Wan t d at w a s
s t eed s d u i d e l i jk e r ge word e n : e r mo e st nie t
a ll een e e n b an d k omen o m d i e n u m m e rs
t e s pe l e n , z e z o ud e n
ook o p c d g e z e t word en

de tweede opnamedag van de cd Aovendraege van Nachwerk. De dag dat
Liesbeth List naar de studio in Herveld kwam om haar partij in te zingen.
En dat Wolvensymfonie werd opgenomen, een van de meest dramatische
nummers op de cd, over geweld binnen een relatie. Een nummer dat
indruk maakte op alle aanwezigen, op die herfstachtige zondag ergens
in oktober 1992. Maar het componeren van Venlose dialectpop met een
donkere rand, dat was juist wat Herman Poels en Bert van den Bergh
ruim een jaar eerder voor ogen hadden toen ze besloten af te stappen
van het vastelaovesrepertoire.
Kommer en kwel
Daar was zijn carrière als componist wel mee begonnen, vertelt Herman
Poels, met het schrijven van vastelaovesleedjes. Een van die liedjes, As de
waore, belandde op de Jocus-lp Dich en ik. Een aantal andere verscheen
op single, uitgegeven in ’t Ven, waar Herman vandaan komt. Gezongen
door onder andere Bert en Herm Pollux, Thei (van Marij) Sturme, Petra
Houben en Wiel Vestjens. ‘Zeker toen ik samen met Bert van den Bergh
liedjes ging schrijven kwamen we nauwelijks nog door de voorselectie
van Jocus. We waren namelijk afgestapt van het geijkte mars- en walstempo, waren waarschijnlijk te vooruitstrevend.’ Op een gegeven moment, vonden Poels en Van den Bergh, moest het roer radicaal om. Het
werd popmuziek en niet al te zoetsappig. ‘Bert en ik waren fan van The
Go-Betweens, een Australische band. Dat was een van onze inspiratiebronnen. En zelf was én ben ik enorm fan van Nick Cave. Geen zonnestraal, met vaak teksten vol kommer en kwel.’ Dat werd dus de teneur
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stagnatie
Na een tijd waren er volgens Poels en Van den Bergh
voldoende liedjes albumwaardig. Want dat was
steeds duidelijker geworden: er moest niet alleen een
band komen om die nummers te spelen, ze zouden
ook op cd gezet worden. En de viering van Venlo 650
jaar stad, in 1993, leek een mooi evenement om bij
aan te sluiten. ‘Maar nadat we een aantal demo’s
in de studio’s van Jan Theelen hadden opgenomen,
wisten we dat we er nog lang niet waren’, herinnert
Herman zich. ‘Van die stukken zijn er uiteindelijk
maar een of twee op Aovendraege terecht gekomen.’
Het tweetal ging dus verder met componeren. Ze kregen gezelschap van klassiek pianiste Edith Scheffer.
Want, zegt Herman, ook klassieke muziek was een inspiratiebron. Toen een deel van de nieuwe nummers
af was, stagneerde het project echter een tijd. Te lang
in de ogen van Van den Bergh, die besloot een andere
weg in te gaan. Dat werd de band Romeo. Door die
wending kreeg ook Nachwerk een ander karakter.
liesbeth list
Herman weet niet meer precies hoe het allemaal is
gegaan, maar Nachwerk kreeg toen de vorm van een
project waaraan allerlei gasten meewerkten. Uiteraard Bert van den Bergh. Daarnaast Frank Marquez
van de Venlose rock-‘n-rollformatie The Bellhops, de
inmiddels overleden pianist Bart den Biesen, Poels’
voormalige collega Peter Perree, zangeres Kelly Terhorst en diverse anderen. Meest prominente gast
was Liesbeth List. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? ‘Als
fan van List had ik een ode voor haar geschreven, Ein
chanson. Een van mijn vrienden suggereerde dat ik
haar moest vragen voor een duet. Dat doet ze nooit,
zei ik. Maar na wat aandringen heb ik toch haar manager benaderd. Het duurde even, maar toen kwam
er een reactie: ze vond het hartstikke leuk, zo’n ode,
dat had ze niet eerder meegemaakt. We werden zelfs
uitgenodigd om haar in Amsterdam te bezoeken.’
Daar bleek dat List het een mooi nummer vond en dat
ze het idee van een duet wel zag zitten. Alleen de tekst
vond ze te negatief. Maar, geeft Herman aan, na wat
heen en weer bellen en sleutelen kon die ook haar

goedkeuring wegdragen. Waarmee haar deelname
aan het project was verzekerd.
Gebak
Ondertussen was ook de band geformeerd. Ik herinner me dat ikzelf werd benaderd door bassist Charles
Coppens en gitarist Dominique de Lauw met wie ik als
drummer in een jazztrio speelde. Dat was eind 1991.
Dominique was al eerder door Herman ingeschakeld
voor de afronding van de nummers en het schrijven
van de arrangementen. ‘Herman en ik kennen elkaar
al van kinds af aan’, zegt Dominique. ‘Met z’n drieën,
Bert was er toen nog bij, hebben we de nummers uitgewerkt. Woensdagmiddagen met veel gebak waren
dat.’ Heel wat anders dan de substanties die normaal
gesproken in het popcircuit worden genuttigd, leg ik
hem voor, waarna ik Charles naar zijn eerste Nachwerk-herinnering vraag. ‘Ik kende Herman wel, maar
ben volgens mij door Dominique benaderd. Waarschijnlijk was ik de enige fatsoenlijke bassist die hij
kende’, klinkt het lachend. Voor de drummer zal dan
wel hetzelfde hebben gegolden, vul ik aan.
in het zweet
Met Willy Thenu en Annelies Buis-Thomassen als
achtergrondzangeressen was de band Nachwerk een
feit. Toch duurde het nog een tijd voordat we begonnen met repeteren. We zijn het er achteraf over eens
dat een paar maanden repeteren voor goedwillende
amateurs eigenlijk veel te kort was. Bovendien, met
sommige gastmuzikanten werd zelden of zelfs nooit
samengespeeld voorafgaand aan de cd-opnames.
Professionele muzikanten komen daar mee weg,
maar wij… De repetities vonden volgens Herman in
eerste instantie plaats in de kelder onder mijn ouderlijk huis, waar we ook met het jazztrio repeteerden. Later maakten we ook gebruik van de Venlose
muziekschool, maar de oefenruimte die het meest is
blijven hangen, is het ‘stinkhok’ bij Perron 55. Daar
werkte zich voorafgaand aan onze repetitie een rockof punkband in het zweet en het tastbare bewijs ervan kleefde als het ware nog tegen de muren als wij
binnenkwamen. Dat het een dichte ruimte zonder
ventilatie was, hielp niet echt. Maar goed, als popmuzikant is het vaak behelpen. Charles herinnert zich
van die repetities dat we lang niet altijd op een lijn
zaten. ‘Maar Dominique was de muzikaal leider en
uiteindelijk bepaalde hij wat er gebeurde.’
avontuur
Toen kwam het grote moment, de opnames. Wij in
een echte studio, de Eurosoundstudio’s in Herveld
waar Jos Haagmans, voormalig toetsenist van de
Frank Boeijen Groep, als producer fungeerde. Die had
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met een do nker e r a nd

eerder een van onze repetities bezocht om in te schatten wat voor vlees
hij in de kuip had. Volgens Dominique heeft Haagmans zich op enig moment laten ontvallen dat het niet zo slecht was als hij had verwacht. Herveld dus, op een druilerige zaterdag in oktober 1992. We verzamelden bij
Charles thuis en toen met diverse auto’s onderweg. Met de opmerking
dat hij het een geweldig avontuur vond, beschrijft onze bassist wat we
allemaal die dag ongeveer voelden. ‘Ik was nog nooit in een studio geweest, vond het heel spannend. Had me de dagen van tevoren wel goed
voorbereid.’ Maar waren we er eigenlijk wel klaar voor, vraag ik. Dominique haalt zijn schouders op. ‘Achteraf gezien niet, maar we dachten
toen van wel. Zelf had ik zoiets van, in zo’n studio, daar kunnen ze oneffenheidjes wel weg halen. Maar je hoort alles.’
climax
We begonnen met Eine daag later, een nummer met een 6/8-jazzfeel, met
als gastpianist Bart den Biesen. Die zat echter in tijdnood, had nog andere verplichtingen. Ondanks dat we als band voor het eerst een nummer in een studio opnamen, stond het vrij vlug op band. Den Biesen
speelde nog wat solovariaties in, Haagmans was tevreden: op naar het
volgende nummer. Symptomatisch voor onze gedrevenheid die dag. Dominique: ‘Ik weet nog dat we een aantal nummers hadden opgenomen
en Jos riep dat hij Hertepien, gezongen door Bert, nog wilde doen. Terwijl
ik door de honger bijna van mijn kruk viel. Tot Bert begon te zingen, die
stem in mijn koptelefoon, die kwam vol binnen, prachtig.’ Charles knikt.
‘Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Maar ik had geen tijd om onder
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de indruk te zijn, ik was vooral bezig met de gedachte
dat ik geen fouten mocht maken.’ ‘We waren volgens
mij allemaal heel geconcentreerd’, vult Herman aan.
‘Die dag hebben we veel nummers opgenomen, ongekend eigenlijk.’ Ongekend inderdaad, zo herinner
ik het me ook. Voor mij was de zaterdagavond het
hoogtepunt. We hadden de hele dag muziek gemaakt
en naar een climax toegewerkt. Jos Haagmans liet
Dominique een overdub doen voor Stilstaond water.
Dominique achter het glas in een halfduistere studio,
zijn gierende gitaar, Jos achter het mengpaneel en de
rest luisterend naar wat er op volle sterkte uit de luidsprekers kwam. Wow, we zijn popmuzikanten, dacht
ik even.
Mispersing
De zondag was van een heel ander karakter. Die stond
vooral in het teken van de komst van Liesbeth List.
Iets té veel, vonden Dominique en ik. Herman relativeert het moment bijna 25 jaar na dato: ‘Kijk, er komt
een grootheid uit de Nederlandse muziek langs. Iemand waar veel mensen tegen opkijken. Ik ook, als
fan. Dus is het begrijpelijk dat de meeste mensen
daarvan onder de indruk zijn.’ Het was eveneens de
dag dat Wolvensymfonie werd opgenomen, een van de

zwaarmoedigste nummers van de cd. Ook dat had zo
zijn invloed. Toen de laatste tonen uitstierven, moest
iedereen vanuit de duisternis weer terugkeren naar
de realiteit. De dagen na die zondag vonden nog
overdubs plaats. Daar waren alleen Herman en Dominique bij. Voor de rest zat het erop. Wat de opnames betreft althans. Vanaf toen keken we uit naar de
release van de cd en de presentatie, half december
1992. Dat dreigde bijna mis te gaan, herinnert Herman zich. ‘De presentatie was op zondag. Een paar
dagen daarvoor kreeg ik een bericht dat er sprake
was van een mispersing. Pas vrijdags kwam alles binnen. Maar toen moesten de hoesjes nog worden ingestoken. Volgens mij zijn we daar allemaal nog mee
bezig geweest.’
Kritisch
De presentatie was een succes. De bovenzaal van
Theater de Maaspoort zat met een paar honderd aanwezigen helemaal vol, Liesbeth List was aanwezig en
Omroep Venlo maakte opnames. ‘Nee, zenuwachtig
was ik niet’, merkt Charles op. ‘De studio, dat was
nieuw, maar ik speelde toen ook in een andere band
en was het inmiddels gewend voor veel mensen op
te treden.’ In die dagen hoorden we voor het eerst
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< Jac B u c hhol z , H erm an Poel s

C harl es C op p en s

het resultaat van de opnames. Charles: ‘Ik weet nog
dat ik onder de indruk was, al heb ik ‘m daarna nooit
meer beluisterd. Maar de nummers bleven overeind.
Daar was ik wel trots op, zeker omdat we amateurmuzikanten waren die al die liedjes in relatief korte tijd
onder de knie moesten krijgen.’ Ook Dominique was
tevreden. ‘Als je bedenkt dat het ook nog eigen nummers zijn. En dat je met sommige muzikanten niet of
nauwelijks had gerepeteerd. Maar achteraf gezien
was het los zand, waren er veel mensen bij betrokken en hadden we niet de tijd gehad een eenheid te
creëren.’ Herman was en is, net als ik, kritischer. Hij
vindt dat het merendeel van de nummers niet helemaal uit de verf is gekomen. Sterker, hij is zo kritisch
dat hij na Nachwerk nauwelijks meer een nummer
heeft gecomponeerd. ‘Een keer, voor een speciale gelegenheid. En ik heb toch weer, op speciaal verzoek,
een aanzet gemaakt voor een vastelaovesleedje. Maar
ik heb gezegd: ik stop ermee. Het wordt ‘m niet. En
dat heb ik nog steeds. Zeker als ik ga vergelijken met
anderen. Wat voeg ik daaraan toe?’

deren, de bestaande verbeteren. Maar we ontdekten al snel: het heilige vuur was wat verdwenen en
de meningsverschillen waren gebleven. Na een paar
maanden besloten we toch weer op te treden. Het
was tenslotte 1993, met de festiviteiten rondom Venlo 650 jaar stad. Daar wilden we zoals gepland een
rol in spelen. Het liep anders. De eerste keer dat we
na lange tijd weer op een podium stonden werd een
fiasco. Het was 30 april, Koninginnedag en bloedheet. Er stond een dubbeloptreden gepland. Eerst bij
eetcafé Hemingway, waar vanwege het goede weer
nauwelijks publiek was. Bij de tweede stop, bij café
De Vildersgats van Bart den Biesen op de Parade, was
het nog erger. De Parade stond mudvol, maar in de
kroeg geen mens. Toch bouwden we op. Tot we merkten dat de Joeksjagers (een muziekgezelschap in de
traditie van militair korps de Limburgse Jagers, red.)
hadden besloten het buitengebeuren muzikaal op te
luisteren. Recht voor de deur van de Vildersgats. Binnen verging ons horen en zien. We besloten wijselijk
het optreden te cancelen. Heel wat beter was het een
week of twee later. Een intiem huiskamerconcert in
Joeksjagers
Villa Vallen. Kaarsen, Perzische tapijten en een kleine
Na de presentatie volgde een periode van promotie. dertig man publiek. Herman: ‘Daar waren we op ons
En van opnieuw repeteren. Nieuwe nummers instu- best. Dat vonden we zelf en iedereen die erbij was.
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Het was een soort unplugged-concert. Dat hadden we op cd moeten
zetten.’

Dom i n i qu e de Lau w

Hoogtepunt
Ondanks het puike optreden werd nog diezelfde avond besloten de
band op te doeken. Het was voor niemand een verrassing. ‘De motivatie was weg, we zaten niet meer op een lijn’, aldus Dominique. ‘We
hadden ook een heel ongebruikelijk traject bewandeld, zeker voor die
tijd. Normaal speel je als band een aantal jaren samen, komt nader tot
elkaar en als het dan allemaal goed zit, ga je over een cd nadenken.
Wij deden het omgekeerd. De cd was uitgangspunt en daar werden
mensen voor bij elkaar gezet.’ Charles vond het een bijzonder avontuur waar hij heel positief op terugkijkt. En Herman, die zijn project
opeens zag stranden? ‘Tja, jammer natuurlijk. Zeker gezien dat goede
laatste optreden. Ik zag dat we nog in ontwikkeling waren, beter konden. Maar als de rest het genoeg vindt geweest, wat moet ik dan…
Daar kan ik me alleen maar bij neerleggen. We zullen maar zeggen dat
we op het hoogtepunt zijn gestopt.’ <

Jac Buchholz (1966) is freelance redacteur voor bladen als Bouwen aan Monumenten, Stedenbouw, Limburg Onderneemt en Navenant. Hij is tevens eindredacteur van Ondernemend Venlo. Twee jaar geleden
debuteerde hij als thrillerschrijver met ‘Demonen’.
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Sjer zoekt nieuwe vorm van

kunst

Kun s t e n a a r d e nkt e r o ve r o m de gewone kwast te v erru ilen

voor de 3 D - kw a s t

Rhino, Adobe Photoshop 3D, Illustrator en
B l e n d e r. K u n s t e n a a r S j e r J a c o b s h a n t e e r t d e
computerprogramma’s met gemak. Sterker
nog: hij weet hoe hij de beste kanten van de
programma’s kan combineren om zo totaal
nieuw en ander werk te maken. Niet dat hij
weeskinderen wil maken van zijn keramieken
en bronzen mensbeelden of wil stoppen met
het vervaardigen van zijn kleurrijke schilderijen of zeefdrukken. Hij zoekt simpelweg
naar manieren om zijn werk met inzet van
door Adri Gorissen
foto’s Peter de Ronde
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digitale technieken te vernieuwen.
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De meeste mensen
die deze programma’s
gebruiken om er kunst
mee te maken, komen
uit de techniek, niet
uit de klassieke kunst
met kwast en brons

Het zou zomaar kunnen dat er over een paar jaar een ‘Sjer’ in je

huiskamer zweeft. De Tegelse kunstenaar heeft die met een speciale
kwast in de lucht geschilderd en vervolgens blijft die er altijd hangen.
Je kunt om het kunstwerk heen lopen en het van alle kanten bekijken.
Als je haast hebt, draaf je er dwars door heen. Het is er wel, maar ook
weer niet.
Of je loopt door je huiskamer en uit het niets rijst beetje voor beetje
een door Sjer ontworpen mensbeeld op. Een verwant van de nieuwsgierige en levenslustige figuren die hij nu van keramiek, brons, glas of staal
maakt. Sensoren hebben vastgesteld dat je in de ruimte bent en sturen
projectoren aan die voor een hologram zorgen, waardoor het net lijkt of
er een echt beeld staat. Je kunt er mee pronken bij het bezoek en als je
samen met de gasten de kamer verlaat, verdwijnt het al snel en neemt
het geen plaats in.
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Science fiction in de kunstwereld? Volgens de in Belfeld wonende kunstenaar Sjer Jacobs niet. Sinds een jaar of acht verdiept hij zich in de
wondere wereld van de computer en dan vooral in de mogelijkheden die
deze biedt aan kunstenaars. Hij heeft natuurlijk al eerder een apparaat,
maar gebruikt dat vooral voor zijn administratie en om te mailen. Als
hij op een dag ziet hoe zijn assistente in de galerie met het programma
Photoshop foto’s voor een folder aanpast, verandert en verbetert, valt
bij hem het kwartje. Hij beseft dat er ook of juist in de kunst met de
computer heel veel mogelijk is.
‘Ik ben me toen een aantal programma’s eigen gaan maken, om te beginnen dat Photoshop’, vertelt hij. ‘Inmiddels beheers ik ook drie programma’s waarmee je driedimensionaal dingen kunt ontwerpen en
maken. Ik ben waarschijnlijk een van de weinige kunstenaars die dat
kan zeggen. De meeste mensen die deze programma’s gebruiken om er
kunst mee te maken, komen uit de techniek, niet uit de klassieke kunst
met kwast en brons. Die programma’s zijn vrij complex en moeilijk te
gebruiken, dus kunstenaars gaan zich die niet eigen maken. Dat is te
veel werk, ze zeggen ik pak wel een kwast. Een kwast is ook veel sneller.
Maar als je eenmaal snapt hoe het werkt, heb je wel honderd keer meer
mogelijkheden.’
Bij zijn zoektocht naar zijn nieuwe op de computer ontworpen kunst
wordt Sjer Jacobs geïnspireerd door de Britse kunstenaar David Hockney. ‘Ik zag een documentaire over hem waarin hij vertelde over de manieren waarop hij de computer gebruikt. Dat was een echte eyeopener.
Bij de lancering van de eerste versie van Photoshop voorspelde hij dat
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In mijn traditionele opleiding heb ik geleerd om dingen te combineren,
om anders tegen dingen aan te kijken

dit het einde was van de klassieke schilderkunst. In
de documentaire stelde hij simpelweg dat de computer een ideaal hulpmiddel is voor de kunstenaar. Veel
collega’s zeggen dat als je een werk met de computer maakt, het geen kunst is. Hij zei precies het tegenovergestelde en vertelde dat in de middeleeuwen
kunstenaars ei-tempera gebruikten om te schilderen.
Tot er een kwam die met olieverf begon en de anderen meenden dat het niks was. Zo gaat het volgens
hem nu met de computer ook. Maar Hockney benadrukte dat het een uitstekend middel was om kunst
mee te maken, net als de ei-tempera. Zelf maakt de
Brit nu werken met zijn iPad. Hij staat midden in de
natuur en maakt schilderijen op zijn iPad. Die worden uitgeprint en het zijn de prachtigste werken. Je
moet de computer dus als een nieuw medium of een
nieuwe techniek zien. Dat is waar ik nu al enige tijd
over nadenk.’
Jacobs denkt echter niet alleen na. Hij verdiept zich
ook in wat er allemaal mogelijk is met de computer.
Bijvoorbeeld op het gebied van driedimensionaal
printen. Zijn voordeel is dan dat hij er anders naar
kan kijken dan de techneuten die er vooral mee bezig zijn. ‘In mijn traditionele opleiding heb ik geleerd
om dingen te combineren, om anders tegen dingen

160

BUUN

aan te kijken. Als van die technische jongens iemand
goed is in Rhino, dat is een 3D-programma, dan is hij
alleen maar goed in Rhino. Er zijn maar weinig van die
technici die drie programma’s beheersen en de klassieke technieken van schilderen en beeldhouwen.
Terwijl je als je er meer beheerst de mogelijkheden
van die verschillende programma’s kunt combineren.
En dan kom je verder.’
Datzelfde doet hij op het terrein van het driedimensionaal scannen van objecten. ‘Dat is echt geweldig.
Als ik nu een beeld maak en ik denk dat is net niet
goed, dat moet net iets groter, dat moet net iets meer
dit of dat, dan moet ik het opnieuw maken en veranderen net zo lang totdat het goed is. Als je dat beeld
zou scannen kun je het digitaal veranderen, dat gaat
veel sneller en zie je steeds meteen het resultaat. Zo
kan ik veel sneller mijn vorm ontwikkelen. Denken
vanuit de techniek is het driedimensionaal scannen
steeds beter willen maken, steeds nauwkeuriger de
werkelijkheid willen benaderen. Denken vanuit de
kunst is vragen stellen als: Wat kan ik ermee?’
Door zijn onderzoek komt de kunstenaar in voor
hem onbekende werelden. ‘Dat is heel leuk om die te
ontdekken. Vroeger deed ik dat door naar materiaalbeurzen te gaan. Dan was ik met glas bezig en ging

ik naar een glasbeurs als Glasstec in Düsseldorf en dan zag ik allemaal
machines die dingen met glas konden. Die konden – ik heb het nu over
twintig jaar geleden – ronde vormen uit glas snijden. Geweldig, en wat
deden ze ermee? Ze maakten er spiegels mee. Je kunt alles en dan ga je
er van die lullige dingen mee maken. Het gaat er bij die bedrijven om
dat ze wat ze al kunnen nu nog sneller kunnen, niet om wat ze er nog
meer mee kunnen. Dat vind ik juist interessant. Nu ga ik naar technologiebeurzen en kijk ik wat ik met de nieuwste technieken binnen de
kunst kan doen.’
Waar de zoektocht hem zal brengen, weet Sjer Jacobs nog niet. Voorlopig vindt hij vooral het zoeken mooi. Want stel dat het resultaat heeft en
er een mooi nieuw kunstproduct ontstaat dat de mensen graag willen
hebben, dan moet hij er een heleboel van gaan maken en vervolgens
verkopen. Daar heeft hij niet zo’n zin in. ‘Ik wil andere dingen doen, ik
wil die zoektocht aan de gang houden om zelf verder te komen’, zegt hij,
‘zeker omdat ik geloof dat we op de drempel staan van een periode met
ongekende nieuwe mogelijkheden.’
Hij verwijst naar de recente rage rond de app Pokémon Go. Wie het spelletje downloadt, kan vervolgens op jacht naar Japanse monstertjes. Die
zijn er niet echt, maar verschijnen plotseling in je beeld en je moet dan
een bal naar hun hoofd slingeren. Aan de hand van de locatie van je telefoon stuurt het spel bepaalde monstertjes op je af. Bij het strand duikt
een waterpokémon op en in het bos een bospokémon.
‘Dat zijn de nieuwe mogelijkheden die ik bedoel’, geeft hij aan, ‘met
dezelfde techniek zou je ook een kunstroute kunnen maken. Dan loop je
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exact zoals ik het wil hebben.’ Nog mooier, het computerprogramma
maakt het hem mogelijk om lagen over elkaar te leggen, zodat hij de
stalen voorstelling kan opbouwen en er een driedimensionaal object
van kan maken.
De traditionele verf en de kwast verdwijnen ook al een beetje bij Sjer
Jacobs en worden vervangen door hun digitale versies. Zo heeft hij een
kunstwerk gemaakt van een schilderij, een foto en enkele objecten die
hij heeft gescand en vervolgens op de computer in elkaar heeft geschilderd. Het resultaat is uitgeprint. Echter niet zomaar geprint, maar met
een printer die structuur kan aanbrengen. Daardoor zit er reliëf in de
print van zijn computerkunstwerk, sommige delen ervan liggen hoger
dan de andere. Het is net als bij een met ouderwetse verf vervaardigd
werk, die verf zit er op sommige plekken ook dikker op dan op andere.
Bij Océ gebruiken ze deze driedimensionale techniek om bestaande
kunstwerken van beroemde meesters als Van Gogh en Rembrandt te
scannen en vervolgens te printen met exact op de juiste plek de oorspronkelijke verfdiktes. ‘Bij mijn werk is er geen origineel’, verduidelijkt
hij, ‘dat is het verschil. De techniek wordt vaak gebruikt om iets origineels te kopiëren, maar je kunt er ook iets nieuws mee maken. En daar
gaat het me om.’
Zelf heeft hij overigens geen driedimensionale printer. ‘Die moet je
vooral niet kopen’, meent hij. ‘Je kunt een werk veel beter laten printen.
Want je moet een techneut zijn om het apparaat goed te kunnen bedienen en het in de gaten te houden. Daar heb ik geen tijd voor en geen zin
in. Het gaat me om wat het ding maakt, ik ben geen techneut, ik ben
een kunstenaar. Die printer is een hulpmiddel, die printer is een kwast.
Niet het apparaat is belangrijk, maar hetgeen dat je driedimensionaal
ontwerpt.’
Als Sjer Jacobs verder wil komen, moet hij behoorlijke investeringen
doen, terwijl hij niet zeker weet of die wel rendabel zullen zijn. Hij moet
bijvoorbeeld apps voor de iPad laten ontwikkelen. Apps die onder meer
door hem op de computer ontworpen beelden zichtbaar maken voor de
kopers ervan. ‘Tja, dat zijn van die dingen, ik vind dat ik eerst nog verder
moet zijn voor dat ik dat echt ga doen. Ik moet nog een meer permanente vorm van digitaal weergeven vinden.’

bijvoorbeeld met je telefoon door Venlo en afhankelijk van waar je je bevindt, krijg je door kunstenaars
ontworpen beelden voorgeschoteld. Het lijkt me
echt geweldig. Echt veel heb je er al niet meer voor
nodig. De app werkt met GPS-coördinaten en als je
dan op de juiste locatie bent, verschijnt een kunstwerk. Het werkt met de telefoon, maar kan ook met
Google Glass.’
Voorlopig levert zijn zoektocht hem op dat er nieuwe
elementen zijn werk binnensluipen en dat de wijze
waarop hij het werk aan kunstkopers laat zien verandert. Als nu mensen bij hem komen die een schilderij
van hem boven het bed of de bank willen hebben,
hoeft hij er niet meer naar toe om er een paar op te
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gaan hangen. Hij photoshopt gewoon enkele werken in een foto van de kamer en de geïnteresseerden
kunnen uitzoeken.
Wat de invloed op zijn werk betreft: Jacobs laat een
schilderij zien waarover een van staal gemaakt patroon ligt dat de voorstelling aanvult en versterkt.
‘Vroeger tekende ik dat op staal en dan ging ik het
uitsnijden met de plasmasnijder. Dan moest je een
hele tijd met zo’n toorts branden en dan kreeg je
nooit de lijn die je wilde hebben. Nou maak ik het
ontwerp op het computerscherm en ben ik in staat
om die tekening om te zetten in iets wat een laser
kan snijden. Daardoor kan ik alles precies over brengen, ook dikkere en dunnere lijnen, en wordt het

Nou maak ik het ontwerp op het computerscherm en ben ik in
staat om die tekening
om te zetten in iets wat
een laser kan snijden

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist en schrijver.
Hij werkt bij Dagblad De Limburger. Er staan diverse
boeken op zijn naam, zoals het Limburgs Literatuur
Lexicon (2007) en Een Noorse liefde (2012).

Zijn zoektocht is dus nog niet ten einde. Wel durft hij alvast een voorspelling te doen over wat hij in de toekomst maakt. ‘Het zou er op
kunnen uitdraaien dat ik alleen nog maar kunstwerken in de verkoop
heb die op de computer volledig driedimensionaal ontworpen zijn en
ook op zo’n manier zijn vervaardigd. En het zou kunnen dat je dan een
programma of app van me koopt. Die app is dan exclusief voor jou en
maakt het je mogelijk om naar het door mij gemaakte kunstwerk te kijken. Maar het zou ook kunnen dat je een beeldscherm in de kamer hebt
hangen waarop een schilderij van mij te zien is of meerdere. Of dat op
je televisie – als die niet aanstaat – altijd een schilderij van mij te zien is.
Of dat die televisie als je voorbij loopt aanspringt en dan een werk van
mij toont. Of dat je met een Google Glass op door de kamer loopt en dan
werken van mij ziet.’
Of de redelijk conservatieve wereld van de kunstkopers er voor open
staat, vindt hij lastig om in te schatten. Zelf heeft hij zijn hele huis vol
met kunst en daarom is het ook voor hem nog wat lastig voor te stellen
dat al die werken er ooit alleen nog maar virtueel zullen zijn. ‘Maar er
komt een generatie die het wel gaat omarmen’, weet hij zeker.<
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steylenaar Bart van heel
(61) verstaat de kunst
van het vliegvissen. als
hij maar even tijd heeft,
werpt hij zijn lijn uit.

denken als een forel
Een dag aan het water met vliegvisser Bart van Heel
dichtbij huis of heel ver
weg. Van de kanalen
bij griendtsveen tot de
atollen in Mexico. een
dag aan het water met
een gedreven hengelaar.

door Gerard van den Hombergh
foto’s Peter de Ronde,
archief Bart van Heel
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‘Het water is vandaag een beetje erwtensoep. Er drijft veel kroos

op,’ zegt Van Heel na een korte inspectie langs de oever van de Helenavaart. Hier vertoont hij vandaag zijn kunsten. Hij pakt zijn materiaal uit
de auto. Over zijn lichtgewicht kaki outfit gaat een hesje met allerlei
vakjes, waarin hij de visattributen opbergt. Etuitjes zijn gevuld met zelfgemaakte imitaties van vliegjes, nimfjes, een tangetje en tape. De drie
meter lange hengel van carbon is inklapbaar. Hij zet er een reel met een
lijn van ruim dertig meter op, met drie meter nylon snoer waaraan de
imitatie met het haakje vastzit.
Onderweg heeft Bart van Heel uitgelegd wat het verschil is tussen vliegvissen en ‘gewoon’ vissen. ‘Klassieke vissers zitten aan de kant met een
stok en een lijn met dobber en een loodje met onderaan het aas. Vliegvissen is een actieve manier van vissen. Je gaat ‘op zoek’ naar vis’, zo
drukt de Steylenaar het uit. De imitatie, zoals een vlieg of nimfje, speelt
daarbij een belangrijke rol. Het is gemaakt van een koperdraad met
daaraan veertjes, stukjes huid van nog geen tiende gram. ‘Die moet je
zien te werpen naar de plek waar de vis zit. Het komt erop aan om nauwkeurig te mikken en de imitatie tot ‘leven te wekken’.’
Vissen op zicht
Terwijl we over een pad langs het kanaal lopen, zet Van Heel een zonnebril op om beter in het water te kunnen kijken. In een bocht van de vaart
werpt hij in één soepele beweging een imitatie in het water. Maar we
hebben volgens hem pech vandaag. ‘Door het kroos zie je te weinig. Er
zit vis genoeg, dat zie je aan de beweging in het water. In de kanalen hier
bij Griendtsveen en Helenaveen vind je vooral voornachtigen, zoals de
ruisvoorn, een prachtige, bijna goudkleurige vis. Ook zit er blankvoorn,
St eeds o p nieu w gaat de lijn o p het water,
m aar het nam aak v liegje wek t v o o r alsno g geen b elangst elling.

baars, heel veel snoek en een groot bestand aan brasem. Momenteel
is de vis kogelrond. Het leefgebied is voedselrijk en het kannibalisme
onder de vissen is intensief.’
G e co n ce n t r e e r d z e t Va n H e e l d e l i j n op n i e uw op h e t w a t e r.
G e e n v is d ie re age e r t .

De visser vervolgt: ‘Als je niets aan de oppervlakte ziet, moet je zien te
ontdekken waar de vis ‘staat’. Het water kan hier kraakhelder zijn en
dan kun je met een goeie polaroidbril de habitat van de vis bekijken.
Wij vissen daarom zuiver op zicht. Zien we vis dan proberen we die op de
goede manier aan te werpen. Dat is een techniek op zich. De lijn moet
door de lucht worden getransporteerd. Goed werpen gaat in één rechte
lijn, in een smalle lus.’
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Van Heel: ‘Je moet ‘snappen’ wat de vis doet en je
techniek aanpassen. Als je een drijvende imitatie
hebt gepresenteerd, dan zie je aan de oppervlakte
soms een enorme kolk, ten teken dat de vis heeft toegehapt. Als je onder water wil vissen, zeg vijf centimeter, dan doe je vaseline aan de lijn die op het water
moet drijven, behalve aan het laatste stukje dat onder
water moet gaan. Als de lijn een kleine beweging naar
beneden maakt, is het kassa. Soms gaat de imitatie
erin met een plonsje waarop de vis dan reageert. Een
andere keer moet je op de juiste diepte aanbieden.
We maken een inschatting. We zitten er echter geregeld naast, omdat de lichtinval in het water enorm
kan vertekenen.’
BeleVing
Bart van Heel raakte als jongen besmet met het vissersvirus. ‘Ik had een ontiegelijke hekel aan school’,
zegt de man die docent is aan Gilde Opleidingen.
‘Zodra de bel ging stond ik klaar om met mijn hengel
naar het water te gaan, aan de Maasoever of langs de

Aalsbeek in Steyl. Later heb ik via een vereniging zelfs
aan wedstrijdvissen meegedaan. Nu denk ik: hoe heb
ik dat ooit kunnen doen. Het wedstrijdelement is me
tegen gaan staan. Het ging erom veel vis te vangen,
hoe meer kilo’s hoe beter. Voor mij gaat het niet om
de buit, maar om de beleving. Ik vind het boeiend om
in een moeilijke situatie met een lastige manoeuvre
een visje te vangen, zoals bij het vliegvissen. Dat geeft
me veel meer bevrediging dan kanjers van karpers.’
Hij besloot te stoppen met wedstrijdvissen en gaf
zijn kostbare visuitrusting weg. Voor Van Heel een
belangrijke stap om verder te komen. Begin jaren
tachtig ontdekte hij het vliegvissen, in Ierland. ’In
Enniskillen, bij de Noord-Ierse grens. Vanaf een
brug zag ik een man langs de kant staan te vissen.
Hij droeg een tweedjasje en had een vreemd hoedje
op. Hij had gezelschap van een guide. De gids stond in
het water en had blijkbaar vis gespot. Hij wees waar
de vliegvisser het imitatievliegje moest presenteren.
Ik zag een forel van zestig centimeter naar boven komen. Toen dacht ik: dit ga ik ook doen.’
Terug in Steyl kocht hij meteen een vliegvisuitrusting.
‘Ik ben naar de Maas gegaan, kreeg bijna een tennisarm van het werpen, maar het was een teleurstelling.’
De vliegvisspullen gingen de kast in. Tot tien jaar la-
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I n e e n s p lit s e c on d t r e k t e e n b on e fis h z o z e s t i g m ete r
l i j n van j e r e e l . D a a r
h eb i k mi j n h an d e e n s
goed aan g e b r an d
ter. ‘We gingen op vakantie naar Canada en ik dacht: neem de visspullen
maar eens mee. Op een camping kon ik met iemand mee gaan vissen. Ik
heb de camper ergens neergezet en mijn vrouw met een stapel boeken
achtergelaten, terwijl ik met mijn eerste guide de bush introk. Prachtig
mooie natuur, een meer met bevers. De gids daagde me uit: laat maar
eens zien hoe jij het doet. Ik moest bekennen dat ik er, ondanks mijn
uitrusting, geen snars van kon. Het plaatsnemen in de kano was al een
hele toer. Na het werpen van de lijn vingen we binnen tien minuten twee
forellen. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: Bart, nu ga je er ook voor.’
Uitdagingen
We bezoeken een plek langs de Helenavaart die Bart van Heel en zijn
visvriend, Jos van der Wouw, The fallen Madonna noemen. Van Heel: ‘We
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geven de plekken waar we vissen namen, zodat we derd procent anders verloopt. Garanties zijn voor mij
weten waar we het over hebben. Hier zagen we eens niet interessant, ik moet uitgedaagd worden.’
een wielrenster een smak maken, vandaar de naam.’
Nog altijd heeft geen vis gereageerd. De visser heeft
Van Heel p r o b eer t nu een ander e im itatie, een verklaring: ‘We hebben een koud voorjaar geeen nim fje. De v issen hap p en no g st eeds niet.
had. Daardoor is de paaitijd opgeschoven. Als je goed
kijkt, zie je vis paaien. Eerst brasem, laatst zag ik ook
‘We zeggen wel eens: denk als een forel. Als er bij- karpers paaien, nu de voorns. Dan is de vis niet geïnvoorbeeld een insectensprong is van miljoenen klei- teresseerd; hij is met andere zaken bezig dan voedne bruine vliegjes, dan moet het al heel toevallig zijn sel verzamelen. De vissers hier gaan vooral voor de
wil de vis jouw ‘insectje’ ertussenuit pikken. Pak je voorns. Met Jos ga ik vaker naar de Wolf of de Kinzig
een roze of witte, of een grotere of een kleinere, dan in Zuid-Duitsland, waar het goed forellen vissen is.
heb je meer kans. Als een forel bruine vliegen ge- Mooi voor de vliegvisser. Rustig benaderen en sluiwend is en er een roze tussen ontwaart, dan pakt hij pen en snel proberen de vis te verschalken. Ook in het
die roze. De vissen moeten getriggerd worden, daar Oostvoorne-gebied, nabij Pernis, is het, hoewel je het
is de vliegvisser op gefocust. Wat zit er in de omge- niet zou verwachten, waanzinnig mooi om te vissen.
ving als aas voor de vissen? Welke insecten zitten er Zeker met de bellyboat, een soort opblaasbare drijen hoe vangen de vissen de insecten? Waar zitten de vende fauteuil. Twee drijvers aan weerszijden houden
meeste vissen? Waar moet ik dus mijn kunstvlieg uit- je in evenwicht. Je zit in een soort zak en je beweegt
gooien? En als de gedachte (‘ik neem deze imitatie’) je voort met zwemvliezen. Als je op een vaste plek wilt
klopt met de realiteit (‘de vis bijt’), dan is dat genie- blijven, gooi je een steen aan een touw uit als anker.
ten. Successen vandaag bieden echter geen garantie Dat is zeer relaxed.´
voor morgen. Je kunt een dag prima gevangen hebben, terwijl het een dag later op dezelfde plaats met
Verrassingen
precies dezelfde weersomstandigheden toch hon- Bart van Heel had fantastische ervaringen in onder
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J e ‘ s e r v e e r t ’ je
i mi t at i e i n d e g o lv e n
en z ie t d e v i s s e n op
d e imi t at i e s p r i n ge n.
E c h t g aaf al s je d a n
een p aar v i s s e n v a n gt
andere Oostenrijk, Scandinavië en Tsjechië. Maar het meeste indruk
maken de vliegvisreizen naar Canada, Mexico en Amerika. ‘Een paar
maanden van tevoren begin ik met de voorbereidingen. Ik struin internet af naar geschikte wateren. Met vragen als: waar kan ik het water in,
waar krijg ik de licenties, bij wie krijg ik de informatie, wat heb ik nodig,
welke vis is er in die tijd van het jaar, welke insecten zitten er, welke
krabben, kreeften en garnalen zijn er? Als ik dat allemaal weet, zoek ik
uit waar ik kan uitwijken als de wind in de verkeerde hoek zit. Ter plekke
heb ik de tijd niet om dat uit te zoeken.’ Vervolgens brengt hij het materiaal in orde. ‘Welke hengels heb ik nodig? Niet die ik in Nederland
gebruik, want ik moet in zoutwater vissen, dus mijn reels moeten zoutwaterbestendig zijn. De lijnen moeten tropen- en zoutwaterbestendig
zijn. Zoetwaterlijnen plakken daar aan de vingers. Ik zit maanden van
tevoren imitaties te binden en lijnen te knopen. Zo ben je al met de va-
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kantie bezig. We maken allerlei imitaties, tot krabben Door het troebele water kon ik dat niet zien. Ik begon
aan toe. Die kun je ook allemaal kopen, maar het is maar voorzichtig terug te lopen, al kijkend naar de
veel leuker om ze zelf te maken.’
plek waar het beest naar boven was gekomen. Daarna
gauw wegwezen.’
Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch kun
je altijd voor verrassingen komen te staan, weet Van Ook in Montana kreeg hij de schrik van zijn leven. En
Heel inmiddels. ‘Twee jaar geleden waren we in Flo- ook toen leek hij met alles rekening te hebben gerida aan het vissen, het was prachtig weer. Ik stond houden. ‘We waren op een plek waar vier stromen bij
tot mijn middel in het water. Korte broek aan natuur- elkaar komen. Ik had geïnformeerd of er ‘vee’ was,
lijk, en booties, vanwege de koraalbodem. Ineens zie zoals poema’s. Die waren er niet en beren hadden
ik een schaduw mijn kant uit komen. Vervolgens twee ze de laatste jaren niet meer gezien. Met waadpak,
neusgaten. Die behoorden toe aan een zeekoe van -schoenen en -stok liep ik ’s avonds een van de strotweehonderd kilo. Ik stond blijkbaar midden in de sa- men in. Prachtig water, maar verschrikkelijk koud.
ladekom van de zeekoeien te vissen. Het zijn gelukkig Op zeker moment vond ik een plek waar veel vis zat.
vredelievende dieren.’ Op dezelfde vakantie ging hij Er waren veel insecten. Ik zocht in mijn etui naar een
met een kano op pad naar een zandbank, een estu- drijvende imitatie en bepaalde de afstand voor de
arium, met uitzicht op het lanceerplatform van Cape lijn. Achter me was een iets hogere kant, met een
Canaveral. ‘Ik had geïnformeerd of het daar veilig plekje tussen de struiken vanwaar je precies de lijn
was. Ja, werd gezegd, er zitten wel wat slangen, maar kon werpen. Dus ik kijk achterom en daar zie ik bij de
die zijn niet giftig. En alligators? Nee, zei men, die struik een grizzly beer. Ik stond tot mijn middel in het
zitten vooral in het zoetwatergebied dichter bij Cape water. Geen van de beschikbare opties kon ik benutCanaveral. Ik waande me volkomen veilig. Ik bond de ten: in een boom klimmen, play like dead of het spuikano bij de zandbank vast, stapte erop en keek in- ten van pepperspray. Ik kon wel verder het water in
eens in twee ogen van een knaap van een alligator. springen, maar wist niet waar ik terechtkwam in het
Zijn ogen zakten weg en ik dacht: wat gaat die doen? snelstromende water met grote rotsblokken. Ik ben
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de vis eraan zit. Vaak gaat het dan mis. In een split
second trekken deze vissen zo zestig meter lijn van je
reel. Daar heb ik mijn hand eens goed aan gebrand.’

De v i s s e n m o e te n
getri g g e r d w o r d e n,
d a a r i s d e v l i e g visse r
op g e f o c u s t
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blijven staan en heb me zo klein gemaakt dat ik het ijskoude water over
me heen voelde. Achter me hoorde ik een enorm gekraak. Ik deed een
schietgebedje, het leven flitste aan me voorbij. Met het laatste greintje hoop keek ik toch weer achterom. De beer had geen interesse voor
mij. Het gekraak kwam van de bessenstruik waarmee hij zich volvrat.
Voetje voor voetje, tegen de stroom in, heb ik ongeveer tachtig meter
door het water geploeterd, ik ben er uitgestapt en weg. Later bleek dat
nog iemand een beer gezien had, maar dat was niet die beigebruine van
mij.’ De baas van de campground was opgetogen, omdat het bijna nooit
voorkwam. ‘Maar ik wilde de volgende dag niet het risico lopen nog eens
met de beer geconfronteerd te worden. Een visser wees me de weg. We
gingen de bush in, met ontzettend veel paadjes. Van de visser moest ik
mijn waadbroek uitdoen en niet van het pad afwijken. Ik moest doorlopen tot aan de brug en dan bij een boom naar beneden gaan. De visser
bleef tien minuten wachten, dus als ik het niet kon vinden kon ik teruglopen. Het klopte, alleen keek ik bij de boom recht een canyon in! Nu
snapte ik waarom het waadpak uit moest: ik moest op mijn achterwerk
over de steentjes naar beneden zien te komen. In het dal kwam ik in een
waanzinnig mooie omgeving met rotsblokken zo groot als een huis en
afgebroken bomen waar de rivier tussendoor kolkte. Ik tuigde mezelf
weer op en stroomopwaarts zag ik een zwarte beer met een jong, aan de
kant waar ik ook stond. De wind stond gelukkig gunstig. Ik heb die dag
in versneld tempo de rivier afgelopen, bij elk rotsblok goed gekeken. Ik
had inmiddels een bel gekocht die je aan je broek bindt en geleerd ho
bear te roepen. In die canyon had ik mijn mooiste vliegvismomenten. Er

De voorns in de Helenavaart laten het nog altijd afweten. We lopen langzaam verder langs het water.
Bij een heldere plek blijven we staan. Van Heel tuurt
naar het wateroppervlak, waar de zon overheen blikkert. ‘Zie je daar die beweging?’, zegt hij. ‘Dat is de
schaduw van een grote vis, niet de vis zelf. Ik heb in
het begin heel erg moeten leren om de schaduw te
interpreteren. Het is aan jou om te bepalen hoe de vis
zwemt. De wind gaat continu heen en weer. Je wilt je
imitatie op twintig voet neerzetten, niet aan de staart,
maar aan de kopkant. Dat is altijd weer spannend. Zo
ben ik eens het water in gedonderd van emotie, in de
baai bij Cancun in Mexico waar je niet mocht zwemmen vanwege de alligators. Ik stond op de voorplecht
van de skiff, een lage visboot. De Mexicaanse gids
achter mij duwde de boot met een stok door het water, hij had de motor afgezet vanwege het lawaai. De
gids spotte eerder vis dan ik. Op zo’n moment moet
alles kloppen: de imitatie, de werptechniek. Door de
spanning bleef de lijn tussen mijn veters hangen en
belandde ik in het water. De gids lachte, maar de vis
was weg.’ Van Heel gaat vaak met een boot mee de
zee op. ‘We zijn in Mexico eens op volle zee naar een
aantal atollen gevaren. Je komt in gebieden waar geen
mensen komen. Je verkeert tussen vogels, schildpadzwommen prachtige, grote forellen. En daar werkten den, haaien. Met talloze kreekjes waar de prachtigste
de in Steyl geprepareerde vliegen net zo goed als de dieren leven. Zonder gids kom je daar niet meer uit.’
imitaties die ik in Canada had gekocht.’
Meditatie
Visgedrag
Terwijl Van Heel zijn verhalen vertelt, werpt hij steeds
Iedere vissoort gedraagt zich weer anders, zo weet opnieuw zijn imitatie uit. Het water is kalm, stroomt
de ervaren vliegvisser. Daar moet hij zijn techniek nauwelijks zichtbaar. Ook in dit gedeelte van de vaart
telkens op afstemmen. Van Heel: ’Op Sanibel Island laat de vis het vandaag afweten. We lopen terug naar
in Florida kun je mooi in de morgenuren vissen. Op de plek waar we gestart zijn. De vliegvisser heeft hede plek waar de branding het zand raakt zie je daar laas niet kunnen tonen hoe hij zijn prooi binnenhaalt.
de snook, een zilverkleurige vis, tegen de stroom in ´Het leuke van vliegvissen is dat je continu gedwonzwemmen, zo aan de oppervlakte. Je ‘serveert’ je gen bent om na te denken: waarom komt de vis niet?
imitatie in de golven en ziet de vissen op de imita- Buitenstaanders begrijpen niet dat het om beleving
tie springen. Echt gaaf als je daar een paar vissen draait. Het moment dat het je lukt om een vis in een
vangt. We zetten ze overigens allemaal keurig netjes lastige situatie weg te lokken, geeft een enorme volweer terug.’ In zout water zijn de vissen veel groter doening. Ik zat met mijn vismaat Jos in Cancun en
en vooral veel sterker, zegt de vliegvisser. ‘Zoals de daar staat een tarpon, een soort haring, in een lagugrote platvis, de permit. Die vang je met imitatiekrab ne. Jos moest zijn imitatie plaatsen in een gat tussen
en die moet de vis van boven in het water zien val- twee boomstammen. Je zag de vis komen aanzwemlen. De vis duikt dan naar beneden en je zult moeten men om lucht te happen. Jos had al een paar maal
wachten tot er een kleine beweging is. Een bonefish tegen de stam van de boom gegooid. Hij vroeg de
komt in scholen aanzwemmen en die vang je het guide verder de mangrove in te varen, dichter bij het
beste met een garnaalimitatie. Als je hem aanwerpt, bomengat. Net op het moment dat de vis weer naar
komt de vis heel langzaam aan zwemmen. Je wacht boven kwam, wierp Jos de lijn met de imitatie door
en je stript dan met een korte beweging de lijn, zodat het gat. De vis hapte. We hebben hem niet gevangen,
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Gerard van den Hombergh (1951) is co-teacher bij
Stichting Kerobei. Hij schrijft regelmatig voor de
Buun.
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H e t h e s je is ui t , h e t m a t e r i a a l l i g t i n d e a ut o. B a r t v a n H e e l
glimlach t : ‘ Van d aag g e e n v i s v e r s c h a l k t , m a a r i k h e b e e n p r a c h t i g e
d ag ge h ad .’ <

S C H O O LV E R L A T E R S D R O M E N J A G E R S

Dena Bisschop (17) DIPLOMA Havo Blariacum College Blerick VERVOLG Bachelor Docent Muziek (hoofdinstrument drums) op
Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg VERHUIZEN Om te beginnen blijf ik thuis wonen waar ik altijd kan oefenen op mijn
akoestische drumstel. Tilburg is goed te doen en ik kan huiswerk maken en muziek luisteren in de trein MISSEN Mijn broer Timo
die gaat studeren in Enschede en wel op kamers gaat DROOM Van muziek mijn beroep maken, het liefst als docent muziek op een
middelbare school. Daarnaast wil ik koren gaan begeleiden en in een eigen band spelen

Terug bij zijn auto werpt de vliegvisser een onverwachte lijn naar het
dagelijkse leven. ‘Voor mij staat het vliegvissen symbool voor stoppen
met het vertrouwde om kansen te bieden aan het nieuwe. Om je verder
te kunnen ontwikkelen. Gekscherend zeg ik ook tegen mijn collega’s
weleens: denk als een forel. De wereld staat centraal. Durf uit je comfortzone te stappen. Bij loopbaanoriëntatie wordt het vaak bedreigend
ervaren om anders te durven kijken, zaken anders durven te benaderen.’ Zijn viscarrière gaf hem een levensles. ‘Ik was succesvol in de conventionele manier van vissen, won vaak prijzen, vond het leuk. Achteraf
weet ik wel waarom ik er zo lang mee ben doorgegaan. Niet op de juiste
tijd de juiste mensen ontmoet, te snel opgegeven na mijn eerste ervaring met vliegvissen. Daardoor ben ik niet eerder tot ontplooiing gekomen. Daar zit de verbinding met mijn werk. Je denkt nu steeds: is dat wat
ik doe wel goed, moet ik het niet anders doen? Heb ik aan alles gedacht?
Heeft ook weer alles met beleving te maken. Als die factor wegvalt, kan
ik net zo goed gaan beugelen.’

F ot o Pe ter de R ond e

maar het gaat om het moment dat dit gebeurde: alles klopte. Je hebt de
concentratie nodig om bij vliegvissen succesvol te zijn. Eigenlijk is het
een soort meditatie.’
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In New York bezocht ik de grote galerieën. In
Londen liep ik binnen bij de hipste kunsttenten. In Berlijn waren er de pop-up tentoon-

Als een toerist in eigen stad, zo voelt het bezoek aan Tegelen van-

stellingen en in Kassel en Venetië bekeek ik de

aan de grootste agglomeratie van beeldende

daag. De plaats waar ik nota bene zelf woon. Daar, in het hart van deze
stadskern, bevinden zich vier in de regio beeldbepalende galerieën.
Op loopafstand van elkaar. Een gebied dat in het noorden begint ter
hoogte van het verzorgingsklooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw
en zich aan de zuidzijde laat begrenzen door het roemruchte privéhuis
Club Sans Soucis. In het eerste gebouw wordt de heer aanbeden, in het
tweede de vrouw, en daartussen wordt , in een potpourri van bedrijvigheid, aan de schone kunsten de liefde bewezen. Venlo heeft er zijn eigen kunstboulevard, een Limburgse equivalent van de Museum Mijl.

kunst in ons eigen Venlo.

>>>>

paviljoens vol indrukwekkende kunst. In Antwerpen, Amsterdam, overal bezocht ik galerieën. Maar nooit eerder bracht ik een bezoek

De oude Egyptenaren zagen al het grote belang van kunst. Hun

door Eric Lamers
foto’s Peter de Ronde
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god Ptah was de beschermheer van kunstenaars en handwerklieden.
Ptah kunstadvies ontleent er zijn naam aan. Met als filosofie dat kunst
voor elke beurs beschikbaar moet zijn. Mensen denken vaak dat kunst
duur is. Maar door de verhuurconstructie maakt Ptah kunst betaalbaar.
De kunstuitleen bevindt zich in een statig pand op de hoek van de Venloseweg en de Muntstraat. Sinds een jaar of zeven heeft het herenhuis een
opvallende aanbouw. Ontworpen door de buurman van Ptah, Verheijen
Smeets Architecten. Het volledig uit glas en roestig staal opgetrokken
gebouw is een opvallende verschijning. Wie het gebouw binnenstapt,
ervaart direct de bijzondere sfeer van licht, ruimte, transparantie, maar
bovenal kunst.
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Ooit was Ptah gevestigd in de kelder van een lijstenmakerij aan de Veldenseweg in het noorden van de
stad. Toen de huidige eigenaar Paul Hekkens de zaak
overnam en verder wilde professionaliseren besloot
hij een nieuwe geschiktere locatie te zoeken. Een
goed bereikbare plek, bij voorkeur in de periferie van
de stad. En met veel voorbijgangers. Het plan werd
voortvarend aangepakt. Bij de oplevering van de aanbouw opende de vestiging en ging ook de bedrijfsvoering naar Tegelen.
Paul is een echte entrepreneur. Met zijn grote liefde
voor de kunsten besloot hij na een succesvolle carrière in de werving en selectie zijn hart te volgen. Bijgestaan door zijn partner Jacqueline Hermsen en een
team van medewerkers timmert hij aan de weg. Met
het organiseren van lifestyle-evenementen, de aanwezigheid op de zestiende verdieping van de Innovatoren tijdens de Floriade, de tentoonstelling Beelden
in het Groen in het Auxiliatrixpark, de pop-up-store in
de binnenstad en deelnames aan beurzen.

voor de werkplekken in te richten met mooie kunst.
Ook voor particulieren heeft Ptah een aanbod dat
aansluit bij hun wensen. Dat het kunstwerk bij de
kleur van de gordijnen moet passen, is zeker geen
bezwaar. De gemiddelde Ptah bezoeker is overigens
niet eenvoudigweg te omschrijven als de jonge tweeverdiener die de Ikea interieurs ontgroeid is. Neem
bijvoorbeeld die rustige beleefde man die op een
vrijdag binnenwandelde. De man bekeek eens uitgebreid de kunstwerken. Bij één werk bleef hij langer
staan en vroeg wat het zou moeten kosten. Hekkens
noemde het bedrag waarop de man antwoordde: ‘Ik
bepaal altijd mijn eigen prijzen’. Vervolgens bracht
hij een bod uit van een paar honderd euro hoger dan
de vraagprijs. Enigszins verbaasd bleef de galerist
achter met het visitekaartje van de man én de boodschap dat ze het nog wel zouden afstemmen. De koper bleek in Liechtenstein te wonen. Later kocht de
goede man nog een heel groot beeld van Tom Smetsers. Paul is de werken persoonlijk gaan afleveren.
Denk niet dat de kunst van Ptah er alleen is voor de
Een belangrijk deel van het klantenbestand van Ptah vermogende stadsbewoners De medewerkers van
zijn de bedrijven uit de regio. Kunst beïnvloedt het Ptah komen overal. Zoals bij een oude dame die iets
werkklimaat en veel ondernemers kiezen er dan ook besteld had. Ze woonde eenvoudig in de zusterflat in
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Venlo. Bij binnenkomst, vroeg in de middag, was het Paul Hekkens al in
één oogopslag duidelijk dat er meer te doen viel. De antieke klok stond
nog op de grond, net als de keukenkastjes en nog wat zaken. De betonnen muren zouden de gemiddelde klusser al veel moeite kosten om in
te boren. Hij bood aan het kunstwerk voor de mevrouw op te hangen.
Evenals de klok, het keukenkastje en wat dies meer zij. Aan het einde
van de middag, toen hij eindelijk klaar was met alles op te hangen, werd
hij vriendelijk bedankt voor de extra service van Ptah. Als fooi stopte de
dame hem 2 euro in zijn hand.
>>>>

Als je vanuit Ptah naar het zuiden loopt, trekt het leven aan je voorbij. Het voormalige kantoorgebouw van Hekkens IJzergieterijen dat ar-
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Het cent r umplan ver nieuwd e onlangs de openbar e r uimt e
w aar door je op weg naar de volgende galer ie over een br ede boulevar d t ussen jonge bomen kunt
f l aner en

chitect Ben Hendrix in 1950 in expressionistische stijl
ontwierp, verwijst naar het rijke industriële verleden
van Tegelen. Het centrumplan vernieuwde onlangs
de openbare ruimte waardoor je op weg naar de volgende galerie over een brede boulevard tussen jonge
bomen kunt flaneren. Aan de ene zijde passeer je het
witte luisterpaleis waar de beroemde bariton uit de
stad in een privé concertzaal zijn gasten soigneert,
aan de andere zijde ligt een casino waar menigeen
zijn geluk beproeft. De Voedselbank lag er jaren om
de hoek. Arbeiders van de PVDA hebben in dit deel
van de stad hun politieke partijkantoor en god heeft
Tegelen nog niet verlaten getuige de kerk en het tegenoverliggende etablissement D’n Ingelbewaarder
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>>>>

werkt er zelf ook. De achterkant doet dienst als zijn atelier. De 130 m2
grote ruimte aan de straatkant is een expositieruimte die vol staat met
de kunst. Beelden, schilderijen en wandobjecten, werk van hem zelf, en
van bevriende kunstenaars. Moeëjen Daag wil graag een ontmoetingsplek zijn waar kunstliefhebbers zich thuis voelen.

‘Moeëjen Daag’ prijkt met grote letters op de
ramen van de galerie van Sjaak en Lianne Smetsers.
Sjaak Smetsers is de kunstenaar. Lianne Sampers is
zijn muze. Anders dan Ptah, dat zes tot zeven dagen
per week is geopend, kun je hier op vrijdag en zaterdag terecht en donderdags op afspraak. Niet dat
er op die andere dagen geen bedrijvigheid is bij de
galerie. Sjaak verkoopt hier niet alleen zijn werk, hij

Het kunstenaarschap is ook voor Sjaak een tweede leven. In een eerder
leven, lang geleden, werkte hij als projectleider in de koudetechniek.
En net zoals Ptah dat voor Paul Hekkens is, is Moeëjen Daag voor Sjaak
Smetsers een roeping waarbij hij zijn hart volgt.
In de begindagen van zijn artistieke carrière organiseerde hij thuistentoonstellingen. De woonkamer in Steyl als galerie. Maar al snel werd het
zo druk dat het privédomein te publiek werd. Er werd in een gebied tussen Roermond en Nijmegen gezocht naar een geschikte galerieruimte.

waar de plaatselijke geloofsgemeenschap nog maandelijks samenkomt voor de gezamenlijke doopvoorbereiding.
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Baarlo stond even op het netvlies en zelfs Q4 was even
in beeld, maar vestiging in de binnenstad gaf teveel
praktische bezwaren. Toen fotograaf Ber Hovens zijn
winkel aan de Grotestraat sloot, greep de kunstenaar
zijn kans. Nu vormt de galerie zijn uitvalsbasis.

De kunstenaar geniet ervan ‘iets te maken waar geen
vraag naar is’. Wie even met hem praat, merkt al snel
dat hij eigenlijk een heel spirituele man is die zijn atelier ingaat om de hele dag gelukkig te werken. Zijn
partner zorgt er in de galerie vervolgens voor dat de
klanten gelukkig de zaak verlaten. Het doel van het
duo is niet zozeer het verkopen van een beeld. Ze
streven ernaar dat de nieuwe bezitter van een kunstwerk er binnen 48 uur enthousiast over tegen andere
mensen begint te vertellen. Van mond tot mond. Zo
maakt de Tegelse galerie faam.

Het werk van Sjaak kenmerkt zich enerzijds door het
materiaalgebruik van glas en brons, anderzijds is er
de terugkerende thematiek. Vogelfiguren, steevast
met twee paar ogen. Verbeelding van de twee gezichten. Het goed en het kwaad, door een dun lijntje
gescheiden. Moeëjen Daag heeft als galerie eveneens
twee gezichten. Lianne Sampers als de representa- De vele bezoekers komen niet enkel uit de regio. Van
tieve zakelijke kant, Sjaak als artistieke boegbeeld. wel driehonderd kilometer ver rijden mensen speci-
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aal naar de galerie. Dan komen ze uit Den Haag en vertrekken vroeg in
de ochtend. Dan wandelen en lunchen ze nog wat in Steyl om net voor
openingstijd voor de galerie te staan.
Ooit sprak een geïnteresseerde Sjaak Smetsers aan. ‘Ik heb dit eerder
gezien’, bleef de vrouw, doelend op zijn kenmerkende vogelfiguren herhalen. ‘Ik heb ze eerder gezien.’ Benieuwd op welke expo of galerie de
vrouw doelde vroeg hij er naar. ’Ik heb ze eerder gezien’, antwoordde de
vrouw weer: ‘Ze komen van een andere planeet! Ik heb ze gezien toen
ik daar was!’ De verbazing van Sjaak werd nog groter toen ze oprecht
vroeg of hij toevallig ook ooit op die planeet was geweest. Dat moest
wel zo zijn.
In 2009 lag de straat voor Moeëjen Daag open. Het riool werd vervangen. In de nacht voordat het nieuwe wegdek er op ging, verstopte Sjaak
een bronzen kop onder de grond. Als een tijdcapsule ligt de kop nu te
wachten totdat hij, misschien wel over honderden jaren, wordt opgegraven. Aan de toekomstige vinder heeft hij een boodschap op een koperen
ring gezet: ‘Weten jullie al wie God is?’
>>>>

Op een steenworp

afstand van Moeëjen Daag, tegenover de restaurantjes waar je de hele wereld proeft, ligt Galerie Sjer. Als kunstenaar is Sjer Jacobs wellicht de bekendste in de regio. In menig Venloos
huishouden woont een beeld van hem. Soms op een dakrand of in een
hoekje, maar meestal prominent aanwezig op de vensterbank. Sjers fas-
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cinatie voor mensen ontstond al vroeg tijdens tekenlessen aan de Vrije Academie. Als beelden groeiden
de mensfiguren snel uit tot eigen karakters. In die zin
is het wandelen door zijn galerie als het wandelen
door een stadspark. Overal zie je mensen, op fietsen,
wandelend, stilstaand. Vaak goedgemutst. Alle beelden lijken een eigen verhaal te vertellen. Hier in de
galerie kan dat overkomen als een kakofonie. Maar
thuis in je woonkamer, waar de beelden het beste tot
hun recht komen, vertellen zij hun verhaal aan jou
persoonlijk. En aan je vrienden die bij je op bezoek
komen. Veel klanten weten Galerie Sjer dan ook via
via te vinden.
Jacobs gebruikt zijn galerie in Tegelen als showroom.
Niet alleen voor klanten in de regio maar ook voor
de ontvangst van zijn relaties. Tal van internationale
galerieën hebben werk van hem in de collectie. Zijn
beelden emigreren naar Duitsland, Zwitserland en
België. Tot in Amerika toe exposeerde hij zijn bonkige figuren. Als huiskunstenaar van Leolux leverde
Sjer, zowel in keramiek als op doek, een bont scala
aan werken. Menige creatie van hem is, al dan niet
gelijktijdig met het bankstel, verkocht via een interieurwinkel. Maar zijn galerie is zijn thuishonk. Hier
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werkt hij veel samen met kunstenares Yvonne Cup. Ze
kennen elkaar al jaren en hun werk is vaak te vinden
in dezelfde galerieën. Van haar is er ook werk te koop
in de Tegelse galerie. Hier organiseren ze ook periodiek de Gallery Walk: een kunstroute samen met de
andere kunstenaars-galerieën in de nabije omgeving.
Bij Galerie Sjer wandelt van alles naar binnen. Sta er
niet raar van te kijken als op zaterdag iemand vanaf
de weekmarkt binnenloopt en met twee plastic tassen vol verse groente in de zaak staat. Natuurlijk zijn
er de mensen die speciaal en van ver komen. Maar
zeker ook voorbijgangers kopen werk. Er belde zelfs
ooit iemand die de galerie even daarvoor voorbij reed
en, eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming, zeker wist dat hij het schilderij uit de etalage
wilde hebben. Ook de corporate bestuurders van
multinationals weten de kunstenaar te vinden. Voor
Shell maakte hij een yellow brick road. Mc Donalds
vroeg om een beeld van een man met een hamburger. Sjer ging het gesprek aan, want zomaar iets maken omdat de opdrachtgever het zo wil is er niet bij.
Hij vervaardigde naar ieders tevredenheid wel een
beeld, maar zonder hamburger.

Voor Jacobs en zakelijk partner in crime Cup is de galerie een manier om
mensen te ontmoeten. Beiden werken geïsoleerd in een atelier. In de
expositieruimte aan de Grotestraat komen ze in gesprek met kopers van
hun werk. Die gesprekken zijn belangrijk. Ze gaan zelden over kunst.
Soms gaan ze over persoonlijke zaken of over de werkzaamheden van
de klanten. Vaak zijn dat ondernemers, dat prikkelt Sjer. Dan vraagt hij
zich af wie die mensen zijn, wat ze doen, en wat ze voor elkaar kunnen
betekenen. Met alle gevolgen vandien. Zo resulteerde het contact met
een kartonproducent in kunstwerken van dat materiaal.
Toch zijn het zeker niet alleen vermogende ondernemers die kunst kopen. De filosofie is, net als bij Ptah, dat kunst voor iedereen betaalbaar
moet zijn én dat alle klanten evenveel aandacht krijgen. De jongste
klanten zijn een jaar of 14-15. Die kopen een cadeau voor hun ouders,
of nog mooier, hebben gespaard voor hun eerste eigen kunstwerk. Vaak
zien mensen een persoonlijk verhaal in de kunstwerken. Zoals dat schilderij van Sjer Jacobs van die meisjes met vlechtjes. Een klant was op
slag verliefd en kocht het werk, het waren zíjn dochters. Een hartvormig
beeld dat Yvonne Cup maakte met chirurgisch materiaal ontroerde een
vrouw ter plekke tot in tranen. Wat bleek? Haar onlangs overleden vader was de importeur van het materiaal. Zo ziet iedereen wel ergens een
verhaal in.
Dat is het mooie van al deze galerieën op zo’n kleine afstand van elkaar.
De verhalen liggen er voor het oprapen. Dat kan nog versterkt worden
door de komst van nóg meer galerieën of bijvoorbeeld designwinkels.
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I k h e e t W ie l e n d a a rom h e b ik i et s met wielen.’ En de int er esse
vo or d e k e r k ? ‘ Tja , d e k e rk zit in m ijn acht er naam.’

Sjer Jacobs en Yvonne Cup zouden niets liever zien
dan dat er nog een aantal cultureel ondernemers zich
in het gebied zou vestigen. Goed voor de kunst, de
omzet én passend binnen de rijke historie van Tegelen als artistieke gemeenschap.

Hier bevindt zich ook De Kunstvloer, de galerie van
kunstenaar Wiel Heemskerk.
Zo’n zestien jaar geleden bezocht Wiel de vlooienmarkt in de buurt. In de straten rondom het A&P
terrein liep hij tegen het te koop staande pand aan.
Een oude kruidenierswinkel. Een opknapper, maar
>>>>
betaalbaar. Woonruimte kon gecombineerd worden
met een galerieruimte. Een van de eerste dingen die
Op het punt waar de Grotestraat overgaat in de er in kwamen was de kenmerkende vloer. Een kleurRoermondsestraat maakt de kunstboulevard een rijk keramisch mozaïek. De Kunstvloer doet zijn
knik de Spoorstraat in. Een gevelklok van het merk naam eer aan.
Citizen tegenover een etalage vol ruitersportartikelen duidt op een rijk verleden van het gebied. Het ke- Het werk van Wiel Heemskerk kenmerkt zich door
ramisch reliëf aan de gevel in een steegje toont een enigszins nostalgische industriële materialen. Oude
pottenbakker. Dít is het hart van de Tegelse cultuur. gebruiksvoorwerpen. Rommel, zullen sommige zeg-
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gen. Zink, lood, leer en porselein. Veel plastic zul je niet tegenkomen.
Naast hoornen en christelijke symboliek zijn wielen terugkerende elementen in de kunstwerken van Heemskerk. Niet zo raar, aldus de kunstenaar. ‘Ik heet Wiel en daarom heb ik iets met wielen.’ En de interesse
voor de kerk? ‘Tja, de kerk zit in mijn achternaam.’
Ook in deze galerie komen vogels van diverse pluimage. Leuk zijn de
fans. Mensen die Wiels artistieke ontwikkelingen volgen en meerdere
werken hebben. Zoals de kunstminnende docent, die zijn leerlingen elk
jaar vanuit de middelbare school in de binnenstad mee op sleeptouw
neemt en de galerie en werkplaats bezoekt.
De Kunstvloer exposeert ook kunst van anderen. Aansprekende kunstenaars als Angret Meij en Niek Kiefer exposeerden er afgelopen jaren.
Het tentoonstellen van andermans werk heeft als bijkomend voordeel
dat je nieuwe mensen in je galerie trekt. Mensen van ver soms. Zoals die
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man uit Utrecht. Naar Tegelen afgereisd met de trein
en de bus. Nadat hij al een hele tijd in de galerie was,
vroeg hij of hij er zijn zelf meegebrachte boterhammen mocht opeten. Speciaal naar De Kunstvloer gekomen voor de expo. Nadat de man een groot beeld
kocht vertrok hij weer naar huis. Wiel heeft hem nog
naar het station in Venlo gebracht om de reis met het
openbaar vervoer wat dragelijker te maken. Maar
misschien wel de meest bijzondere gast bevindt
zich buiten. In een assemblage heeft een merel zich
genesteld. In het kunstwerk, dat oogt als een minialtaar, verzamelde een vogel takjes en bouwde zijn
nest. Veel plezier heeft de vogel er niet van gehad.
In het midden van het nest, daar waar je het vers
gelegde ei verwacht, steekt een klein kruisbeeld fier
omhoog. Niet bepaald een plek waarop je rustig gaat
zitten broeden.
De galerieruimte van De Kunstvloer grenst aan de
woonkamer van Wiel en zijn partner Marjanne. Bezoekers wandelen er door het hele huis. Hoewel de
bewoners zichzelf niet als verzamelaars zien puilt de
woonkamer uit met werken van andere kunstenaars.
Soms gekocht, vaak geruild. Maar overal hoort een
verhaal bij. Het ene beeldje lijkt op tante, in een gespierde naakte torso herkennen we de kunstenaar
zelf. Over de betekenis achter zijn eigen werken is

seleinen poppenkopjes en roestig staal. Verjaarde
gebruiksgoederen die hij een nieuw leven geeft als
kunstwerk. Helemaal achteraan in de beeldentuin
staat iets opmerkelijks. Toen de grafrechten van opa
en oma verliepen redde Wiel hun grafstenen van de
stort. Nu staan ze te wachten, niet tot in de eeuwigheid, maar totdat de kunstenaar er mee aan de slag
gaat.
>>>>

Het moet gezegd. Venlo is geen Parijs of New

York. En hoewel het, net als Luik of Rotterdam, aan de
Maas ligt, kan het qua bedrijvigheid niet wedijveren
met de echte steden. Met de concentratie van kunst
op die halve kilometer in het stadsdeel Tegelen kun
je echter wel spreken van een cultureel pareltje. Het
bezoek aan de vier galerieën is een aanrader. Zeker
als je doet alsof je een toerist bent in je eigen stad.
Tegelen als het culturele hart van de stad, het centrum van de kunsten. Daar is geen museum of festival voor nodig. Stiekem bruist het er meer dan in ons
stadscentrum.<

Harry

Pouwels

werkte

ja-

renlang 85 uur per week, als
longarts én als onbetaalde
organisator van de venlose
vastelaovend. een kijkje achter de schermen bij het ‘orakel van het Wilhelminapark’
laat zien dat het veel bracht
en veel kostte. en biedt inzicht

Orakel van het Wilhelminapark
Portr et van een bedachtzame Vors Joeccius XI

in de momenten van twijfel bij
het maken van de juiste keuzes. Waar kwam de drive vandaan om zoveel over te hebben voor een feest dat anders
hij wat minder uitgesproken. Ooit begonnen als fotograaf verliest hij zich nu graag in het materiaal en
het maken. De verhalen volgen later wel, niet in de
laatste plaats doordat de galeriebezoekers er zelf betekenis aan geven.
Achter de galerie ligt een beeldentuin. Hier vergeet
je dat je midden in Tegelen staat. In prachtig groen
staan voodooachtige beelden vol spijkers, afgewisseld met roestige vissen van houweelijzers. Een boom
hangt vol met zinken gieters. De materialen lijken te
dateren uit de vorige eeuw. Eerlijk en verweerd. Om
zijn werk te maken verzamelt de kunstenaar spullen
die waardeloos lijken. De tijd heeft de oude spullen
ingehaald. Laden vol met nutteloze tandwieltjes, por-
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ook was doorgegaan? Portret
in elf rollen.

Eric Lamers (Maarheeze 1975) studeerde autonome vormgeving aan de kunstacademie in Maastricht en vervolgens marketingcommunicatie aan de HEAO in
Eindhoven. Hij is manager Cultuureducatie & Cultuurparticipatie bij het Kunstencentrum Venlo. Tevens is hij ambassadeur van de Eric Lamers Foundation.

door Renée Vercoulen
foto’s Peter de Ronde
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daarbovenop van 2002 tot 2013 nog eens tien uur
aan de slag met de voorzittershamer van de Stichting Stadscomité Boétegewoëne Boétezitting. ‘Tot de
laatste dag, de laatste minuut, heb ik mijn functies
willen vervullen. Voor gezelligheid bleef weinig tijd
over als ik weer eens laat thuis kwam. Vooral mijn
vrouw heeft veel water bij de wijn moeten doen in
onze relatie. Dat was niet altijd makkelijk. Het hielp
dat ze van vastelaovend houdt en niets liever doet
dan mee vieren, schminken en flauwekul maken.’

In de kern is
het zowel in de
vastelaovend als in
de zorg zo dat je elkaar
nodig hebt om ergens
iets moois van te
maken. Iets bijzonders
er varen, iets bereiken,
iets bouwen - het komt
overal in terug

De twijfels over thuis waren er voortdurend. Hoe houd
je het leuk als echtgenoot en huisvader als je er niet
altijd kunt zijn? ‘Daar ben ik niet altijd in geslaagd,
nee. Voor de kinderen was ik er als ze me nodig hadden. Als het moest, werkten we na een activiteit van
Jocus nog tot in de late uurtjes door aan een scriptie. We hebben gelukkig een heel goede band.’ Hij
knipoogt: ‘Anders hadden ze mijn vak ook niet gekozen.’ Want twee van zijn drie kinderen zijn inmiddels
collega’s van hem. De jongste kiest een andere weg,
zij gaat het onderwijs in. Het ambitieuze hebben de
drie kinderen van hun vader. Eruit halen wat erin zit,
altijd doorzetten. ‘Daarom herkennen ze veel in mij,
ook met betrekking tot de vastelaovend. Al heel vroeg
hebben Leonie en ik het de kinderen meegegeven;
ze gingen altijd mee op stap. En ze vinden het nog
steeds een leuk feest.’
Zijn vorstschap heeft dus een behoorlijke stempel gedrukt op het gezin, maar op cruciale momenten was
vader Harry present. ‘Natuurlijk, als er meer tijd was
geweest met elkaar hadden we wellicht meer reizen
kunnen maken. Maar op een gegeven moment is de
tijd op.’ Hij haalt zijn schouders op: ‘En je weet ook
niet hoe het anders geweest zou zijn.’

De gezinsman
Harry Pouwels is een man van theater, regie en tactiek. Als Jocusvorst en
als organisator van de Boétegewoëne Boétezitting bereikte hij veel. Jocus kwam mede dankzij zijn vernieuwingen dichter bij het volk te staan
en de zaterdag groeide uit tot de drukste dag van het carnavalsseizoen.
Het daarnaast ook nog leuk houden voor zijn vrouw en drie kinderen,
dat was moeilijk, geeft hij nu toe. Terwijl zijn gezin alles voor hem is,
zegt hij. Na het definitieve einde als Vors Joeccius XI sinds september
2016 is er weer vaker tijd voor weekendjes weg met vrouw Leonie en de
drie kinderen Beau (28), Nieck (26) en Julie (21), belooft hij. ‘De hele
familie stond achter mijn vorstschap, maar het was niet altijd leuk als
ik weer weg was. Weken achter elkaar, avonden op rij was ik bezig. Ja,
ik ben te veel weggeweest.’ Harry onderkent dat het leven goed gevuld
was. Zestig uur in de week longarts, vijftien uur voorzitter van Jocus en
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De tWijfeLaaR
Hoe zelfverzekerd Vors Joeccius XI op het podium ook
overkwam, twijfels waren de voorzitter van ‘s lands
oudste carnavalsvereniging niet vreemd. Voor goede
raad kon hij in de eerste plaats terecht bij zijn vrouw.
‘Al was ze ook mijn grootste criticaster. En terecht,
want ze kent me door en door. Het moet goed zijn.’
Twijfels waren er vooral in het begin. Harry twijfelde
of een rol binnen Jocus hem wel zou passen. De tegenstellingen tussen longarts en vorst zijn op het eerste oog enorm. ‘Gingen de joeks en jen die ik moest
uitstralen wel samen met de serieuze en verdrietige
zaken die ik met patiënten besprak?’ Het prinsschap,
dat Harry in 2000 ten deel viel, gaf de doorslag. ‘Als
Prins Carnaval lukte het mij om tegelijkertijd een
voortrekkersrol te vervullen binnen de vastelaovend,
en ook de vertrouwde, serieuze hulpverlener te zijn
voor patiënten.’ Plots zag hij meer overeenkomsten

dan tegenstellingen. ‘Het draait altijd om een samenspel tussen diverse personen. Wat kun je voor
anderen betekenen en wat betekenen zij voor jou?
In de kern is het zowel in de vastelaovend als in de
zorg zo dat je elkaar nodig hebt om ergens iets moois
van te maken. Iets bijzonders ervaren, iets bereiken,
iets bouwen - het komt overal in terug. Eigenlijk is het
heel simpel, dacht ik toen. En het lukte me inderdaad
om de zogenaamde tegenstellingen te overbruggen.’
De LOngaRts
Een longarts kan niet altijd iedereen beter maken.
Eerlijkheid staat dan ook voorop als er ernstige gesprekken gevoerd moeten worden, zegt de specialist.
‘Het is vooral belangrijk dat mensen na een bezoek
het gevoel hebben dat het zin heeft gehad. Dat het
gesprek waardevol was. Dan sluit ik een dag ook met
een goed gevoel af. Daar waar mensen niet genezen
kunnen worden, is het wel mogelijk ze te begeleiden,
te adviseren. Samen met patiënten zoeken we naar
het meest optimale binnen een bepaalde situatie.
Juist bij verdriet kan de kennis van een arts helpen
om mensen met het verdriet te laten omgaan. Samen
eruit halen wat erin zit, de strijd aangaan en geen
kans onbenut laten.’ Harry omschrijft zijn werk daarom liever als geneeskunst dan geneeskunde: ‘Je kunt
feitelijk veel leren, maar je hebt altijd met mensen te
maken. Gevoel en betrokkenheid, dat is wat je in je
vak kunt leggen. Het blijft daarom ook altijd moeilijk
om afscheid te moeten nemen van patiënten die je
goed hebt leren kennen.’
Harry opereert niet. Dat is het werk van chirurgen,
een droom die Harry in eerste instantie nastreefde.
De longarts behandelt een klaplong en voert vooral
kleine ingrepen uit in de eigen behandelkamer. Werd
hij daar vaak herinnerd aan zijn vorstschap? ‘Mensen
komen bij de dokter omdat ze geholpen willen worden. De rol van Joeccius XI werd toch echt als nevenfunctie gezien. Maar patiënten vinden het toch leuk
om de man achter de arts te leren kennen. Dat versterkt de klik en het vertrouwen.’ Hij vertelt dat patiënten tijdens een spreekuur zijdelings regelmatig
wat zeiden over een bepaalde festiviteit of gebeurtenis rond Jocus, zoals het afscheid van dit jaar. ‘Ondanks de ernst en triestigheid, die vaak huizenhoog
is, weten mensen juist dan een onverwachte inwendige kracht op te brengen om toch iets leuks te zeggen. Het helpt ze door de ellende heen. Dat maakt dit
vak ongelooflijk bijzonder.’ We raken een belangrijk
punt. Want naast alle tijd en energie die het vorstschap hem en zijn gezin heeft gekost, zijn er dus ook
dingen die het heeft opgeleverd. ‘Zeker. Mijn Jocusrol
heeft mij als longarts geholpen nog dichter bij men-
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sen te staan. Wat zij daardoor met mij delen, is prachtig. Het heeft mij
de mogelijkheid gebracht om patiënten in moeilijke situaties wat extra’s
mee te geven, zodat de hoop op verbetering of genezing levend bleef.’
De acteUR
Termen als eerlijkheid en waarachtigheid, essentieel in de functie van
arts, passen ook bij de rol van Vors Joeccius XI, zegt Harry. ‘Bijvoorbeeld
bij de lintjesregen. Mensen moeten zich niet bedonderd voelen als ze
geëerd worden. Het moet een speciaal moment zijn. Woorden die uitgesproken worden, zijn gemeend en persoonlijk. De juiste snaar raken. Als
ik sprookjes vertel op de bühne, luistert niemand en verdwijnt de puurheid. Je moet geloven in het verhaal om helemaal op te kunnen gaan in
het feest. Vastelaovend is verbeeldingskracht en daar kun je heel veel
mensen in meenemen. Maar het moet wel zo echt mogelijk zijn, dat is
mijn streven.’
Desalniettemin houdt de blonde acteur van de glamour rondom het
vastelaovendteniél. ‘Op de bühne de joeks en jen tot levenskunst verheffen en daar iedereen van mee laten genieten, is het mooiste dat bestaat. Ik zie mensen lachen en voor even hun zorgen vergeten. Dat zijn
pure geluksmomenten.’ Op de vraag hoe een acteur tegelijkertijd zijn
werkelijke persoonlijkheid kan tentoonspreiden, is Harry’s antwoord
eenvoudig: we spelen allemaal elke dag verschillende rollen. ‘In het zogenoemde grand tenue, met kraag om en muts op, ben ik Vors Joeccius
XI. Een witte jas maakt mij longarts. Kleding zorgt ervoor dat je heel
makkelijk in een rol kruipt. Ik heb nooit het gevoel gehad te gaan acteren. Maar deze rol is de afgelopen jaren wel steeds beter bij me gaan
passen. Het zat altijd in me, ik heb het alleen pas wat later ontdekt.’

M i jn J o c u srol he e f t m ij a ls lon g ar t s geholpen nog dicht er bij
men s e n t e s t aan.
De bRave
Het sociale leven van de geboren en getogen Venlonaar begon bij de
Heilig Hartschool in de toen nog geïsoleerde gemeenschap ’t Ven. Een
braaf jongetje dat met alles zijn best probeerde te doen. Tevreden zijn
en goed luisteren werden hem thuis bijgebracht. ‘Het spannendste gebeurde op de lagere school, toen ik werd uitgekozen als misdienaar voor
trouw- en begrafenismissen.’ Volgens de onderwijzers kon Harry de lessen best missen. Het bracht hem zijn eerste podiumervaring, waarbij
het vooral van belang was om het grote kruis in de handen zo recht mogelijk te houden. ‘Op de een of andere manier werd ik er vroeger altijd
uitgeplukt, zonder dat ik zelf mijn vinger op stak. Zo ging het ook bij de
plechtige communie: ik moest de lezing doen. Het was nooit een vraag,
maar het werd je min of meer opgedragen, dus dat deed je gewoon.’
Toen Harry op elfjarige leeftijd naar de middelbare school ging, kreeg
hij als een van de weinige kinderen uit ’t Ven de kans om naar het Thomascollege te gaan. ‘Destijds was dat spannend, omdat daar vooral de
betere leerlingen en de jongeren uit de stad naartoe gingen.’ Een psychologische test moest aantonen of de leerling geschikt was voor die
stap. Harry doorstond de test en zijn wereld werd verbreed. Veel inspirerende en boeiende leerkrachten zorgden voor een leuke schoolperiode.
Harry verraste door zijn spreekbeurten. ‘Ik stond bekend als het rustige
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mijn eigen kinderen.’ De plotselinge werkeloosheid
van zijn vader bracht het gezin in tijdelijke zorgen.
De keuze voor de studie geneeskunde was daarom
later een gemakkelijke. ‘Zieke mensen zijn er altijd,
ik hoefde nooit bang te zijn om werkeloos te worden.
Als kind heeft die werkeloosheid indruk op me gemaakt.’

I n h e t z o ge n oem d e g r an d t e n ue ,
met k r aag e n muts,
ben i k Vo r s J o e cc i u s X I . E e n w i t te ja s
ma a k t mi j l o n g arts.
K ledi n g z o r g t e r v oor
d a t j e h e e l m ak ke lijk
i n een r o l k r u i p t.

manneke dat netjes in de bankjes zat. Maar als ik de kans kreeg, kon ik
blijkbaar zo vertellen dat iedereen bleef luisteren.’
Ergens stiekem naar binnen glippen was voor het brave jongetje dan
ook niet mogelijk. Onopvallend, maar toch opvallend. Zo is het volgens
hem eigenlijk altijd wel gegaan. ‘Ik geloof er daardoor wel in dat je leven
op de een of andere manier wordt aangestuurd. Hoe? Dat is een mysterie. Maar er zijn veel dingen die zeker niet alleen op toeval berusten. Natuurlijk is het wel zo dat je kansen krijgt en zelf bepaalt of je ze verzilvert.
Voor mij was en is nee zeggen moeilijk, dus ik grijp kansen altijd aan.’
Na de middelbare school rondde Harry aan de Universiteit Utrecht zijn
medicijnenstudie af. Maastricht was de stad waar hij zich specialiseerde
in de longgeneeskunde, waarna de toen 35-jarige arts mocht waarnemen in Venlo. Daar is hij gebleven: dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum
als specialist binnen VieCuri Medisch Centrum.
De vasteLaOvenDgeK
Huize Pouwels was een warm nest waar de traditionele rolverdeling
gold. Vader was jaren mijnwerker, altijd zwoegend. ’s Ochtends vroeg
vertrok hij met een pungel naar het werk. Hij maakte lange dagen. ‘Toen
bedacht ik me dat ik dit later anders wilde.’
Zijn zorgzame moeder was thuis voor Harry en zijn twee jongere zussen.
Er was veel aandacht voor de opvoeding. Er werden kansen geboden,
zoals de mogelijkheid om te studeren. ‘Dit heeft mij de drive gegeven
om later zelf wat voor anderen te willen doen. Ik geef het ook mee aan
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Vastelaovend en de kermis waren voor de kleine
Harry de hoogtepunten van het jaar. Tweemaal in het
jaar waren mensen uitgelaten, werden leuke herinneringen gekweekt. Het carnavalshart van beide ouders is overgedragen aan de kinderen Pouwels. ‘Als
klein kind heb ik de verkleedpartijen, optochten en
gewoonten meegekregen. Zo gingen mijn zusje en ik,
vanuit Vense traditie, op vastelaovendmaandag langs
huizen en boerderijen om al zingend snoepjes op te
halen.’ De band met Venlo heeft Harry nooit willen
loslaten. Zijn navelstreng is altijd aan de stad verbonden geweest, ook toen hij uitvloog als student. Toen
al wist de latere Vors Joeccius XI dat hij ooit iets wilde
betekenen voor zijn thuisbasis. Want volgens hem
was en is het best bewaarde geheim van de stad nog
altijd de lol en plezeer die Venlo te bieden heeft. Met
zijn vriendenclub de Elfkus, opgericht in 1985, trok
hij mee in de Boerebroélofsoptoch. ‘We organiseerden altijd wel iets extra’s om het feest mee te vieren.
De voorbereiding maakt de vastelaovend leuk: met
vrienden bij elkaar zitten, iets uitdenken, afspraken
maken.’ De dvd Jocus in ein Duuske laat zelfs beelden
zien van de twintigjarige die met zijn latere vrouw en
een paar geiten in de Boerebroélofsstoet meetrekt.
‘Een bijzondere happening. Vooral door het lachsalvo
op de Parade omdat een geit tegen mijn broekspijp
aan stond te plassen zonder dat ik het in de gaten
had.’
De beHOUDenDe
Het tijdperk Harry Pouwels is een periode geweest
waarin naast het behoud van tradities het vernieuwen
van Jocus voorop heeft gestaan. Dat proces speelde
zich vooral buiten het zicht van de camera’s af. ‘Het
podiumwerk behelst maar tien procent van de tijd die
een vorstschap kost. De rest zien mensen niet, terwijl
dit het juist zo belangrijk maakt. Het bij elkaar houden van de vereniging, mogelijkheden benutten, een
visie uitdragen. Maar vooral zorgen dat heel Venlo
mee viert en geniet van het feest. Vastelaovend is een
volksfeest, dus het moet voor iedereen toegankelijk
zijn. Het feest weer terugbrengen naar alle mensen,
dat was mijn belangrijkste doel.’ Waarom dit zo belangrijk was? ‘Het lijkt me verschrikkelijk om als kind
ergens niet aan mee te kunnen doen, om welke reden
dan ook. Via scholen is het mogelijk om zingen, mu-

ziek maken en theater mee te geven aan de jeugd. De
universele kernwaarden van de vastelaovend maken
dat het niet tijdgebonden is.’ Volgens Harry is het dan
ook de moeite waard om het alle kinderen bij te brengen, te laten zien hoe leuk het is en hoe het gevierd
moet worden.
Toch kijken veel mensen nog altijd op tegen Jocus
en de positie van Vors Joeccius XI. De oud-vorst geeft
aan dat de reden hiervoor gedeeltelijk in het verleden ligt, waarin de afstand tussen volk en vereniging
onnodig groot was. ‘Er heerste een gespeelde hooghartigheid, die niet altijd gewaardeerd werd. Het
rokkostuum en witte kraag zorgden daarbij voor een
keurige deftigheid. Gelukkig is deze traditionele uitstraling gebleven, net als het strakke protocol. In alle
portretten van de zeventiende en achttiende eeuw zie
je mensen met aanzien een kraag dragen. Op zich is
dit prima, mits het ook inhoud heeft. Als het nep en
oppervlakkig is, komt de boodschap niet over en stel
je continu je eigen bestaansrecht ter discussie. Dit
mag en kan niet de bedoeling van vastelaovend zijn.’
De beDacHtzame
Dat hij op zijn woorden en daden let in het openbaar,
dat staat vast. Het zit in Harry’s natuur én in zijn opvoeding. Zijn vader heeft hierin een belangrijke rol
gespeeld. Harry omschrijft de man als een echt vaderfiguur met een groot incasseringsvermogen. Op
zeventienjarige leeftijd vertrok hij vrijwillig naar Nederlands-Indië om mee te doen met de strijdkrachten. ‘Bij thuiskomst maakte die levenservaring dat hij
iedereen ver vooruit was, vooral in de omgang met
mensen. Ik wilde het altijd minstens zo goed doen.
Met name daar waar het gaat om toegeven, tolereren, dingen voor elkaar krijgen en positief blijven. Ik
heb hem nooit negatief over anderen horen praten.
Daarnaast kon hij erg goed relativeren en dingen in
perspectief zien. Dat geef ik ook door aan mijn eigen
kinderen.’ De afgelopen jaren zorgde zijn vrouw voor
relativering. Zij hield hem voor dat wanneer de muts
af was, alles weer gewoon was. Dit maakte de overgang terug naar het alledaagse leven een gemakkelijke.
In de samenwerking met mensen focuste Harry vooral
op het goede en talenten. Minder goede eigenschappen bleven op de achtergrond. ‘In mijn overtuiging
kom je dan als geheel het verste. Vooral als je alle negatieve krachten buiten de vereniging kan houden.
Soms kon ik het achterste van mijn tong daarom niet
laten zien. Als voorzitter is het nu eenmaal zo dat je
net als bij schaken een paar zetten vooruit moet denken om iets te realiseren.’
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De RegisseUR
Harry is een control freak die de touwtjes in handen
wil hebben, zelf wil regisseren. ‘Ik kan er soms slecht
tegen als mensen me tegenspreken. Vaak is er kritiek
zonder dat men het hele plaatje kent. Daar word ik
kriebelig van. De mensen waar ik mee werk, weten
dat ze alles tegen me kunnen zeggen. Een open sfeer
is belangrijk om gezamenlijk te groeien. Maar als ik
iets wil, kan ik fel worden, zeker als iemand in mijn
vaarwater komt. Dan kom ik dominanter over dan
ik wil.’ De voorzitter functioneerde dan ook niet als
opperwezen, kenschetst Harry zelf zijn stijl van regeren. Altijd op zoek naar consensus en harmonie.
Openstaand voor alle meningen, maar standvastig
in het nastreven van zijn eigen visie. Overtuigingen
van anderen werden objectief afgewogen en op basis daarvan werden plannen aangepast, bijgesteld of
zelfs veranderd.

kaar. Het zijn namelijk allemaal mensen die het feest
begrijpen, gegrepen zijn door het mooie dat erin verborgen zit en die mee willen helpen om het theater
op te bouwen waar iedereen aan mee kan doen. De
successen van de afgelopen jaren deel ik met mijn
raadsvrienden en alle leden van de vereniging.’

Juist als voorzitter is het volgens de regisseur de
kunst om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zoveel mogelijk medestanders te creëren. ‘Een vroege
signalering, oprechtheid, respect voor de ander en
weinig weerstand oproepen maken dit mogelijk. Iets
wat soms tijd, tact en inlevingsgevoel vergt. Ik heb
concessies moeten doen in al die jaren, kon niet altijd persoonlijk reageren. Maar vanuit verenigingsbelang heb ik geleerd om tevreden te zijn met hetgeen
op dat moment mogelijk was. Dat is ook de realiteit.
De functie van voorzitter vraagt om een bepaald frustratie- en incasseringsvermogen. Mijn manier van
leidinggeven heeft geresulteerd in een gezonde basis
voor de vereniging. Een club waar vertrouwen is en
waar veel betrokken leden als vrijwilliger in een open
sfeer hun handen uit de mouwen steken.’

De finaList
Harry vertelt dat het na zo’n lange periode als vorst
een beetje voelt als zijn pensioen. ‘Alsof ik een kind
moet loslaten.’ Het was het juiste moment om afscheid te nemen, weet hij, maar toch deed de voorzitterswissel in mei een beetje pijn. ‘Jarenlang was ik
met hart en ziel verbonden aan de functie.’ Maar zijn
relativeringsvermogen voert de boventoon. ‘In mijn
werk moet ik vaak afscheid nemen van patiënten en
zij van hun dierbaren. Waar heb ik het dan over? Ik
ben juist een geluksvogel dat ik dit heb mogen doen
en beleven. Het was een belevenis die veel teweeg
heeft gebracht in Venlo. Jocus is positief voor de stad.
Ik hoop dat dit behouden blijft.’

De tacticUs
De diplomaat, de allemansvriend en de dominante
leider gaan prima samen, meent Harry. Mits je de
goede rol op het juiste moment vervult. Hierdoor zijn
veel conflicten vermeden. ‘Het zit niet in me om de
confrontatie op te zoeken. Een conflict levert niets op.
Winnaars raken een vriend of medestander kwijt. Verliezers vergeten dit hun leven niet. Gezamenlijk heb
je dan niets, je verliest kracht.’ Als er toch een conflict
ontstond, zorgde de toenmalige voorzitter ervoor dat
het niet escaleerde. ‘Heftige discussies in de Raad
van Elf, met stuk voor stuk sterke karakters en meningen, zijn niet te vermijden. Slechts een enkele keer
heeft het bestuurlijk geknald. Ik stuurde op datgene
waar mensen voor staan, wat ze willen en wat hun bijdrage uiteindelijk is. Het is niet belangrijk wie je bent
en dat jij iets vindt, maar wat je vindt. Omdat je een
gezamenlijk doel nastreeft, blijft de club ook bij el-
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Dat het ook weleens lastig is geweest in die vijftien
jaar, staat als een paal boven water. Zoals bij het
voorzitterschap van de Stichting Stadscomité Boétegewoëne Boétezitting. Het bestuur vond dat Vors
Joeccius XI daar absoluut geen rol in moest pakken.
‘Ik was een compleet andere mening toegedaan. Het
kon niet zo zijn dat Jocus vanaf de zijkant toekeek bij
een evenement tijdens de vastelaovend. En dat in het
hart van het Jocusrijk, oftewel de Venlose binnenstad.
Het doorzetten had zin, met als resultaat een nog altijd prachtig volksevenement.’

Of het voor Harry een definitief afscheid is van Jocus?
‘Ik blijf natuurlijk lid, het zal altijd mijn vereniging
blijven. Ik hoop dat men straks zegt dat Venlo een
goede vorst had en straks weer heeft. Meer hoeft ook
niet.’ En spijt? Nee, dat heeft hij geen seconde gehad.
‘Mijn vrouw vindt het nu wel fijn dat het klaar is. De
kinderen zijn er volgens mij stiekem ook trots op dat
hun vader dit heeft kunnen doen. Ze hadden het denk
ik niet eens erg gevonden als ik door was gegaan.
Maar het is goed geweest.’ Voor komend jaar lijkt de
tien kilometer van de Venloop hem wel wat, samen
met zijn kinderen. Die vinden het namelijk niet leuk
dat hun vader ouder wordt en grijpen hun kans om
met de beschikbare tijd die er komt zijn conditie op
peil te brengen. Nee, thuis is het ex-hoofd van Jocus
allerminst klaar. <
Renée Vercoulen (1985) vervult in haar vrije tijd opdrachten als schrijver en freelancejournalist. Ze droeg mede bij aan Lees mijn verhaal en kijk 21 maal in 2015 en
het vervolg hiervan in 2016. Van beroep is ze beleidsadviseur bij de gemeente Venlo.
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Kampioenschap schoonspringen
vanaf de fontein voor het station

door Robert Bouten en Jacques-Paul Joosten
foto’s archief Venlose Hockey Club en Egon Notermans

De Venlonaren stortten zich direct na het behaalde
succes in een enorm feestgedruis. In hun clubcafé
De Witte aan de Venlose Parade werd twee dagen en
nachten lang gezongen en heel veel bier gedronken.
Memorabel aan deze 48 beruchte uren was het kampioenschap Schoonspringen vanaf de fontein voor het
Venlose station. Winnaar was keeper Bill Derks van
de concurrerende hockeyclub Kampong uit Utrecht.
“Hij heeft dit te danken aan zijn liefde voor schoonspringen,
acrobatisch klimmen en bier. Hij bevond zich op twaalf meter
hoogte en de vijver is zestig centimeter diep…” schreef het
Utrechts Nieuwsblad the day after. Het liep allemaal
goed af !

VHC
wéér landskampioen
zondag 28-5-67:

Aan het einde van het hockeyseizoen van 1967 schreef de toen bijna veertig jaar
oude Venlose Hockey Club hockeyhistorie. Het achtste landskampioenschap
werd behaald en in heel Nederland behoefde VHC nauwelijks nog enige
introductie. De Venlose hockeyers waren berucht om hun ongekende talent,
er varing en doorzettingsvermogen en dat werd voor het eerst sinds 1955 weer
omgezet in de titel ‘Beste hockeyclub van Nederland’.
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In 2017 is het 50 jaar geleden dat VHC voor het laatst
Nederlands kampioen werd. Een prima gelegenheid om met VHC-aanvoerder Henk Brandsma en de
Utrechtse ‘schoonspringer’ Bill Derks terug te kijken
op de fameuze Venlo-mentaliteit in het algemeen en
de Utrechtse en Venlose sportiviteit van de jaren zestig in het bijzonder. Uiteraard in Café De Witte.

“Twaalf jaren zijn nodig geweest, eer Venlo
weer een nationaal hockeykampioenschap mag
bewieroken. Twaalf jaar. De grootste interval
voor de club die van de Limburgse gemeente een
hockeybastion heeft gemaakt. Dit jaar onbetwist sterker dan de districtkampioenen Kampong (west), Hattem (oost) en HMC (noord)
heeft Venlo nu zijn achtste landstitel veroverd.
Toch komt dit kampioenschap naar de zin van
coach en stuwkracht Piet Nefkens één jaar te
vroeg. Dat zegt hij niet nu, nadat de titel is
binnengehaald, maar reeds in het prille begin
van het hockeyseizoen, toen opeens bleek dat
de anders zo sterke rivaal Breda van slag was
en dat ook in de overige Brabantse steden geen
concurrentie te duchten viel. Want in 1968 bestaat de Venlose Hockey Club (officiële naam),
veertig jaar en dát moet een landstitel opleveren.” ( Elsevier 3-6-1967).
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Acht keer landskampioen
Henk Brandsma was aanvoerder van het succesvolle
team van VHC: ‘De eerste opmars kwam ruim zes jaar
na de oprichting op 3 augustus 1928 in Hotel Americain. Op 21 april 1935 deed VHC in hockeykringen
voor het eerst van zich spreken toen VHC promoveerde naar de eerste klasse ten koste van Zwart-Wit
uit Breda. De club ontwikkelde zich daarna stormachtig. VHC was een club van daden en dat leidde tot
‘onmogelijkheden’. In 1939 werd VHC voor het eerst
kampioen van ons land. Toenmalig secretaris Wiel
Linssen schreef in het clubblad dat de hoogste eer
was bereikt en dat dit nooit meer voor zou komen.
Venlo was echter volledig in de ban geraakt van het
hockey door het succes van VHC en behaalde vervolgens landskampioenschappen in 1939, 1942, 1943,
1946, 1950, 1953 en 1955.’
En toen kwam zondagmiddag 28 mei 1967. Het was
16.30 uur.
Venlo hockeystad
‘Venlo was, na een afwezigheid van twaalf jaar,’ zo
vervolgt de aanvoerder, ‘weer een echte hockeystad.
VHC stond toen, en staat overigens in Limburg nog
steeds, op eenzame hoogte. Onze provincie kent niet
dat echte Brabantse en Hollandse hockeyklimaat en
ook nu, in 2016, is een tweede Limburgse club die
hockeyt op overgangsklasseniveau ver te zoeken.
Venlo is en blijft een eiland en dat was in 1967 zeker
zo. VHC was toen erg populair en zo kon het gebeuren dat competitiewedstrijden van VHC voor de voetbalvereniging VVV concurrentie betekenden en dat
enkele duizenden mensen zondags te vinden waren
op het terrein van Backus op de Herungerberg.’

een spannend en sportief hockeyseizoen, maar ook
dat de ploeg van onze coach Piet Nefkens zich weer
kampioen van Nederland mocht noemen. Ik was
aanvoerder en uiteraard erg trots. We moesten de
definitieve wedstrijd spelen tegen een fantastisch
spelend HMC dat het VHC erg moeilijk maakte en tot
kort voor het einde van de wedstrijd de drieduizend
aanhangers van Venlo in spanning hielden. We hadden eerder twee maal tegen Kampong gelijkgespeeld
en Kampong had eerder al punten laten liggen in
hun eerste wedstrijd tegen Hattem, dus we hoefden
‘alleen maar’ te winnen van HMC. Gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Ik weet nog goed dat we erg zenuwachtig speelden, veel te gehaast. HMC was uitgespeeld om het kampioenschap en maakte zich geen
zorgen meer over de titel, maar verkocht de huid wel
zo duur mogelijk. Een scherpe voorzet in de eerste
helft ging via veel sticks en waarschijnlijk ook voeten over onze doellijn. 0-1 was de ruststand en die
was eigenlijk meer dan terecht. De tweede helft begon nog zenuwachtiger en gehaaster dan de eerste
helft, maar we kwamen via een doelpunt door een
handige voorzet van rechtsbuiten Hans Taks op midvoor Paul Schreurs toch gelukkig op gelijke hoogte.
Jac van Eijk, onze rechtshalf, speelde vervolgens een
puike partij en dat bracht de broodnodige rust in het
team. Dat was ook nodig, want anders was het waarschijnlijk misgegaan en was concurrent Kampong
alsnog met de eer gaan strijken. Zij hadden namelijk
hun laatste wedstrijd van Hattem gewonnen met 3-1.
Pierre Houben, onze spil, speelde via een strafcorner
de bal snoeihard op de voeten van een verdediger die
op de doellijn stond. De keeper Orie van HMC was
niet kansloos op de strafbal van onze rechtsback Lo
van Noordwijk, maar deze gaf de bal zo’n enorme
vaart dat de doelman de bal alleen maar op de stick
kreeg en niet kon stoppen. 2-1!’

Zenuwachtig
Henk Brandsma: ‘Op 28 mei rond 16.30 uur brak Rust
in Venlo echt de hel los. De fluit had voor het laatst ‘We waren er echter nog lang niet, want de stugge
geklonken en dit betekende niet alleen het slot van Groningers kwamen terug. Ook de tegenstander

200

BUUN

BUUN

201

kreeg een strafbal , maar deze kwam gelukkig op de paal. Stel je toch
eens voor dat het 2-2 was geworden. Ik moet er niet aan denken. Er
kwam een enorme rust over ons heen en de resterende speeltijd werd de
fraaiste periode uit de wedstrijd. Toen linksbinnen Ton Toebosch ook
nog de 3-1 scoorde, kwam het bevrijdende einde in zicht.’
De eindstand in 1967
Venlo
Kampong
H.M.C.
Hattem

6
6
6
6

4
3
1
1

2
2
1
1

0
1
4
4

13-5 10
9-6 8
5-9 3
3-10 3

Champagne
‘Voor het eerst weer landskampioen sinds 1955. Eigenlijk was er maar
één man achter dit succes en dat was Piet Nefkens die op de schouders
werd genomen en door duizenden uitzinnige Venlonaren tot voor de
tribune werd gedragen. De kampioensbeker kwam uit handen van Mr.
H.E.A.M van Zinnicq Bergmann en werd aan mij overhandigd, samen
met bloemen en champagne. Veel champagne. Ik weet ook nog goed
dat ik als aanvoerder een krans om kreeg en ook op de schouders werd
genomen om de vele fotografen de kans te geven dit memorabele Limburgse sportmoment voor eeuwig vast te leggen.’

“Hierna kleedden wij ons aan en gingen naar Backus om een
broodje te eten. Hier bleek dat het feestprogramma voorzag in een
snelle rit naar garage Nefkens, waarna de tocht vervolgd zou worden met een rit in open Landauers naar het stadhuis en vandaar
naar Wilhelmina, waar de officiële receptie zou plaatsvinden. Bij
deze triomftocht door de stad bleek dat enkele bekende figuren
reeds in de standaardhouding tegen de buitendeur van De Witte
leunden, uiting gevend aan hun feestvreugde.” (Clubblad Venlose
Hockey Club juni 1967 Pierre Houben).

Keeper Kampong
‘Op naar de stad dus, volgens oude traditie, met muziek van de harmonie voorop, in open, door 1pk viervoeters getrokken vervoermiddelen
naar het stadhuis, met honderden supporters lopend, fietsend en in
auto’s erachter. Zingend en toeterend. Burgemeester De Gou van Venlo
was een op en top gastheer die zelf had meegeleden op de tribune en na
een weergaloze speech het Gouden Boek van Venlo openlegde voor de
felbegeerde handtekeningen van mijn teamgenoten.’
De Venlose Hockey Club bestond 39 jaar in 1967 en had in zijn relatief
korte historie achttien maal het zuidelijke en acht maal het landskampioenschap binnengehaald. Feesten konden de Venlonaren, net zoals
hockeyen, als de beste. Het was zondagavond en de VHC-familie trok
naar Wilhelmina om de vele felicitaties in ontvangst te nemen. Kam-
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pong- en Hattemspelers en vrijwel alle zuidelijke
verenigingen stonden met bloemen, champagne,
bier en worst klaar om de helden van Venlo te eren.
Een speler van Kampong, Bill Derks, bleef zondagavond in Venlo. Hij was klaar voor het vervolgfeest
en het uitgebreide programma op maandag. De
Utrechtenaar stond aan de vooravond van een zeer
gedenkwaardige avond en nacht. Kampong had in
de poulewedstrijd tegen VHC verloren en verloor het
kampioenschap op de laatste dag uit het oog. Keeper
Derks ging toch winnen, hij werd wereldkampioen
schoonspingen.

“De maandagavond na de succesvolle titelstrijd
klom coach Piet Nefkens in de al eerder vermelde
horecazaak op een stoel. Hij annonceerde toen
wankelend (maar dat lag niet aan de stoel) dat
er diezelfde avond een kampioenschap schoonspringen in Venlo zou worden betwist vanaf de
modern artistiekerige fontein voor het station.
Aanstonds gaven zich een half dozijn vermetelen op. Daaronder ook de doelman van de voornaamste concurrent Kampong. Deze bebrilde
jongeman, luisterend naar de gewone burgermansnaam Derks zou later de held van de dag
worden.” (Eindhovens Dagblad 9-6-67).

Terug in Venlo
Als Bill Derks op een aangenaam warme dag in mei
2016 opnieuw kennis maakt met de binnenstad van
Venlo valt hem op dat er zoveel veranderd is. ‘Ik
vond het toen al een hele mooie stad, althans, wat
ik me er nog van kan herinneren. Vergeet niet, het
is bijna vijftig jaar geleden dat ik hier rondliep en ik
kan je verzekeren dat ik toen in zekere mate de fase
van nuchterheid al lang was gepasseerd. Wat ik nog
weet van de receptie op de zondagavond in hotel Wilhelmina is de geweldige sfeer. Ik vond het overigens
gewoon een plicht om de concurrent te feliciteren. Ik
heb dan ook geen enkel moment getwijfeld om in de
auto te stappen en naar Venlo te rijden. Het doel was
alleen heel even naar de receptie te gaan en VHC te
feliciteren met het verdiende landskampioenschap.
Ze waren gewoon veel en veel beter. In die tijd was
VHC een gerenommeerde club, waarbij VHC samen
met Bloemendaal de mooiste velden van Nederland
had. En ik wilde eigenlijk wel eens weten of het waar
was dat die Venlose hockeyers ook zo goed waren in
de derde helft. En ja! Nu, bijna vijftig jaar later kan ik
zeggen dat VHC ook als het om de derde helft gaat
landskampioen is geworden. Het even alleen maar
feliciteren ging natuurlijk niet lukken. Ik werd tussen
al die Venlonaren uitstekend opgenomen en stortte
mij vervolgens in het feestgedruis met als gevolg een
overnachting. Want terug naar Utrecht was echt niet
meer verantwoord. De voorzitter van VHC, de heer
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Van Noordwijk, en zijn vrouw, boden mij een heerlijke slaapplek aan
bij hun thuis en daar besloot ik gretig gebruik van te maken. Ik heb
mevrouw Van Noordwijk met alle goede bedoelingen nog een bloemetje willen geven om haar te bedanken maar uiteindelijk zijn na alle festiviteiten met de vele biertjes alleen de steeltjes overgebleven. Tijdens
de receptie hoorde ik dat de maandag traditioneel de feestdag voor de
spelers was. Een compleet programma werd voorbereid en ik werd daar
door de spelers en bestuur van VHC voor uitgenodigd. En toen ik hoorde wat er was bedacht volgde er een memorabele maandag.’

“Toen de Venlose hockeyers samen met burgemeester De Gou van
Venlo in landauers een triomftocht door de gemeente maakten,
schertste de burgemeester wijzend op de ongenaakbaar lijkende
stadsfontein. ”Zo’n ding is toch prachtig om straks aan het eind
van het feest wat af te koelen.” Goeie hockeyers hebben meestal ook
geen dovemansoren.”
(Eindhovens Dagblad 9-6-1967)
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Burgemeester
Het was dus burgemeester De Gou zelf die in 1967
op het idee kwam om de fontein te gebruiken voor
heel iets anders. Tijdens de receptie van VHC in Wilhelmina ontstond na de handreiking van De Gou een
spectaculair plan voor de dag erna. De hockeyclub uit
Venlo zou, zonder dat ze het toen wist, gaan zorgen
voor een nieuwe traditie. Een bezoek aan de fontein
na een prachtige sportprestatie is nu nog steeds een
gewoonte. Of je er al toeterend rondjes omheen rijdt
of verkoeling zoekt onder het vallende water, de fontein staat sinds 1967 symbool voor een historische
overwinning. VHC-aanvoerder Henk Brandsma: ‘Ik
kan me de uitspraak van De Gou nog goed herinneren toen we in de koets zaten. Het was behoorlijk
warm en iedereen zocht naar een plekje voor verkoeling. Toen de fontein in zicht kwam en de zegetocht
door de stad bijna was voltooid sprak hij die woorden
die nu historisch blijken te zijn. Tijdens de receptie
bij Wilhelmina werden er dan ook snel plannen gemaakt voor het feest op de maandag waarin de fontein een hoofdrol moest krijgen. Ik weet niet meer zo
goed wie er op het idee kwam, maar iedereen werd
enthousiast, ook Kampong-keeper Bill Derks.’
The long hot Parade
Het werd na een goede nachtrust maandagmiddag
12.30 uur. Bij een landskampioenschap is het een
VHC-traditie dat na de receptie op de zondag het
feest voor de spelers pas echt begint op de maandag,
waarbij café De Witte op de Parade het start- en het
eindpunt moet zijn. Zo ook in 1967. De Witte op de
Parade was de verzamelplek voor de spelers van het
eerste elftal, coach, bestuur en enkele aanhangers
zoals Bill Derks. Vanuit De Witte werd er eerst koers

gezet naar Pingen Nel in Lomm voor een goede maaltijd, ook al zo’n traditie. Eenmaal terug op de Parade
bleek dat het feest in De Witte al goed op gang gekomen was.

“Maandag was het dus opnieuw feest in Venlo.
De feestvierders waren gewapend met een gezonde dorst en ’s avonds besloot men tot een
wedstrijd in het edele schoonspringen vanaf een
mooi gebeeldhouwde fontein in een vijver vol
algen. Er werden vrijwilligers gevraagd en Bill
Derks, Lo van Noordwijk, Tom Toebosch, Paul
Schreurs, Leopold Hogenhuis en Hay Kuiper
gaven zich ogenblikkelijk op. Naar hun zeggen,
omdat zij ‘een sportieve prestatie’ wilden leveren, naar mijn mening, omdat de eerste prijs
van dertig glazen gerstenat hun niet was ontgaan.”
(Utrechts Dagblad 29-05-1967)

Bill Derks: ‘Het was een gekkenhuis. Na die mooie
receptie op de zondag ging het een dag later pas echt
goed los. Toen wij terugkwamen uit Lomm stonden
er al veel VHC-supporters ons op te wachten op de
Parade want er moest opnieuw gefeest worden. En
toen de vraag gesteld werd wie er mee wilde doen
aan het wereldkampioenschap schoonspringen met
vrije val stak ik meteen mijn hand omhoog. Wat er
daarna allemaal gebeurde is nu een beetje mistig.
Ik weet nog iets van een massage, heldentoespraken, badmutsen, geïmproviseerde zwemtenues en
veel zingende mensen in een optocht naar de fon-
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tein.’ VHC-aanvoerder Henk Brandsma kan het alleen maar bevestigen. ‘Het klopte inderdaad dat er
opeens badmutsen tevoorschijn kwamen. Precies
op dat moment, op deze plek, is ook de naam ‘De
Badmutsen’ in het leven geroepen. Een naam die
nog lang door het team gevoerd is. Na de massage
begon de tocht over de Parade. Ik kan me nog herinneren dat de deelnemers aan de wedstrijd als helden
naar de fontein werden gebracht. Een knettergek
moment met veel Venlonaren langs de kant die de
feestende hockeyers toejuichten.’
Het gezelschap bleek uitermate muzikaal.
“Waar wij heengaan, de vijver willen we zien”,
zong het. Opvallend, zeer opvallend, dat iedereen meteen de woorden en de muziek kende…”
(Utrechts Dagblad 29-05-1967)
“Tijdens het defilé op de Parade werd luid gezongen van “hi-ha” en “de fontein willen wij
zien”, hetgeen nogal wat mensen aan de ramen
lokte. Nadat het verkeer op de rotonde stilgelegd was, begaf men zich naar het toernooiveld,
waar spoedig de deelnemers, al of niet gehinderd door wat kippengaas, het water in doken,
waardoor de meegenomen Sunil het schuimend
werk kon verrichten”. (Clubblad Venlose Hockey Club juni 1967 Pierre Houben).
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De fontein
‘Het ging meteen mis’, zegt Bill Derks als hij zoveel
jaren later weer bij de fontein staat. ‘Bij de eerste
stap in het bassin lag ik op mijn mond. Toch lukte
het mij, in tegenstelling tot de anderen, om de eerste
hindernis te nemen en verder naar boven te klimmen.
En daar stond ik dan. Helemaal bovenop de fontein.
Er zal vast en zeker veel kabaal zijn geweest van omstanders die mij waarschuwden niet te springen. Natuurlijk had ik zelf ook al gemerkt dat het bodempje
water, gevuld met schuim, lang niet voldoende zou
zijn om de val op te vangen. Van springen was dus
geen sprake. Wat ik daar bovenop verder heb gedaan
weet ik echt niet meer. Er zijn ook geen foto’s van
dat moment, alleen maar verhalen. En dat is misschien ook wel goed zo. Toen eenmaal de tocht naar
beneden was volbracht, werd ik opgevangen door de
alleraardigste Venlose politie. Dit mag u nooit meer
doen meneer!, was de bestraffende toespraak.’
Mistig
‘Het fonteinmoment zal ik niet zo snel vergeten’,
zegt Henk Brandsma. ‘Er stonden honderden mensen te juichen, te zingen en feest te vieren. Er hingen mensen uit de auto’s die inmiddels in de file
stonden bij de fontein en vol verwondering zagen
dat die nette Bill daar bovenop de fontein stond.
Hij bleek uiteindelijk de enige die het aandurfde om
naar boven te klimmen en werd dan ook uitgeroepen tot ‘speciaal lid’ van VHC en de winnaar van het
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wereldkampioenschap schoonspringen in de fontein. Zonder sprong
natuurlijk. Maar goed dat de politie en voorzitter Van Noordwijk een
eind maakten aan de festiviteiten want anders was het een chaos geworden en dat wilde Van Noordwijk zijn altijd ‘nette’ hockeyclub niet
aandoen. Na de fontein konden de deelnemers zich afdrogen bij hotel
Americain en na een tussenstop in hotel Germania kwamen we weer uit
bij café De Witte.’ Zowel Derks als Brandsma kunnen ons niet in detail
vertellen hoe het verder is gegaan. Het vele bier die avond moet zijn invloed hebben gehad waardoor de herinneringen begrijpelijk erg mistig
zijn geworden. Bill Derks schreef nog wel speciaal een verhaal voor het
clubblad van VHC.

De ontmoeting tussen Bill Derks en Henk Brandsma
was een bijzonder weerzien. Vanuit Utrecht heeft
Derks voor Brandsma een speciaal bierpakket meegenomen om de herinneringen kracht bij te zetten.
Een passender cadeau had Derks, die met zijn Kampong een jaar later wel landskampioen werd, niet
kunnen bedenken. De badmutsen van VHC werden
slechts tweede in de zuidelijke competitie. <

Robert Bouten (1970) was ruim twintig jaar journalist en presentator bij afwisselend L1 en Omroep Venlo. Tegenwoordig is hij werkzaam bij de Gemeente Venlo als
adviseur bestuurlijke communicatie. In zijn vrije tijd is hij manager van Heren1
van de Venlose Hockey Club.

“Na weer op de begane grond teruggekeerd te zijn, kon ik mij de
tocht naar De Witte nog flauw voor de geest halen. Het verloop van
de verdere avond kan ik alleen nog maar gissen, hetgeen ik met veel
vreugde doe, daarbij niet vergetende het grootse kampioenfeest van
VHC dat mij een groter geloof in het Limburgse leven heeft doen
verkrijgen. Moge het de VHC en zijn supporters het volgende jaar
nog beter bekomen dan dit jaar van het ‘hernieuwde’ kampioenschap.”
(Clubblad Venlose Hockey Club juni 1967 Bill Derks)
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Jacques-Paul Joosten (1967) is docent Nederlands aan College Den Hulster te

Bronnen:
Utrechts Dagblad: 29-05-1967
Elsevier: 03-06-1967
Hockeysport: 02-06-1967
Eindhovens Dagblad: 09-06-1967
De Nieuwe Limburger: 5-9-1968
Clubblad Venlose Hockey Club: juni 1967
Jubileumboek VHC -50 jaar: 1978
Jubileumboek VHC 60 jaar: 1988
Jubileumboek VHC 70 jaar: 1998
Jubileumboek VHC 75 jaar: 2003
Archiefcommissie VHC: Hay Kuyper, Walther Hermans en
Theo Houba
Henk Brandsma: aanvoerder Heren 1 VHC 1967
Bill Derks: keeper Kampong Heren 1 1967

Venlo, zanger van het dialectlied en eigenaar van tekstbedrijf De Tekstschrijver.
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VENLO

EEN FLES MAASWATER DRINKEN. ONGEZUIVERD, EN
TOCH ZONDER DAT JE ER ZIEK
VAN WORDT. DAT KAN MAAR
OP ÉÉN PLEK: BIJ DE BRON
VAN DE RIVIER.

NA A R DE B RO N
FINBAR VAN DER VEEN REISDE

VISÉ

LUIK

VAN DE MAAS
DINANT

AFGELOPEN ZOMER VOOR
BUUN NAAR FRANKRIJK. HIJ
DROOMDE ER AL JAREN VAN
DE KRAAMKAMER VAN DE

GIVET

VOOR VENLO ZO BELANGRIJKE
MAAS MET EIGEN OGEN TE
ZIEN. EN MET EIGEN MOND TE
PROEVEN.

LANGRES
door Finbar van der Veen
foto’s Finbar van der Veen,
Peter de Ronde
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NAAR DE BRON VAN DE MAAS

CANON VAN DE MAAS
De Maas stroomt door Frankrijk, België en Nederland. In ons land is ze
de meest zuidelijke van de grote rivieren. De Maas mondt via de rivierdelta uit in de Noordzee. De bron is op het Plateau van Langres, waarna
la Meuse van een klein, lieflijk beekje beetje bij beetje uitgroeit tot een
rivier van formaat. Verdun en Sedan worden gepasseerd, vanaf die plaats
is la Meuse bevaarbaar. Het verval wordt, zo weet ik inmiddels, gereguleerd met hulp van lage stuwdammen en sluizen. Om scheepvaart mogelijk te maken zijn er op tal van plekken stukjes kanaal gegraven.
Nadat de Maas door Luik stroomt wordt bij Eijsden Nederland bereikt.
Na Maastricht vormt de rivier als Grensmaas kilometerslang de grens
met België. Vervolgens worden Roermond en Venlo gepasseerd. Hier
stroomt de Maas vlakbij de Duitse grens: de meest oostelijke Maasbocht
is die bij Arcen. Bij Boxmeer buigt de Maas af in westelijke richting, om
via de Bergsche Maas, Amer en Hollands Diep de Noordzee te bereiken.
Bij de monding is dan zo’n 950 kilometer afgelegd en een hoogteverschil van ruim vierhonderd meter overbrugd.
DE VOORBEREIDING
Genoeg informatie om verder te kunnen met mijn tocht. Je zou misschien zeggen: afreizen naar het noordoosten van Frankrijk kan niet zo
heel lastig zijn. Zonder rijbewijs en auto is het al een stuk minder eenvoudig. Het bleek zelfs onhaalbaar om in een week met fiets en openbaar vervoer de hele route stroomopwaarts langs de Maas te volgen.
Plaatsen die steeds terugkeerden tijdens mijn planning waren Dinant
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en Givet. Dinant is vanuit rivierperspectief de eerste
plaats van belang op Belgisch grondgebied, Givet de
laatste Franse plaats waar de Maas doorheen stroomt.
Na een intensieve voorbereiding was ik klaar voor mijn
reis. Op dag één zou ik van Venlo naar Dinant reizen.
Daar zou ik niet alleen overnachten, ik zou ook met
een ter plekke beschikbare fiets langs de Maas naar
Givet afreizen: zo kon ik op dezelfde dag nog terug
naar Dinant en daar de Ardennernacht doorbrengen.
Dag twee zou een reisdag worden: allereerst vanaf
Dinant via Brussel naar Parijs, van daaruit had ik een
rechtstreekse verbinding naar Langres. In een dorpje
vlakbij Langres zou ik vanaf zondagavond drie nachten blijven, om op maandag vanuit daar de fietstocht
naar de Maasbron te gaan maken. Dinsdag had ik
nog tijd over om de verdere omgeving te verkennen,
woensdag reisde ik dan in één dag (Langres – Parijs –
Brussel – Visé - Venlo) terug.
VAN LUIK NAAR DINANT
Een ietwat sombere zaterdagochtend in Luik, de
tweede dag van juli. Op deze plek en dit moment begint mijn verslag. Vanzelfsprekend is mijn reis eerder
deze ochtend al begonnen op het station in Venlo,
maar het eerste gedeelte is zo’n overbekend terrein

dat een reisreportage over die beginuren nogal overbodig is. In Luik, ofwel Liège, heb ik mijn eerste tussenstop. Vanuit Liège-Guillemins reis ik dadelijk
verder richting zuidwesten, ik heb hier een uurtje om
even een glimp van de Maas op te vangen.
Niet alleen de weersomstandigheden zijn somber:
België is vandaag een land in rouw. De Rode Duivels,
op voorhand goede kanshebbers voor de winst van
het EK-voetbal, zijn een dag eerder in de kwartfinale
gestrand tegen Wales. In de winkeltjes op het station
hebben ze op deze ochtend nog geen tijd gehad om
alle voetbalprullaria te verwijderen en dat zorgt voor
merkwaardige taferelen. Voetbalvrolijkheid in de etalages enerzijds, chagrijn op de gezichten van mensen
anderzijds. Nederland was er al niet bij, België is nu
uitgeschakeld, de Maas heeft met gastland en bronland Frankrijk nog één troef in de handen.
Gek hoe anders de werkelijkheid kan zijn dan het
beeld dat je in gedachten hebt. In mijn beleving was
de Maas in Luik vooral een nogal grauwe rivier in een
al even droevige stad. Dat beeld verandert aanzienlijk
als je vanuit Liège-Guillemins richting de Maas wandelt. Oké: de directe omgeving van het futuristische
station verdient niet de schoonheidsprijs, maar binnen vijf minuten bereik je de Maas en wordt je beeld
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behoorlijk bijgesteld. Een inmiddels flauw doorgebroken zonnetje weerkaatst in het Maaswater en wat
meteen opvalt is het vele groen aan de overzijde van
de rivier. De Maas stroomt op speelse wijze door dit
gedeelte van de stad.
Via een voetgangers-en fietsersbrug bereik je Outremeuse, dat ‘overkant van de Maas’ betekent. Sinds de
aanleg van een afwateringskanaal in de negentiende
eeuw is Outremeuse een eiland, daar waar de Ourthe en de Maas samenkomen. Het is een behoorlijk
eiland, bestaande uit een hele wijk en een prachtig
stadspark. Inclusief een volière, door het park slingerende wandelpaden en statige gebouwen. Niets ten
nadele van onze parken, maar de Maas is dus wel al
wat gewend voordat Venlo wordt bereikt. Pal langs
de oever staat het clubgebouw van de plaatselijke
roeivereniging. Aldaar hebben ze flink uitgepakt: op
borden is de geschiedenis van de vereniging te zien.
Een eeuw geleden werden er al roeiwedstrijden naar
Maastricht georganiseerd. De club maakt dankbaar
gebruik van de Maas: zomaar een teken dat de rivier
ook in Luik een recreatieve functie heeft. En zo is het
eigenlijk overal waar de Maas stroomt.
Na een korte tussenstop in de grootste stedelijke omgeving die de rivier in haar loop aandoet, gaat mijn
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reis verder. De tocht naar Namen is wat je noemt een
afwisselende. In eerste instantie passeer je de Waalse
industriegebieden die er mede voor zorgen dat de
Maas zoals wij haar kennen zo vervuild is. Met als uitschieter de staalindustrie van Seraing: wie dit gedeelte ziet zal zich nog wel twee keer bedenken alvorens
een frisse duik in onze Maas te nemen. Het is te gemakkelijk deze streek als lelijk te typeren. Oké, in de
kern is het waar, maar je maakt wel een stuk levende
geschiedenis mee. En dat is ook wat waard. De omgeving laat heel goed zien van welk belang de Maas
lange tijd is geweest en nog altijd is als scheepsroute.
Bedrijven zijn niet zonder reden uitgerekend hier
aanwezig, logistiek gezien was het vooral vroeger
heel handig om dichtbij een rivier te zitten.
Ook de kerncentrale van Tihange ligt vlakbij de Maas
en de spoorlijn, die vrijwel de hele route parallel aan
de rivier loopt. Het was niet eens zo gepland, maar als
je met de trein van Luik naar Namen gaat, volg je de
Maas gewoon grotendeels stroomopwaarts. Al gauw
wordt de natuur een stuk ruiger. De Maas vindt haar
weg door een heuvelachtig landschap.
Namen is de belangrijkste stad in deze omgeving, de
plek waar de Samber zich bij de Maas voegt. En de
plek om over te stappen naar Dinant. Op enkele uren

reizen vanuit Venlo heb je het gevoel in een compleet
andere wereld rond te lopen. Dat wordt alleen nog
maar sterker in de trein naar Dinant.
Het is in Namen dat de Maas een flinke bocht richting
noordoosten maakt, vanuit Frankrijk is vooral een
noordelijke route afgelegd. Dat houdt in dat mijn reis
dus vooral pal richting zuiden gaat. De Maas meandert op stoere wijze door het landschap, dat bestaat
uit flinke, groene heuvels. Toegegeven: het is even
wennen als je vooral het Maaspad in Blerick en de
Sint Urbanusweg in Venlo gewend bent. Tijdens deze
treinreis laat de provincie Namen zich in elk geval van
haar beste kant zien. De tijd vliegt: na continu gebiologeerd naar buiten te hebben gekeken, nader ik
mijn eindpunt. De plek waar ik ga overnachten: Dinant. Welkom in de Belgische Ardennen.
DINANT
Hoezeer ik ook probeer om niet over te komen als
vertegenwoordiger van de VVV van Dinant: ik kan niet
anders. Iedereen die Dinant heeft bezocht zal beamen
dat dit een wonderschoon stadje is. Aan weerszijden
van de Maas zie je hoge, rotsachtige heuvels; daar
tussenin geklemd ligt Dinant. Omdat langs de oevers
al snel de Ardennenheuvels verrijzen is Dinant vooral

een smal, langgerekt stadje. Er zijn enorme hoogteverschillen en mede dat aspect zorgt er voor dat er,
jawel, een kabelbaan is. Een kabelbaan in een stad
aan de Maas: die moet ik natuurlijk gaan ontdekken.
Wie vanuit het station Dinant in loopt ziet vrijwel direct de brug over de Maas. Aan de overzijde ligt de
indrukwekkende citadel met de bijbehorende kabelbaan. Alvorens daar te komen passeer je op de brug
tal van saxofonen in verschillende kleuren. De aanwezigheid daarvan behoeft enige uitleg. Dinant is de
geboorteplaats van Adolphe Sax (1814), de bedenker
van de saxofoon. Ruim tweehonderd jaar nadat Sax
werd geboren is hij nog prominent zichtbaar in dit
Maasstadje. Naast de saxofoons op de brug zijn er
een straat en een plein naar hem vernoemd, is er een
interactief museum én een standbeeld. Adolphe Sax
is een grootheid, wat blijkt uit het feit dat hij vroeger
stond afgebeeld op het biljet van tweehonderd frank.
De saxofoon is dus bedacht door iemand met een directe link met de Maas. Dan ga ik toch op een andere
manier luisteren naar al die Venlose liedjes waarin
gebruik wordt gemaakt van het blaasinstrument.
Het Ardennenstadje heeft meer om trots op te zijn.
Zo komt het Leffe abdijbier hier vandaan, net als de
zogeheten Dinantse koek: een keiharde variant op
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taaitaai, gemaakt van bloem en honing. De koek is
populair onder toeristen en is daarom in alle soorten
en maten verkrijgbaar, tot in de vorm van een saxofoon aan toe.
En dan is er dus nog de citadel, die op imposante
wijze hoog boven de stad uittorent. Van hieruit werd
in vroeger tijden de brug over de Maas bewaakt. De
rivier was van groot strategisch en financieel belang:
Dinant speelde eeuwenlang een belangrijke rol bij de
verdediging ervan, met het militaire fort als zichtbaar
bewijs. Het huidige fort werd door Nederlanders gebouwd in de achttiende eeuw, op de resten van eerdere kastelen: al sinds de elfde eeuw is de imposante
heuvel bebouwd.
Wie van beneden naar boven wil heeft twee opties:
ik beklom een trap met vierhonderdenacht treden
met als beloning een uitzicht over Dinant, de wijde
omgeving en natuurlijk de Maas. Een snellere optie
is de kabelbaan. Een ritje duurt zo’n dertig seconden.
Om even een vergelijking met Venlo te maken: deze
kabelbaan heeft dus een praktisch, toeristisch doel
en wordt enkel en alleen gebruikt door mensen die
de citadel bezoeken. In het hoogseizoen is de kabelbaan elke dag geopend, in de wintermaanden slechts
in de weekenden. Net als in Venlo is er hier dus een
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kabelbaan bij een fort, maar van het verbinden van
het ene stadsdeel met het ander is geen sprake. Net
zo min zijn er Duitse kooptoeristen nodig om de baan
rendabel te krijgen.
Vanaf de top is de Maas extra imposant, ook al zie je
dat de rivier duidelijk een stuk smaller is dan we in
Venlo gewend zijn. Als de Maas bij ons Mooder is, dan
is ze in Dinant toch wel al een jongvolwassen vrouw.
Om verder terug in haar levensloop te gaan moet ik
nog verder richting zuiden. Ik kijk vanaf het fort die
kant op. Rondvaartboten varen af en aan. In de verte
moet Frankrijk liggen. Als alles volgens planning verloopt, fiets ik later vandaag over Frans grondgebied.
Het is een fraai gezicht, de lange sliert van huizen
langs de Maas en de rotsen die vlak daarachter liggen. In één van die huizen breng ik de nacht door.
Slapen vlak langs de Maas: ik vind het een mooi onderdeel van mijn Maasbronreis.
VAN DINANT NAAR GIVET EN WEER TERUG
Hartje zomer. Daar waar het eerder vandaag nog behoorlijk grijs was en ik in Namen nog met een paar
stevige regenbuien te maken had, zit ik nu op de fiets
terwijl de zon uitbundig schijnt. Nadat ik kennis heb
gemaakt met de mensen van de bed & breakfast waar
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ik overnacht, ben ik vrijwel meteen op de mountainbike gesprongen:
ik moet immers nog naar Givet vandaag. En hoewel het op deze julidag
lang licht zal blijven heb ik mijn tijd toch hard nodig. Inmiddels zit ik al
vol verhalen. Serge van de bed & breakfast vertelde me dat ik zo dadelijk
een eilandje in de Maas passeer. Een klein stukje land dat lange tijd als
vrijstaat werd gebruikt door plaatselijke kunstenaars. Daar konden ze
op alle mogelijke manieren creatief zijn. De Maas als voedingsbron van
talent: zou het daarom zijn dat we in Venlo ook op zoveel vlakken over
cultuurtalent beschikken?
Fietsen langs de Maas is hier tamelijk eenvoudig: vrijwel de hele route is
vlak. Hoe anders is het als je een afslag neemt: meteen ga je de heuvels
in. Niet zo gek dus dat alleen al om deze reden de Maasroute tussen
Dinant en Givet erg populair is. En dan zwijg ik nog maar over de sprookjesachtige taferelen die je onderweg tegenkomt en die je gewoon op de
koop toe krijgt.
Aan de rand van Dinant wordt de toon direct gezet. Aan de andere oever
ligt de zogeheten Rocher Bayard. Een enorme, gespleten rots waar de
weg dwars doorheen gaat. Volgens de legende is de scheiding in de rots
ontstaan toen het ros Beiaard er doorheen sprong toen hij met de vier
Heemskinderen op de vlucht was voor Karel de Grote. De waarheid is
iets minder spannend: in de tijd van Lodewijk XIV werd de toegang naar
Dinant vereenvoudigd door de rots op deze manier te splijten. Het levert
in elk geval een plezierig plaatje op.
Een plezierig plaatje is ook het Viaduct Charlemagne. Als je Dinant uitrijdt ga je onder dit indrukwekkende bouwwerk door: een snelwegbrug
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die vele meters boven de Maas uitsteekt. Aan beide
kanten van de rivier verdwijnt de weg ergens tussen
de beboste heuvels. Het is een understatement te
stellen dat deze brug van een andere orde is dan de
Zuiderbrug. Vervolgens passeer je Anseremme, daar
waar de bij wildwaterkanovaarders populaire Lesse
bij de Maas komt. Vanaf dit gedeelte heb je eerder
het gevoel ergens in pakweg Noorwegen of Canada te
fietsen dan in België. Het landschap is af en toe ruig
en regelmatig zeer bosrijk. Ik blijf het dan ook merkwaardig vinden dat ik in hetzelfde kleine landje ben
waar ook de Vlaamse boerenlandschappen liggen,
landschappen van wegen met kasseien en polderachtige plekken. Polderachtig is het hier zeker niet, maar
je passeert wél heel wat bijzonders: immens hoge rotsen, en het kasteel van Freyr.
Natuurlijk erg interessant, al die toeristische informatie, maar er is hier ook een directe link met Venlo:
het is met name door dit gebied dat er bij ons zo vaak
overstromingen zijn geweest. Hoe dat zit? De Maas
is een rivier die het hele jaar wordt gevoed met regenwater, al verschilt de hoeveelheid per deel van
het jaar enorm. In de zomer is de afvoer laag, de verdamping is immers groot. In de winter daarentegen
belandt er veel water in de Maas. Soms té veel. Zowel

de Belgische als de Franse Ardennen zijn een heuvelachtig gebied met een rotsige ondergrond die heel
slecht water doorlaat. Neerslag zoekt zijn snelste
weg, en als de grond niet veel opneemt belandt het
water rechtstreeks in de Maas.
Wie in deze omgeving is, krijgt meteen een goede indruk om hoeveel water dat gaat: de steile, hoge rotsen zorgen voor veel afvoer. Helemaal als bevroren
water bij invallende dooi alsnog de weg naar beneden
vindt. Het reliëf van het Maasbekken zorgt er voor
dat het water met flinke snelheid omlaag gaat. Alles
wordt nog eens versterkt doordat het stroomgebied
van de Maas relatief klein is: als er ergens regen valt,
dan valt die vaak in een groot deel van het gebied. Zo
wordt het dus een rivier van extremen.
Maar desondanks is de Maas in de Ardennen vooral
een vriendelijke rivier. Bij elke bocht zou je een foto
kunnen maken die zich prima leent voor een ansichtkaart. De Maas vindt op een eigenwijze manier haar
weg door het landschap en bepaalt zo de route die ik
in tegengestelde richting moet rijden. Per fiets rijd je
het ene moment aan de ene kant van ‘de Waalse Majjem’, het volgende gaat de route net zo vrolijk aan de
andere kant verder. Bovenop een aantal sluizen zijn
oversteekplekken gemaakt.
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La Meuse wordt hier veel gebruikt voor pleziervaart en
andere waterrecreatie: er zijn zelfs speciale gedeeltes
voor waterscooters. Vandaag signaleer ik er geen,
maar ik kan me wel voorstellen hoe spectaculair het
moet zijn om hier over het rivierwater te scheuren.
Ook zijn er opvallend veel aanlegsteigers. Eén en al
waterplezier dus, maar het is tevens een gebied van
vergane glorie. Ik kom gesloten hotels tegen, die
zichtbaar al een tijdje dicht zijn. Met uitzicht op de
Maas, dat dan weer wel. Deze streek heeft betere tijden gekend. De Maas heeft dan ook een behoorlijke
uithoek uitgekozen om België binnen te komen. Ik
passeer vooral kleine dorpjes: Dinant is de enige redelijk grote plaats in de wijde omtrek.
Ooit liep hier de spoorlijn tussen Dinant en Givet,
waardoor je met de trein vanuit deze regio naar
Frankrijk kon en omgekeerd. Wie in deze omgeving
is, begrijpt dat die lijn op den duur niet meer rendabel was, De restanten blijven fascineren. In Hastière
doet een verlaten stationsgebouw met door onkruid
overwoekerde rails denken aan de tijd die er eens
was. Met de bus kun je overigens anno 2016 wel nog
altijd naar Givet. Of, zoals ik, met de fiets. Vanaf Hastière is er een vrij nieuw, keurig geasfalteerd fietspad
naar Frankrijk, dat vanaf hier niet ver meer is. Wat
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heet: als je even stevig doortrapt passeer je voor je
er erg in hebt de allerlaatste Belgische Maasbrug (of
vanuit Maasperspectief: de allereerste).
Givet is een plaats van strategisch belang: het beschikt over een haven voor de binnenscheepvaart.
Niet gek natuurlijk, als je zo dicht bij de grens ligt.
Door de eeuwen heen is er veel handel gedreven. De
Maas zorgde voor rijkdom in Givet. Net als Dinant
was de Noord-Franse plaats niet zelden een plek die
vijanden maar wat graag wilden veroveren. Het Fort
van Charlemont speelde in de tijd van Napoleon een
belangrijke rol bij de verdediging van de stad. Givet
is een alleraardigst stadje waar veel te zien is: het zou
een perfecte tussenstop kunnen zijn geweest voor
mijn verdere reis richting het zuiden.
Er wordt gezegd dat het gedeelte van de Maas tussen Dinant en Charleville-Mezieres het allermooiste
is. Het eerste deel heb ik zelf kunnen zien, maar de
Franse Ardennen moet ik spijtig genoeg verder laten voor wat ze zijn. Hoog tijd om te beginnen aan
mijn fietstocht terug naar Dinant. Als het donker is
wil je immers niet in de amper verlichte buitengebieden fietsen. In het holst van de nacht verandert
de Maasomgeving van een prachtgebied ongemerkt
in een filmset voor een thriller. Bovendien is de EK-

wedstrijd Duitsland – Italië een extra stimulans om vanaf hier is de Maas begaanbaar voor schepen. Dat
door te trappen.
is in het prille begin helemaal niet zo: bij Bazoillessur-Meuse liggen er bijvoorbeeld verdwijngaten in de
VAN DINANT NAAR LANGRES
bedding, waardoor de Maas daar bij droge zomers
De Maaslucht heeft mij goed gedaan: ik heb heerlijk volledig droog komt te staan. Ondergronds stroomt
geslapen en ben weer helemaal fit. Alvorens aan mijn de rivier verder, bij Noncourt komt ze terug aan de
dagvullende reis te beginnen, kijk ik nog één keer oppervlakte. Dat alles moet ik dus missen.
naar de Maas. In de vroege ochtendzon ligt de rivier Het is een lange weg naar Langres. Pas ’s avonds beer schitterend bij. De volgende keer dat ik la Meuse reik ik het relatief dichtbij Dijon gelegen stadje, dat
ga zien zal het beeld compleet anders zijn. Ik ga als de belangrijkste plaats in deze omgeving. Slapen doe
het ware terug in de tijd: in plaats van een volwas- ik bij bed & breakfast Bij Ons In Huis, in het nabijgesen rivier zie ik straks een stroompje. Maar míjn tocht legen Saint Ciergues. Het wordt gerund door de Nerichting de bron zal een heel andere route zijn dan de derlanders Pierre en Josée.
tocht die het water dat ik nu zie heeft afgelegd.
Er zijn meerdere manieren om de afstand tussen het LANGRES
Plateau van Langres en Dinant af te leggen. Je kunt, Als je de fiets pakt is het met dank aan het heuvelachzoals ik, van Dinant met de trein naar Brussel gaan. tige landschap wel degelijk een aardige trip van Saint
Een reis van een kleine twee uur. Met een gigantische Ciergues tot Langres. Niet qua kilometers, wel qua
omweg bereik je Frankrijk, de Thalys brengt je naar klimmen. Het is goed te doen en vooral een lekker
Parijs waarna ik met Langres als bestemming de trein tochtje, maar je verkijkt je wel op de kleine afstand op
richting Belfort moet pakken. Na een volle dag reizen de kaart. Een bezoek aan Langres is, mede vanwege
bereik ik de stad in Haute-Marne.
de rijke geschiedenis, de moeite dubbel en dwars
Het Maaswater legt een heel andere route af. Zo komt waard. Al eeuwenlang is het een versterkte stad: de
de rivier langs Domrémy-la-Pucelle, het geboorte- ommuurde, historische binnenstad ligt ook nog eens
dorp van Jeanne D’Arc. Ook Sedan wordt gepasseerd: een stuk hoger dan de directe omgeving. Daardoor
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is Langres van oudsher een strategische plaats: een
ideale plek om de uitgestrekte vlakte rondom de stad
te kunnen controleren. Als een trots fort is Langres
met haar hoge omwalling en vestingtorens van veraf
al zichtbaar. Mede dankzij de indrukwekkende kathedraal oogt Langres ook echt als een stad: zonder
enige twijfel bekleedt de plaats een spilfunctie in de
omgeving.
Een stad die bovendien naamgever is van het Plateau
van Langres, daar waar ook de bron van de Maas ligt.
Alleen al vanwege die koppeling met de Maas is het
bezoeken van Langres aan te raden. Al ligt die bron
wel een flink eind van de stad verwijderd, zoveel was
me al duidelijk. En het zal een aardige uitdaging worden om er te komen. Ten oosten van Langres gaan de
heuvels uiteindelijk over in de Alpen. Maar zó ver hoef
ik straks niet te fietsen.
Wie van geschiedenis houdt, is in Langres op de goede plek: de binnenstad heeft veel weg van een historisch openluchtmuseum. Niet voor niets is de stad
populair onder toeristen. Langres is de geboorteplaats van de filosoof Denis Diderot (1713). Hij was de
belangrijkste initiatiefnemer van de eerste encyclopedie. Daar waar het in Dinant draait om Adolphe Sax
is in Langres Diderot niet weg te denken. Maar er is
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meer: zo heeft de stad bijvoorbeeld haar eigen lichtgele kaas met een oranjegele korst, mild van smaak,
maar pittiger bij het ouder worden. De bovenkant van
de kaas bevat een holte, waardoor de randen –al dan
niet bewust- doen denken aan de stadswallen van
Langres.
Langres heeft vooral richting zuiden een flinke groei
doorgemaakt: buiten de muren zijn de afgelopen decennia nieuwbouwwijken verschenen. In het nieuwe
deel vind je fastfoodrestaurants, winkels, bedrijven,
kortom: Langres is een stad met behoorlijk wat faciliteiten. Het vormt een schril contrast met de rest van
de omgeving.

DE FIETSTOCHT TOT DE MAAS
Ik had me al goed ingelezen, maar na alle aanvullende informatie van Pierre en Josée zou ik vandaag
zo kunnen solliciteren naar de functie van lokale gids.
Ik weet zoveel van de omgeving dat de tocht naar de
bron van de Maas geen enkel probleem zal moeten
zijn. Toch maak ik me op praktisch gebied stiekem
een beetje zorgen: wat nu als ik kilometers om zou
rijden? De planning is behoorlijk strak en een afslag
is zo gemist. Het zal alles bij elkaar zeker een kilometer of honderd fietsen zijn. Prima te doen, maar ik
wil tussendoor op veel plekken kunnen stoppen. En
voordat het begint te schemeren moet ik hoe dan ook
weer in de heuvels van Saint Ciergues zijn. Maar ach:
met een hele voorraad aan kaarten van de omgeving
en een overlevingspakket kan er eigenlijk niet veel
mis gaan.
Het is wederom prachtig weer, ruim vijfentwintig graden. Ik denk dat de Maas na vandaag net iets meer
van mij zal zijn: als je het prille begin mee hebt gemaakt dan schept dat toch een band, zo vermoed ik.
Maar voordat het zo ver is heb ik eerst nog heel wat
kilometers voor de boeg.
En die kilometers bestaan uit heel veel klimmen en
dalen. Dat begint al in Saint Ciergues en zal gedu-

rende een groot deel van de fietstocht zo blijven. Vlak
is het fietspad langs het Marne-Saônekanaal, dat ik
in noordelijke richting volg. Het staat bekend als één
van de mooiste kanalen van Frankrijk. Nu heb ik al
die andere kanalen niet gezien, maar hier is het onbetwist schitterend fietsen. Parallel aan het kanaal
stroomt de Marne, ook nog een heel klein stroompje
in deze omgeving.
Kleine, beginnende beekjes zijn typerend voor het
Plateau van Langres, waar de bronnen van veel bekende rivieren zijn. De oorsprong van de Saône ligt
bijvoorbeeld slechts enkele kilometers van de Maasbronnen vandaan, ook het begin van de Aube is in de
buurt. En de bron van de Seine is eveneens niet ver
weg. Die ligt alleen niet deze op de hoogvlakte, maar
zo’n tachtig kilometer ten zuidwesten van Langres.
Het Plateau van Langres kent een belangrijke waterscheiding: de bronnen aan de westkant monden
uit in het Kanaal, aan de zuidkant stromen rivieren
richting Middellandse Zee en dan heb je nog de rivieren die noordwaarts stromen, zoals de Maas. Zoveel
rivieren die hier hun oorsprong hebben: dat alleen al
maakt dit een heel bijzondere omgeving.
Als de hele tocht tot de Maas zo eenvoudig zou gaan
dan zou ik er zo zijn, maar vanaf Rolampont is het uit

BUUN

223

NAAR DE BRON VAN DE MAAS

met de vlakke pret. Richting noordoosten gaat het
flink de hoogte in. En dat blijft tot vlakbij de bron van
de Maas zo. De wegen slingeren zich speels door het
landschap, echt zo’n gebied waar je zonder al te veel
fantasie de Tour de France situeert.
Via Nogent, wereldwijd bekend door haar messen- en
scharenmakerij, gaat het verder richting het oosten,
naar Montigny-le-Roi. Ik passeer van die typische
Franse dorpjes: kleine plaatsjes die uit slechts enkele straten bestaan, maar die wel steevast een gezichtsbepalende kerk hebben. In de meeste dorpen
is er een monument voor oorlogsslachtoffers. Het is
een aangrijpend gezicht: hoe klein een dorpje ook is,
overal worden gevallenen betreurd. In Frankrijk zijn
beide Wereldoorlogen nog volop aanwezig.
In de buurt van Montigny-le-Roi kom ik langs de eerste gehuchtjes waar een verwijzing naar de Maas op
het plaatsnaambordje staat: ze behoren tot de gemeente Val-de-Meuse. Het is duidelijk: ik kom in de
buurt. En nu ik het toch over bordjes heb: mijn aanvankelijke zorgen blijken op niets gebaseerd. Je kunt
in deze omgeving dankzij de goede bewegwijzering
keurig van plaats naar plaats fietsen. Verdwalen is eigenlijk amper mogelijk. Het landschap begint zichtbaar een stuk minder heuvelachtig te worden. Oké, er
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zitten nog altijd glooiende gedeeltes bij, maar beetje
bij beetje verandert het landschap in een plattelandsomgeving die af en toe zelfs wel lijkt op de onze.
In Montigny-le-Roi is er een beschilderde plaquette
met daarop het Maasdal en meer verwijzingen naar
de aanwezigheid van ‘la Meuse’. De bijzondere steen
is te vinden aan de rand van een grote weg. Op die
plek kijk je uit over een enorm dal met in de verte
de plek waar de Maas moet stromen. Even voorbij
Montigny-le-Roi buig ik af van de hoofdweg, waarna
ik uit kom bij het dorpje Provenchères-sur-Meuse.
Hier schijnt een oude brug over de Maas te liggen.
Een ideale plek voor een hereniging met ‘de Majjem’,
dacht ik zo.
Vanuit het dorp buigt de weg af naar links, en ineens
is daar het onlangs op internet opgezochte bruggetje. En de Maas! Ik zag haar honderden kilometers
stroomafwaarts voor het laatst, hier tref ik haar zoals
verwacht als slechts een beekje. Met een hoop waterplanten er in. Een ondiep riviertje waar toch aardig wat stroom in zit. Ik blijf maar kijken: dit is dus
echt de Maas, zo smal dat een grotere brug compleet
overbodig was geweest. Het voelt als het terugzien
van een neefje, eentje die je zo lang niet hebt gezien
dat je even moet schakelen om te beseffen dat hij het

is die ineens zo groot is geworden. Maar dan precies
omgekeerd. Ach Mooder Maas, wat ben je hier een
jong en onschuldig meisje. Het is alleen nog lang
niet het begin. Aangezien er langs het vanuit de weilanden komende beekje geen weg loopt moet ik een
stuk terug fietsen.
NAAR DE BRON VAN DE MAAS
Mijn volgende tussenstop is een opmerkelijke: het
dorpje Meuse. Jawel: een heel dorp vernoemd naar
de rivier, die hier nog een riviertje is. Ook Meuse is
typisch zo’n plaatsje dat één en al verleden ademt.
Er loopt een spoorlijn, maar treinen stoppen er niet
meer. Ook ligt er een enigszins gedateerd hotel-restaurant, dat wél een prachtige naam heeft: Aux Sources de la Meuse. Een plek die je gezien moet hebben
als je naar de oorsprong van de Maas gaat. Ook al
ligt de bron zelf een heel eind verderop. Wel is Meuse
het eerste dorpje van betekenis waar de Maas in volle
glorie langs stroomt.
De Maas is in dit gedeelte nauwelijks nog te volgen:
het jonge riviertje vindt op speelse wijze haar weg
tussen de graslanden. Ik verlaat bij Dammartin-SurMeuse de doorgaande weg en buig af naar het gehuchtje Malroy. Het is een stille, uiterst dunbevolkte

omgeving.
Gelukkig kan ik regelmatig terugvallen op mijn kaarten van het gebied, want heel veel Maas-aanknopingspunten vind je hier verder niet. En dat terwijl
Malroy toch echt een plaats is waar je geweest moet
zijn: bij dit gehuchtje is de eerste echte Maasbrug.
Dat woordje ‘echte’ heb ik er niet voor niets bij gezet:
nog dichter bij de bron zijn er ook nog bruggetjes,
maar bij Malroy is de Maas pas een volwaardig riviertje.
Officieel zijn er namelijk twee bronnen, en die komen achter Malroy bij elkaar. Door die samenvoeging
wordt la Meuse heel wat krachtiger. Spijtig genoeg is
de watermenging niet te zien: ergens achter de woningen van het gehuchtje vinden de beekjes elkaar.
Interessant is ook de vraag welk beekje zich nu bij het
andere voegt en wat nu precies de hoofdbron is. Na
Malroy rijd ik door tot Parnoy-en-Bassigny, waarna ik
terug naar het zuiden afbuig. Op deze weg, de D130A,
ligt één van de twee bronnen. Ik kan niet ontkennen
dat de opwinding nu wel toeneemt.
Desondanks, of misschien wel daarom, valt het tegen.
Deze bron van de Maas ligt op een vlakke weg met
weilanden, maar het beginpunt van de rivier wordt
nergens als dusdanig benoemd. Je moet echt weten
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wat je zoekt. Je vindt zelfs geen halve aanwijzing. Ik
wist dat ik moest zoeken naar een stenen zuil aan de
rechterkant van de weg. In een weiland. En dus houd
ik elke meter goed in de gaten. Uiteindelijk is het
raak: daar staat de zuil, volkomen onbereikbaar. Een
afgezet weiland, met geen legale mogelijkheid om bij
de bron te gaan kijken. Overigens ook geen illegale:
er zijn net iets te hoge hekken waar stroom op staat.
Ik wil graag een volledig Maasverhaal hebben, maar
ook weer niet zó graag.
De zuil in het weiland schijnt verweerd te zijn, maar
zelfs dat kan ik vanaf deze afstand niet met zekerheid
zeggen. Aan de kant van de weg is geen enkele markering te vinden en ook niet iets anders dat duidt op
de oorsprong van de rivier. Wat die stenen zuil daar
nu precies doet is voor de toevallige passant niet te
zeggen. Het zou een teleurstelling zijn als dit alles
was geweest. Gelukkig is de andere bron een stuk interessanter om te bezoeken, zo wist ik al. De échte
bron.
Waarom er officieel twee zijn, blijft gissen. Zoals ik al
zei komen beide minibeekjes bij Malroy bij elkaar. Er
is dus waarschijnlijk ooit iemand geweest die er belang bij had om ook dit beekje te bombarderen tot
bron van de Maas. Als compromis is, zo stel ik me

226

BUUN

voor, ervoor gekozen om ze allebei bron te noemen.
Maar is het niet zo dat het ene riviertje altijd in de ander stroomt en dat er dus één oerbron bestaat?
DE BRON VAN DE MAAS
Ik fiets het piepkleine dorpje Pouilly-en-Bassigny in.
Een plaats die ik in de afgelopen weken op tal van
websites ben tegengekomen als hét dorp waar de
Maas begint. Een dorpje dat niet veel voorstelt. Er
zijn maar een paar straten en er is een rustig pleintje
waar een monumentaal aandoende bushalte met een
houten hokje staat. Verder is er helemaal niks. Dat wil
zeggen: ik zie een bordje dat verwijst naar de bron
van de Maas! En dat bordje wijst niet de kant op waar
ik net vandaan kom. Als ik het niet dacht! Zelfs in het
dorpje waar ze zo dicht bij de twee bronnen zitten is
er slechts één bron waar ze je naar toe sturen. Vanuit
Pouilly-en-Bassigny scheelt het qua afstand niet veel
tot beide mogelijke bronnen. Toch word je in het dorp
overduidelijk niet richting de zuil geleid waar ik net
vandaan kom.
Ik verlaat het plaatsje en sla de D130B in. Deze weg
eindigt bij de grote, doorgaande weg die verder gaat
naar het kuuroord Bourbonne-les-Bains. Een plek
waar geneeskrachtig water uit de grond komt. Water

met helende kracht: het zal wel. Wanneer ben je eigenlijk beter af? Als je toevallig op deze heilzame plek
naar boven komt en je functie doorgaans het vermaken van toeristen op leeftijd is, of als je een paar kilometers verderop het begin van de Maas mag vormen
en een wonderschone reis gaat maken? Ik had het als
water wel geweten!
De D130B is een rustige, polderachtige weg met aan
weerszijden weilanden. Geen extreme hoogteverschillen hier. Voor wie niet beter weet is het een weg
die ook gewoon in Velden had kunnen lopen. Toch is
het anders hier. Op deze plek wordt elke dag opnieuw
de Maas weer geboren. Keer op keer. En al heel erg
lang. Een gebied waar, net als bij ons, koeien grazen.
Maar dan wel een gebied waar de koeien groter zijn
dan de Maas zelf.
Dan, plotseling, zie ik aan de linkerzijde van de weg
uiteindelijk het bekende, stenen Maasmonument wat
ik al zo vaak op internet heb gezien. Ik ben er. Het is
me gelukt!
Het Maaswater begint haar lange route aan de kant
van een eenvoudige boerenweg. Geen kletterend
bergstroompje, nee: gewoon tussen de weilanden.
Het stenen monument werd in 1979 geplaatst door
een groep ‘vrienden van de Maas’. Ook zij zagen deze

bron destijds dus al als hét beginpunt. De hele weg
die de Maas aflegt is te raadplegen op een bord. Er is
ook een picknicktafel: dat duidt er op dat er meer bezoekers komen. De plek zelf is niet heel spectaculair,
maar wél als je weet wat er met dit water nog allemaal
gaat gebeuren. Een tocht langs al die Franse dorpjes
en steden, door de Franse en Belgische Ardennen,
langs industriesteden, om vervolgens Limburg te bereiken. En natuurlijk langs Venlo te stromen.
Ik zie hier het absolute beginpunt van onze Mooder
Maas. Van onder een kalksteen sijpelt continu water.
De geboorte. Onder de steen bevindt het water zich
nog in een soort van embryofase. Het water uit de
omgeving wordt hier verzameld op een ondoordringbare laag kalksteen, op deze plek vindt het haar weg
naar buiten. En dat gaat met best wel wat kracht. Zo
wordt het al snel een stroompje, al lijkt het meteen te
verdwijnen tussen het grasland, maar er zit dus wel
degelijk stroming in. En inmiddels weet ik hoe het
gaat: al bij Pouilly-en-Bassigny komt er meer en meer
water bij. Kleine beekjes komen uit in de Maas, vanaf
Malroy gaat het sneller. En zo kun je dus vanuit het
ogenschijnlijke bijna niets uitgroeien tot een rivier
waar Venlo al eeuwenlang door kan bestaan.
Alvorens ik aan mijn lange terugweg begin, wil ik
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Rubin van Nistelrooy (17) DIPLOMA Havo Valuascollege Venlo VERVOLG Rockacademie Tilburg was de bedoeling, ik mocht auditie
doen maar zit niet bij de tien studenten die beginnen aan de opleiding gitarist. Dus nu een gap year, een tussenjaar, om muziek te
maken en te ontdekken welke opleiding past bij mijn ambitie DROOM Mijn geld verdienen met muziek, liefst met mijn eigen band
Tea & Sugar

zoals het is. Om zuiver Maaswater te drinken mag je
best wel wat moeite doen, vind ik.<

Met dank aan Elisabeth en Serge (bed & breakfast Dinant) en
Josée en Pierre (bed & breakfast Bij Ons In Huis in Saint Ciergues).

Finbar van der Veen (1981) is freelance journalist en schrijver.

Fo to P eter de R on de

hier natuurlijk nog enkele dingen doen. Ze verdienen
niet de originaliteitprijs, dat geef ik toe. Maar uiteraard moet ik even met mijn ene voet aan de ene oever
staan en met mijn andere aan de andere overzijde.
Iets wat me in Venlo niet zo snel zal gaan lukken.
Net als ‘over de Maas heen zitten’: zitten aan de ene
kant van de ‘oever’ en met mijn voeten met gemak de
overkant bereiken.
Het is pas echt af met twee symbolische daden. Ik
pak een leeg drinkflesje en breng het onder de steen,
daar waar het water er in kan stromen. Dan merk je
pas echt hoe snel het gaat: binnen enkele seconden
is mijn hele flesje gevuld. Ik ga zuiver Maaswater
drinken! Voor alle zekerheid heb ik van tevoren goed
geïnformeerd of dit wel kan, maar ik moet en zal het
geproefd hebben.
En dan is er het moment dat ik echt één ben met de
Maas: ik drink haar water. Zuiver bronwater. Hoe het
smaakt? Heerlijk. Ongelogen. Al meteen bij het passeren van het eerste dorpje is de Maas niet schoon
meer, maar hier zonder twijfel nog wel.
Helder Maaswater. Je zou er grof geld mee kunnen
gaan verdienen. Maar hier denken ze niet zo commercieel, al schijnen er ooit plannen te zijn geweest
een heus hotel vlakbij de bron te bouwen. Het is goed
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TWAN HUYS

W

ie oud-Horstenaar Twan Huys op geheel ongedwongen en
schijnbaar gemakkelijke wijze in de weer ziet als presen-

t a t o r v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ’ s a l s N i e u w s u u r, C o l l e g e To u r e n
h e t C o r r e s p o n d e n t s ’ D i n n e r, v e r g e e t m a k k e l i j k d a t h i j o o k n o g
een uitstekend schrijver is. Hij bewees dat begin dit jaar nog
met De Clintons, de dubbelbiografie van Hillary en Bill. De redactie van de Buun vroeg hem daarom om een bijdrage aan het
jaarboek.

foto Peter de Ronde
fotobeeld Patrick Klein Meuleman
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Twan Huys

La Vie en Rose
op een aspergebed
k o r t v er haal

H

‘

et begon al te schemeren en nog steeds was er geen auto in zicht, laat
staan een tankstation. De snelweg lag er verlaten bij. Nazinderend van
een bloedhete dag. Tien uur eerder stond ik nog goedgemutst op de snelweg net buiten
Sydney voor een tocht van iets meer dan 250 kilometer naar Orange. Zoals altijd tijdens
deze trip liftend. Al twee maanden doorkruiste ik het land in het gezelschap van meer
dan sympathieke Aussies achter het stuur. Luisterend naar hun verhalen leerde ik meer
dan van mijn suffe Loney Planet reisgids. Gemiddeld stond ik nog geen half uur aan de
weg voordat ik werd opgepikt. Mannen, vrouwen en kids, soms niet ouder dan zestien,
iedereen nam me mee. Een blonde Limburger met rugzak vormde voor passanten geen
bedreiging op vluchtstroken of de snelwegoprit. Waarom moest ik eigenlijk zo nodig
naar Orange? Ooit vernoemd naar de Prins van Oranje, maar daar kwam ik niet voor.
Mijn doel was een wandeltocht naar de top van Mount Canobolas, 1400 meter hoog stak
deze uitgebluste vulkaan de lucht in. Zo voelde ik me ook. Uitgeblust en kapot, mijn
reisdoel nu al vervloekend. Dit werd helemaal niks.
Natuurlijk kreeg ik in mijn hostel in Sydney de macabere verhalen te horen over de Backpackers murders.
Serial killer Ivan Milat vergreep zich in de jaren negentig aan waarschijnlijk twaalf lifters
die half verrot en met ingeslagen schedels werden teruggevonden in de bossen langs
de snelweg. Bizar genoeg besloot zijn achterneef, samen met een vriend, Milats’ daden
twintig jaar later te kopiëren. De volgende generatie copycats sloegen met een tweezijdige
bijl een 17-jarige lifter de kop in. De aanslag werd met een mobiele telefoon geﬁlmd.
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La vie en rose op een aspergebed

Tw a n H u y s

Markant detail, de moord vond plaats in het Belangelo State Forrest, hetzelfde bos waar Milat
zijn slachtoffers begroef. Trouwens, niet eens zo heel ver verwijderd van de plek waar ik
al zeven uur vermoeid en totaal uitgedroogd tevergeefs stond te bedelen naar een lift. In
de verte zag ik een zwarte BMW cabriolet met te hoge snelheid mijn kant op scheuren. En
zoals ik al zei, het was inmiddels pikkedonker en desolaat. Ik kon geen kant op.’
We moesten het Geert nageven. Hij was de meester van suspense en de koning van de cliffhanger. Eerlijk gezegd was er ook niet veel nodig om ons af te leiden. Ook wij stonden
uren in de hitte, maar onder nog slechtere omstandigheden dan de eenzame lifter aan de
snelweg in Australië. Onze werkdag begon aan de rand van de nacht en het begin van een
nieuwe dag. Half vijf ’s ochtends stond ik op, om een half uur later de maagdelijke, witte
koppen van de asperges te behoeden voor de zon. Een werkdag van zeven soms acht uur
gebukt over de eindeloze aspergebedden. Waar is de arbodienst als ze echt nodig is? IJskoud was het in de ochtend, en soms moordend heet in de middag. Op zoek naar barsten
in het droge zand, trokken we met ons aspergemes en kistje over de velden. Eentonig en
absurd zwaar werk. Hier kweekten de boeren het witte goud en wij een hernia, maar goed
betaald. Voordat de Poolse invasie naar Limburg op gang kwam, staken net afgestudeerde
middelbare scholieren zoals ik, huisvrouwen en avonturiers asperges. Tot die laatste categorie behoorde Geert. Hij was onderdeel van een klein leger Limburgse gelukzoekers dat
in twee maanden tijd genoeg geld verdiende voor de volgende, meeslepende wereldreis.
Geert hield op het aspergeveld de vaart erin met een onuitputtelijke stroom verhalen van
zijn rugzakreizen naar de goddelijke Indiase stranden van Goa, carnaval in New Orleans
en cannabisnachten in Kabul, ver voordat de Taliban alles wat de zinnen prikkelt in de
ban deed. Zonder zijn avonturen had ik het geen dag volgehouden op het aspergeveld.
Nog steeds denk ik dat mijn reislust hier wortel heeft geschoten, geïnspireerd door Geerts
ravissante reisverhalen omlijst door de aspergevelden aan de Nachtegaallaan net buiten
Horst. Ver voordat ik het werk van Cees Nooteboom, Carolein Visser en Paul Theroux onder ogen kreeg, luisterde ik urenlang naar Geert, meesterverteller uit Horst.

Inmiddels stonden we met zijn zessen rondom Geert. Het veld was leeg. Niemand stak
nog een mes in de grond, de asperges konden wachten. Hopelijk bleef opzichter Herman nog even op afstand.
‘Ik zweer het jullie, na de eerste fles wijn trok ze haar T-shirt uit en belandden we in bed.
Zeven uur afzien in de hitte en nu werd ik zwaar beloond door Rachel. De droom van iedere lifter. Ze was uitgehongerd. Ik ook trouwens. Agressief en sensueel beklom ze me.
Ik bespaar jullie de details, maar het waren by far de beste uren van mijn trip in Australië,
wat zeg ik, van al mijn buitenlandse reizen. Even na twaalf uur stapte ze uit bed.
‘Have to go now. I’m a DJ and my radioshow starts in an hour.’
DJ, radioshow, in het holst van de nacht? Maak dat iemand anders wijs.
‘Any requests?’ vroeg ze.
‘Yeah, sure La Vie en Rose by Grace Jones’, mompelde ik slaapdronken
‘Ok, I’ll set the alarm, so you won’t miss it.’
Midden in de nacht schrok ik wakker van de wekkerradio en hoorde haar stem.
‘You’re listening to Star FM Orange and this one goes out to a very special guy from Horst
in Holland.’
De hemel bestond, engelen ook. Ik lag in haar bed en smolt.’

It’s him for me and me for him
All our lives
And it’s so real what I feel
This why
Et dès que je t’aperçois
Alors je sens en moi
Mon coeur qui bat
La vie en rose, la vie en rose

‘Het was zo’n auto waarvan je hoopt dat hij stopt, maar weet dat een stofwolk later je alleen in stilte achterblijft .’
Geert hervatte zijn saga. Ik sloeg een paar meter asperges over om toch vooral binnen
gehoorafstand te blijven en niets te missen.
‘Maar een klein wonder. De cabrio stopte en een vrouw, zeker tien jaar ouder dan ik, midden dertig, donker lang haar, killerbody, zwarte rayban, nodigde me uit.
‘Where are you headed?’
‘I don’t care. Have been here for seven hours and I am just looking for a bed.’
Mijn vermoeidheid verdween acuut toen ze accelereerde. Ik stelde me voor. Geert from
Holland, nou ja, eigenlijk uit Horst. Zij was Rachel. Intimiderend mooi en met een bloedgang op weg naar haar huis, een gehucht nog steeds vijftig kilometer verwijderd van Orange.
Maar hé, wie wilde er nog naar Orange?
Wat ik deed in Australië, waar ik overal was geweest en wat ik van de Aussies vond, wilde
ze weten. Ze was niet alleen ‘easy on the eyes’, maar ook in conversatie. Nog geen jaar geleden verhuisd van Sydney na een gebroken relatie, had ze gekozen voor de outback. Een
leven in de natuur, te ver weg van de beschaving vonden haar vrienden. Zij vond precies het
tegenovergestelde. Zelden voelde ik me zo snel op mijn gemak bij een vrouw. Na een uur
op topsnelheid door de nacht bood ze me een slaapplaats aan.’
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De Ho ltmühle begin twintigste eeuw
( fo to : co llectie Henk Cro o nen )

Hoe sol d aat Va n Gul pen een pr o ces a a n s pa n t
t egen baron Vo n G l a s en a pp

Kastijding
op het kasteel
In de zomer van 1760 doet zich op kasteel
door Marcel Dings
foto’s archief Henk Croonen, H o l t m ü h l e i n Te g e l e n e e n e i g e n a a r d i g i n c i d e n t
H. Leurissen wikipedia
v o o r. O u d - s o l d a a t F r a n c i s v a n G u l p e n w o r d t d o o r
baron Von Glasenapp van spionage beschuldigd
e n m e t e e n b e s t r a f t . O n t e r e c h t , v i n d t d e m i l i t a i r.
Hij eist genoegdoening. Maar het zal acht jaar
d u r e n v o o r d a t z i j n a a n k l a c h t t e g e n d e Te g e l s e
kasteelheer vruchten afwerpt. Historicus Marcel
Dings reconstrueert de gebeurtenissen en plaatst
kanttekeningen bij het proces.
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De kastijding
Zomer 1760. Zondag 7 juli, naar
verluidt. Oud-soldaat Francis van
Gulpen zit samen met zijn vrouw
Maria Agnes Peeters in Den Engel
in Tegelen, de befaamde herberg
van Dirk Peeters (aan de tegenwoordige Oude Marktstraat). Ze
hebben net een wandeling vanuit
hun woonplaats Venlo achter de
rug en genieten van een kan bier.
Plotseling komen twee wachtmeesters en acht gewapende huzaren binnenlopen. Zij verklaren
dat ze orders hebben van baron
Von Glasenapp, heer van huis Holtmühle. Zonder pardon voeren ze
de oud-soldaat met geweld uit de
herberg. Ze plaatsen hem midden
in de troepenmacht en brengen
hem als gevangene naar het Tegelse kasteel.
Daar is het een drukte van jewelste. De Holtmühle is in een mili-

tair kamp omgetoverd. Er zijn zo’n
vierhonderd ruiters gelegerd. Dat
heeft alles te maken met de Zevenjarige Oorlog die dan in volle
gang is. In deze oorlog strijdt
Pruisen met steun van Engeland
tegen Frankrijk, Oostenrijk en
Rusland. De spanningen zijn ook
in onze contreien voelbaar. Venlo
maakt deel uit van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden
en is weliswaar neutraal, maar
heeft zeker legereenheden binnen haar muren. Tegelen behoort
tot het eveneens neutrale hertogdom Gulik. Maar kasteelheer Von
Glasenapp heeft net een regiment
huzaren geronseld voor de hertog
van Württemberg, die in de oorlog aan de kant van de Fransen en
Oostenrijkers vecht. Juist op deze
zondag komt een commissaris van
de hertog de soldaten afhalen. Vrijwel zeker vormen zij de huzaren-

H erberg Den E n g el aan de Ou dem arktstraat ( foto: H . Leu n i ssen ) .

eenheid waarmee Von Glasenapp
zich op 18 augustus vlakbij Fulda
bij de hoofdmacht van de hertog
voegt, zoals Leo Ignaz von Stadlinger schrijft in zijn Geschichte des
Württembergischen Kriegswesens. We
kunnen dus - voor het eerst - ook
aannemen dat die huzaren op de
Holtmühle gedrild zijn en in de nabije omtrek geworven.
De gevangengenomen Van Gulpen
is getuige van alle drukte. Hij wordt
echter meteen naar de kasteelheer
gebracht en krijgt daar te horen dat
hij is opgepakt omdat hij een spion
is. Von Glasenapp spreekt de oudmilitair aan met de woorden: ‘Wel
dou spion, wat voor straffe hebben die
twee deserteurs van Usingen gehadt?’
Waarschijnlijk doelt de baron op
een zaak die op dat moment in
Venlo zou spelen, rond deserteurs
van het regiment van Karel Willem,
erfprins van Nassau-Usingen. Over
een dergelijke kwestie is echter tot
nu toe niets bekend. Wel staat vast
dat deze legereenheid NassauUsingen in die tijd inderdaad in
Venlo gelegerd was.
Francis antwoordt dat hij nooit een
spion is geweest en niets weet over
de straf voor de deserteurs. Dit
antwoord valt bij Von Glasenapp
niet in goede aarde. Hij geeft aan
twee onderofficieren met de rang
van wachtmeester het bevel om
de ex-soldaat veertig sabelslagen
op het hemd te geven. Na de kastijding komt Von Glasenapp bij de
ongelukkige terug. De baron zegt
dat ze krijgsraad over hem zullen
gaan houden, waarin hij ter dood
veroordeeld zal worden. Van Gulpen moet zich daar maar vast op
voorbereiden.
Inderdaad spreekt de door Von
Glasenapp voorgezeten krijgsraad
het doodvonnis uit. Opnieuw wordt
er geen verklaring voor de straf opgegeven. Zelf kan de veroordeelde
ook geen reden verzinnen. Hij
heeft geluk dat de Württembergse
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Ka a rt v a n de r e gi o u i t 17 9 4 v a n Thom a s Kit chin. D uid e lij k is d e ge ï s oleerde po sitie van
Ven l o , g e l e ge n t u s s e n P r u i s e n (Ba a r lo, Ve ld e n, L e ut h) e n Gulik ( Te ge le n, Wambach).
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commissaris net deze dag op het
kasteel is. De commissaris trekt
zich het lot van de gevangene aan.
Hij krijgt Von Glasenapp zover om
de gevangene te ontheffen van
de door de krijgsraad uitgesproken doodstraf. Het lijden van de
oud-militair is daarmee nog niet
voorbij. Hij wordt door de baron
gedwongen om ‘op een cruelle weise,
crimeneleleijk’ spitsroeden te lopen.
De vierhonderd huzaren die zich op
het kasteel bevinden, stellen zich
in twee rijen op. Vervolgens moet
Francis tien keer op en neer tussen
de militairen door lopen, waarbij
ze hem met hun stijgriemen (de
riemen van de stijgbeugels) proberen te raken. Normaliter worden
daarbij de gespen in de hand gehouden, zodat alleen het leer het
lichaam treft. Maar Von Glasenapp
heeft de manschappen bevolen om
de stijgriemen andersom vast te
pakken en met de gespen te slaan.
Hij moedigt ze nog extra aan: ‘Sla
toe, de spitsboef moet dog sterven’.
Tekent dit een zeer gewelddadig
karakter van de baron? Of is het
alleen maar een actie om zijn soldaten te imponeren en ze te laten
zien dat hij onmiddellijk met harde
hand zal optreden bij ongehoorzaamheid of desertie?
Francis van Gulpen raakt door de
mishandelingen zodanig verwond,
dat hij denkt ieder ogenblik te zullen sterven. Na enige tijd komt hij
toch weer bij zinnen. Twee mannen
brengen hem naar Tegelen en van
daaruit naar de stad Venlo. Naderhand zal Van Gulpen verklaren dat
hij dusdanig verzwakt was, dat hij
enige tijd in levensgevaar verkeerde en zes weken lang het bed heeft
moeten houden. Bovendien troffen
de barbarisse mishandelinge niet alleen hemzelf. Zijn vrouw was hoogzwanger en beviel door de angst en
schrik van een doodgeboren kind.
Bovendien overleed hun zoontje
van circa tien jaar als gevolg van de
schrik over zijn vaders ellende en
mishandeling.

De eerste aanklacht
Ruim tweeënhalve maand na de
mishandeling, op zaterdag 27 september, is Francis van Gulpen weer
voldoende op krachten om een
klacht in te dienen bij de stadscom-

en huis Holtmühle behoren. De
voogd wint vervolgens in Tegelen
informatie in over het voorval, en
krijgt bevestiging van de gewelddadige arrestatie van Van Gulpen
in Den Engel. Kort daarop kan het

kasteelvrouwe stuurt haar terug: de
kwestie kan alleen geregeld worden als Francis zelf naar het kasteel
komt. Die heeft natuurlijk weinig
zin om naar de plek van de mishandeling terug te keren, bang als hij

Verkl ari n g van Van G u l p en over het an dersom sl aan m et de sti jg ri em en .

mandant, luitenant-generaal graaf
van Rechteren. Deze geeft meteen
opdracht aan twee officieren en de
auditeur-militair Johan Schutter
om een schriftelijke klacht op te
stellen en een verzoek tot genoegdoening van de geleden pijn en
smart, doodsangsten en kosten. In
de haast waarmee de aktes opgesteld worden, wordt vergeten om
kopieën te maken. Mogelijk is een
tweede militair, Jan Gerritsen, op
soortgelijke wijze behandeld, want
ook voor hem wordt een klacht
wegens mishandeling opgesteld.
Maar over Gerritsen horen we verder niets meer.
Francis van Gulpen vertrekt op een
donderdagmiddag met zijn vrouw
naar Dülken, op vier uur lopen van
Venlo. Daar overhandigt het echtpaar de aktes aan voogd Heijster
van het ambt Brüggen, het Gulikse
bestuursdistrict waartoe Tegelen

echtpaar Van Gulpen opnieuw van
Venlo naar Dülken lopen om een
tweede brief aan de voogd te overhandigen.
Dan is het lange tijd stil rondom de
kwestie. Een jaar later brengt het
echtpaar namens het hof van Venlo
een nieuwe brief naar de voogd in
Brüggen, die daar een gerechtsdag bijwoont. Alles lijkt geregeld.
Mevrouw Van Gulpen krijgt van het
hof de opdracht om zich met burgemeester Joannes Mathias Kamp
in Tegelen in verbinding te stellen
om de schadevergoeding (voldoeninge) op te halen. Ze gaat vijf keer
op pad, maar komt iedere keer met
lege handen terug. De teleurstelling is groot. Een jaar later volgt
een hernieuwde poging. Maria Agnes gaat dan op order van het hof
naar de Holtmühle om persoonlijk
met Von Glasenapp te spreken over
de schadeloosstelling. Maar de

is voor een nieuwe afranseling. Ook
anderen ontraden hem om terug te
keren. Al met al komt een oplossing
niet dichterbij. Uiteindelijk wordt
een half jaar later een rekest aan de
krijgsraad in Düsseldorf geschreven, in een poging om op dat niveau
gedaan te krijgen dat de schadeloosstelling uitbetaald wordt. Maar
opnieuw zonder succes.
Hernieuwde aanklacht 1768
Zo sleept de zaak zich jaren voort.
Na acht jaar van schone beloften,
maar zonder enige financiële tegemoetkoming, is Van Gulpen ten
einde raad. Hij besluit de kwestie
van voren af aan op te pakken. Op
11 april 1768 wendt hij zich tot procureur J.T. Schmid. Samen spreken
ze de kwestie door en stellen het
feitelijk verloop vast van de gebeurtenissen rondom de mishandeling
en de afhandeling van de eis tot
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onderdaan Von Glasenapp. Het
hof van Venlo krijgt opdracht om
als onderpand voor de uitbetaling
beslag te laten leggen op het enige
bezit van de baron in het Gelders
Overkwartier: de tiende van Geloo
te Belfeld. Dit goed staat op het
punt verkocht te worden en omvat
ongeveer 300 morgen land.
De resolutie van de Staten-Generaal gaat naar graaf Von Wartensleben aan het keurvorstelijke hof te
Düsseldorf en naar het hof van Venlo om de actie rondom de tiende
van Geloo in gang te zetten.

Sp i tsroeden l op en . M et de sti jg ri em en sl aan w as een vari an t voor de c aval eri e.

Arrest tiende van Geloo
Het Venlose hof ordonneert op 14
juli dat arrest wordt gelegd op de
tiende van Geloo. Advocaat en postmeester Willem Conraetz ontvangt
een kopie van de akte en wordt verzocht dit bericht op de Holtmühle
af te leveren. Conraetz, die vaker
als contactpersoon van de Tegelse
kasteelheer fungeert, komt meteen
in actie en waarschuwt de baron.
Von Glasenapp besluit een stokje te
steken voor de plannen van het hof.
Diezelfde avond nog regelt hij tien

( afb. u i t h et F ru n dsberg er Kri eg sbu c h van Jost Am m an n ( 1 5 2 5 ) , bron : W i ki p edi a) .

S t a d h o u d e r W i l l e m V. P or t r e t va n J oha nn
G eo rg Z i e s e n i s ( c a. 17 7 0 )
( bro n : W ik i p e di a)
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schadeloosstelling. De procureur
regelt dat de benodigde bewijsstukken verzameld worden. Vervolgens wenden ze zich tot voogd
Heijster, met het verzoek om binnen acht dagen te reageren op de
eis tot financiële genoegdoening.
Aangezien er na een maand nog
geen antwoord is, besluiten Schmid
en Van Gulpen het hogerop te zoeken. Ze stellen een uitvoerig verhaal over de affaire op teneinde
de kwestie aanhangig te maken
bij stadhouder Willem V. Op 11 juni

wordt het met de post verzonden.
Nog een maand later stuurt de Prins
van Oranje en Nassau dit schrijven
vanaf Paleis Het Loo door naar de
Staten-Generaal. Het behelst het
verzoek om de zaak Van Gulpen
te onderzoeken en een schadevergoeding te regelen bij het hof te
Düsseldorf. Kort daarop komt de
Staten-Generaal met de resolutie
dat Van Gulpen inderdaad mishandeld is en dat de Staatse onderdaan
daarom een schadeloosstelling
dient te ontvangen van de Gulikse

F r a nci s va n Gu lp en
F r a n cis v a n Gu lp e n is ge b or e n in S itt a r d , w a a r h ij op 2 9 m e i 17 19 w or d t
ge d oop t. A ls s old a a t v e ch t h ij in S t a a ts e d ie n s t in h e t r e gim e n t v a n F r e d e r ik
A u gu s t, p r in s v a n H ols te in - Gottor p , in d e com p a gn ie v a n ka p ite in F r a n cke n .
I n 17 4 7 is h ij in B e r ge n op Z oom ge le ge r d . T ij d e n s h e t b e le g v a n d ie s t a d
d oor d e F r a n s e n r a a kt h ij d u s d a n ig ge w on d , d a t h ij n ooit m e e r z a l ku n n e n
v e ch te n . Voor t a a n ga a t h ij a ls ge p e n s ion e e r d s old a a t d oor h e t le v e n .
Wa a r s ch ij n lij k w or d t h ij d a a r n a a m b a ch ts m a n , w a n t b ij h e t op s te lle n v a n
z ij n on kos te n r e ke n in g tij d e n s h e t h ie r b e s p r oke n p r oce s n oe m d e h ij d e p os t
‘m is ge lop e n m e e s te r loon ’.
R on d 17 5 0 v e s tigt h ij z ich in Ve n lo, s a m e n m e t z ij n e ch tge n ote M a r ia A gn e s
Pe te r s ( ook w e l C a s te n b e r g ge n a a m d ) , a f kom s tig u it h e t v e s tin gs t a d j e
B r e d e v oor t in d e A ch te r h oe k. De m ilit a ir e s t a tu s v a n F r a n cis z or gt e r v oor
d a t h u n z e s kin d e r e n in h e t d oop b oe k v oor kin d e r e n v a n m ilit a ir e n w or d e n
b ij ge s ch r e v e n . Va n Gu lp e n ov e r lij d t op 2 8 j u li 17 8 9 in Ve n lo, 7 1 j a a r ou d . H ij
w or d t op h e t p la a ts e lij ke ke r kh of b e gr a v e n . Z ij n e ch tge n ote ov e r le e f t h e m .
M oge lij k is z ij d e f e m m e ( v r ou w ) Va n Gu lp e n d ie in 18 0 1 a a n d e Pe p e r s tr a a t in
Ve n lo w oon t e n in d a t j a a r op t a ch tig j a r ige le e f tij d ov e r lij d t. M a a r d e z e f e m m e i s
in Utr e ch t ge b or e n .
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B a r o n v o n G l as e n ap p
B a ro n J o a c h i m R e i nho l d vo n G l as enapp i s geb oren in 1717 in het Pruisisc he
P o mm e r n ( t e g e n wo o rdi g Po l en) . Hi j k o m t al s milit a ir na a r onze reg io en trouwt
in 1 7 4 7 d e r i j ke e r f do cht er van de Ho l t m ühl e, Anna Elisa beth Louisa v on Hundt
z u m B u sc h , d i e z es k as t el en bez i t . D o o r een a a nt al oorzaken komen beiden in
gr o te g e l d n o o d . Z o erg z el f s , dat z e 45 jaar na hun huwelijk hun allerlaatste
bez it , d e Ho l t m ü h l e z el f , m o et en verk o pen. A fg aand op de v erha len die ov er
de k a st e e l h e e r d e r o nde do en, m o et hi j een z e er a v ontuurlijk best aan hebben
gele i d . B i j e l k n i e u w verhaal wo rden z i jn avo nturen ec hter v erder a a ng edikt,
w a a rd o o r h e t m oe il i jk i s o m de echt e waarheid ov er zijn lev en bov en water te
k rij g e n . E e n v a n d e ‘ ho o gt epunt en’ i n de verh a lenv orming is de opv oering in
1 939 v a n e e n o p e r et t e o ver Vo n G l as enapp do or g emeng d koor Zang lust en
o rk est M i g n o n u i t Tegel en. D aari n dui k t het onwa a rsc hijnlijke v erhaal op dat
de e d e l m a n e e n b eek bergo pwaart s z o u hebbe n laten g rav en, de zog enoemde
Gek k e n g r a a f .
karren. Daarmee haalt hij de roggetiende weg en brengt die naar
de Holtmühle. Het is een ultieme
poging om te redden wat er te redden valt.
De volgende morgen gaat de bode
van het hof, Conrardus van der
Straeten, naar Belfeld om arrest
te leggen op de tiende van Geloo.
In Tegelen ontmoet hij de posthouder, de zeventigjarige Willem
Franssen. Die vraagt hem wat hij
gaat doen. Als de bode hem vertelt
van zijn opdracht in Belfeld, reageert Franssen met ‘Die vogel is door
de korff’, oftewel: de vogel is gevlogen. De posthouder heeft namelijk
gezien dat de rogge met het stro
al bij het kasteel ligt opgestapeld.
Von Glasenapp heeft een kleine
overwinning op het hof behaald:
het grootste deel van de oogst is
voor hem. Alleen het gerst, de haver en de boekweit zijn op het veld
achtergebleven.
De baron staat op het punt een
tweede overwinning te behalen.
Twee weken eerder heeft hij toestemming gekregen van het hof om
de tiende te verkopen. Met de opbrengst kan hij een uit 1750 daterende lening van 2.600 rijksdaalder
Kleefs afbetalen bij de erfgenamen
van het echtpaar Theodorus Willemsen en Wilhelmina Crijnen.
De verkoop heeft twee dagen voor
het arrest plaatsgevonden in het
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huis van Peter Joosten in Geloo.
De secretaris van de baron, Johan
Ludewich van Megen, heeft het
goed voor 5.281 gulden Hollands
verkocht aan een zekere Mathias
Vostermans. In de verkoopvoorwaarden staan twee belangrijke
bepalingen. De staande oogst is
geen onderdeel van de verkoop en
is dus voor Von Glasenapp. Bovendien is er een bedenktijd van acht
dagen ingelast. In die periode kunnen beide partijen de verkoop nog
annuleren. Pas daarna zal de koopsom worden uitbetaald.
Gelukkig voor het hof wordt ze op
tijd door advocaat Johannes Franciscus van den Broeck op de laatste bepaling gewezen. Omdat de
koopsom nog niet betaald is, laat
het hof meteen een bericht verspreiden dat de kooppenningen
van de tiende alleen in handen van
de leengriffier mogen komen. Om
iedereen te informeren, wordt deze
ordonnantie opgehangen op het
bred (mededelingenbord) van het
hof, op de stadspoorten te Venlo
en op de kerkdeur van Belfeld.
Postmeester Conraetz ontvangt
een kopie met het verzoek dit besluit bij Von Glasenapp bekend te
maken. Zo weet het hof net op tijd
te voorkomen dat de baron zijn
laatste Staats-Gelderse goed verkoopt, voordat zij de koopsom kan
opeisen.

Afloop van het arrest
Von Glasenapp laat dit allemaal
niet zo maar over zich heen gaan.
Hij protesteert tegen de actie van
het hof van Venlo. Hij stelt dat het
arrest ongeldig is, omdat hij door
het Gelderse hof als een buitenlander behandeld moet worden;
juridische zaken moeten eerst via
het Gulikse hof in Düsseldorf lopen. Aangezien dat niet gebeurd
is, moet het arrest worden opgeheven. Dat doet het hof natuurlijk
niet. Of althans nog niet.
Door het arrest op de tiende van
Geloo is Vostermans tussen wal en
schip gevallen. Hij heeft weliswaar
de tiende gekocht, maar krijgt
door het arrest geen inkomsten uit
dit bezit. Daarom verzoekt hij het
hof om de inbeslagname zo snel
mogelijk ongedaan te maken. Het
hof doet zijn uiterste best om aan
die wens tegemoet te komen. De
door haar benoemde administrateur van de tiende, Peter Joosten
uit Geloo, heeft opdracht om alle
inkomsten en uitgaven rondom de
tiende bij te houden. Hij moet ook
alle rekeningen met rondom het
proces Van Gulpen gemaakte kosten verzamelen. Bovendien moet
hij ervoor zorgen dat de veldvruchten verkocht worden. Iedereen die
hem bij zijn werkzaamheden hindert, kan rekenen op een boete van
25 goudguldens.
Uiteindelijk kan in 1771 vastgesteld
worden dat er vrijwel voldoende
inkomsten uit de tiende gegenereerd zijn om de kosten te dekken.

Slechts dertig gulden Hollands
schieten tekort. Het hof ziet hierin
voldoende reden om het arrest op
16 augustus op te heffen. Van Gulpen heeft zijn schadevergoeding
en Mathias Vostermans kan eindelijk profiteren van zijn aankoop van
twee jaar eerder.
De totale kosten van het proces
zijn opgelopen tot ongeveer vijfhonderd gulden Hollands. Het
grootste deel hiervan is voor het
slachtoffer. Van Gulpen ontvangt
voor de mishandeling (‘voor doodsangst, pijn en smert geneezinge’) 166
gulden Hollands. Dit bedrag is
onderverdeeld in 26 gulden voor
veertig sabelslagen, vijftig gulden
voor de ontsteltenis en de schrik
vanwege het aanzeggen van de
dood, veertig gulden voor het tien
maal op en neer lopen door de
stijgriemen en vijftig gulden voor
geleden pijn en smart en voor het
misgelopen meesterloon. Verder
ontvangt hij voor zijn gemaakte
kosten en geleden schade nog
eens bijna 136 gulden. De resterende tweehonderd gulden gaan
op aan kosten voor juridische bijstand. Zo gaat dertien gulden naar
procureur Schmid, 104 gulden naar
auditeur Schutter, tien gulden naar
procureur Valk en nog acht gulden
naar de bode van het hof. Verder
ontvangt de in Den Haag zetelende
procureur Mathijs Hendrik van Son
Hendrikszn. 64 gulden voor zijn
bemoeienissen om de zaak bij de
stadhouder en de Staten-Generaal
aan te kaarten. <

Bronnen:
- RHCL Maastricht, archief 01.013 hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 617.
- Leo Ignaz von St adlinger, Geschichte des Württembergischen Kriegswesens, Stuttgart, 1856
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Z o ve e l is d u id e lij k : F r a nc is
va n Gu lp e n is d e g r o t e w inna a r. De ma nie r w a a r o p hij
d ie w ins t he e f t b e ha a ld , is
e c ht e r b e p a a ld nie t f r a a i t e
no e me n. Da t b lij k t a ls w e
z ij n ve r ha a l na d e r b e k ij k e n.
H e t e e r s t e d a t o p va lt , is d e
o p g e g e ve n d a g va n d e a r r e s t a t ie : z o nd a g 7 j u li 1 7 6 0 .
Ee n f e it e lij k e o nj u is t he id ,
w a nt 7 j u li vie l in d a t j a a r o p
e e n ma a nd a g . O p va lle nd is
o o k d a t d e o u d - milit a ir z ij n
k la c ht in he t s c hr ij ve n a a n
d e s t a d ho u d e r e nig e r ma t e
o ve r d r ij f t : hij z o u g e va ng e n
z ij n g e no me n d o o r z e s t ie n
hu z a r e n ( d a t w a r e n e r a c ht ) ,
hij z o u 4 8 s a b e ls la g e n he b ben gekregen (dat waren er
ve e r t ig ) e n b ij z ij n o nt k e nning d a t hij e e n s p io n w a s
z o u Vo n Gla s e na p p he m na a r
d e k e e l g e vlo g e n z ij n ( in a nd e r e ve r k la r ing e n is hie r va n
g e e n s p r a k e ) . Dit a a nd ik k e n
va n d e z a a k w a s mo g e lij k a lle e n ma a r b e d o e ld o m e r z e k e r va n t e z ij n d a t d e k w e s t ie
d o o r d e Pr ins va n O r a nj e o p g e me r k t z o u w o r d e n.
Er ns t ig e r z ij n d e b ij na z e k e r
ve r z o nne n ve r k la r ing e n va n
Va n Gu lp e n o ve r d e g e vo lg e n
va n d e mis ha nd e ling o p z ij n
p r ivé le ve n. Da t z ij n vr o u w
na d e g e b e u r t e nis va n s c hr ik
e e n d o o d g e b o r e n k ind k r e e g ,
is vr ij w e l o nmo g e lij k . Z e is
imme r s o p 2 2 f e b r u a r i 1 7 6 1 ,
z e ve n ma a nd e n na d e mis ha nd e ling , b e va lle n va n e e n
d o c ht e r. En d a t hu n t ie nj a r ig e z o o n a ls g e vo lg va n d e g e b e u r t e nis is o ve r le d e n, lij k t
o o k e e n s c hr o me lij k e o ve r d r ij ving . De in 1 7 5 1 g e b o r e n
Pe t e r A d r ia nu s va n Gu lp e n
o ve r le e d na me lij k r u im t w e e
j a a r na he t vo o r va l, in o k t o b e r 1 7 6 2 . Mo g e lij k z ij n b e id e
f a milie o ms t a nd ig he d e n
a lle e n o p g e vo e r d o m d e s c ha d e c la im t e k u nne n o p vo e r e n,
o f o m me e r s e nt ime nt lo s t e
w e k e n b ij d e j u r is t e n.
Da t la a t a lle ma a l o nve r le t
d a t Vo n Gla s e na p p e e n b it t e r
ve r lie s he e f t g e le d e n. H ij ve r lo o r nie t a lle e n he t p r o c e s ,
ma a r o o k no g e e ns he e l ve e l
g e ld . De f ina nc ië le p r o b le me n d ie hij t o c h a l ha d , na me n e r a lle e n ma a r d o o r t o e .

pannenfabrieken en het leven van baron Von Glasenapp.
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door Annemarie Staaks
foto’s Peter de Ronde

d o nke rgro en i n Ve n l o
een paar jaar geleden reed
ik elke vrijdagmiddag naar
lottum om daar op mijn
knieën knollen en wortels
uit de grond te trekken.
regenlaarzen aan, schepje
bij de hand en na een half
uurtje ploeteren had ik
een kist vol kraakverse
biologische groenten
rechtstreeks van het land.
de auto onder het zand,
ik onder het zand en de
vrijdagmiddag weg. Maar:
ik was blij. Verser dan dit
werd het niet. Moest je die
venkels zien! Zo groot en
zo knapperig. ik was lid
van een biologische groentetuincoöperatie. tegen
een vast bedrag per maand
kon ik mijn biologische
groenten zelf uit de grond
trekken. Prachtig!
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Me t cr o w dfu n di n g
cr e ë e r j e v e e l b e tr o kke n h e i d. We h e b b e n
de ca mp a g n e o o k
b e w u s t h yp e r l o ka a l
i n g e ze t, da a r w a a r
o n ze to e ko ms ti g e
kl a n te n zi ch b e v i n de n

Na drie maanden hield ik het voor gezien. Dat hele eind naar Lot-

tum. Al dat werk, al dat zand… Dat moet makkelijker kunnen. Ik woon
toch in een redelijke stad met regiofunctie zoals dat heet, maar terwijl
in zo’n beetje heel Nederland de biologische conceptstores als paddenstoelen uit de grond schoten, was Venlo nog een woestijn op het gebied
van biologisch shoppen. Eten moet goed zijn en lekker, op zijn minst,
zonder onorthodoxe toevoegingen, bestrijdingsmiddelen en het liefst
zo ver mogelijk verwijderd van monsterbedrijven als Monsanto of Bayer.
Maar als het zoveel moeite kost…
Mindblowing
Gezond eten is een nieuwe religie. Boeken van voedingsgoeroes domi-
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neren de boeken-toptiens. Kranten wijden complete
spreads aan de vraag of citroen nu echt wel zo gezond
is en of rijstwafels niet stiekem kankerverwekkend
zijn. Als je eenmaal weet wat je weet over eten, kun je
geen normaal product meer vertrouwen. Daar zat ik
dan: gegijzeld door wantrouwen jegens de Unilevers
van deze wereld in een stad zonder volwaardige biologische winkel. En toen kwam er licht aan het einde
van de tunnel. Via via kreeg ik er lucht van dat Qucina
een biologische buurtsuper ging beginnen. Qucina,
dat waren Tom Sprengers en Cyrella Beckers, tot dan
toe bekend van de kookworkshops en de catering en
hun knusse kookstudio in Q4. Om hun biologische
buurtsuper aan de Roermondsestraat van de grond

te krijgen, startten ze een slimme crowdfundingcampagne met dito fimpje. De campagne verliep mindblowing. Ik was overduidelijk niet de enige Venlonaar
die dit initiatief toejuichte. Het regende avocado-, banaan-, courgette- en dadelsponsoren en binnen een
dikke week haalden Tom en Cyrella dertigduizend
euro op. Tom is er nog verbaasd over: ‘Ons streven
was om twintigduizend euro op te halen, maar daar
gingen we in no-time overheen. Dat was wel mindblowing, inderdaad.’ Behalve een financieel doel had
de campagne ook een strategisch doel. Tom: ‘Met
crowdfunding creëer je veel betrokkenheid. We hebben de campagne ook bewust hyperlokaal ingezet,
daar waar onze toekomstige klanten zich bevinden.’
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PlantjeswasMiddel
Als Qucina’s buurtsuper binnen een jaar na de vliegende start haar deuren opent, ben ik er als avocadosponsor als de kippen bij. De winkel ziet
eruit als een Spar, zo’n dorpssupermarkt zoals je die kent van vakanties
in het buitenland, maar dan hipper. De kleuren, het meubilair, de open
keuken en het zithoekje vooraan zijn helemaal anno nu. Het is de bedoeling dat mensen in de winkel lunchen of een kopje koffie drinken.
Zie hier de trendy foodstore. De schappen zijn superstrak gevakt en de
meeste exotische producten kijken me aan: quinoa (spreek uit: kien-wa)
in vijf kleuren, een oneindige reeks bonen, linzen en granen, yoghurt gemaakt van tarwe en kokos en wasmiddel in de vorm van een plantje. Dit
laatste verzin ik niet. Er is een volwaardige versafdeling (met de grootste
dadels die ik ooit gezien had), heel veel thee en een enorme variatie aan
chocoladerepen met de meest wilde smaakcombinaties. Ik zie ook meer
aardse producten als bier, luiers, zakken chips en pakken spaghetti en
dat geeft me een prettig gevoel, deze winkel is ook voor normale mensen. Tom zelf is het meest trots op het oosterse schap: ‘De currymixen
zijn echt fantastisch, vooral die Thaise.’ Veel producten worden via de
inkoopcombinatie van de landelijke keten Ekoplaza ingekocht, maar er
zijn ook lokale specialiteiten zoals de olijfolie die gemaakt wordt door
een Venloos stel dat in Spanje woont. Ik dwaal een tijdje rond en koop
dadels, de huisgemaakte brownies, chocola en kokosyoghurt. Bij de
kassa lever ik mijn avocado-crowdfunders-tegoedbon in.

‘n biologische kiP sMaakt gewoon beter
Een paar weken na de opening drink ik een kop koffie met Tom. Ik vraag
hem wat hem bezielt om als jonge vent in deze tijd een supermarkt te
beginnen en hij vertelt me hoe hij en Cyrella op het idee kwamen: ‘Vanuit onze passie voor lekker eten en lekker koken, waren wij sowieso altijd
op zoek naar de beste producten en zo kwamen we toch telkens weer uit
bij biologisch of lokaal, bij producten met een goed verhaal. Het was
niet per se een ideologische keuze, maar meer een keuze voor lekker.
Een biologische kip smaakt gewoon beter. Langzamerhand begonnen
Cyrella en ik te merken dat er in Venlo best animo was voor biologische
producten, dus toen zijn we begonnen met die boerenmarkten in Q4
om het uit te proberen en te kijken of Venlo er klaar voor was. Zo is het
idee ontstaan en zijn we ons er langzamerhand meer in gaan verdiepen.’
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Iedere dag fiets ik langs Qucina’s buurtsuper op weg
naar mijn werkplek in de Nedinscotoren. In de eerste
weken na de opening lopen mijn kantoorgenoten en
ik er bijna dagelijks binnen om dingetjes uit te proberen. Na een tijdje gaat het nieuwe er vanaf en ik
vind van mezelf dat ik er te weinig kom. In het voorbijfietsen kijk ik steevast naar binnen: het zou toch
wel goed lopen? Bij mijn eerstvolgende bezoekje
stelt Tom me gerust. Hij legt me uit dat zijn winkel
er weliswaar uitziet als een supermarkt, maar dat we
er toch met andere ogen naar moeten kijken. Tom:
‘In het begin moest ik daar ook aan wennen, hoor. Ik
heb bij Benders gewerkt en daar hangen ze op een
goede zaterdag en rond de feestdagen met de benen
buiten, maar dit is gewoon een andere winkel. Van
branchegenoten weet ik dat wij prima cijfers hebben
en dat we heel gemiddeld zijn in het aantal bezoekers
per dag.’ Ik vertel hem eerlijk dat ik al een paar keer
ben geschrokken van het bedrag dat ik voor een vol
mandje moest betalen. Tom: ‘Dat komt omdat je ons
vergelijkt met een gewone supermarkt en dat moet
je niet doen. Zie het als een Mercedes en een Suzuki.
Niemand vindt het gek dat je voor die Mercedes meer
betaalt. Wij leveren compleet andere producten dan
de gewone supermarkt, producten die met veel meer

zorg en aandacht gemaakt worden en dus een hogere
kostprijs hebben.’ Daar heeft hij een punt.
Nu ik als fan van het eerste uur mijn eigen ietwat teleurstellende consumentengedrag heb herkend, kan
ik het toch niet laten om de vraag te stellen: is Venlo
groen genoeg voor Qucina? Tom denkt van wel: ‘We
hebben ons verbaasd over de snelheid waarmee we
een vaste klantenkring hebben opgebouwd. Dat zijn
donkergroene consumenten, mensen waarvan we
weten: die komen elke week hun karretje vol laden.
Die hele bewuste consumenten spreken echt hun
dank uit, ze zijn blij dat ze niet meer ver hoeven te reizen om al hun spullen bij elkaar te zoeken. Zij hopen
samen met ons dat het hier gaat lukken. Veel mensen
komen bij ons uit door mond-tot-mondreclame en
we merken dat we binnen Venlo een grote gunfactor
hebben. Ook van andere supermarkten, Geert Benders was zo’n beetje de eerste die ons feliciteerde
toen we opengingen.’
Donkergroene consumenten dus. Er vormt zich een
beeld in mijn hoofd van een linksdraaiende, sandalen
dragende grijsaard met een stoffen tasje en gebatikt
sjaaltje. Tom moet erom lachen: ‘Dat beeld hebben
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veel mensen, maar ik moet zeggen dat die clichés echt niet meer kloppen. We hebben gelachen tijdens de verbouwing. Die bouwvakkers waren een beetje melig aan het doen over biologisch eten, zit er eentje
tussen die ze de mond snoert en bloedserieus begint uit te leggen hoe
het nou precies zit met biologisch-dynamisch boeren. Even later zag je
die andere kerels kijken, zo van: best indrukwekkend. Ze waren helemaal om. Wat trouwens ook leuk is: er komen hier veel internationale
studenten. Die vinden het heel normaal om fairtrade of biologisch te
kopen.’
Dat is het natuurlijk, we lopen wel een beetje achter in Nederland. Het
is me al zo vaak opgevallen, op vakantie in Spanje, Frankrijk, Canada,
Amerika, maar ook hier vlak over de grens in Duitsland. Het is er doodnormaal om biologisch, duurzaam en lokaal te eten en een volledige
allergie-informatielijst op de menukaart is er ook niks nieuws meer.
Langzaamaan begint het hier ook te veranderen, steeds meer cafés en
restaurants werken met lokale leveranciers en biologische producten.
En dan heb je nog de hele gezondheidshype. Tom vindt het allemaal
prima. Hem maakt het niks uit waarom mensen naar zijn winkel komen,
hem gaat het erom goede en vooral smaakvolle producten te leveren.
Tom: ‘Ik lach me soms kapot. De ene dag komt er iemand die zegt dat
brood een sluipmoordenaar blijkt te zijn en de volgende dag komt er
iemand die juist alleen nog maar brood eet.’ Maar hoe zit het dan met al
die wetenschappelijke onderzoeken? Er zal toch wel een kern van waarheid in zitten? Tom knikt: ‘Zeker, dat geloof ik ook. Wij gaan niet alleen
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mee in de vraag van de klant, maar verdiepen ons
ook echt in voedingsmiddelenstudies. Onze medewerkster Sue heeft de opleiding voor natuurvoeding
gevolgd en Hans, de kok, die weet er ook echt alles
over, hij verdiept zich in elke vezel van de producten
waar hij mee werkt.’
Zelf is Tom niet zo’n purist, bekent hij. Als ware foodie
gaat het hem vooral om lekker eten en om de beste
smaak en dan komt hij telkens weer uit bij producten
die met liefde en aandacht gemaakt worden, maar
hij voelt zich absoluut geen zendeling of natuurvoedingsgoeroe. ‘Mijn mening? Mensen moeten gewoon
doen wat goed voelt, wij faciliteren wel. Ik schaam
me ook niet om op social media te posten dat ik aan
het barbecueën ben. Ik hou gewoon erg van vlees,
heerlijk. Als liefhebber weet ik gewoon dat biologisch
vlees het lekkerste is. Maar cola moet voor mij van
het merk Coca Cola zijn, die haal ik bij Albert Heijn.’
Lachend: ‘Maar dan wel met de fiets en niet met mijn
Qucinabus.’
Ik vind de ongedwongenheid van Tom heel bevrijdend. In de natuurwinkels zoals ik ze tot nu toe kende, bespeurde ik toch altijd lichte zendelingendrang
bij de medewerkers. Ik voelde dat opgeheven vinger-

tje en zonder het te beseffen miste ik de joie de vivre
in die winkels. Dat weet ik nu. Want Qucina is een en
al joie de vivre. Ik weet zeker dat ik me nergens voor
hoef te schamen als ik ’s middags een kar gezonde
voeding afreken en Tom me ’s avonds met een pils
en een schaal bitterballen op het terras ziet zitten.
Qucina is de gezellige variant van de natuurvoedingswinkel. Biologisch én bourgondisch verantwoord.
Dat idee bevalt me wel. En ergens vermoed ik dat het
op deze manier ook wel gaat klikken tussen Venlo en
het biologisch consumeren. Want het moet wel een
beetje joeksig blijven. <

Annemarie Staaks (1980) is schrijver en eigenaar van Bureau Stof.
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door Willem Vroom
foto’s Willem Vroom,
Foto Kino Linders

Louis Berden,
een Brusselse architect uit Venlo

De Stic hting Er fg oe d Ve nlo he e ft de Ar t Nov e a u/
Ju ge ndstil als j a a r the ma v oor 2 0 1 6 g e k oz e n. D a t
b e te ke nt dat z e dit j a a r he t p ub lie k door midde l
v an rondle iding e n, a r tike le n ov e r Ve nlose a r tnou v e au p anden e n – a r c hite c te n e n e e n e r fg oe dle zing inf ormee r t ov e r he t Ve nlose e r fg oe d uit die
p e riode . Daarb ij dr a a g t de stic hting w a a r mog e lij k
b ij aan b e hou d e n he r ste l v a n e r fg oe d. I n op dr a c ht
v an de Ge me ente Ve nlo v indt in a ug ustus 2 0 1 6
e e n onde rzoe k p la a ts na a r de oor sp r onke lij k e a r tnou v e au ge v e lbe sc hilde r ing v a n P a r a de 2 2 . I ndie n
de e ige naar daa r in toe ste mt, z e t de stic hting z ic h in
v oor he t we r v e n v a n fondse n om e e n r e c onstr uc tie
v an de ze b e schilde r ing mog e lij k te ma ke n. D it
p roj e c t v ormt de a a nle iding v oor e e n onde r z oe k
naar le v e n e n w e r k v a n de Ve nlose a r c hite c t v a n
Parade 22, Joh a n L ode w ij k B e r de n. D it a r tik e l is
daar de ne e rsla g v a n.
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Jeugd in Venlo (1865-1888)1

R u e du C on c ert 8

Op 1 maart 1865 wordt in het gezin van Willem Berden en Christina Hovens aan de Gasthuisstraat 473 in Venlo een jongetje geboren. Hij krijgt
de namen van de pas overleden broer van zijn moeder, Johan Lodewijk.
Over zijn jeugd is helaas weinig bekend. Eén bron2 vermeldt dat Johan
Lodewijk afkomstig zou zijn uit een ‘winkeliersfamilie’. Inderdaad drijft
zijn uit Blerick afkomstige vader een deel van zijn leven een winkel in
de hiervoor genoemde straat en werkt ook een oom zich op tot winkelier. Afgezien daarvan domineert in de familie het agrarische element
met grootouders die landbouwer of tuinder zijn, welke activiteiten door
een aantal van hun kinderen worden voortgezet. In 1867 raakt Venlo uit
de Duitse Bond, waarmee een eind komt aan haar status als vestingstad
en met de ontmanteling van de vesting een begin kan worden gemaakt.
Bovendien wordt daardoor uitbreiding van de stad buiten de wallen mogelijk. Deze periode van sloop en eerste nieuwbouw binnen en buiten de
stad loopt parallel met de jeugd van de kinderen Berden. Mogelijk heeft
dat de beroepskeuze van twee van hen beïnvloed. Het gezin bestaat uit vijf
kinderen, allen geboren aan de Gasthuisstraat. Beide meisjes blijven zonder beroep, terwijl de oudste zoon
slager wordt en de andere twee,
Jacob Willem en Johan Lodewijk,
architect. Laatstgenoemde staat in
september 1878 ingeschreven als
leerling van één van de openbare
lagere scholen van Venlo3. Omdat hij zich op 23-jarige leeftijd in
Tongeren in laat schrijven als ‘tekenaar’ lijkt het aannemelijk dat
hij na zijn lagere school les heeft
gehad aan de Stadsteekenschool
in Venlo. Zijn oudere broer Jacob
Willem krijgt op de HBS tekenles
van stadsarchitect Johannes Kayser. Die nodigde hem zelfs uit bij
hem op kantoor te komen werken4. Deze Johannes Kayser was
tot in 1884 tevens directeur van de
Stadsteekenschool. Jacob Willem
vertrekt in 1880 naar Den Haag
om daar een architectenpraktijk te
openen. Johan Lodewijk vertrekt
in december 1888 uit Venlo met
bestemming Tongeren. Door zijn
werk voor de stadsarchitect moet
zijn broer een goed inzicht hebben
gekregen in zijn mogelijkheden als
architect in zijn geboorteplaats.
Kennelijk schat hij die kansen niet
erg hoog in. Ongetwijfeld is Johan
Lodewijk op de hoogte van deze
overwegingen wat kan verklaren
dat ook hij uit Venlo vertrekt.
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Van Vol x em l aan 1 2 1
Ou derg em l aan 8 8

Periode Tongeren 1889-1895

P a ra d e 2 2
f o to : F o t o K i n o Li n de r s
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Lou i s H ap straat 2 0 1

Johan Lodewijk arriveert op 10 januari 1889 in Tongeren (België) waar hij
zich met de voornamen Jean Louis als ‘tekenaar’ laat inschrijven. Hij vindt
er onderdak in het huis van gemeenteraadslid Jan Copis aan de Muntstraat
5. In die periode is er veel bedrijvigheid in de bouw in Tongeren. Er vinden werkzaamheden plaats aan de OLV-basiliek, kloosters worden ge- of
verbouwd evenals openbare gebouwen, terwijl in de omliggende regio aan
verschillende kerken wordt gewerkt. Er is verondersteld dat Louis uit Tongeren vertrekt, omdat architect Mathieu Christiaens veel werk naar zich
toetrekt. Echter wanneer we Louis’ beroep als ‘tekenaar’ in aanmerking nemen hoeft dat geen belemmering te zijn geweest. In Tongeren leert Louis
zijn toekomstige echtgenote Anna Croux kennen. Op 13 september 1892
treedt hij met haar in het huwelijk, waarbij hij als beroep ‘bouwkundige’
opgeeft. Pas bij het overlijden van zijn vader in 1892 afficheert hij zich voor
het eerst officieel als ‘architect te Tongeren’. Na hun huwelijk trekt het jonge echtpaar in bij de ouders van Anna aan de Groote Markt 1. Anna Croux
is in 1871 geboren in Brussel en afkomstig uit Etterbeek, waar zij met haar
ouders heeft gewoond. Deze laatsten worden in Tongeren aangemerkt als
‘negocianten’, terwijl ze in Etterbeek ingeschreven staan als ‘witwassers5’.
In augustus 1893 wordt hun dochtertje Wilhelmina Christina Francisca geboren. Een jaar later verhuist Anna met dochtertje en ouders naar de Rue
du Concert 8 (Nu: Richard Kipsstraat 8) in Etterbeek. Louis volgt pas in het
voorjaar van 1895 en trekt ook opnieuw in bij zijn schoonouders. Kennelijk
had hij nog verplichtingen in Tongeren, wat erop kan wijzen dat hij er niet
zonder werk heeft gezeten.
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Periode Etterbeek 1895-1918
In 1865, het geboortejaar van Louis Berden, bereikt een wereldwijde cholerapandemie6 Brussel. Deze duurt er tot in 1866 en eist in Brussel bijna
3500 slachtoffers. Om de kans op nieuwe uitbraken te verkleinen worden
bepaalde krottenwijken gesloopt en de riviertjes de Zenne en de Maalbeek
overkluisd. Daarop worden nieuwe boulevards aangelegd, waarmee de
voorwaarden worden gecreëerd voor de uitbreiding van de stad. De Leopoldwijk ten oosten van het oude Brusselse stadscentrum vormt de eerste
uitleg van de oude stad. De hiervoor benodigde grond wordt onttrokken
aan het grondgebied van de gemeente Etterbeek. Bovendien vinden in de
periode dat Louis naar Etterbeek verhuist de voorbereidingen plaats voor
de wereldtentoonstelling van 1897. Deze zal plaatsvinden op het terrein van
het tot de gemeente Etterbeek behorende Jubelpark en in Tervuren. Dergelijke megaprojecten genereren een koortsachtige bouwactiviteit. Beide
ontwikkelingen bieden werkgelegenheid aan de jonge architect die ongetwijfeld geprofiteerd heeft van contacten, die zijn schoonouders al tijdens
hun eerder verblijf hebben opgebouwd. Na hun vestiging in Etterbeek komen we Louis voor het eerst in 1897 als ‘architecte’ tegen in de Almanak
van Handel van Brussel. De eerste van hem bekende huizen bouwt hij vanaf
1898 in de Leopoldwijk, waarna zijn werkzaamheden zich in toenemende
mate uitbreiden naar zijn woonplaats Etterbeek. In 1906 bouwt Louis een
woning voor hun inmiddels 13-jarige dochter aan de Louis Hapstraat 2017.
Het is twijfelachtig of ze hier daadwerkelijk op latere leeftijd is gaan wonen8. Het kan bijna niet anders dan dat hun verhuizing in het najaar van
1909 naar een eigen woning aan Oudergemlaan 88 in Etterbeek een tweede
blijk is van het bereiken van een zekere welstand. In 1912 neemt Louis de
Belgische nationaliteit aan. Tot dan toe heeft zijn Nederlandse nationaliteit
het verwerven van opdrachten niet in de weg gestaan en het is dan ook niet
duidelijk wat de reden is voor deze stap. In 1914, het jaar dat de vader van
Anna overlijdt en de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt aan de jaarlijkse
vermelding van Louis Berden als ‘architecte’ in de Brusselse Almanak van
Handel de kwalificatie ‘expert’ toegevoegd. In 2016 zijn 31 door Louis Berden in de agglomeratie Brussel ontworpen projecten bekend, waarvan de
eersten in 1898 zijn gebouwd en het laatste in 1913. De term ‘projecten’
verwijst naar afzonderlijke huizen en naar blokken van meerdere huizen.
In de Leopoldwijk bouwt Berden vier woningen. De meeste door hem ontworpen panden (21) staan in Etterbeek. Ook ontwerpt hij een blok van vier
huizen in het centrum van Brussel, één in Elsene en één in Vorst. Tussendoor bouwt hij een huis aan de Parade 22 in Venlo en schijnt hij in Doornik/
Tournai te hebben gebouwd. Helaas kon over deze laatstgenoemde plaats
niets worden achterhaald over aantallen panden, hun stijl en datering.
Waarschijnlijk is de hier gegeven opsomming, nog afgezien van de panden
in Doornik, niet compleet. Van veel huizen uit deze periode, die in de agglomeratie Brussel zeer ruim vertegenwoordigd is, is de architect niet bekend. Van verschillende van die panden hebben we kunnen vaststellen dat
die goed zouden passen in zijn oeuvre. De meeste aan hem toegeschreven
huizen bouwt hij in 1906(6) en 1909(5).

Stijl
L o u i s H ap s t r aat 19 1
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Hoewel we Louis Berden in Venlo associëren met art-nouveau overweegt bij
zijn meeste panden de eclectische stijl. Deze stijl bestaat uit de toepassing
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Dat Louis Berden wel aangemerkt wordt als ‘derderangs architect’10 behoeft
enige toelichting. Allereerst moet bedacht worden dat hij zich niet kan meten met grote namen uit die tijd als een Victor Horta, Henri van de Velde en
Josef Hoffmann. De oorspronkelijkheid en gedurfdheid van hun ontwerpen is van een andere orde. Berden zijn gereserveerde wijze van bouwen,
het ontbreken van overdaad en uitbundigheid en het niet willen kiezen voor
een duidelijke stijl hebben ook niet bijgedragen tot een prominenter plek
in de architectuurgeschiedenis. Zoals bij de bespreking van zijn tekeningen nog naar voren komt, liggen zijn kwaliteiten meer op het technische
dan het artistieke vlak. Verschillende van zijn vakgenoten volgen onderwijs
aan één of meer kunstacademies (Horta, Van de Velde, Hoffmann, Cauchie). Wordt Louis daar niet toegelaten, omdat hij geen middelbare school
heeft afgerond, of ontbreekt een artistieke ambitie? Omdat de meeste van
zijn ontwerpen gebouwd zijn als rijtjeshuizen is er minder aandacht voor
hun conservering dan bij grote vrijstaande objecten. Daarmee maakt een
pand als het monumentale bankgebouw aan de Tervurenlaan 72 in beauxartsstijl meer kans op behoud dan panden in de Louis Hapstraat en dat is
jammer. Want de belabberde staat waarin veel van de door hem ontworpen huizen verkeren (m.n. Van Volxemlaan 121) doet zijn naam zeker geen
goed. De enkele goed geconserveerde huizen tonen echter overtuigend aan
wat hij in zijn mars had en waartoe hij in staat was. Daarbij springen vooral
de beide genoemde huizen aan de Louis Hapstraat(191, 201) in het oog.

De Grote Oorlog 1914-1918

Terv u ren l aan 7 2

van een combinatie van aspecten uit verschillende stijlen, waarbij soms één
stijlelement overheerst. Voor zeven van zijn eclectische panden domineert
de art-nouveau, terwijl voor vier andere neoclassicistische aspecten meer
op de voorgrond treden. Bij negen ontwerpen is er geen sprake van duidelijk in het oog springende tot een specifieke stijl te herleiden elementen.
Naast panden in eclectische stijl bouwde hij zes neoclassicistische panden,
drie in art-nouveau en drie in de beaux-artsstijl. Wanneer we zijn oeuvre
overzien dan valt de ingetogenheid van zijn werk op. Dat blijkt bij zijn
meest uitgesproken art-nouveaupand aan de Van Volxemlaan 121 in Vorst,
maar zeker ook bij de woning voor zijn dochter aan de Louis Hapstraat
201. Bij beide panden liet hij zijn naam na in de plint van de voorgevel, een
teken dat hij er zich voor de volle 100% aan wilde verbinden. Op andere
huizen ontbreekt zijn naam. Hij blijkt geen man van overdaad, maar van
een verfijnde maatvoering en harmonie tussen de verschillende onderdelen. Dat is goed te zien in het interieur van het huis voor zijn dochter aan de
mooie vloermozaïeken en de rand van Delftsblauw tegeltjes met scheepjes
en andere Hollandse tafereeltjes in de keuken. Die ingetogenheid kan ook
worden afgeleid uit de afwezigheid van beschilderingen, sgrafitto of tegeltableaus. Alleen zijn Venlose pand en het pand aan Louis Hapstraat 191 in
Etterbeek kennen een beschildering/sgrafitto9. Het lijkt alsof hij de mode
om in eclectische stijl te bouwen heeft gebruikt om zich niet tot één specifieke stijl te bekennen. Zijn ontwerpen laten zien dat hij vakkundig tegemoet is gekomen aan wensen van zijn opdrachtgevers, die hem opdroegen
de heersende mode te volgen en te bouwen in de overdadige beaux-artsstijl.
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Op 4 augustus 1914 vallen de Duitse legers het neutrale België binnen.
Daar stuiten ze op veel meer weerstand dan verwacht. Dat strookt niet
met hun plannen om snel naar Frankrijk door te stoten. Om het Belgische verzet te breken beschuldigen zij de Belgen van het inzetten van
franc-tireurs(burger-sluipschutters), wat de aanleiding vormt voor zware
represailles. Deze zijn zowel tegen burgers als tegen het Belgische cultuurhistorisch erfgoed gericht. Dieptepunt van deze gewelddadigheden op het
gebied van erfgoed vormt de door Duitsers aangestoken brand in Leuven,
waarbij het oude centrum van de stad inclusief de Universiteitsbibliotheek
van Leuven, die een schat aan zeer waardevolle en zeer oude documenten
bevat, en ruim 1100 panden verloren gaan. Bovendien zijn er ook nog 200
burgerslachtoffers te betreuren. Dergelijke vernielingen spelen zich in
eerste instantie af in de periode tussen de inval in België op 4 augustus
en de val van Antwerpen op 10 oktober 1914. Daarna komt een immense
vluchtelingenstroom op gang naar de buurlanden van België, waaronder
Nederland. Hoewel de agglomeratie Brussel betrekkelijk ongeschonden
door deze oorlog komt, moet Louis Berden enorm geschokt geweest zijn
over deze vernielingen. Wie het initiatief neemt is niet duidelijk, maar in
1917 komt bij John Lane, The Bodley Head in Londen en bij de John Lane
Company in New York het in het Frans en Engels gestelde boek ‘Visions de
la Belgique detruite’(Engels: ‘Pictures of ruined Belgium’) uit met daarin
72 pentekeningen van de hand van Louis Berden. De Franse tekst, gebaseerd op officiële rapporten, wordt geschreven door Georges Verdavainne
en de Engelse vertaling is van de hand van J. Lewis May. Verdavainne vertelt
in zijn voorwoord dat Louis Berden anderhalf jaar werkt aan zijn pentekeningen, die hij maakt aan de hand van ter plaatse gemaakte foto’s. Verdavainne sluit zijn boek af in augustus 1916, zoals op de laatste pagina van het
boek staat. Wanneer het werk van Louis Berden parallel loopt aan dat van
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Art Nouveau
muurschildering

Parade 22
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Onder het pleisterwerk van het
pand nummer 22 op de Parade is
in oktober 2016 een historische
muurschildering
aangetroffen.
Het gemeentearchief had een ontwerptekening waaruit bleek dat
er mogelijk een schildering op de
gevel zou staan. De stichting Erfgoed Venlo en de gemeente Venlo
sloegen de handen ineen om dat
te laten onderzoeken. Angelique
Friedrichs van Stichting Restauratie
Atelier Limburg kreeg hiertoe opdracht en trof het oorspronkelijke
okergele patroon aan onder enkele
lagen verf. Volgens Friedrichs is de
ontdekte Art Nouveau-schildering
redelijk zeldzaam in deze contreien. De Stichting Erfgoed Venlo
gaat proberen om via fondsenwerving geld bij elkaar te krijgen om de
muurschildering, die kort na de oplevering van het pand in 1901 moet
zijn aangebracht, te herstellen of
reconstrueren.

‘Vlucht’ en dood in Den Haag
Aqu ar el pa n d Pa rad e 2 2 (b ro n: Ge m een te archief )

Het pand Parade 22 te Venlo bouwt Louis Berden
vanuit Etterbeek. In de Venlosche Courant van 25 november 1900 vinden we de advertentie voor ‘de aanbesteding van het afbreken en wederopbouwen van een
winkelhuis met achterbouw aan de Parade te Venlo,
voor rekening van Jos Clabbers-Caniels aldaar. Bestek
en teekening verkrijgbaar bij genoemden Clabbers à
fl. 2,-. De aanwijzing en aanbesteding zal geschieden
door den heer Louis Berden, architect te Brussel.’ Uit
de datum van deze aankondiging kunnen we opmaken dat dit pand in 1901 gerealiseerd moet zijn. Het
op die plaats gesloopte huis was bekend als ‘De witte
hand’ en er was voorheen de gaarkeuken van Wirtz gevestigd. Het was tevens het geboortehuis van A. Wilh.
Wirtz, die rond 1900 directeur was van de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht.11
Omdat Louis opgroeide aan de vlak erbij liggende
Gasthuisstraat is de kans groot dat hij Jos Clabbers
vanuit zijn jeugd kende.
Het ontwerp van Louis Berden vertoont een aantal artnouveau elementen. Daarvan valt de oorspronkelijke
gevelbeschildering het meest op. Jammer genoeg is
de gevel al voor de Tweede Wereldoorlog wit overschilderd. In augustus 2016 verricht het Restauratie Atelier
Limburg (SRAL) in opdracht van de Gemeente Venlo
onderzoek aan de gevel als voorbereiding op een mogelijke reconstructie. In de agglomeratie Brussel heeft
Louis Berden, voor zover ons bekend, slechts bij één
pand aan de Louis Haplaan 191 beschilderingen laten
aanbrengen. Ook dat huis is in 1901 gebouwd en de
beschildering bestaat daar uit zgn. sgrafitto. Of die
techniek ook in Venlo gebruikt is, is nog niet duidelijk, maar wel waarschijnlijk. In 1896, een jaar na de
verhuizing van Louis Berden naar Etterbeek, stichtte
Paul Cauchie, student aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Brussel, zijn eigen bedrijf,
eveneens in Etterbeek. Hij was architect, maar vestigde
zich als ‘decorateur’, hetzelfde beroep als dat van de
aan Parade 22 woonachtige Joseph Clabbers. Wanneer
we de sgrafitto van de Louis Hapstraat 191 vergelijken
met ander werk van Cauchie, dan lijkt het zeer waarschijnlijk dat hij deze in opdracht van Louis Berden
heeft ontworpen en aangebracht. Als de schildering
van Parade 22 ook sgrafitto is, dan is de kans groot dat
het idee hiervoor ontleend is aan het werk van Cauchie.
Het aanbrengen ervan is waarschijnlijk door Clabbers
zelf gedaan om daarmee een bewijs af te geven van zijn
kunnen.

de schrijver, dan moet hij zijn tekeningen ongeveer gemaakt hebben in de
periode februari 1915 – augustus 1916. Louis Berden wordt bij het fotograferen van de ruïnes in Dinant door de Duitsers gearresteerd. Dankzij zijn
koelbloedigheid en zijn kennis van de Duitse taal heeft hij zich uit die situatie weten te redden en zijn werk kunnen voortzetten. Het boek geschreven door een Waal, vertaald door een Engelsman en van pentekeningen
voorzien door een tot Belg genaturaliseerde Nederlander en uitgegeven in
Londen en New York, is bedoeld als een aanklacht en vooral gericht aan
de geallieerden (Frankrijk, Engeland, Verenigde Staten). Tegen die achtergrond is de recensie van het boek in het tijdschrift ‘Onze Kunst, voorzetting
van de Vlaamsche School’ in de editie van het voorjaar van 1918, dus nog
tijdens de oorlog, opmerkelijk. Deze vernietigende recensie van de hand
van P. Buschmann jr.w, eindredacteur van het tijdschrift, richt zich op twee
dingen. In de eerste plaats de tekenkwaliteiten van Berden, die in artistiek
opzicht onder de maat zouden zijn, zoals dat volgens de schrijver geldt
voor veel van zijn vakgenoten. Het tweede punt van kritiek handelt over de
suggestie dat Berden zijn tekeningen ‘on the spot’ gemaakt zou hebben,
terwijl hij daar foto’s voor gebruikte, die hij zelf ter plaatse heeft gemaakt.
Als we de tekeningen van Berden bekijken, dan is het voorstelbaar dat ze
bij een puur artistieke beoordeling de toets der kritiek moeilijk doorstaan,
maar het is de vraag of het uitgeven van dit boek een literair en artistiek
doel diende. Bovendien wat maakt het uit of de tekeningen ter plekke zijn
gemaakt of naar foto’s die de kunstenaar zelf heeft gemaakt? We krijgen de
indruk dat hier heel andere zaken een rol spelen. De recensent is kleinzoon
van de eerste grote Antwerpse uitgever van de ontwakende Vlaamse beweging. Opa Buschmann gaf o.a. werk uit van Hendrik Conscience zoals ‘De
Leeuw van Vlaanderen’. Vader Buschmann zette de uitgeverij voort met zijn
broer. Hiermee ligt de reden van deze kritische recensie mogelijk niet ver
weg. Was het niet nog op 16 april 1913 dat het Waalse kamerlid Destrée de
uitspraak deed: ’Wij Walen, wij willen geen Vlaamsch leren. Gij wilt ons
ertoe dwingen Vlaamsch te leren, dat is een dwingelandij die we niet zullen
dulden.’12. Diende een aanklacht over de verkrachting van België door de
Duitsers niet door een Waal en een Vlaming te worden gemaakt in plaats van
door een Waal en een ‘Hollander’? Weliswaar is Louis inmiddels Belg, maar
voor de meeste Belgen zal hij desondanks een ‘Hollander’ gebleven zijn.

Zoals zijn overlijdensakte vermeldt, overlijdt Louis Berden in Den Haag.
Verschillende bronnen13 spreken over hem als ‘vluchteling’ of over ‘zijn
vlucht naar zijn broer in Den Haag’. Om met het laatste te beginnen: zijn
broer Jacob Willem Berden heeft inderdaad in Den Haag gewoond en gewerkt, maar aanvaard al in 1899 de functie van directeur aan de door Cuypers opgerichte Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam14. Hij zal
in die tijd niet tussen Amsterdam en Den Haag hebben gependeld, maar
zich in Amsterdam hebben gevestigd. Met andere woorden: Louis had in
1918 geen broer in Den Haag. Spreken over zijn ‘vlucht’ doet geen recht aan
het feit dat Louis tot in het najaar van 1916 in Etterbeek heeft gewoond en
gewerkt aan zijn pentekeningen. Al helemaal niet wanneer we in aanmerking nemen dat hij de door de Duitsers aangerichte ruïnes onder hun ogen
fotografeerde. Dit is geen man die vlucht. Het is Louis zoals blijkt uit zijn
overlijdensakte gelukt Nederland en Den Haag te bereiken. Dit in weerwil
van de sinds 1915 langs de grens gespannen ‘dodendraad’. Het doel van
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zijn bestemming is ons niet duidelijk, maar hij of Verdavainne moeten contact met hun uitgever in Londen en/of New York kunnen onderhouden. In
België was dat onder het oog van de Duitsers lastig, zo niet onmogelijk.
Vanuit Den Haag, waar zich ambassades van de geallieerden bevonden,
is dat een stuk gemakkelijker. Sommige bronnen geven als reden van zijn
overlijden ‘een besmettelijke griep’15 aan. Wanneer dat klopt, dan betreft
het ongetwijfeld de Spaanse griep waarvan in 1918 een wereldwijde pandemie heerste die 20 tot 100 miljoen levens eiste. Zo begon het leven van
Louis Berden met een cholerapandemie en eindigt het met een pandemie
van de Spaanse griep. Er wordt aangifte van zijn overlijden gedaan door
twee bodes van de Gemeente Den Haag, wat gebruikelijk was wanneer er
geen verwanten waren. Of we hier uit af moeten leiden dat hij in Den Haag
in eenzaamheid geleefd heeft weten we niet. Dat hoeft niet zo te zijn. Zo is
bekend dat Paul Cauchie, de decorateur uit Etterbeek, van 1916 tot 1918 in
Den Haag woonde en werkte waar hij verder schilderde en tentoonstelde,
maar ook meewerkte aan een steuncomité voor de heropbouw van België,
onder meer met door hemzelf ontworpen houten prefab-woningen.

Dank
Voor dit artikel ben ik dank verschuldigd aan dhr. Jos Hendrikx van het Gemeentearchief Venlo, dhr. Steven Vandewal van het archief in Tongeren,
mevr. Danielle Hoslet van het archief in Brussel, mevr. Caroline Van Lippevelde van de Gemeente Boechout-Vremde, dhr. Hugo Van Der Aa van de
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Heemkundige Kring ‘Het Speelhof ’ in Boechout-Vremde, dhr. J.L. Laurent
en mevr. Kim Delhaye van de Gemeente Etterbeek en mevr. Martine Van
Heymbeeck van het Sint Lukasarchief in Brussel-Schaarbeek. Ook dank
aan de heren Vincent Vervenne (Patriottenstraat 39) en Guy Wiame (Louis
Hapstraat 201), die ons binnen nodigden, zodat we van twee panden het
interieur hebben kunnen bewonderen. ‘Last but not least’ ben ik dank verschuldigd aan Willem Kurstjens, waarmee ik samen het Sint Lukasarchief
en veel door Berden ontworpen panden in Brussel bezocht. Bovendien las
hij de tekst mee, voorzag deze van kritisch commentaar en deed verschillende voorstellen ter verbetering. <

Willem Vroom (1946, Groningen) nam in 2012 initiatief tot oprichting van de Stichting Erfgoed Venlo, waar
hij voorzitter van is. Hij deed met anderen onderzoek voor het door deze stichting uitgegeven boek ‘Leven
onder glas. Een eeuw glastuinbouw in Venlo en omgeving’, waarvan hij eindredacteur is.
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De m eeste g eg even s u i t dez e p arag raaf z i jn afkom sti g u i t doc u m en ten u i t het bevol ki n g sreg i ster u i t
h et g em een tearc h i ef Ven l o en voor
w at betreft de g rootou ders en hu n
ki n deren u i t w w w.g en eal og i eon l i n e.n l
Versl ag Qu i n ten De C u yp er dd.
3 - 1 - 2 0 0 4 , Si n t Lu kasarc hi ef,
B ru ssel .
Versl ag Qu i n ten De C u yp er dd.
3 - 1 - 2 0 0 4 , Si n t Lu kasarc hi ef,
B ru ssel .
Arti kel ‘ De ou d-Ven l on aar J.W.H .
B erden . E en on derhou d m et den
z even ti g - jari g e’ , N i eu w e Ven l osc h e
C ou ran t 2 1 - 2 - 1 9 3 1
Waarsc hi jn l i jk w ordt m et dez e
kw al i fi c ati e g edu i d op het w assen
en bl eken van ‘ w i tte w as’ ( l aken s,
sl op en , h an d- en theedoeken ,
t afel l aken s, e.d.) .
E ri c M i n , ‘ De E eu w van B ru ssel ’ ,
De B ez i g e B i j, Am sterdam -An tw erp en , 2 0 1 3 p ag . 1 3 , 2 4 , 2 5
In form ati e van hu i di g e bew on er
dh r. W i jam , di e di t bi j aan koop
h oorde van de vori g e ei g en aar van
di t h u i s.
Vol g en s i n form ati e van de g em een te E tterbeek w oon t Gu i l l el m i n e bi j
h aar m oeder aan de Ou derg em l aan
8 1 tot z e i n 1 9 2 8 verh u i st n aar
de R u e de l a C on sti tu ti on 2 0 i n
Sc haarbeek.
B i j het vervaardi g en van sg raffi ti ( en kel vou d: sg raffi to) w ordt
i n verse m ortel een l i jn teken i n g
g ekrast en i n g ekl eu rd vol g en s de
fresc o- tec hn i ek( w i ki p edi a) .
Z i e arti kel ‘ Ven l ose Art N ou veau
i n B ru ssel ’ van dhr. Pau l Seel en i n
h et Dag bl ad voor N oord- Li m bu rg
van 9 oktober 1 9 9 3
H .H .H . Uytten broec k, ‘ Ven l o
om streeks 1 9 0 0 . De straten en
bew on ers’ p ag . 1 2 8
Geden ksc hri ften over V l aam sc h e
B ew eg i n g en B el g i sc he p ol i ti ek.
Ui t het arc h i ef van F ran s van
C au w el aert 1 , p ag . 1 5 7
` Z i e arti kel ‘ Ven l ose Art N ou veau
i n B ru ssel ’ van dhr. Pau l Seel en i n
h et Dag bl ad voor N oord- Li m bu rg
van 9 oktober 1 9 9 3 en versl ag
Qu i n ten De C u yp er dd. 3 - 1 - 2 0 0 4 ,
Si n t Lu kasarc hi ef, B ru ssel .
Ven l osc he C ou ran t 5 - 8 - 1 8 9 9
Z i e arti kel ‘ Ven l ose Art N ou veau
i n B ru ssel ’ van dhr. Pau l Seel en i n
h et Dag bl ad voor N oord- Li m bu rg
van 9 oktober 1 9 9 3 en versl ag
Qu i n ten De C u yp er dd. 3 - 1 - 2 0 0 4 ,
Si n t Lu kasarc hi ef, B ru ssel .

BUUN

263

Sam en g eniet en v a n
e e n g o e d ge di cht

Herman Verweij
deelt zijn liefde voor
poëzie graag met
anderen. Hij startte
een korte cursus,
die enthousiast werd
ontvangen. Voor de
Buun schreef hij een
essay en vroeg vier
deelnemers aan de
cursus naar hun liefdesverklaring voor
de poëzie.

Ibtissam Sallah

‘Po ëzie b iedt geen tr o o st , m aar so m s to c h iet s dat er o p lijk t: een
b ijslu it er v o o r het b estaan.’
Uit : D e ve e rt ig va n H e ytz e

door Herman Verweij
foto’s Peter de Ronde
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A l s j e ov e r m or g e n oud b e n t
Wi e z a l d a n j e b e d op m a k e n
En w i e d oe t j e k l e i n e z a k e n
En w i e z or g t e r v oor j e b r ood
En w i e z a l e r b i j j e w a k e n
O p d e a v on d v oor j e d ood

En dit zijn de kale woorden. Met de muziek erbij dendert dit lied echt bij me binnen, gooit alle deuren
open. Mooi? Zeker, maar waarom dicht ik het deze
kwalificatie toe? Probeer maar eens aan te geven
waarom juist dit lied, dat gedicht of kunstwerk je bij
de kladden grijpt.
Opgestaan voor poëzie
Een zwak voor taal hebben voelt als een liefde, die
zoals alle liefdes schuchter aanvangt. De eerste tekenen openbaarden zich aan de door jeugdpuistjes
geplaagde puber, tokkelend op een lesgitaartje. Drie
akkoorden volstonden voor een melodietje waarbij ik
woorden zocht. Tot Brel verscheen. Wat een stem, wat
een performance. Ik wilde woordelijk weten waarom
hij zich in het zweet zong. Daarom kocht ik het epeetje waarop hij in het Nederlands zijn nichtje Rosa
bejubelde, de nuttelozen van de nacht observeerde
en een ode bracht aan zijn vlakke land. Alles vertaald
door Ernst van Altena. Vooral de tekst van het laatste
lied bevat passages waarbij ik de schoonheid van de
‘Wat is het toch dat poëzie zoiets als ontroering taal beleefde. Ik kon het toen niet precies benoemen.
kan wekken, dat wil zeggen een soort sprakeloze be- Betovering, dat was wat er gebeurde.
wondering die je doet denken: mooi, maar dat is het
Wa n n e e r d e N oor d z e e k op p i g b r e e k t a a n h og e
woord niet.’ Een vraag die de in 2012 overleden dichd ui n e n
ter Rutger Kopland zich stelde om erachter te komen
En w i t t e v l ok k e n s c h ui m ui t e e n s l a a n op d e k r ui wat een gedicht bij de lezer kan oproepen. Zoals je
nen
getroffen kunt zijn door een schilderij of een muziekWa n n e e r d e n or s e v l oe d b e uk t a a n h e t z w a r t
stuk en woorden probeert te vinden voor wat er met
basalt
je gebeurt.
En ov e r d i j k e n d ui n d e g r i j z e n e v e l v a l t
Tot de collectie van het Museum van Bommel van
Dam behoort Even terugschouwen van de Vlaamse
schilder Roger Raveel. Een man in een landschap, Op de Kweekschool, de toenmalige Pabo, moesten
op de rug gezien. Een intrigerend werk in opvallende we bij het vak Nederlands eens een gedicht voordrakleuren met een verticaal en horizontaal lijnenspel, gen. Ik koos voor deze liedtekst. Voor mij voelde dat
door een diagonale rij gele tulpen doorbroken. Een als poëzie. Een dubieuze keuze volgens de leraar. Ja,
doek vol symboliek. Het prikkelt mijn fantasie. Het wat is poëzie? Het is lastig daar een sluitende definiontlokt me de uitroep ‘Mooi!’ Maar waarom vind ik tie van te geven. Hagar Peters kiest voor een poëtische omschrijving: ‘Dansen is ontstaan uit heel mooi
het mooi?
Als liefhebber van het luisterlied bewonder ik Jules de lopen, zingen uit heel mooi praten. Poëzie is een maCorte. De blinde bard die in zijn leven een formida- nier om heel mooi te kunnen denken.’ Rien Vroeginbel repertoire bij elkaar componeerde en zong. Een deweij vertolkt zijn visie in een gedicht.
van zijn pareltjes blijft voor mij Als je overmorgen oud
Poë z i e i s v oor m i j h e t v e r h a a l
bent, een schrijnend lied over het moment dat het lijf
D a t m e n m i j v r oe g e r v e r t e l d e
steeds meer gaat tegensputteren. Dat je afhankelijk
Va n e e n m a n d i e op z i j n z ol d e r
wordt van de ander.
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Herman Verweij, Henk Roefs,
Hay Swinkels, Ibtissam Sallah

E en v liegtu ig v an b et o n geb o u wd had
E n t r o t s t egen ieder een zei
Dat het wel k o n v liegen
Maar niet do o r het dak r aam k o n

Mijn eerste gedichtenbundel kocht ik in dezelfde periode. De sonnetten
van de kleine waanzin van Hans Andreus, in een herdruk opnieuw uitgegeven. Ik was gevallen voor de titel en het oordeel van recensent Dolf
Verspoor: ‘Het is een van de klassieke monumenten van de moderne
Europese letterkunde.’ Ik vond de cyclus mooi, maar echt tot me doordringen deed hij niet. Toch was ik in mijn tienertijd wakker geworden en
opgestaan voor poëzie. In mijn boekenkast heeft deze eerste aankoop
een speciaal plekje. Het betekende immers de start van een zoektocht.
Een zoektocht die blijft duren.
De veertig van Heytze
Op mijn bureau liggen twee gedichtenbundels voor het grijpen. Voor de
liefste onbekende van Ingmar Heytze en van Wim Brands ’s Middags zwem
ik in de Noordzee. Dagelijks lees ik hier enkele gedichten uit. Liefst ’s morgens als ik nog weinig aan mijn hoofd heb. Een gewone dag een beetje
speciaal maken, zoals je bij de koffie appeltaart van AH serveert.
De laatste jaren woedt bij mij het poëzievirus in alle hevigheid. Zeker na
de ontdekking van het boekje De veertig van Heytze. Het idee is afgekeken van John Lennon. Die nam op tournees steevast een draagbare juke-
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Heytze en het bijgeleverde commentaar. Ik zocht contact met de Stadsbibliotheek.
De liefde gedeeld
Twee maanden later vullen vijftien poëzieliefhebbers het cursuszaaltje
van de bieb. Op zo’n hoge respons heb ik niet geteld. Sommige deelnemers zijn blanco, nauwelijks bekend met het poëzielandschap. Voor
andere is de ontdekkingstocht al begonnen. Naast iedere deelnemer
ligt het bekende boekje van Heytze. De korte cursus - het plan is om vier
keer bij elkaar te komen - draagt als naam: Mooi, maar dat is het woord
niet. Een cursus om de verschillende smaken van poëzie te onderzoeken
en zo de eigen smaak te verfijnen. Met ‘de veertig van Heytze’ als aanjager. Als afsluiting van de cursus zal tijdens de landelijke Poëzieweek de
dichter zelf komen opdraven.
Bij het kennismakingsrondje blijkt dat de achtergrond van de deelnemers zeer divers is. Om ieder goed tot zijn recht te laten komen wordt
er in kleinere groepjes gewerkt. Favoriete gedichten uit het boekje worden hardop voorgelezen. Iemand vertelt waarom een gekozen gedicht
aanspreekt. Er ontstaan geanimeerde gesprekken. Eerst in de kleine,
daarna ook in de grote groep. Al tijdens de eerste bijeenkomst is het ijs
gebroken. Het enthousiasme om samen te praten over gedichten groeit.
Bij ons volgende treffen heeft iedereen twee gedichten uitgekozen. Eén
dat meteen tot de verbeelding spreekt en een ander gedicht dat totaal
niet binnenkomt. Smaken verschillen, want dezelfde gedichten komen
in beide rijtjes voor. Dat levert voldoende stof tot discussie.

box mee. Daarin zijn veertig favoriete singeltjes van
collega-muzikanten die hem inspireerden. Voor De
veertig van Heytze is deze Utrechtse veeldichter - meer
dan tien bundels staan er inmiddels op zijn naam - bij
de concurrentie te rade gegaan. Hij gapte zijn veertig mooiste gedichten en voorzag ze van aanstekelijk
en origineel commentaar. Een boekje om dicht op je
huid te bewaren. Je zit nooit om een woord verlegen.
Als er niets meer uit je strot komt, kun je nog altijd
een van die sublieme gedichten voordragen. Gegarandeerd dat je publiek stilvalt. Als bewijs citeer ik uit
twee gedichten die in de bundel zijn opgenomen.

de kermis heeft gestaan. Terwijl hij wijst naar het van
kleur verschoten gras, vertelt hij waar de draaimolen
en de schiettent stonden. Bij dit gedicht denk ik onwillekeurig aan de sporen die het jaarlijkse Zomerparkfeest in het Julianapark achterlaat. ‘Kijk, daar
heeft de spiegeltent gestaan en daar het Vriendenpodium. En hier de kerk van Grenswerk.’
Poëzie verstopt, soms in één regel, een onverwachte
wending, een ontspoorde zin, of een origineel beeld.
Zoals in het gedicht Ik wil van Eva Cox, waarin ze aangeeft wat ze wenst op haar verjaardag. Een stad wil
ze ‘met mensen huizen en een plein / een vijver met
daarin een zwijn van / steen …’ Dan, bijna ongemerkt,
krijgt het lijstje een andere wending en vertelt de
dichter wat ze zeker niet wil: ‘nee zebrapaden zijn zo
dun dat / je hun ribben door het asfalt ziet / en brievenbussen wil ik niet en regen / vuilnisbakken kan ik
heel slecht tegen en ’. En dan komt, merkt Heytze op,
het ergste: ‘zich moeten voortplanten, het leed van
de wereld vermenigvuldigen in de vorm van baby’s.’

In een goed gedicht zit altijd wel een zin die eruit
springt, waar je langer bij stilstaat. Het raakt je omdat je er je eigen associaties bij krijgt. In Verlaten terrein van Lernert Engelberts vertrouwt de dichter ons
toe wat voor hem het mooiste van de kermis is. ‘De
bleke vierkanten in het gras, / de afdruk die de kermis op de grasmat / van het park achterliet.’ Ingmar
Heytze zegt in zijn commentaar over dit gedicht: ‘Ik
ken geen enkel gedicht waarin zo goed verteld wordt
wat het bestaan is: verlangen, terugkijken en uitleg- Na het lezen van het boekje De veertig van Heytze vatte
gen hoe het was.’ In de laatste strofe van het gedicht ik het plan op de inhoud te delen met anderen. Sagaat de dichter met zijn zusje terug naar de plek waar men genieten van de gedichtenkeuze van Ingmar
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De aanpak slaat aan want na de geplande vier bijeenkomsten willen de
meeste deelnemers niet stoppen. Gelukkig zijn er nogal wat verrassend
originele, ontroerende of ontregelende gedichten geschreven. Een onuitputtelijke bron. Dus gaan we door. En ook na deze vier bijeenkomsten
is de koek niet op. Deze keer zoeken we houvast bij een recent boekje
van Ellen Deckwitz, Olijven moet je leren lezen. Met als subtitel: Een cursus
genieten van poëzie.
En dat is precies wat we met zijn allen doen. Ons samen verwonderen
over wat de dichtkunst heeft voortgebracht. De hoofd- en zijwegen verkennen en oog krijgen voor de onverwachte afslagen, de duistere paadjes, de bijna dichtgegroeide slingerweggetjes. Zo struinen we door het
poëzielandschap. En daar samen over praten of er het zwijgen toe doen.
Dat is pas werkelijk genieten!

Bronnen
Ingmar Heytze, De veertig van Heytze (2014), uitgeverij Podium
Rutger Kopland, Mooi, maar dat is het woord niet (1998), uitgeverij G.A. van Oorschot
Herman Verweij (1945) is dichter en schrijver van twee wandelboeken. Hij was stadsdichter van Venlo in de
periode 2011-2012. Zijn laatste bundel Zolderbrieven verscheen in 2016. In de loop van 2017 komt Pelgrim
op oorlogspad uit, zijn derde wandelboek.
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eersteklasser van de lagere school, voorgezegd door de juffrouw, want
lezen kon ik nog niet. Zij schreef het voor me op.
Later ben ik zelf gedichten gaan overschrijven, schriften vol. Het gaat
me om herkenning, bewustwording. Ik word er wijzer van. Als ik ze herlees, zie ik daar mijn eigen leven in terug.
Zoals in Boven het koren, een gedicht van C. Adema van Scheltema. Als
kind was de boerderij waar ik woonde mijn wereld. Later werd die wereld
langzaamaan groter, weidser. Nu ‘moet ik leven boven ‘t koren’, maar
ik blijf er regelmatig komen. Al woon ik al jaren op een flat in de stad.
Ik b en b en b eneen in ‘t gr aan geb o r en,
To c h m o et ik lev en b o v en ‘t k o r en,
E n zien ho e’t al t e zam en waait
E n gr o ent en geelt en wo r dt gem aaidMaar m ijn gelu k en m ijn v er langen
Zijn aan het k o r en b lijv en hangen.
Jo k e N e e rho f

SpEL mET DE TaaL

WakkEr GEkuST DOOr DE pOëzIE
Wa a rom die haast
We e t jij wanneer je werk af is ?

Ik was 17, zat in de zesde klas van de middelbare
school en de leraar Grieks viel uit, voor lange tijd. Er
moest snel een vervanger gevonden. Die kwam. En
wat voor één. Nog vol van de ervaringen die hij had
opgedaan bij Maharishi in India verscheen daar Rob
Croughs. Hij nam me meteen voor zich in. Begon elke
les met een paar regels poëzie, een spreuk of een verhaal. Zijn verbeelding van het verhaal van koning Midas zie ik nu nog voor me. Maar het langst bleven zijn
korte fragmenten hangen. Uit het werk van Lao-Tse,
Schweitzer (bij ons afscheid deed hij ons allemaal
diens juweeltje Aus meiner Kindheit und Jugendzeit cadeau), Rumi, Tagore en wie al niet. Ook van Henriëtte
Roland Holst. Haar ‘de zachte krachten zullen winnen in
het eind’ kusten mijn liefde voor poëzie wakker, openden poorten naar het onvermoede, voedden mijn kijk
op leven en wereld. Toen ik dat citaat ooit in een interview gebruikte als antwoord op de vraag naar mijn
motto in de aanloop naar een mogelijk conrectoraat
op het toenmalige Thomascollege, werd hoon mijn
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deel bij een deel van mijn collega’s: veel te soft. Ik
maalde er niet om.
Nu het afscheid van die school nadert en rustiger
vaarwater lokt, past het werk van de Rotterdamse
schilder-dichter Willem Hussem wonderwel. Klein,
verstild maar o zo prachtig zijn de korte gedichten,
meestal van haiku-achtige lengte. Maximale zeggingskracht in minimale bewoording. Deze - en die
in de kopregel - vind ik één van zijn mooiste. Raakt
steeds weer, vooral nu.
zo lang ben ik
a l on d e r w e g
dat het zin heeft
afscheid te nemen
Henk Ro ef s

Mijn liefde voor poëzie is eind jaren zestig ontstaan. De jaren zestig en
zeventig, roerige tijden waarin veel mogelijk was en voor mij een creatieve periode aanbrak. Op de Pabo kreeg ik bij Nederlands les van Eugène Coehorst en hij wist met zijn enthousiasme ervoor te zorgen dat ik
dit vak tot een van mijn meest favoriete ging beschouwen. Poëzie kwam
regelmatig aan bod en in het bijzonder de Vijftigers, een vernieuwende
groep dichters. In 1969 verscheen de bundel Nieuwe Griffels schone leien
- de poëzie der avant-garde, wat in de lessen als uitgangspunt werd genomen. Net als het bundeltje Poëzie is kinderspel van Lucebert, het staat
nog steeds in mijn boekenkast. Met een groepje medestudenten koos
ik als studieopdracht voor zijn gedichten. Geen gemakkelijke opgave,
want de poëzie van Lucebert is nou niet de meest toegankelijke. Hij is
een echte taalkunstenaar en vernieuwer, maar dat maakt hem juist zo
boeiend. Lucebert speelt met taal, zoals een schilder met kleuren en
penseelstreken doet. Taal als expressiemiddel. Met genoegen denk ik
nog weleens terug aan die tijd. Bij goed weer zaten we vaak buiten het
schoolgebouw ergens onder een boom en spraken over zijn gedichten,
maar ook over onze eigen dichtpogingen.
Die tijd ligt ver terug. Nu ik dit schrijf, pak ik het bundeltje van Lucebert nog even van de boekenplank en blader erin. Daar staat het gedicht
School der poëzie en Lente-suite voor Lilith. En hier de prachtige woorden
uit Het einde:
o u d de tijd en v ele v o gels sneeu wen
in de leegt e in de v er t e
wo r dt m en m o e en de st em m en
staan stijf o m zelfs de zu iv er ste lip p en

GEDICHTEN LEzEN, ‘T HOOrT GEWOON BIj mIj
H a y Sw ink e l s

‘Fikje, Fikje luister even, / straks bij tante Door, / niet
met vuile pootjes / binnenkomen, hoor.’
Zie hier mijn eerste kennismaking met poëzie. Als
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pOëzIE BrENGT mENSEN TOT ELkaar
Bij het vak levensbeschouwing op de middelbare
school heb ik kennis gemaakt met het lezen van gedichten. Ik ontdekte dat je met poëzie kunt verwoorden wat je voelt. Zo ben ik ook zelf gaan schrijven. Dit
beviel me verrassend goed. Mijn docent en klasgenoten waren onder de indruk en motiveerden mij met
oprechte complimenten om vooral te blijven schrijven. In gedichten ontdek ik mezelf en de wereld om
mij heen steeds opnieuw. Taal is voor mij een krachtig middel om gevoelens en gedachten te uiten. Een
woord kun je vergelijken met een steen waar je uiteindelijk een stevig huis mee kunt bouwen. Wanneer
het huis er staat voel ik me ermee verbonden, ik voel
mij erin thuis.
Tijdens Wimbledon 2016 vertelde Serena Williams in
een interview welke woorden haar inspireren. Woorden die in haar lievelingsgedicht Still I rise van Maya
Angelou zijn te vinden. Een indrukwekkend gedicht
dat stem geeft aan hen die als verslagen worden gezien. Het gedicht gaat over doorzettingsvermogen,
mensenrechten en het overwinnen van elke vorm van
slavernij.

272

BUUN

You
You
You
B ut

m a y s h oot m e w i t h y our w or d s ,
m a y c ut m e w i t h y our e y e s ,
m a y k i l l m e w i t h y our h a t e f ul n e s s ,
s t i l l , l i k e a i r, I ’ l l r i s e .

Poëzie brengt mensen tot elkaar, leert ons onszelf en
de ander beter te begrijpen. Woorden, oprecht gekozen om elkaar te doen verbinden en lief te hebben,
zijn van onschatbare waarde. Door het delen van je
innerlijke ik kun je tot verbinding komen met de wereld om je heen. Dit schept begrip, liefde en een verfrissende kijk op het leven.
Ibtissam Sallah

BEN VERBONG:

‘ Voor Limburg doe ik alles’
Voor regisseur Ben Verbong is het belangrijk dat het publiek met
een goed gevoel de bioscoopzaal verlaat. Al jaren is Duitsland

door Twan Meusen
foto’s Stephanie Kulbach,
Twan Meusen, archief
Ben Verbong

het werkterrein van de Nederlandse filmmaker en een Nederlandse film zit er dan ook niet meer in. En als Limburger in hart en
nieren volgt hij met veel interesse de golf Limburgse filmmakers.
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Hij is pas heel

Ve rbo n g m i dde n jar e n t ac h t i g in zij n
to en m a l i g e Am s t e r dam s e w on i ng.

laat gaan zien waarom hij de films maakt die hij
maakt. ‘De films lijken heel ver van me af te staan, maar ze gaan eigenlijk allemaal om hetzelfde’, bekent de uit Tegelen afkomstige filmmaker
Ben Verbong (67).
‘Mijn moeder was vaak depressief. Ze was regelmatig ziek en moest vaak
worden geopereerd. Ik was iemand die haar een goed gevoel kon geven,
waardoor ik altijd probeerde het leven voor haar lichter te maken. Bijna al mijn films, zeker mijn goede films, gaan over vrouwen die lijden
en daar proberen uit te komen. Het is alsof de regisseur hen meehelpt.
Toen ik iedere keer weer die vrouw met die tranen in de ogen in die films
zag, iets dat ik er helemaal niet bewust in stopte, dacht ik: waarom komt
dat toch telkens terug? Daarom is mijn eerste opdracht bij film maken,
mensen een goed gevoel geven. Daar ligt voor mij het cruciale punt.’
Ongeopende envelop
Voor Verbong staat het vast dat er bij iedereen een rode draad door zijn
of haar leven loopt. ‘Ieder mens heeft een drama in zich’, filosofeert de
oud-Tegelenaar. ‘Het gaat er in het leven om, dat je erachter komt wat
je drama is. En waarom je de dingen hebt gedaan en de keuzes hebt
gemaakt die je hebt gemaakt. Heel veel mensen komen daar niet achter
en die gaan als een ongeopende brief het graf in. En het gaat er nou
net om dat je dat moet voorkomen. Dat is de essentie van het leven. Ik
geloof niet dat mensen die de brief van zichzelf nooit geopend hebben
gelukkig doodgaan. Ik kan me dat niet voorstellen. Ook omdat ik het me
niet wíl voorstellen, denk ik, want anders heeft het ook niet zoveel zin
om kunst te maken. Als er door al mijn films maar één envelop is open
gegaan, heeft het al zin gehad.’
Vensters naar nieuwe werkelijkheden openen, ziet Verbong dan ook als
een belangrijke opdracht voor een filmmaker. ‘Mensen willen werkelijkheden zien waar ze eigenlijk angst voor hebben. Daarom zit er altijd in een verhaal, naast een heel groot herkenningsmoment ook een
grensoverschrijdend moment. Dat je als toeschouwer denkt, “wil ik hier
wel in?” Daar zit de Nervenkitzel. De uitdaging is om mensen naar iets
toe te brengen waar ze eigenlijk altijd naar toe wilden, maar zelf nooit
zouden zijn gekomen. Als dat niet gebeurt, ja, dan is het dus echt alleen
maar mainstream.’
Verbong is een charmante gastheer. De regisseur ontvangt me in zijn
Amsterdamse woning waar hij thee en gebak serveert. Haasten hoeft
niet, hij heeft alle tijd. Er kan alleen een telefoontje komen uit LA. Dat
moet hij dan wel even aannemen. Omringd door kunstwerken van
bevriende kunstenaars, souvenirs en oude foto’s en met een pittoresk
uitzicht op een Amsterdamse gracht vertelt hij, soms zoekend naar de
vertaling van een Duits woord, over zijn loopbaan, keuzes die hij heeft
gemaakt, de filmindustrie en zijn opvattingen over het leven.
Verbong weet wat hij kan en wat zijn waarde is. ‘Ik ben een succesvol
regisseur die je dingen kunt laten doen. Mij vragen ze niet om een persoonlijke film te maken. Nou, als dat mijn verkoopargument is, so be
it. Daar is niets op tegen. Van persoonlijke films kun je niet leven en ze
kosten heel veel energie. En als ze dan niet gemaakt kunnen worden,
zijn het decepties. En ik ben wel iemand die het leuk wil houden. Ik heb
geen zin om voor mijn beroep te lijden. Ik wil er wel van genieten.’
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He t g a a t e r i n h e t l e v e n o m, da t j e e r a ch te r ko mt w a t j e dr a ma
i s . E n w a a r o m j e de di n g e n h e b t g e da a n e n de ke u ze s h e b t g e ma a kt
di e j e h e b t g e ma a kt
De regisseur kiest ook bewust voor een toegankelijke
manier van verhalen vertellen, de genrefilm. Verbong:
‘Het genre is in feite het smeermiddel voor ieder verhaal. Als je iets in de vorm van een thriller vertelt dan
weten mensen dat het spannend wordt. Als je een
melodrama maakt, weten mensen dat ze mogen huilen. Bij comedy mogen ze lachen. Dus weten mensen
wat ze krijgen. Mensen willen weten welke emoties ze
krijgen. Ze kopen emoties.’

De filmcarrière van Ben Verbong kent een vliegende
start. In 1981 verschijnt zijn eerste bioscoopfilm, Het
Meisje Met Het Rode Haar, over verzetsstrijdster Hannie Schaft. De film wordt met veel gejuich ontvangen
door publiek en critici. De debuutfilm loopt zelfs in
het hoofdprogramma van de Berlinale. Het verrast de
jonge regisseur totaal. ‘Ik wist niet wat me gebeurde.
Dat had ik echt niet verwacht. Ik bedoel, je maakt je
eerste film. Ik was daar totaal naïef in. En zo naïef
ben ik nog altijd. Je kunt het gewoon van tevoren niet
Drie films
zien. Dat is ook goed. Je werkt vanuit je ziel, vanuit je
Als aankomend regisseur heeft Verbong, begin jaren overtuigingen hoe je films moet maken en dan gaat
tachtig, al een duidelijk idee over de films die hij wil het goed of niet goed.’
maken. Verbong: ‘In het begin van mijn carrière wilde ik drie films maken. Over taboes die er waren in Verbongs tweede bioscoopfilm De Schorpioen (1984)
Nederland. Het gedrag van Nederland in de Tweede daarentegen krijgt matige kritieken. Het verhaal
Wereldoorlog, het gedrag van Nederland in Indone- van de film wordt te ingewikkeld bevonden. Ook de
sië en het koningshuis. De eerste twee films heb ik bezoekersaantallen blijven laag. De regisseur richt
gemaakt, Het Meisje Met Het Rode Haar en De Schor- zich bij zijn derde film, De Prinsgemaal, op het kopioen.’
ningshuis. Midden jaren tachtig een controversieel
De derde film, over het koningshuis, heet De Prinsge- onderwerp. Het project loopt uit op een deceptie.
maal en gaat over de verhouding tussen prins Hendrik ‘Aan die film had ik twee jaar gewerkt. Het filmfonds
en koningin Wilhelmina. ‘Zo’n instituut als het ko- zag geen bezwaren. Maar toen het script er was,
ningshuis is natuurlijk niet van deze tijd. Aan de hand vonden ze het toch te link en gaven ze er geen geld
van prins Hendrik wilde ik laten zien dat het ook geen voor.’ Hevig teleurgesteld schrijft Verbong in korte
leven is. Het is bijna misdadig om mensen in zo’n tijd het scenario voor De Kassière, een film over een
leven te duwen.’
jonge vrouw die zwanger raakt en uiteindelijk banken
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T i j d e n s o p n am e n v an H on i gfr a ue n e n
T h e Vo n Tr ap p Fam i l y

Je ko mt s te e ds me e r o n de r dr u k te s ta a n . Wi e b e n j e n u e i g e n l i j k a l s r e g i s s e u r. Me t T h e Vo n Tr a p p Fa mi l y i s da t zo ’ n b e e tj e n a a r
e e n cl i ma x g e g a a n . D a t i s de v e r me n g i n g v a n e e n h e e l du i de l i j ke o p dr a ch tfi l m me t e e n p e r s o o n l i j k e l e me n t

overvalt om te overleven. ‘Die film was mijn woede. De Kassière is een
metafoor van de kunstenaar die zwanger is van een idee en er geen geld
voor krijgt en zelf het geld in banken gaat halen. Destijds kon ik dat natuurlijk niet vertellen, want dan had niemand die film serieus genomen.’
De film over het koningshuis verdwijnt uit het zicht en zal nooit worden
gemaakt.
Na de magere ontvangst van De Schorpioen en het niet doorgaan van
De Prinsgemaal besluit Verbong het over een andere boeg te gooien. ‘Ik
stopte met het maken van films voor critici en ging films maken voor een
groter publiek. Ik ging het commerciëler vertellen.’
Na De Kassière maakt hij de zedenschets De Onfatsoenlijke Vrouw (1991)
en de thriller De Flat (1994). Films uit het oeuvre van Verbong die tegenwoordig in Nederland veel minder bekend zijn dan zijn debuutfilm Het
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Meisje Met Het Rode Haar. Maar toch zijn dit, commercieel gezien, de meest succesvolle films uit Verbongs
carrière. ‘De Flat is in 22 landen verkocht en De Onfatsoenlijke Vrouw in 32 landen. In Israël stond De Onfatsoenlijke Vrouw wekenlang op 1 in de charts.’
Twee jaar na De Flat verschijnt de televisieserie Charlotte Sophie Bentinck. ‘Charlotte Sophie Bentinck is voor
mij toch een heel persoonlijke serie en ik zie het als
een van de beste dingen die ik heb gemaakt.’

Gang. Op dat moment waren er in Duitsland weinig
regisseurs die Engelstalig konden ensceneren. Ik
dacht: waarom niet? Dat is leuk. Even naar LA en New
Orleans. En hiermee kreeg ik ook een Engelstalig
project op mijn cv.’ Een eenmalig avontuur denkt
Verbong. ‘Het was niet de bedoeling om in Duitsland
te blijven.’
Toch verschuift het werkterrein van de Tegelse filmmaker geleidelijk steeds meer naar Duitsland. ‘Ik
kreeg steeds weer nieuwe dingen aangeboden. Tot ik
er drie in één jaar deed.’

Duitsland
Midden jaren negentig krijgt Verbong een aanbod uit
Duitsland. ‘Studio Hamburg vroeg mij om in Ameri- Nadat een gepland project eind 2000 wordt afgeblaka vijf delen te maken van de Engelstalige serie Die zen, krijgt Verbong het scenario van Das Sams (Sproet)
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I k b e n i e ma n d di e h e t l e u k w i l h o u de n . I k h e b g e e n zi n o m v o o r
mi j n b e r o e p te l i j de n . I k w i l e r w e l v a n g e n i e te n

O p d e set v an H on i gfr au e n
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voorgelegd met de vraag of hij interesse heeft om dit in de nu vrijgekomen tijd te verfilmen. ‘Toen ik het script kreeg, had ik geen idee wat het
was. Ik wist niet dat Sams zo’n beetje het beroemdste wezen van Duitsland was. Dus ik las dat ook vrij naïef.’
Met Das Sams verfilmt Verbong de eerste drie boeken rond het brutale
fantasiewezen Sams van kinderboekenschrijver Paul Maar. Voor iedere
sproet in het gezicht van Sams kan een wens worden vervuld.
De film wordt een doorslaand succes. Bijna twee miljoen mensen zien
de film in de bioscoop. De film wordt nog steeds regelmatig op tv uitgezonden en dan zitten er weer vijf tot zes miljoen kijkers voor de buis.
Met Das Sams wint Verbong zowel de prestigieuze Deutsche Filmpreis als
ook de Bayerische Filmpreis. De naam van de Nederlandse regisseur is
hiermee in Duitsland definitief gevestigd.

Humor
De film blijkt nog een andere, onverwachte, winst
op te leveren. ‘Ik vond in die film iets wat ik tot dat
moment nog nooit had gedaan. Dat was humor. En
ironie.’ Een belangrijke reden om dit project aan te
nemen. ‘Ik zag dat als een goede manier om uit te
vinden of ik dat kon. Ik ben daar in gestapt met het
idee om eens een ander facet van mezelf te vinden.’
Tot zijn verbazing blijkt het hem goed af te gaan. ‘Ik
merkte, goh, dat kan ik ook. Iets met humor vertellen. Mensen vinden het leuk. Ze lachen. En dat is niet
zo gemakkelijk. Daarom heb ik heel lang gedacht,
nee, humor in films is niets voor mij.’
Het verandert zijn manier van films maken ingrij-

pend. ‘Met deze film heb ik mijn eigen humor in films
ontdekt. Voor Das Sams had ik nog nooit één grap in
een film gehad. Vanaf Das Sams zie je in al mijn films
ontzettend veel humor, ironie, relativering. Als ik nu
een drama verfilm, ga ik proberen dat licht te ensceneren en als ik een comedy heb, ga ik proberen daar
de ernst van op te zoeken. Dat was voor mij een gigantische stap.’
Films met een beladen onderwerp zoals Ob Ihr Wollt
Oder Nicht (2009), over euthanasie, en Mona Kriegt
Ein Baby (2014), over een 13-jarig meisje dat zwanger
raakt, worden nu door Verbong anders verteld. ‘Dat
is met humor, met liefde, met ironie verteld tot je,
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zeg maar, de lach in je keel blijft steken en niets meer kunt dan tranen
vergieten. Een film als Ob Ihr Wollt Oder Nicht had ik voor Das Sams niet
kunnen maken. Dat was ondenkbaar geweest. Dat is echt een cruciaal
moment in mijn carrière geweest.’
Familiefilms
Met het enorme succes van Das Sams komen ook de verwachtingen en de
druk. ‘Na die film kreeg ik heel veel familiefilms aangeboden, maar dat
wilde ik allemaal niet. Ze wilden ook een vervolg maken op Das Sams. De
hoofdrolspeelster wilde de film niet zonder mij maken. Toen heb ik Sams
in Gefahr toch gedaan.’
Om diverse redenen zal Verbong na Das Sams toch enkele jaren voornamelijk familiefilms maken. In 2005 draait hij Es Ist Ein Elch Entsprungen.
‘Dat was een kerstfilm. Dat wilde ik al jaren. Met pakken sneeuw en zo.
Dat vond ik heerlijk, dus ik dacht die doe ik ook nog, maar nu stop ik er
mee.’
De film blijkt een publiekstrekker en twee jaar later volgt Herr Bello, een
familiefilm over een hond die in een mens verandert. ‘Ik wilde die film echt
niet meer maken. Toch heb ik me door de producent laten overhalen.’
En toch, familiefilms maken gaat Verbong goed af. Al deze films trekken
minimaal 1,5 miljoen mensen naar de bioscoop. En op tv nog eens een
veelvoud daarvan. De films verdienen prijzen en goede kritieken. Ondanks het succes stopt Verbong na Herr Bello definitief met het maken
van familiefilms.

Voor mij is het heel belangrijk dat een film een afgesloten, eigen, vacuüm
getrokken werkelijkheid heeft. Ook als het over de werkelijkheid gaat.
‘Het is nu acht jaar geleden dat ik Herr Bello heb gemaakt en nog iedere
maand krijg ik zo’n film aangeboden. Het zijn heel grote projecten. Ik
krijg er ongelofelijk goed voor betaald, maar ik doe het niet meer. Ik kán
het niet meer opbrengen.’
Vanaf 2009 laat hij de familiefilms achter zich en maakt afwisselend dramatische films, thrillers, comedys en tv-films. Zijn meest recente film is
The Von Trapp Family: A Life Of Music. Hierin wordt het verhaal verteld van
Agathe von Trapp, de oudste dochter in het muzikale gezin Von Trapp
dat wereldberoemd is door de musical The Sound of Music. De film laat
zien dat Agathe von Trapp heel erg met zichzelf moet vechten en met een
trauma dat ze moet overwinnen.
In deze film komt alles bij elkaar. Verbong: ‘Je komt steeds meer onder
druk te staan. Wie ben je nu eigenlijk als regisseur. En ik denk dat dat
met The Von Trapp Family zo’n beetje naar een climax is gegaan. Dat is
namelijk de vermenging van een heel duidelijke opdrachtfilm met een
persoonlijk element. Dat zal niemand als een persoonlijke film zien,
maar voor mij is het dat wel.’
Internationale coproducties
Met The Von Trapp Family: A Life Of Music is de blik van Verbong ook naar
de toekomst gericht. Voor Verbong staat vast dat het voor de Duitse en
Nederlandse film essentieel is om internationaler te denken.
‘Kijk, ik heb The Von Trapp Family ook niet voor niets gemaakt. Dat is een
Engelstalige film. Het is Amerikaans. Ik wilde laten zien dat je hier een
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film kunt maken voor relatief weinig geld, die je naar
Amerika verkoopt. Als ze in Nederland en Duitsland
internationaler zouden gaan denken dan open je echt
nieuwe poorten.
Nederland moet uit zichzelf treden. Nederland is zo
naar binnen gekeerd. Voor een land dat zoveel handel
drijft, is het ongelofelijk. De hele wereld is één groot
geheel geworden. En de enige sprong die ze zien is
Engeland of Amerika. Ik ben naar Duitsland gegaan
en dat is me niet slecht bevallen.’
Het is volgens hem wel een voorwaarde om onderwerpen te kiezen die internationale aantrekkelijkheid
hebben. ‘Er zijn onderwerpen die grensoverschrijdend zijn. Ik ben nu sterk bezig om dit soort projecten
te ontwikkelen. Vorig jaar heb ik met Silke Riemann
het boek Johanna geschreven. Het verhaal gaat over
de weduwe van Theo van Gogh, de broer van schilder
Vincent van Gogh. Die roman bewerk ik nu voor een
internationale film. Dat gaat een heel persoonlijke
film worden. Vanuit Duitsland, België en Nederland
is er interesse om die film mee te financieren. De Von
Trapp Fami-ly kent ook iedereen over de hele wereld.
Of Anne Frank. Het moet een verhaal zijn dat voor iedereen toegankelijk is.’
Een Nederlandse film zal Verbong niet meer maken.

Hij ziet voor zichzelf wel een rol weggelegd als schakel
in internationale coproducties. ‘Ik kan beide landen
nu zo goed bedienen, dan maak ik liever een internationale coproductie. Met mijn neef Pieter Kuijpers
ben ik al een tijdje op zoek om internationaal dingen
te doen.’
Voor Remy van Heugtens film Glückauf ziet hij ook
internationale kansen. ‘Dat is een interessante film.
Voor die film zie ik ook mogelijkheden in Duitsland.
Een remake, bijvoorbeeld.’
Films van Limburgse filmmakers hebben zijn aandacht. ‘Die golf Limburgse filmmakers is hoogst interessant. Ik vind ook dat er een paar bij zijn die echt
een eigen stem hebben. Pieter Kuijpers heeft iets dat
ik niet heb. Die heeft altijd, zoals ik dat dan noem,
straatgeluid in zijn films. Die heeft werkelijkheid
in zijn films. Dat heb ik niet. Glückauf van Remy van
Heugten heeft dat ook. Voor mij is het heel belangrijk dat een film een afge-sloten, eigen, vacuüm
getrokken werkelijkheid heeft. Ook als het over de
werkelijkheid gaat. En dat is voor mij het sprookje
van de werkelijkheid. Het sprookje van de film. Ook
al is het een heel diepgaand en vreselijk verhaal.’
Vanaf juli 2016 draait Verbong de driedelige, historische tv-serie Honigfrauen, over twee Oost-Duitse
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Erkenning
Ondanks al zijn grote successen in Duitsland lijkt de
regisseur in Nederland een beetje uit het zicht verdwenen. ‘Ik denk dat dat wel zo is, ja. Maar ik lijd daar
niet onder.’
Medelijden hoeven we met Verbong niet te hebben.
‘Ik kan echt doen en laten wat ik wil. Het voortzetten
van mijn carrière in Duitsland heeft mij alleen maar
ongelofelijk veel mogelijkheden gegeven die ik in
Nederland nooit zou hebben gehad. Ik geloof ook
niet dat ik dat succes in Duitsland had gehad als ik
had gedacht: ik wil ook dat Nederland me leuk vindt.
Daar moet je in kiezen. Als je naar Duitsland gaat dan
moet je je niet verbazen dat ze je in Nederland niet
meer kennen. Het heeft me meer verbaasd, dan dat
het me heeft gestoord.’
Ondanks de goede reputatie die de regisseur in
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Nederland had, kwamen zijn Duitse succesfilms
amper in Nederlandse bioscopen. ‘Ik denk, maar
dat moet ik echt op een vermoeden baseren, dat ze
me niet helemaal in dank hebben afgenomen dat
ik naar Duitsland ben gegaan. Naar Engeland, oké.
Naar Amerika, oké. Maar Duitsland? Nu, anno 2016,
is Duitsland geaccepteerd en leuk, maar dat was in
1996 nog niet het geval. Niemand heeft het ooit uitgesproken, maar ik heb het wel altijd zo gevoeld.
Toen ik de Deutsche Filmpreis heb gewonnen, en dat
is echt het hoogste dat je daar kunt winnen, werd dat
hier nauwelijks in de kranten vermeld. Terwijl ze het
wel wisten.’
‘Aad de Haas, waar ik mijn eerste filmpje over gemaakt heb op de filmacademie, zei “uiteindelijk
wil je toch de erkenning daar waar je als kind hebt
gespeeld.” Het zou me meer steken als ik in Limburg
uit het zicht zou verdwijnen dan in Nederland. Maar
in Limburg heb ik daar geen klagen over.’ En met een
jongensachtige lach: ‘Voor Limburg doe ik alles.’<

Twan Meusen (Reuver, 1965) is freelance webredacteur, tekstschrijver en fotograaf.
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zussen aan het Balatonmeer voor de val van de muur.
Daarna richt hij zich volledig op internationale projecten. ‘Na Honigfrauen wil ik me concentreren op een
paar grotere internationale bioscoopfilms. Dat is een
beetje de gedachtegang, nu. Maar je weet nooit hoe
het gaat.’

Raven van der Steen (18) DIPLOMA Tweetalig VWO Den Hulster Venlo VERVOLG Bouwkunde TU Delft VERHUIZEN Ik heb een kamer
in Delft want het is te ver om elke dag met de trein te moeten. Ik kom wel geregeld naar Venlo omdat mijn moeder daar woont.
Waar ik na mijn studie ga wonen ligt aan mijn toekomstige baan. MISSEN Mijn moeder DROOM Ik wil een architect worden die over
de wereld verspreid haar gebouwen heeft staan, daarvoor veel moet reizen en veel van de wereld ziet. Mensen moeten zich op hun
gemak voelen in een door mij ontworpen gebouw.

O p de set van T he Vo n Trapp Family

F ot o Pet er d e Ro nd e

BEN VERBONG

BUUN

283

De ach t e rk a nt va n v enlo
hay Swinkels (67) fotografeert de achterkant van venlo.
Buun publiceert een aantal van zijn foto’s.
H e t z ijn n iet d e m e e s t v oor d e h a n d l i g g e n d e p l e k k e n d i e
j e fo t o grafe e rt . Waa r om k i e s j e v oor d e z e b e e l d e n ?

Als mens, maar ook als amateurfotograaf, ben ik op zoek naar de dingen
achter de dingen. Je kunt van de stad prachtige foto’s nemen. Die zijn
er volop. Maar als je, net als ik, geïnteresseerd bent in geschiedenis,
dan zie je vaak een heel andere stad. Plekken waar al eeuwen mensen
wonen, lief en leed delen, kortom leven - en daarvan sporen nalaten.
Die vind je niet in de winkelstraten, niet op een Maasboulevard of in
een nieuw stadskantoor. Ik zoek juist de plekken op die de verbinding
met het verleden vormen. Herinneringen aan de eerste bioscoop in Nederland, het City-theater. Of een geschiedenis die tevoorschijn komt
tijdens de restauratie van de Puddingfabriek. De teloorgang van dingen
levert boeiende beelden op, juist omdat schoonheid en verval elkaar
dan raken. Dat is wat ik met deze fotoserie heb willen vastleggen.
Wat z e gge n z e w a t j ou b e t r e f t ov e r d e s t a d ?

Een stad als Venlo moet veel meer gebruik maken van haar geschiedenis. In de Vleesstraat liggen dezelfde winkels als in elke andere stad.
Maar verleg je je blik naar boven, zie je een nieuwe wereld: prachtige,
soms middeleeuwse gevels. Daarmee kan Venlo zich onderscheiden.
Vernieuwing is nodig, natuurlijk, maar ben zuinig op bepaalde plekken.
Zoals de Luif, het stukje stadsmuur, nu verstopt in de nieuwbouw aan de
Maasboulevard, dat vind ik doodzonde. De geschiedenis van Venlo moet
niet alleen in het Limburgs Museum te zien zijn.
Z ie je d e p l e k k e n p a s a l s j e m e t j e f ot oc a m e r a op z oe k b e n t ?
O f z ie je z e o o k als j e ‘ g e w oon ’ d oor d e s t a d w a n d e l t ?

Ik wandel vaak doelloos door de stad, ook zonder camera. Dat zou ik iedereen willen aanraden. Je ziet dan gevels, achterommetjes, vergezichten, doorkijkjes, waar je normaal aan voorbij loopt. Soms ga ik weleens
snel naar huis om alsnog mijn camera te halen.
I s Ve n lo e e n f a c a d e - s t a d ? I k b e d oe l : d r a a i t h e t h i e r m e e r
d an e ld e rs o m e e n voor k a n t v a n s c h on e s c h i j n , d e n k j e ?

Ik denk nog steeds dat Venlo niet de juiste keuzes maakt. Dat commercie de boventoon voert. Natuurlijk, de stad moet economisch draaien,
maar waarom niet met cachet? Er gaan ook dingen goed: denk aan het
Kloosterkwartier, denk aan Q-4. Maar het kan beter. Van de andere kant:
wie ben ik?
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Natasha Görtjens (18) DIPLOMA Gymnasium Valuascollege Venlo VERVOLG Geneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen VERHUIZEN
Ik woon voorlopig nog in Venlo omdat het reizen goed te doen is en het fijn is als het avondeten na een lange dag op tafel staat
MISSEN De kleinschaligheid van de middelbare school waar ik iedereen uit mijn jaar kende DROOM Patiënten behandelen met een
lach en daarmee een lach op hun gezicht tevoorschijn toveren

Bij een Buunpoll in 2007 w erd het stadskantoor, toen
nog gelegen aan de Peperstraat, als een van de lelijkste
plekken van Venlo genoemd. Met haar nieuw e kantoor in
de Maasw aard beschikt de gemeente over het modernste
en misschien w el mooiste gebouw in de hele regio. Buun
kan er niet aan voorbijgaan. Jac Buchholz sprak met
vier mensen die nauw betrokken w aren bij de bouw en
inrichting van het kantoor. O nz e redacteur Thijs Lenssen,
oud-Venlonaar, kw am vanuit Maastricht poolshoogte nemen en liet z ijn gedachten de vrije loop. De schitterende
f otoreportage is van Egon Notermans.

F oto Pet er de R on de
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Nieuw stadskantoor Venlo
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Nieuw stadskantoor:

e r g i N g h e e l wat wat e r do o r de Na b i J g e l e g e N M a a s , M a a r u i t e i Nde l i J k s ta at h e t e r
da N : h e t Ni e u w e s ta ds k a Nt o o r Va N Ve Nlo.
e r i s a l Ve e l o Ve r g e ze g d e N g e s c h r e Ve N .
o N de r a Nde r e o Ve r h e t c r a dl e -t o - c r a dl e karakter. Maar het gebouw keNt Meer
b i J zo N de r e a s P e c t e N. zo i s de N i e u w e w e r ko M g e Vi Ng Vo o r de g e M e e Nt e a M b t e Na r e N
f e i t e l i J k N i e t a f.

Meer daN
cradle to
cradle,
Meer daN
eeN gebouw
door Jac Buchholz
foto’s Egon Notermans
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We gaan terug in de tijd, naar pakweg 2004. De eerste plannen voor
een nieuw stadskantoor zijn er, maar hoe dat eruit zal gaan zien staat
nog in de sterren geschreven. Wat wel al duidelijk is: activiteit gerelateerd werken wordt het uitgangspunt. Oftewel: daar werken waar dat het
meest effectief is. Dat betekent dat er minder werkplekken komen dan
er medewerkers zijn – minder vierkante meters dus minder kosten – en
dat vaste werkplekken verdwijnen – onder het mom van flexibiliteit en
transparantie. Organisatieadviesbureau Veldhoen + Company is gespecialiseerd in dergelijke projecten, vertelt work-style consultant Sheila
Zautsen. ‘Wij zijn in 2004 door de gemeente Venlo benaderd om mee te
denken over een zo optimaal mogelijke werkomgeving. Dan kijk je naar
de fysieke omgeving, maar ook naar alle processen die daarin plaatsvinden.’
BUUN
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Sh ei l a Z au tsen

ruiMte Voor VeraNderiNgeN
Maar twaalf jaar geleden was er een heel andere situatie, geeft Zautsen aan. Cradle to cradle (c2c) speelde bijvoorbeeld nog niet. Ook op
het gebied van computers, laptops en tablets zag alles er heel anders
uit. Omdat het een langdurig project betrof, werden er kaders gesteld
met daarbinnen heel veel ruimte. ‘Ruimte om veranderingen door te
voeren. Zoals de ideeën van de architect, die op een gegeven moment
werd geselecteerd. En ruimte om de principes van c2c toe te passen,
toen Venlo besloot zich hieraan te committeren.’ Bij die eerste penstreken was volgens Zautsen al sprake van de grote vide met daaromheen
trappen, zodat er een open structuur zou ontstaan met veel contact- en
communicatiemogelijkheden voor de medewerkers. De crux was dat die
medewerker in de nieuwe situatie op elke plek aan de slag kan, in het
gebouw, maar bijvoorbeeld ook thuis of op locatie. ‘Zowel voor de medewerkers als voor de bezoekers moest er een optimale omgeving worden gecreëerd. In samenspraak met de gemeente en architect hebben
we gekeken hoe dat goed in te vullen, vanuit esthetisch en functioneel
oogpunt.’
beter eN sliMMer
Veldhoen + Company bracht alle handelingen van de gemeentemedewerkers in kaart. Keek ook naar de werkpatronen. Zautsen: ‘Het was niet
zo dat we de mensen een geheel andere manier van werken wilden aanleren. Het ging en gaat er vooral om dingen beter of slimmer te doen.
Daar zijn we zo’n twaalf jaar geleden al mee begonnen.’ Er werd gewerkt
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D e c r u x w a s d a t d ie m e d e we rk e r in de nieuwe sit uat ie op elke
plek a an d e s l ag k a n, in he t ge b ouw, maar bijvoor beeld ook t huis of
op loc at i e

met klankbordgroepen, met ambassadeurs die hun collega’s moesten
ondersteunen bij het zich conformeren aan activiteit gerelateerd werken.
De teamleiders werden er op den duur eveneens bij betrokken, onder
andere met trainingen en workshops. Dat proces duurde tot aan de verhuizing half augustus van dit jaar.
Het is spannend hoe het nu gaat verlopen, stelt Zautsen. Zullen de medewerkers gemakkelijk wennen aan hun nieuwe omgeving? ‘Je hebt bij
ieder project een aantal uitdagingen. In dit geval was dat onder meer de
lange termijn van het project. Hoe langer die termijn, hoe vaker je met
veranderingen te maken krijgt. Zo moeten de medewerkers accepteren
dat zaken anders gaan. In de beginperiode gaat het meestal relatief
goed. Mensen zijn heel flexibel en pakken nieuwe aspecten snel op.’ De
valkuil ligt volgens haar vaak na een paar maanden, als oude patronen
weer aan de oppervlakte komen. ‘Dan is het aan de leidinggevenden
om de scherpte terug te brengen. Wij blijven ook altijd nog een tijd bij
een project betrokken. Om te reflecteren, de medewerkers af en toe een
spiegel voor te houden. Hoe lang dat is? Dat varieert per project. Tot we
merken dat activiteit gerelateerd werken helemaal is ingeburgerd.’
Poort Naar de stad
Die nieuwe manier van werken was dus een belangrijk uitgangspunt
voor het ontwerp van het stadskantoor. Architect Hans Goverde van
Kraaijvanger Architects kreeg verder te maken met de eis dat het gebouw aan de c2c-principes moest voldoen. ‘C2c was voor ons destijds
geen nieuw begrip. Vanuit eerdere ervaringen hadden we daar al een
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specifieke visie op ontwikkeld.’ Zo waren er meer aspecten waarmee hij
rekening moest houden. Zoals de ligging. ‘De stedenbouwkundige situatie op die plek was een van de prikkelende randvoorwaarden. Aan de
ene kant ligt er de brug, met de drukke Eindhovenseweg en de spoorlijn.
Daar is sprake van nogal wat verkeerslawaai, en vervuiling. Aan de andere kant bevindt zich het Nedinsco-complex en in het verlengde ervan
enkele woontorens. Met die omgevingsfactoren moesten we uiteraard
rekening houden.’ Goverde wijst op het krachtige silhouet dat is ontstaan door de naast elkaar liggende torens. Met bovendien aan de overzijde van de brug de Romertoren. ‘Die Romertoren en het stadskantoor
vormen met de ertussen liggende brug een soort poort naar de stad.’ Hij
noemt vervolgens de link met het Nedinsco-gebouw, in Bauhaus-stijl.
‘Weliswaar bijna een eeuw oud, maar dankzij de modernistische uitstraling past dat gebouw goed naast het eigentijdse stadskantoor.’
riViereNlaNdschaP
En dat stadskantoor zelf. Een echte eyecatcher. Onder andere dankzij de
groene gevel. Die meer is dan een gevel met groen. Goverde: ‘De gevel
ligt aan de noordzijde, aan de kant van de stad, waar de lucht nogal
vervuild is. Dankzij het groen kan de kwaliteit van de buitenlucht ter
plekke wel tot zo’n 30 procent worden verbeterd. Bovendien zorgt het
groen voor een extra isolatiewaarde en daarmee voor een extra “jasje”
aan de noordkant.’ Hij legt uit dat de afwijkend gekleurde lijnen een
rivierenlandschap verbeelden, een verwijzing naar de Maas, en dat de
ramen – voorzien van driedubbel c2c-glas – als een waterval in het groen
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Go v e r de w i j s t o p h e t kr a ch ti g e s i l h o u e t da t i s o n ts ta a n do o r de
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zijn gepositioneerd. ‘De gevel is een verticale groene tuin die met de seizoenen mee beweegt. Ieder seizoen is de uitstraling anders. Bovendien
zal er biodiversiteit in ontstaan, met vogels, insecten.’
Naast de groene gevel is ook de kas op de bovenste drie verdiepingen
een blikvanger. Goverde vergelijkt die met een billboard, vanwege het
duidelijk zichtbare groen. De kas speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een aangenaam binnenklimaat, maar daarover verderop
meer. ‘De kas verbeeldt de groene ambities van stad en regio, van
Greenport.’ Er zijn meer opmerkelijke details, zowel esthetisch als functioneel, aldus Goverde. Zoals de luifels en zonwering waarmee middels
pv-cellen energie kan worden opgewekt. En de opbouw op het dak ten
behoeve van de zonneschoorsteen.
MoMeNtoPNaMe
Ook over het interieur is volgens Goverde van alles te vertellen. Hij
maakte een integraal ontwerp dat zoals gezegd aansluit bij de ambities van activiteit gerelateerd werken. Daarom is er niet gekozen voor een
klassiek gebouw met verdiepingsvloeren, maar is er sprake van veel
transparantie en heeft de hoogbouw centraal een vide met daaromheen
trappen die op zo’n manier zijn aangelegd dat er gemakkelijk contact
kan worden gelegd met andere afdelingen. ‘Communicatie, informatie
uitwisselen en ontmoeten, daar draait het om. Vandaar die prominente
rol voor de trappen – de liften zijn enigszins verstopt aangelegd. Ook
zijn er allerlei hotspots, plekken waar mensen graag komen en in overleg kunnen gaan.’
Meest opvallende detail van het nieuwe stadskantoor is echter dat het
niet af is. Dat vraagt om uitleg. Goverde verklaart dat dit alles te ma-

ken heeft met de c2c-ambities van Venlo. ‘Dit is een van de eerste grote
projecten waarbij de c2c-principes een rol spelen. Het gebouw is een
momentopname terwijl de ontwikkelingen op het gebied van cradle to
cradle door blijven gaan en zich verbreden. Daar is met het ontwerp op
geanticipeerd. Zo zijn er al schachten aangelegd voor nieuwe technieken, zijn de binnenwanden zodanig ontworpen en gemonteerd dat ze
gemakkelijk te verwijderen en vervangen zijn als er over een aantal jaren bijvoorbeeld beter isolatiemateriaal op de markt komt. Het skelet
van het gebouw staat het langst. Daaromheen zijn verwijderbare schillen aangebracht. Zo kunnen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
houden we het gebouw up-to-date.’
de loNg VaN het gebouw
Ook Royal HaskoningDHV, verantwoordelijk voor onder meer de instal-
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laties, bouwde veel ruimte in voor toekomstige ontwikkelingen, vertelt
projectleider Nick Hendrikx. Daarom zijn tijdens het ontwerpproces
routekaarten met toekomstscenario’s bedacht op het gebied van energie, lucht, water, beheer en materialen. In die routekaarten wordt er
rekening mee gehouden dat de doelstellingen ten aanzien van energieen materiaalneutraal gebruik niet alleen nu maar ook in de nabije toekomst kunnen worden behaald. Zo beschikt het stadskantoor over een
warmte-koude-opslag-systeem (WKO). Uniek is dat dit systeem alvast is
voorbereid op de aansluiting van andere, toekomstige gebouwen. Hoe
meer gebouwen op het systeem worden aangesloten, hoe effectiever
het kan worden.
Het gebouw kent de nodige geavanceerde toepassingen, merkt Hendrikx op. Daarin speelt de kas een belangrijke rol. Die vormt als het ware
de long van het gebouw. ‘Een groot deel van het jaar althans. Via die kas
komt verse ventilatielucht binnen en die wordt door het daar aanwezige groen gezuiverd. Deze verse ventilatielucht wordt via luchtkanalen
tot op de werkplekken gebracht. “Gebruikte” ventilatielucht gaat via
de centrale vide naar boven en wordt daarbij op een natuurlijke manier
ondersteund door de zonneschoorsteen. In die zonneschoorsteen zijn
boven op het gebouw zwarte platen aangebracht. Als die worden verwarmd door de zon, ontstaat onderdruk waardoor de lucht het gebouw
uitgezogen wordt.’
helofyteNfilter
In het gebouw is verder een warmte-terugwinsysteem aangelegd. Daar-
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L u c h t u i t he t ge b ouw word t v a n bovenaf die spouw ingebr acht
en z o g e l i j k mat ig m oge lijk v e rd e e ld . Via splet en in de gr oene wand
z oekt d i e l u c h t zic h e e n we g na a r b uit en. O mdat de lucht daar bij de
pla n t e n r aak t , o n tsta a t h e t re inige n de effect

M i ch el We i je r s

mee wordt warmte uit de afgevoerde lucht gewonnen waarmee de verse
ventilatielucht alvast kan worden voorverwarmd. Tussen de groene gevel en het gebouw is ruimte vrijgelaten, een zogenaamde luchtspouw.
‘Lucht uit het gebouw wordt van bovenaf die spouw ingebracht en zo
gelijkmatig mogelijk verdeeld. Via spleten in de groene wand zoekt die
lucht zich een weg naar buiten. Omdat de lucht daarbij de planten raakt,
ontstaat het reinigende effect.’ Hendrikx wijst dan op het helofytenfilter
aan de zuidkant, een wateropvangsysteem dat hemelwater, water van
wastafels en douches zuivert. Het hemelwater wordt gebruikt als irrigatiewater voor de groene gevels, gezuiverd water wordt gebruikt voor
toiletspoeling. ‘Een helofytenfilter is vrij uniek bij een gebouw met deze
functie. Naar andere toepassingen hebben we, onder meer met de TU
Eindhoven, uitgebreid onderzoek gedaan om de installaties zo optimaal
mogelijk te laten aansluiten op de c2c-ambities van de gemeente.’
eyeoPeNer
Tot slot het woord aan Michel Weijers, directeur van het C2C Expo Lab
en sinds 2008 projectleider namens de gemeente bij de realisatie van
het stadskantoor. Dat was kort nadat het besluit was gevallen te gaan
bouwen volgens de c2c-principes, legt hij uit. ‘De trigger was de in
2007 uitgezonden Tegenlicht-documentaire Afval is voedsel over cradle
to cradle. De gemeente besloot die principes onderdeel te maken van
haar beleid. Dat leidde ertoe dat ook het nieuwe stadskantoor een c2ckarakter moest krijgen.’ Maar dat was, herinnert hij zich, gemakkelijker
gezegd dan gedaan. ‘We zijn gaan brainstormen, gaan nadenken over
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hoe we bijvoorbeeld het ontwerpproces moesten inrichten. Samen met
het ontwerpteam heb ik toen de fout gemaakt dat we alles meteen honderd procent goed wilden doen. Daar liepen we op stuk. Dus hebben
we contact gezocht met Michael Braungart – samen met William McDonough grondlegger c2c – en zijn naar Hamburg gegaan om bij hem
een training te volgen.’ Een eyeopener, geeft Weijers aan. Ze leerden
dat ze niet een volledig doorwrocht ontwerp hoefden te maken, maar
de focus op enkele essentiële thema’s moesten richten en daar roadmaps aan moesten koppelen. ‘Laat ik een voorbeeld noemen. We hadden de ambitie om volledig de eigen energie op te wekken. Dat kon op
dat moment echter nog niet, maar in de toekomst wel, wisten we. We
hebben onze aanpak daar op afgestemd. Dat gold ook voor het materiaalgebruik. Niet alle toegepaste materialen zijn c2c, omdat ze er nog
niet waren. Maar het ontwerp is zodanig dat ze op enig moment vervangen kunnen worden door producten die wel c2c-gecertificeerd zijn.
Bepaalde aanpassingen zijn de afgelopen jaren al doorgevoerd.’
slooPbestek
Vanuit de politiek kwam de opdracht dat het stadskantoor geen lab
moest worden, maar een functioneel gebouw waarin beproefde technieken en materialen zijn verwerkt. Een gebouw dat de ambities van de
gemeente uitstraalt, een icoon dat laat zien dat c2c alle ruimte laat voor
mooie oplossingen. Dat is zowel aan de buiten- als binnenzijde absoluut
gelukt, vindt Weijers. En ja, hij kent de kritiek over de kostprijs, maar,
geeft hij aan, daar staan fors lagere exploitatiekosten tegenover waar-
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door de terugverdientijd korter duurt. En dan is er het gezondheidsaspect, zegt hij. ‘De fijnstofreducerende groene gevel zuivert de lucht in
de omgeving. Maar dankzij de lucht die via de kas binnenkomt en het
groen in het gebouw, heerst er tevens een heel gezond binnenklimaat.
Daarnaast maken we gebruik van tapijt dat fijnstof bindt. Dat en andere
maatregelen moeten leiden tot fors minder ziekteverzuim.’ Bijzonder
noemt Weijers eveneens de afspraken die met betrokken partijen zijn
gemaakt. ‘Neem de meubels. Die worden over tien jaar tegen een restwaarde van 18 procent teruggenomen en c2c verwerkt. Ook uniek is dat
we van de aannemer bij de oplevering meteen een sloopbestek hebben
gekregen waarin vermeld staat dat, als het gebouw ooit wordt afgebroken, de materialen worden hergebruikt.’
Al met al, besluit Weijers, kijkt hij terug op een enerverend en heel speciaal project. Een project dat welbeschouwd nog niet af is. ‘Ik denk dat
Venlo een uniek gebouw rijker is, een mooie aanwinst voor de stad met
als bijzonder kenmerk dat het geen statisch bouwwerk is, maar een
stadskantoor dat mee evolueert met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van c2c.’ <

Jac Buchholz (1966) is freelance redacteur voor bladen als Bouwen aan Monumenten, Stedenbouw, Limburg
Onderneemt en Navenant. Hij is tevens eindredacteur van Ondernemend Venlo. Twee jaar geleden debuteerde
hij als thrillerschrijver met ‘Demonen’.
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Nieuw stadskantoor:

zoete
wraak

De gemeente Venlo stuurde me een brief over

haar nieuwe bezoekadres. Een sympathiek gebaar,
vond ik, vooral omdat ik al zes jaar niet meer in Venlo
woon. Ik voelde me meteen weer een beetje bij het
stedje van lol en plezeer horen.
Het zette me aan het denken.

door Thijs Lenssen
foto’s Egon Notermans
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Zou het stadsbestuur álle oud-inwoners hebben laten opsporen? Had het verhuisbericht iets te maken
met trots op die kersverse aanwinst aan de Maas?
Weg met die sluimerjaren op het Kazerneterrein. Ik
nam de brief op als een verkapte uitnodiging om het
nieuwe kantoor zo snel mogelijk te komen bekijken,
als visitekaartje dus.

Er lijkt alle reden om trots te zijn, zowel voor de gemeente als voor de burgers. De berichten in de media
zeiden genoeg. Zo’n 250 buitenlandse gasten hebben zich al vergaapt aan het hypermoderne gebouw
dat de principes van cradle to cradle omarmt. Een gebouw ‘met groene gevel, zonneschoorsteen en champignons’, schreef de krant lang voor de opening. Het
stond er echt: champignons! Worden straks in de
kelder gekweekt. Op de bovenste etages bevindt zich
een glazen kas met vijver en bomen - ‘de long’ van
het gebouw, volgens projectleider Michel Weijers.
Draagt bij aan de luchtkwaliteit. Plaatjes versterkten
het verhaal, vooral die vegetatie aan de buitengevel
sprak tot de verbeelding.
Als dat maar goed gaat, op den duur.
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Ik moest onwillekeurig denken aan de boeken van
Jacques Hamelink die ik als scholier las. In Ranonkel
groeit een armetierig plantje uit tot een wilde wingerd, een ‘duizendarmige ranonkel’, die in weergaloos tempo een huis (en een hele stad) overwoekert.
Ik bladerde er nog eens in: ‘Dwars door de wanden brak
de plant zich ruim baan, het huis veranderde in een bouwval, een ruïne. De raamkozijnen en deurlijsten vielen, door
de vochtige wortels verpulverd, naar binnen, het glas knapte in duizend kleine scherpe scherven uiteen.‘
Een schrikbeeld.
Mijn nieuwsgierigheid werd er extra door gevoed.
Net als door die roffelende trom over het flexwerken:
vaste werkplekken verdwijnen, behalve voor de bestuurders, las ik in de krant. In vaktermen heet het
dat de ambtenaren zich moeten conformeren aan activiteit gerelateerd werken, dat wil zeggen dat ze daar
moeten gaan werken waar dat het meest effectief is.
Aan je eigen bureau, dacht ik altijd, met portretjes
van vrouw en kinderen in het vizier, naast je agenda
en paperassen. Maar een eigen bureau zit er voor de
meesten niet meer in, en niemand zal die foto’s telkens meezeulen. Ik vergis me, die foto’s staan tegenwoordig natuurlijk gewoon op ieders smartphone en
laptop. En je kunt overal inpluggen. Desnoods ga je
thuiswerken. Dat mag nu blijkbaar.
Vijfentwintig jaar geleden werkte ik zelf enige tijd
bij de gemeente. Het stadskantoor lag toen nog als
een steenpuist aan de Peperstraat. Maar we hadden
een fraai uitzicht op de meanderende Maas, daar in
de kantoortuin op de vijfde verdieping. Als iemand
koffie ging halen, liep hij langs de bureaus van zijn
directe collega’s om ook hun kopjes te verversen. Dat
zal nu minder soepel verlopen.
Je hoort de dialogen al.
‘Hé, ik was je al aan het zoeken. Zit je nu hier te werken?’
‘Schei uit, ik kan mijn draai niet vinden.’
‘Ik ook niet.’
‘Weet jij misschien waar Jan zit?’
‘Thuis, denk ik.’
‘Ik morgen gelukkig weer. Koffie?’
Maar goed, in het nieuwe gebouw zijn er naar verluidt
juist veel meer contactmogelijkheden, door de open
structuur van het gebouw. Met daarbij een wirwar
aan trappen, als in de tekeningen van M.C. Escher, zo
stond eveneens in de krant.
Op naar Venlo dus, naar de Maaswaard, om het kantoor aan de Hanzeplaats 1 met eigen ogen te kunnen
zien. Onderweg moet ik weer aan Hamelink denken
en aan verhalen die de ronde doen. Zou het waar zijn
dat er al blaadjes op de toetsenborden vallen? Zullen
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ze binnen in het gebouw niet gek worden van kwetterende vogels en binnendringende insecten? Ik fantaseer verder. Slingeren de ambtenaren straks aan
lianen door het gebouw? ‘Heerlijk, die open ruimtes.’
Nee, niet flauw gaan doen. De plantengroei zal vast
in toom worden gehouden; de glazenwassers krijgen
waarschijnlijk gezelschap van hoveniers. De gemeente weet heus wel wat ze doet.
Komt goed.
Na een klein uur zie ik het groene gebouw verschijnen, bij het oprijden van de Maasbrug vanuit Blerick.
‘Chill!’ zegt een dj op de autoradio toevallig op het
juiste moment. Jawel, in het echt is het kantoor nog
mooier dan op de foto’s, blijkt al meteen. Ik kijk snel
naar de ramen. Die lijken zich - vooralsnog - een weg
terug te happen in de opdringerige plantenmassa.
Eerst maar eens naar binnen, via de parkeergarage
onder het gebouw, zoals op de website van de gemeente wordt aanbevolen.
Goeie routing, geen vuiltje aan de lucht. Helemaal
beneden ontdek ik boomstammen en klimop die al
tot halverwege de pilaren reikt. Hier komen wellicht
ook die champignons. ‘Deze deuren gaan niet volledig open’, staat boven bij de uitgang naar de Eindhovenseweg - een vriendelijke waarschuwing.
Links de draaideur in en daar sta ik in de grote ontvangsthal, die tevens werkhal blijkt, gezien de vele
bureaus en balies verderop. Ook van binnen is het
gebouw indrukwekkend - om stil van te worden. En
er heerst een prettige sfeer. Een van de twee receptionistes vraagt attent of ze me kan helpen.
‘Ik kom even een kijkje nemen’, zeg ik.
‘Maar natuurlijk, dat kan, u kunt overal vrijelijk rondlopen, tot op de eerste verdieping.’
Wandelruimte genoeg, heb ik al gezien. Ik loop bewonderend van voor naar achteren, van links naar
rechts door het gebouw, en geniet van het uitzicht
naar buiten. Ik lees tekstflarden op de wand in het
midden: ‘tomaten en techneuten’, ‘energie uit licht’,
‘hier kweken we ideeën’. Er zijn meer bezoekers, ze
worden geholpen aan de balies of zitten te wachten.
Her en der zitten ook medewerkers geconcentreerd
achter een bureau. Je kunt er zomaar langs lopen of
zelfs bij gaan staan! Ze hebben het prima naar hun
zin, lijken geen enkele last te hebben van de bezoekers. En geen familiefoto’s te zien. Ook geen dwarrelend groen trouwens. Slechts enkele bureaus zijn
leeg - Jan zal thuis werken.
Een medewerkster zwaait naar een collega, op een
van de vele trappen twintig meter verderop.
Adembenemend zijn ze, die trappen; hun houten bekleding is tot in de nok te volgen. Escherachtig inderdaad, en je kunt de lak nog ruiken. Ik snuif er gezonde
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lucht bij en neem grote stappen naar de eerste verdieping. Ook hier zitten medewerkers aan bureaus.
Ze worden niet afgeleid door het fraaie uitzicht.
‘Ha koppie’, roept een bode naar een man die nog
hoger klimt.
Ik zonder me af in de cocon van een oorstoel en laat
de indrukken bezinken. Dadelijk beneden toch even
vragen waar die champignons precies te zien zijn.
‘Champignons?’ De ene receptioniste reageert verbaasd. ‘Zijn die hier dan?’
‘In de kelder toch?’ opper ik.
‘Nee’, helpt de andere, ‘volgens mij ergens boven in
het gebouw, maar daar kunnen we nu niemand toelaten. U kunt het beste naar de open dagen komen, op
15 en 16 oktober.’
Weer buiten kijk ik omhoog naar de gevelplantjes en
zie dat twee, drie langere scheuten zich uit de groene
massa hebben gewurmd.
Te voet maak ik een rondje rotonde. De laagbouw
aan de Eindhovenseweg oogt gedateerder dan ooit.
Dat krijg je met vernieuwingen als deze. Ik kijk naar
de plek waar de Roestflat eens stond, landmark van
het befaamde naoorlogse Brugplan, maar overleefd
en gelukkig allang gesloopt. Het nieuwe stadskan-
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toor steekt die flat naar de kroon. Het vroegere GAKkantoor, dat met een vooruitgeschoven post naar de
rotonde sluipt, lijkt opeens een stuk kleiner. Maar
álle oudere gebouwen in het centrum lijken kleiner
geworden sinds de oprichting van de Romertoren. En
alle hoogbouw stoort gek genoeg niet meer; ze drukt
oprechte stedelijke allure uit, bedenk ik terwijl ik
mijn auto ga ophalen.
Thuis aan mijn eigen bureau kom ik tot een conclusie. Parallel aan de gemeentelijke schaalvergroting,
de fusies met Arcen & Velden, Tegelen en Belfeld, is
Venlo er stedenbouwkundig op vooruitgegaan.
Er moet een verband zijn.
De stad als levend wezen: terwijl de logistieke havens de bloedsomloop op gang hielden, zorgden de
omliggende dorpen voor verse zuurstof. Die kwam in
het stadshart naar boven. Venlo veerde overeind. De
Maasboulevard werd een parel. Theater de Maaspoort
kroop uit zijn schulp. Uit het gruis van het gemeentekantoor verrees een grensverleggend poppodium.
Operatie kloppend hart ging verder. De bypass naar
het Kazerneterrein in Blerick bleek nodig voor het
implanteren van twee nieuwe ‘longen’, om op de
woorden van projectleider Weijers voort te bordu-
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Z o u h e t w aa r zijn d a t e r a l b la adjes op de t oet senbor den vallen?

ren. De Nedinscotoren ademt een roemrijk verleden,
het stadskantoor frisse toekomstlucht. En de bypass
wordt straks een kabelbaan naar een heus fort.
Het nieuwe stadskantoor heeft een enorme meerwaarde. Als het echt een keer helemaal moet worden
afgeschreven, kan de sloophamer blijven liggen.
Een heuglijke morgen in mei. Tuinfluiters en mestkevers stromen toe. Bij het raam waar de eerste scheuten het glas bepotelen, knipt de burgemeester een
lint door. De natuur kan aan de slag, zoals in Ranonkel:
‘Met schurende geluiden sloopte de plant in een verwarde
maar nochtans op een duidelijk doel gerichte beweging de
muren, de vloeren, maakte hij één groot gat, als een aarddier dat zijn hol graaft en daarbij blindelings en zeker te
werk gaat.’
Cradle to cradle to the max.
Toen Buun negen jaar geleden haar lezers vroeg om
de lelijkste plekken van Venlo te kiezen, scoorde de
steenpuist aan de Peperstraat, die ‘vervuilde, grijze
grauwe massa’, zoals een inzender het omschreef,
hoog. Zouden we nu een verkiezing voor het mooiste
gebouw uitschrijven, dan zou het stadskantoor ongetwijfeld nog meer stemmen krijgen.
De zoete wraak van een groeikristal aan de Maas. <
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