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Natuurlijk is het even wennen voor u. De Buun heeft
er in de zes jaar dat ze als kwartaalmagazine verscheen
heel anders uitgezien dan het jaarboek dat u nu in handen houdt. Toch zult u snel merken dat het jaarboek
net zo vertrouwd is als het blad. De mooie mix van
onderwerpen is gebleven, net als de aandacht voor de
fotografie en de vormgeving. Eigenlijk gaat het jaarboek
verder waar het magazine ophield.
Het verschijnen van dit eerste jaarboek is ook een
gepast moment om terug te kijken op de zes jaar dat
De Buun als kwartaalmagazine verscheen. In die zes
jaar verzorgde de redactie samen met een keurkorps
van medewerkers 22 nummers, een dubbelnummer en
drie extra uitgaven. Voorwaar geen geringe score. En
dan hebben we het niet eens over de inhoud gehad.
Die werd, zo hebben we van veel kanten gehoord,
door de lezers zeer op prijs gesteld. Een abonnementenaantal van tussen de 400 en 500 en een totale oplage van 800 exemplaren per nummer onderstreept die
waardering.
Die appreciatie is mooi, maar legt de redactie tevens
de plicht op om met het jaarboek op dezelfde manier
voort te gaan. Gelukkig is dat geen zware plicht. De
redactieleden hebben plezier in hun werk en menen er
in te zijn geslaagd een jaarboek te maken dat de kwaliteit van het magazine minstens evenaart.
Of dat echt zo is, bepaalt u. Veel lees- en kijkplezier.
De redactie

BUUN 1

BUUN 2000 - COLOFON

INHOUDSOPGAVE

De Buun is een cultuur-historisch jaarboek voor
Venlo, Blerick en Tegelen.
Redactie-adres:
Bisschop Schrijnenstraat 28, 5914 RZ Venlo.
Tel.nr. 077-3517674
Redactie:
Koen Eykhout, Tilly Eykhout, Adri Gorissen, Phil
Janssen, Jan Rambout en Kees Verbeek
Medewerkers aan dit nummer:
Martin Bergevoet, Emma Crebolder, Hans Dekkers,
Xavier van Dijk, Jacq Grubben, Hans Liebregts, Frans
Linders, Ruud Linssen, Twan Meusen, René Palmen,
Mieke Smits, Harrie Teunissen, Mariet Verbong en
John Wevers
Vormgeving:
Hélène Hermans en Harm Langenkamp
Fotografie:
Henk Croonen, Jan van Enckevort, Frans Linders,
Gemeentearchief Venlo, Lé Giesen, Jacq Grubben,
Louis Grubben, Gé van den Heuvel, Jan van Kleef,
Leo Koot, Museum Het Kruithuis Den Bosch, Theo
Kuipers, Piet Lap, Jos Schoonen, Geer Selen, Mieke
Smits, André Bakker en Jan van Soest
Afbeelding cover:
Jacques Peeters
Druk:
Drukkerij Knoops B.V., Venlo
Uitgever:
Stichting Cultuur-Historische Publicaties voor het
Stadsgewest Venlo
Verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een
artikel berust altijd bij de auteur van het betreffende
stuk.
ISBN: 90-76758-01-8
Winkelprijs: 35 gulden

Voorwoord

1

Colofon

2

Inhoudsopgave

2

Kroniek: oktober 1998

4

“Weest wilkom dan heijlighe pijne”
De zeventiende-eeuwse zuster Mechteldis van Lom

5

Kroniek: november 1998

20

Een gezegende bibliotheek op de Ulingsheide
De kloosterbibliotheek van de paters Trappisten

21

Boekje en mapjes en doosjes in Venlo
Boekbindster Hennie den Dekker
De eeuw was nog jong 1 en 2
Uit het Venlose politiearchief in 1900

Jacques Holtman, violist die liever schilder had
willen worden
Cartoon

31

32

49

Kroniek: februari 1999

53

De eeuw was nog jong 4

53

Venlona: gezelligheid, traditie en een beetje chique
Ger Withag en mannenzangvereniging Venlona

54

Kroniek: maart 1999

57

VVV: de jeugd voorop
Het jeugdplan van de Venlose Voetbal Vereniging

58

Het beest zingt
Verhaal van Hans Dekkers

62

De vraag
Romanfragment van Mariet Verbong

67

Kroniek: april 1999

73

Tijd is daar
Gedicht van Emma Crebolder

66

Kroniek: december 1998

33

Een Venlose ridderroman en de kruistochten rond 1200

74

Architect Jacq. L. Grubben: veelzijdig en productief

34

De eeuw was nog jong 5

77

34

Blericks raadslid droomt van bewoonde brug
Cartoon

78

Kroniek: mei 1999

80

Niets mooier dan de kleur van roest
Schilder Piet Lap

81

De eeuw was nog jong 3

Venlo, oost - west, met Maastricht is het ook niet alles
Venlo van dorp naar stad

Kroniek: januari 1999

2 BUUN

26

“Wij willen het verhaal van Limburg vertellen”
Jos Schatorjé en het nieuwe Limburgs Museum

46
48

Cobra, Tegelen en keramiek

87

Eric Toebosch’ berichten uit het tussenrijk

92

Traditie bij Herman van der Avoort en Frans Nauts
Twee Noord-Limburgse schilders

96

De eeuw was nog jong 6

100

De mantel der liefde
Venloos patroonheilige Martinus van Tours

101

Kroniek: juni 1999

111

Frank Scheffer is bijna meester
De muziekdocumentaires van filmer Frank Scheffer

112

Archeologische vervalsingen in Venlo
Amateur archeoloog Leo Keus

118

Kroniek: juli 1999

120

De hoedenmaker van Venlo
Huub Haanen

121

De eeuw was nog jong 7

125

Breder en verder kijken
De commissie stadskwaliteit

126

Kroniek: augustus 1999

130

De Maaskade in 1999
Werk van de Venlose Amateur Fotografen Vereniging

131

Kroniek: september 1999

136

BUUN 3

Russische vrachtwagenchauffeurs, die in Venlo gestrand
zijn vanwege de economische
crisis in hun land, staan verschrikkelijk in de weg en worden vriendelijk verzocht om
op te hoepelen. Waar moeten
ze dan heen? vroegen de jongens en meisjes van de media
aan de gemeente. Domme
vraag natuurlijk. Het is niet de
taak van de gemeente zich
daarom te bekommeren.
BOERENBRUILOFTSGEVOEL 1.

Venlo ontvangt de Hein
Roethofprijs voor de “wijkgerichte aanpak” in VenloNoord van de criminaliteit.
Veel drugs natuurlijk, wat
anders? En dus zijn de verwachtingen
in
de
Bolwaterstraat en aan de Kaldenkerkerweg hooggespannen: ooit zullen ook zíj in de
prijzen vallen. Toch?
BOERENBRUILOFTSGEVOEL 2.

Vroeger hoorde je de bewoners van ‘t Ven eigenlijk nooit
over zoiets als gifbelten in hun
buurt. Kennelijk konden ze
daar goed mee leven. Nieuws
wordt deze vervuiling pas, als
bekend wordt dat er een
asielzoekerscentrum wordt
gevestigd: de buurt komt in
het geweer. Dus, actiegroep,
overlegplatform, bewonerscomité of hoe dat ook heten
mag. Ontroerend toch, al
deze oprechte zorg voor de
ge-zondheid van toekomstige
BOERENBRUILOFTSGEVOEL 3.
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medeburgers.

“O Heere, ick dancke U, dat ick niet en ben als

Een bom slaat in en de stoppen slaan door als minister
Netelenbos de A73 en A74
niet volgens eerdere afspraken wil laten aanleggen. Jo
Wijnen nuanceert in het DDL
de opwinding door er fijntjes
op te wijzen, dat bestuurlijk
Limburg door getouwtrek in
het verleden zelf ook voor
vertraging heeft gezorgd.
Maar de publieke verontwaardiging over de minister is
inmiddels een Limburg-issue
geworden en dus een Heilige
Plicht, en ingezondenbrievenschrijvers in het DDL wijzen
Wijnen aan als publieke vijand
nummer 1. Wat moet zo’n
man ook met een eigen
mening?
BOERENBRUILOFTSGEVOEL 4.

andere welghestelde menschen, ghesonde,
sterck,

Het DDL is voor ons aanwezig bij een overleg van de
Nederlandse Spoorwegen
met omwonenden van het
emplacement aan de Kaldenkerkerweg
en
de
Vierpaardjes. De verslaggever
tekent het woord “hinderbeleving” op. Wij staan open
voor taalvernieuwing.
Hoe is het met je?
“Niet zo best. Vandaag twee
hinderbelevingen. En een
stresservaring.”
Dat is inderdaad niet best.
Hoe hanteer je dat? Hoe ga je
om mét?
“We hebben het natuurlijk
wel richting naar elkaar toe
uitgecommuniceerd, dus er is
nu wel weer meer sprake van
een win-winsituatie. In mezelf
dan.”
Heel ultiem dus?
“Best wel.”

verzucht

maer

kranck,

pynelyck,

de

zeventiende-eeuwse

zuster

Mechteldis van Lom dankbaar. Dankbaar, omdat
haar

misvormde

lijf

en

haar

ziekelijke

gesteldheid haar in staat stellen te lijden voor
God en te leren dit lijden in blijmoedigheid te
dragen. Wie van God houdt zeurt niet over wat
persoonlijk ongemak. Sterker nog, wie zich
met de hemelse Bruidegom wil verenigen
zoekt de versterving, het vasten, het ongemak

BOERENBRUILOFTSGEVOEL 5.

Burgemeester Schrijen in datzelfde interview in DDL:
“Venlo kan best wat extra uitstraling en allure gebruiken.”
Gelukkig is oktober jaarlijks
vooral ook de maand van het

schoon;

manck, ende onghevalligh naer den lichaem”,

K. V.
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Oktober 1998 , de maand van
het “boerebruiloftsgevoel”,
dat volgens burgemeester
Schrijen (op dat moment een
half jaar in functie) in het
Dagblad van 16 oktober
Venlo 365 dagen per jaar
moet zien vast te houden,
want “...de bewustwording
van de potentie van Venlo
moet beginnen bij de mensen
op straat”. Oktober werd dan
ook een leuke maand.

om die liefde te beproeven en te versterken.
Mechteldis

ontvangt

het

lijden

als

een

geschenk juist om het te kunnen overwinnen.
Haar leven vormt een belangrijk hoofdstuk in
het verhaal van de contrareformatorische beweIllustratie: Zegelstempel van de annunciaten (auteursrecht Rijksarchief

ging tijdens de eerste helft van de ze-

van de engel Gabriël aan Maria, dat zij een zoon zal baren. Het randschrift

ventiende

TIONE CONVET(us).“ 1615.

Transcedron.

Limburg, foto F. Bastings). Het stelt de annunciatie voor, de aankondiging

luidt “SIG(illum) SORORVM ORDI(nis) B(eate) M(ariae) DE ANNVNTIA-

eeuw

in

het

Venlose

klooster

“Weest wilkom dan heijlighe pijne”
echteldis van Lom wordt rond 1600 in Venlo
geboren uit een oud regentengeslacht. In 1619
treedt ze in in het klooster Transcedron en na
haar proefjaar wordt ze slotzuster. Het is de tweede helft
van de Tachtigjarige Oorlog en ze maakt de nodige
Spaanse en Staatse belegeringen en beschietingen mee.
Omdat ze lichamelijk gehandicapt is en vaak ziek, zal haar
bijdrage aan het huishouden gering zijn. Evenals aan de
uitvoerige verbouwing van het klooster. Maar ze heeft de
gave van het woord en schrijft devote teksten op bestaan-

M

BOERENBRUILOFTSGEVOEL 6.

KEES VERBEEK
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Medezuster Agnes van Huyn, geschilderd door een tijdgenoot (GA Venlo).

de melodieën. Het handschrift met die teksten, verzorgd
door haar nicht en medezuster Elisabeth van Lom, ligt in
een kluis bij de Stadsbibliotheek Maastricht. Enkele van
haar teksten voorziet zij zelf van muziek - “nieu vose”
staat er dan boven. Dat betekent ‘nieuwe melodie’ - en ze
staat dan ook te boek als Venloos vroegste componist. Na
een langdurig ziekbed overlijdt zij in 1653.
In haar religieuze gedrevenheid gaat het er niet slechts om
het goede te doen in een wereld die voor verbetering vatbaar is. Bovenal gaat het haar - en haar medezusters - om
de persoonlijke beleving van Gods aanwezigheid en “een
gheheel verliesen van haeren eyghen wille”. Ze wil niets
anders doen dan wat God wil. En dat betekent niet minder dan de uitschakeling van haar eigen wil.
Dit past in de rijke mystieke traditie die Nederland kent.
Het is ook karakteristiek voor de Contrareformatie, die
door een sterk gevoelsmatige benadering van God en
godsdienst de gelovigen aan de Kerk tracht te binden. Zij
geven buitengewoon krachtdadig gestalte aan hun vroomheid. Er is niets te zien van de tuttigheid en kwezelachtigheid die we - ik althans heb die neiging soms - gewend zijn
aan nonnen toe te schrijven. De overgave aan het ideaal is
totaal. En hartstochtelijk voert ze strijd tegen de grote en
kleine zwakheden die zij op haar weg tegenkomt.

“Eene sonderlinghe soethertigheid”

Mechteldis’ biograaf is de Venlose pater Matthias
Croonenborgh. Rond 1640 is hij - achttien jaar oud -
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biechtvader in Transcedron en dus geestelijk leidsman
voor zijn biechtelingen. Hij is ook lector in de filosofie,
waarschijnlijk aan de Latijnse school in Venlo, een soort
eerstefase priesteropleiding. Op latere leeftijd zet hij een
omvangrijk oeuvre op zijn naam van stichtelijke werken
vol spirituele oefeningen, zoals zijn Troostelyck Onderwys
voor Deught-Minnende Zielen die door den Doornaghtighen
Weg der Bekoringhen gheleydt worden. Zijn werk vindt grote
aftrek in de Zuidelijke Nederlanden. De verschillende
delen van zijn Fonteyne der liefde van den ghecruysten Jesus
worden tot in de negentiende eeuw herdrukt.
Hij opent zijn reeks in 1673 met Het Ryck-Deughdigh Leven
van de Hoogh-Edele Gheboren Maghet Suster Agnes Maria
Huyn van Amstenraedt ende van eenighe andere, de welcke in
eene uyt-nemende Religieuse Volmaecktheydt hebben uytgeschenen in de Kloosters van Venlo ende Loven der Orden van
Onse Lieve-Vrouwe, ghenoemt Annuntiaten. Boektitels in die
tijd laten doorgaans weinig ruimte voor misverstand over
de inhoud. Het wordt uitgegeven te Leuven. De Universiteitsbibliotheek Nijmegen bezit er nog een exemplaar van.
Zijn boek bevat ook een hoofdstuk over zuster Mechteldis
van Lom. Het is een echt vitenboek.Viten zijn stichtelijke
levensbeschrijvingen. Ze dienen ter lering en vermaning.
Ze bestaan uit de beschrijving van belangrijke, nastrevenswaardige deugden van voorbeeldige nonnen. Waar
nodig wordt de waarheid gestileerd weergegeven of aangedikt. Wie ze leest moet op zijn hoede zijn. Er wordt weliswaar niet gelogen, maar leest hij waarheid of verdichtsel?
Over het algemeen bevatten viten geen ‘ondeugden’, tenzij deze triomfantelijk overwonnen worden. De biografische gegevens zijn doorgaans beperkt tot de data van de
geboorte, het plechtig afleggen der kloostergeloften en het
zalig sterven. Vergeefs zoeken we naar zaken als uiterlijke
kenmerken en opleiding. Soms vinden we iets over de
afkomst en dus altijd een bloemrijke opsomming van religieuze wapenfeiten. Meestal blijven de viten - zuster- of
broederboeken, zoals ze ook wel worden genoemd - in het
klooster en zijn ze bestemd voor latere generaties kloosterlingen. Het komt weinig voor dat een werk als van
Croonenborgh bij een uitgever in druk verschijnt.
Volgens Croonenborgh zit het er al vroeg in dat
Mechteldis naar het klooster gaat. Immers, al “van haere
kindtsche jaren begonst sy teekenen te gheeven van een
toekomende Godtvruchtigh leven”. Hij roemt “hare
goede naturele ende in-gheboren soete complexie (...) een
groot verstandt, ende eene sonderlinghe soethertigheid
om alle behoeftighe menschen te helpen”. Kortom, een
prettig karakter, een goed verstand en een bijzondere
hulpvaardigheid.
Dit is ongetwijfeld waar. Maar kunnen er ook andere,
minder nobele maar meer praktische en even legitieme
overwegingen bij Mechteldis’ intrede een rol spelen?
Motieven die Croonenborgh - omdat ze nu eenmaal niet
stichtelijk zijn - eenvoudig niet vermeldt? En waarom
geen huwelijk, de enige andere mogelijkheid voor een
jongedochter en al evenzeer een geschikte entourage voor
een lief karakter?

Dit laatste is typisch een vraag van de moderne lezer,
want in de zeventiende eeuw is een lief karakter nog geen
huwelijksmotief. Als man en vrouw een verbintenis aangaan, zijn het vooral twee families die zich om machts- of
handelspolitieke overwegingen aan elkaar binden.
Vinden de echtelieden elkaar vervolgens meer dan aardig,
dan is dat een prettige bijkomstigheid. Wel is het zo dat
onder invloed van de Hervorming wederzijds respect in
het huwelijk langzaamaan belangrijk wordt.
Er moet dus winst zitten in een huwelijk. Winst die groter
is dan het verlies dat de familie lijdt door de bruidsschat
die ze de dochter meegeeft. Zo’n bruidsschat omvat niet
zelden een deel van de landerijen, zodat kostbare grond in
de andere familie terecht komt. Huwende dochters betekenen dus een aantasting van het familievermogen. Als
daar nu maar politieke macht of toekomstige handelszekerheid tegenover staan, dan is dat geen verlies maar een
investering.
Zijn dergelijke voordelen bij een huwelijk niet te halen,
dan is het klooster een goed alternatief. Dat kost weliswaar ook een flinke som geld, maar er is meestal geen
kostbare grond mee gemoeid, hooguit het tijdelijk vruchtgebruik ervan. Dit is de reden waarom laatmiddeleeuwse
kloosters zoveel en veelal uitsluitend adellijke dames herbergen, die vervolgens de kloosterregels niet altijd geheel
in acht nemen; daar komen ze immers niet voor!
Is een voordelig verstandshuwelijk voor Mechteldis niet
weggelegd? Of is ze moeilijk uit te huwelijken vanwege
haar handicap? Want dat ze lichamelijk gehandicapt is,
staat wat mij betreft vast. Het blijkt wel uit het citaat aan
het begin van dit artikel: anders dan mooie, gezonde en
sterke mensen is zij ziekelijk, mank en “onghevalligh naer
den lichaam”. Daar zou je enige stilering in kunnen zien:
zichzelf klein en onwaardig maken om de schoonheid en
grootheid van God te benadrukken.
Er zijn echter nog twee aanwijzingen voor haar handicap.
Medezuster Emilie Mudders, die op verzoek van pater
Matthias haar herinneringen aan enkele zusters noteert,
doelt vrijwel zeker op Mechteldis’ lamheid als zij over
haar “impotent ende seer pijnlijkck ligham” schrijft. En
volgens Croonenborgh noemt medezuster Agnes Huijn
haar “dit kleyn verneutelt menschken”, een klein, onvolgroeid, dwergachtig vrouwtje, een ‘neut’. Een stijlfiguur?
Dat kan het zijn als het een functie heeft. Bijvoorbeeld als
zij ondanks haar gebrek grote fysieke krachtsinspanningen verricht die anderen niet verrichten. Maar daar is
geen sprake van. En dan nog, als het al een stijlfiguur zou
zijn, dan zou die toch een kern van waarheid moeten
bevatten.
Ik mag dus aannemen dat zij inderdaad zo klein en verneuteld is als zuster Agnes opmerkt. En ook nog mank,
zoals ze zelf zegt. Maakt dit haar tot een moeilijke partij
op de huwelijksmarkt? Is het klooster misschien een verstandige oplossing van twee ouders die in een goede toekomst voor hun kind moeten voorzien?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat we bij gebrek aan
dagboeken en brieven niet weten of handicap en familiekapitaal een rol spelen in het besluit naar het klooster te

gaan. We houden het dus op pater Matthias en de door
hem gemelde “in-gheboren soete complexie” waarmee ze
intreedt.
Van dit intreden ontbreken overigens exacte gegevens. De
kroniek, het Leges-Boeck dat over de hele zeventiende
eeuw van Transcedron wordt bijgehouden bevat een
namenlijst, die echter net in die periode een lacune vertoont. Croonenborgh geeft wel een aanknopingspunt. Hij
noemt Mechteldis’ sterfjaar 1653 en vervolgt “...naer dat
sy 33. jaren in dese Religie Godt ghetrouwelyck ghedient
hadde”. Dat leidt tot 1620. Uit overeenkomstige formuleringen in de levensbeschrijvingen van medezusters weten
we dat het hier gaat om de professie: de aflegging van de
kloostergeloften, de definitieve toetreding. Bij de annunciaten gaat daar een proefjaar aan vooraf. De novicen, de
nieuwelingen, dragen het ordekleed al en leven het kloosterleven ook zo veel mogelijk mee. Wederzijds is er echter
nog ruimte om te beoordelen of dit wel zo’n goede keus
is. Zo komen we op 1619, maar ik sluit niet uit dat
Mechteldis al op jongere leeftijd met het klooster in aanraking komt. Wellicht via haar vader die immers deel uitmaakt van het stadsbestuur. Uit verschillende gegevens
blijkt dat Transcedron een belangrijke plaats inneemt in
de Venlose gemeenschap en dat bestuurders er veel contacten hebben. Bij feestelijke gebeurtenissen komen ze
naar de mis en schuiven ze mee aan tafel.

“Inder Ooden buiten vendelo”

Om iets meer te begrijpen van Mechteldis en haar leefwereld is het nodig iets te vertellen over de geschiedenis van
het klooster Transcedron en de annunciaten in Venlo.
Daarvoor gaan we naar 1582 naar de plaats waar nu de
kapel van Genooi staat. Sinds 1423 wonen daar in het
“conuent van Marien dael gheheeten inder Ooden buiten
vendelo” de zusters van de Derde Regel van St.Franciscus, de tertiaressen. In 1582 wordt dit klooster
door hervormingsgezinden geplunderd en platgebrand.
De zusters zien zich genoodzaakt te vertrekken.
Het is niet de eerste uitbarsting van godsdienstig geweld
in Venlo. Al in 1566 treden er in het buitengebied hagenpredikers op, hervormde predikanten. In het open veld
stellen ze in navolging van Luther en Calvijn misstanden
in de kerk van Rome aan de kaak. Zo spreekt de predikant
Christianus Synapius uit de vrijheerlijkheid Hörstgen
onder een eikenboom op de pachthoeve Wijlrehof. Maar
later dringen de hervormers ook de stad zelf binnen,
ondanks verwoede pogingen van de bestuurders om hen
buiten de muren te houden.
Het gewone volk herkent veel van de misstanden waartegen de predikers van leer trekken. Bekend zijn de spotprenten die over het “roomsche broet” in omloop zijn.
Zoals de tekening van de armelijk geklede Jezus op zijn
ezeltje tegenover de natuurlijk rijk uitgedoste paus op zijn
edel paard. Of die van nonnen en paters die zich in
elkaars gezelschap voornamelijk om hun libido bekommeren, zich intussen tegoeddoend aan wijn en vet
gebraad.
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Transcedron ligt ingeklemd tussen Vleesstraat, Kleine Beekstraat
en Spoorstraat. Cedron betekent beek - de Sloterbeek, waarnaar
later de Grote en Kleine Beekstraat genoemd worden. Het klooster ligt dus over de beek, vanuit het centrum gezien.
In 1795 verjagen Franse soldaten de zusters uit hun klooster.
Transcedron komt in particuliere handen en wordt onder meer
enige tijd als opslagruimte gebruikt. In 1879 kopen paters dominicanen het klooster. Ze laten het in 1880/2 restaureren door de
architect Johannes Kayser. In 1944 wordt het vernield bij bombardementen op de Maasbrug.

De plattegrond is van 1914 (Uyttenbroeck, GA Venlo).

De kritiek is niet nieuw en de verhalen gaan al vele tientallen jaren rond. Verontwaardiging alom dus en die leidt
in 1566 ook in Venlo tot een beeldenstorm. Altaren en
beelden van onder meer Transcedron en de St.Martinuskerk moeten het ontgelden. Maar daarbij blijft
het niet, het zal nog vele jaren onrustig zijn. En - zoals we
wel vaker zien bij godsdienstoorlogen - gaat het niet
alleen over geloofsvrijheid, maar ook over armoe en banditisme. Zo worden in 1578 de kerken van Geldern en
Wachtendonk door de hervormden in beslag genomen.
Het garnizoen van Straelen plundert kerken in Arcen en
Velden. In Venlo zelf vernielen protestantse troepen van
de prins van Oranje het Transcedronklooster. De cellenbroeders die er tot dat moment wonen, vertrekken uit
Venlo. De Kruisheerenkerk in de Vleesstraat wordt in een
paar maanden tijd tot twee maal toe geschonden en ten
slotte als hervormde kerk in gebruik genomen. In 1579
raakt het stadsbestuur in hervormde handen. Het verbiedt katholieke godsdienstoefeningen. Vier jaar later - in
1583 - probeert men de grotere St.-Martinuskerk in bezit
te nemen, maar een krachtdadige Venlose bevolking - de
vrouwen voorop - weet dit voornemen te verijdelen.
Slechts enkele maanden daarvoor is “het conuent van
Marien dael” in Genooi doelwit van een plunderende
menigte. Het Leges-Boeck: “Ao. 1582. op sinte Lambertus

8 BUUN

dach [29 september] sijn de ketters wt dese stat vendelo
(die welcke te voren gues geworden was) gecomen, ende
hebben de voorseijde kerck met het geheel cloester in
brant gesteken, Daer waeren doen noch omtrent 30.
Susteren, maer daer waster te vooren wel omtrent 50. oft
60. geweest, dan doer de perikuluese tijden en waerender
doen soo veel niet ontfanghen.” Een groot klooster dus,
waar echter vanwege alle troebelen de laatste tijd niet
zoveel novicen meer zijn aangemeld.
De nu dakloos geworden zusters worden in Venlo opgevangen in een bevriend klooster of gaan weer thuis
wonen. Later verblijven ze enige jaren als groep in
Roermond. Begin 1599 keren de elf overgebleven zusters
weer terug naar Venlo. Het stadsbestuur geeft hun toestemming om in het klooster Transcedron hun leefgemeenschap te herstellen.

“De salighe veranderinghe”

Het eerste wat de zusters in 1599 in Transcedron te doen
staat is puinruimen. Het gebouw is al sinds het vertrek in
1578 van de cellenbroeders niet meer als klooster in
gebruik. Het is volledig uitgewoond door de dertien
gezinnen die er wonen.
Ondanks de primitieve omstandigheden groeit het con-

vent echter flink en in enkele jaren tijd worden zo’n veertien jonge meisjes als novice aangenomen.
Of moeten we niet ‘ondanks’ schrijven maar ‘dank zij’?
Het is immers bekend hoe armelijk het klooster erbij ligt.
Kennelijk zijn de novicen niet uit op een beschermd en
luxeleven, ofschoon toch velen van hen van adellijke of
minstens hoge afkomst zijn. Mechteldis van Lom bijvoorbeeld stamt uit een oud Venloos magistratengeslacht, dat
al sedert het einde van de dertiende eeuw aan het stadsbestuur deelneemt. Ook vader Hubertus van Lom is “in
synen tydt Schepen, ende Borghemeester der selve Stadt”.
Volgens pater Croonenborgh is hij “begaeft met Gheestelycke, ende tydelycke Goederen”, een welgesteld man.
Medezuster Barbara de Put is eveneens afkomstig uit
gegoede Venlose kringen en verre familie van Erycius
Puteanus over wie we nog te spreken komen. Zuster
Agnes Huijn is een “Hoogh-Edel Gheboren Maghet” en
gravin van Amstenrade. Men zou wat comfortabeler
levensomstandigheden bij dit gezelschap verwachten.
Transcedron is echter geen luxe klooster zoals het stift in
Thorn dat uitsluitend adellijke vrouwen met bijpassende
vorstelijke bruidsschat toelaat. In Transcedron zijn ook
meisjes uit zeer eenvoudige milieus en met een bescheiden bruidsschat welkom. Gevolg is overigens, dat het
convent enkele malen vanwege grote armoede in zijn
voortbestaan wordt bedreigd.
Geen luxeleventje dus, maar geestelijke volmaaktheid,
onthechting van materiële banden en opgaan in God. We
kunnen ons voorstellen, dat de meer dan povere huisvesting van Transcedron daartoe een beter uitgangspunt
vormt en een sterker prikkel is dan een comfortabele
voorziening.
Toch zit het de eerste jaren na hun terugkeer naar Venlo
niet goed met het geestelijk leven. Er is weinig streven naar
volmaaktheid en er is nauwelijks sprake van onthechting.
Veel zusters hebben persoonlijke bezittingen en onderhouden vriendschappelijke betrekkingen buiten het klooster.
Het is duidelijk dat de kloosterregels ernstig in de versukkeling zijn geraakt. Waarschijnlijk is dat een gevolg
van het ongeregelde leven dat ze leiden sinds de verwoesting van hun nederzetting in Genooi. In Roermond
was dat al enigszins gebleken: “sooden schade tijtelijck
grodt was, en was hij geestelijck niet cleijnder”. De bisschop was al eens langs gekomen om op straffe van
excommunicatie te bepalen dat het slot moest worden
heringevoerd.
Het slot is het deel van het klooster dat alleen voor kloosterlingen toegankelijk is. Zelfs de kloosterpater, die toch
geestelijk leidsman is, komt er niet in. Slotzusters komen
in principe ook niet buiten het slot en al zeker niet buiten
het klooster. Het contact tussen het slot en de overige
delen van het klooster verloopt via de schijf, een soort
sluiskamer. De schijfzuster heeft de delicate taak toe te
zien op wat er in en uit gaat.
Al in Roermond dus hield geen van de zusters het slot,
terwijl dat toch een wezenlijk onderdeel is van het kloosterleven. In Transcedron is het al niet anders. Het zijn zo
rond 1605 vooral de jongeren die zich ontevreden tonen

over deze en andere laksheden. Behalve dat er geen slot
is, wordt er slechts drie maal per week een mis gelezen.
Slechts af en toe horen ze een “sermoon” of preek: tja, dan
hadden ze net zo goed “inde werelt” kunnen blijven! Na
de dood van moeder zuster Matia draagt zelfs niemand
meer de sluier, behalve de ondermoeder. En die verzet
zich zelfs openlijk tegen herinvoering van het slot!
Het is duidelijk dat er niet alleen letterlijk puingeruimd
moet worden. Ook geestelijk herstel is hard nodig. Zoals
elders komt ook hier de Contrareformatie op gang: de zuivering en herordening van de rooms-katholieke kerk van
binnenuit. Het bijzondere van Transcedron is, dat de contrareformatorische beweging hier niet een offensief is van
buikige kerkbestuurders die terreinverlies hebben geleden op de hervormden. De beweging hier komt van jonge
meisjes, vijftien, zestien jaar oud. Ze zijn nog maar net in
het klooster, maar vinden weinig weerklank voor de religieuze idealen die ze koesteren. Ze raken ontgoocheld en
verzetten zich tegen zoveel nalatigheid. Steun en stimulans hierin vinden ze bij de kloosterpater en de biechtvaders; dat blijkt wel uit het Leges-Boeck. Ik ga hier verder
niet op die beïnvloeding in, omdat uit de beschrijvingen
ook blijkt, dat de zusters hun klacht als iets van henzelf,
als iets eigens ervaren: zíj vinden dat er te weinig geestelijk
leven is en zíj vinden dat er wat moet gebeuren.
Ze zinnen dan ook op mogelijkheden om toch vorm aan
hun ideaal te geven en gaan de sluier dragen. Ze discussiëren met de ouderen, maar krijgen weinig weerklank.
Als in juni 1611 de Roermondse bisschop “Iacobus vander
borch” het klooster visiteert, trekken enkelen de stoute
schoenen aan en klagen hun nood bij hem. Met enig succes, want Van der Borch eist dat de nonnen “int gemeen
sonder eijghendoem moesten leven, ende in oprechte
gehoorsaemheijt”. De meesten nemen de jongere medezusters hun loslippigheid bepaald niet in dank af. Ze houden hen “voor verraeders, die alle dinghen aen sijn
hoochweerden hadden geclapt” en zijn niet van plan zich
al te veel van de bisschop aan te trekken. Dit noopt kloosterpater Willem Hesius enkele maanden later tot een donderpreek. Hij houdt de zusters voor “datmen teghen de
ghehoorsaemheijt doende dootsonde dede”. Drie zusters
kiezen eieren voor hun geld en voegen zich “aerbeijdende
daer nae oock seer neerstelijck”.
De ouderen - hun positie verzwakt zienderogen - trachten
de jongeren onder druk te zetten, maar slagen daar niet
in. Integendeel, dezen brengen de bisschop op de hoogte,
die daarop besluit Transcedron nogmaals te bezoeken. Hij
spreekt elke non onder vier ogen en onderzoekt of ze
“oock noch eijghen burssekens hadden”. Hij schrijft voor
dat de zusters al hun geld bij elkaar leggen, hetgeen
prompt gebeurt! Ten slotte geeft hij aanwijzingen voor het
slot en hij eist dat gesluierde nonnen zich niet meer buiten
de kloosterpoort laten zien. In november 1611 wordt het
slot gerealiseerd.
Hoewel het geld bijeengelegd is, bestaat er de vrees, dat
enkele zusters nog aan persoonlijke dingen gehecht blijven. Als voor Pinksteren in 1612 de was gedaan moet worden, verzinnen de jongeren een list. Ze gooien hun wasBUUN 9

goed op een hoop en verwijderen alle merktekens zodat
het bijna onmogelijk wordt er nog eigen kleding op na te
houden. De opzet slaagt, want “hier nae ontfinck een
Iegelijck wt de handen van ondermoeder het gene dat hem
van noede was”. Veel later - in de jaren dertig - wordt het
gewoonte om zelfs bij tamelijk onbeduidende dingen niet
meer het persoonlijk voornaamwoord ‘mijn’ te gebruiken.
Zo spreken ze bijvoorbeeld over “onse neuse-doeck” zonder daarmee de pluralis majestatis te bedoelen.
Als ze enige tijd de “gerusticheijt van het slot” proeven
ontstaat de drang naar meer. Nog meer beslotenheid om
“godt neerstelycker te moghen dienen”. De vraag is alleen
hoe dit vorm te geven.
In de loop van 1614 overweegt een flink aantal zusters
onafhankelijk van elkaar Transcedron te verlaten en haar
heil in een ander klooster te zoeken. Zodra het de ondermoeder, zuster Barbara de Put, duidelijk wordt dat dit vrij
algemeen leeft, roept zij de zusters na het avondgebed bijeen: “Susteren wij sijn alte saemen van wil oft meninghe
ons oorden te veranderen ende in een ander cloesterte
gaen, het genedat wij daer doen souden dat laat ons hier
doen. Soo moeghen wij bij malcanderen blijven ende laet
ons godt eendrachtelijck bidden (...) dat Sij ons van Godt
vercrijghen al sulcken mannier van leuen als hem alder
behagelicxte is”. Met andere woorden: wat we los van
elkaar in andere kloosters willen doen, kunnen we hier
gezamenlijk doen zodat we bij elkaar blijven. God zal ons
wel wijzen welke levenswijze hij van ons verlangt.
Het is een doorbraak die zowel blijdschap als verwarring
geeft. Blijdschap vanwege de zo verrassend herwonnen
gezamenlijkheid. Verwarring omdat nog niet direct duidelijk is hoe het verder moet. Ze zijn nog steeds tertiaressen maar blijkbaar geeft die orderegel te weinig mogelijkheden of stimulans voor hun devotie. Wat dan wel? De
regel van de clarissen misschien? Waarschijnlijk ál te
streng voor sommigen.
Het voert te ver om de verschillen tussen de orden hier te
beschrijven, maar voor de zusters is het min of meer een
zaak van levensbelang. Ze zoeken raad bij de minderbroeders, die hun de weg wijzen naar de annunciaten.
Deze orde, in 1500 gesticht door de Franse koningin
Jeanne de Valois, ontleent zijn naam aan de aankondiging
- de Annunciatie - van de engel Gabriël aan Maria dat zij
door de Heilige Geest bevrucht zal worden en Gods Zoon
zal baren. Maria staat model voor de orderegel: met en
door Maria zoekt de annunciate haar Bruidegom.
Helemaal toevallig is het advies van de minderbroeders
niet. De figuur van Maria - moederlijk, menselijk, gevoelvol - spreekt de gelovige direct aan. Daarom past de
Mariadevotie precies in het officiële contrareformatorisch
offensief van de kerk. Geloofsbeleving, meer nog dan geloofsovertuiging, is de kern van de strategie. Ik kom daar
nog op terug als ik de muziek van Mechteldis behandel.
Het moederhuis te Leuven stuurt een zware delegatie om
de hervorming in juiste banen te leiden. Dat is niet alleen
het startsein voor een rijker geestelijk leven, maar ook
voor de herbouw van Transcedron.
Allereerst de kerk, die een zogenaamde dubbelkerk
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wordt, voor Nederland een zeldzaamheid. Beneden ruimte voor de Venlose bevolking, die de kerk kan betreden
zonder door het klooster te hoeven lopen. En boven een
ruime verdieping voor de nonnen die zo de diensten kunnen bijwonen zonder zich onder het publiek te hoeven
mengen. De kerk wordt in 1619 gewijd, waarna de bouwactiviteiten zich verplaatsen naar het klooster zelf. De
bouw wordt gefinancierd met onder meer “almissen [aalmoezen]” van Venlose notabelen en bedelopbrengsten uit
Holland en Wallonië en in 1631 afgerond.

“In tijde van recreati”

Het dagelijks leven waaraan Mechteldis vanaf 1619 deelneemt, wordt in belangrijke mate bepaald door deze
nieuwbouw. Oude muren gaan tegen de vlakte, metselaars, schrijnwerkers en leidekkers gaan aan de slag, een
klok wordt gegoten. Naast vaklieden zien we “wt liefde”
gewone burgers op het werk verschijnen en in 1625 leent
de kapitein van het garnizoen zelfs enkele tientallen soldaten uit om onder de refter een kelder uit te graven.
Ook de nonnen zelf zijn actief en ze schrikken niet voor
terug zware en soms smerige karweitjes. Zo verzetten ze
grond op een plaats waar jaren daarvoor wc-putten geslagen zijn. Mater-ancilla voorop, dan de ondermoeder en
vervolgens “elck naeden graet”, een soort anciënniteit:
wie het eerst geprofest is, komt het eerst aan de beurt.
Het meer gewone dagelijkse werk bestaat uit onder meer
de zorg voor de linnenkamer, de maaltijd en het bierbrouwen voor eigen gebruik. Koffie en thee zijn nog onbekend,
het oppervlaktewater is door vervuiling onbetrouwbaar
en wijn is duur in deze streken. In de zeventiende eeuw
drinkt iedereen - vrouwen, kinderen en religieuzen niet
uitgesloten - dagelijks bier aan tafel. Veelal bier van eigen
brouwsel. Zo ook in Transcedron.
In het “werckhuijs” worden onder het toeziend oog van
de “meestersse van ‘t werck” kleren vervaardigd en versteld, tenen manden gevlochten voor fruit en groente, en
zakken genaaid voor granen en peulvruchten.
Pachthoeven in Velden, Straelen, Wachtendonk en Kessel
leveren onder meer suiker, gember, peper, kaas, boter,
gerst, boekweit, erwten, eieren, hoenders, vlas en hop.
Groente komt van de hoeve bij Genooi, waar het door de
lekenzusters wordt opgehaald. Dit is niet zonder risico,
want buiten de muren schuimen allerlei ongure elementen de wegen af op zoek naar buit.
Omdat de boog niet altijd gespannen kan blijven, schrijft
het constitutieboek of ordereglement een dagelijks uur
recreatie voor na de avondmaaltijd. In dat uur geen werk,
gebed, bezinning of kapittel, maar hooguit een licht handwerkje of één van Mechteldis’ “liedekens tot gheestelyck
vermaeck in tijde van recreati”.
Ook op hoogtijdagen vermaken de zusters zich beschaafd
en vooral stichtelijk met geestelijke spelen, geschreven
door zuster Mechteldis met behulp van Agnes Huijn. Het
zijn “schoone comedien, utdruckende den geheellen handel des inwendigh leven, die te samen vermackelijck en
mede seer gheestelijck sijn”.

Kloosterkerk van Transce-dron

rond 1915 (GA Venlo). Het
interieur is eind negentiende,

begin twintigste eeuw geheel

gemoderniseerd.
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Waarschijnlijk gaat het hier om de verschillende samenspraken die Mechteldis schrijft. Zoals die waarin Maria
zich bij de engel Gabriël beklaagt over het vele leed dat
over haar gekomen is. Of de samen sprack tussen den Engel
bewaerder ende de siele, waarin deze laatste om bijstand
smeekt in zijn “swaere douleur” en de engelbewaarder op
zijn beurt oproept tot vertrouwen.
Dergelijke dialogen zijn het spel van vraag en antwoord,
van smeekbede en troost, van vertwijfeling en aanmoediging, herkenbare situaties kortom voor de toehoorders.
Ze bieden door hun opbouw de gelegenheid een godvruchtige redenering te ontvouwen, een zienswijze te
opperen of een verkeerd inzicht te weerleggen. De leer- of
bezinningsstof spreekt in deze vorm meer aan dan wanneer het als geleerd referaat gepresenteerd wordt. De
methode vindt lange tijd toepassing.

“Nieu vose”

De liederen en samenspraken staan merendeels op
bestaande melodieën. Het Maria soet, mijn voorsprackers
bijvoorbeeld wordt gezongen op de wijs van t’Was een
rijck fraij borgers kint. Een ander lied krijgt de melodie
mee van de bekende middeleeuwse ridderballade Het
Portatief bespeeld door engel. Geschilderd door Memling rond 1485.
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daght sigh in den Oosten. De praktijk van de contrefact nieuwe teksten op bestaande muziek - is in de
Middeleeuwen en nog ver daarna heel gebruikelijk. Het
heeft niets te maken met wat men tegenwoordig al gauw
plagiaat zou noemen. Ook veel bekender dichters als
Bredero maken er veelvuldig gebruik van en nemen als
uitgangspunt vaak liedjes die vrijwel iedereen kent, zodat
de nieuwe tekst makkelijk meegezongen kan worden.
Zelfs worden bekende werken met bekende melodieën
gecombineerd, waarbij de relatie tussen tekst en muziek
soms komisch aandoet. Zo wordt psalm 150 - “Hallelujah!
Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel
Zijner sterkte!” - gezongen op de melodie van het wat
meer profaan aandoende Die bruyt en wou niet te bedde.
Toch is daar dan niets koddigs aan. Men wil ermee bereiken, dat “den jongen juecht” op deze wijze eerder stichtelijke dan “sotte vleeschelyke liedekens” gaat zingen. Het
is niet bekend of het nodig is ook de Venlose annunciaten
te behoeden voor enig lichtzinnig kwinkeleren.
Of Mechteldis de wereldlijke orginelen goed kent is een
beetje onduidelijk. Volgens Wijngaards, die in 1957 op
haar werk promoveerde, gaat zij hoogstwaarschijnlijk uit
van eerdere contrefacten uit Nieuwe gheestelycke refereynen
ende liedekens uit 1603 van pater Van Spoelberch. Metrums

en schema’s van Mechteldis komen vaak meer overeen
met Van Spoelberchs varianten dan met de oorspronkelijke teksten. Mechteldis noemt de wereldlijke titels wel
steeds in de aanhef van haar eigen gedichten. Dit bewijst
echter niet dat ze ze ook kent. Ze kan ze ook van Van
Spoelberch overschrijven.
In haar beeldspraak volgt Mechteldis de beeldentaal van
haar gemeenschap en haar tijd. Jezus’ wonden bijvoorbeeld beschrijft ze als “vif heijte sonne”, “prieel vol
vreughden” en als “vif open fonteijnne”. Het lijden van
Jezus schildert zij met een goed penseel, een “pincentien
goet”. Het zijn beelden die in de Contrareformatie veel
gebruikt worden.
Veel overeenkomsten zijn er ook met begrippen uit het
meditatieboekje dat zuster Sara Herlin speciaal voor
Transcedron samenstelt. Waarschijnlijk is het Mechteldis
die hier zuster Herlin navolgt. Zíj komt immers in 1614 uit
het Leuvense moederhuis naar Venlo om de nieuwe spiritualiteit in Transcedron te vormen en ze vestigt tradities
lang voor Mechteldis tot de orde toetreedt.
Dat zij zich van min of meer stereotype beelden bedient en
de gewoonten van haar gemeenschap volgt, typeert het
dichterschap van zuster Mechteldis. Het gaat in haar verzen weliswaar over haar eigen gevoelens en haar persoonlijke verhouding tot God, maar ze is er niet op uit zichzelf
als persoon te portretteren. Door de taal te spreken die
haar medezusters vertrouwd in de oren klinkt, vertolkt zij
hun gezamenlijke gedachtegoed en geeft zij mede vorm
aan de gemeenschap waarvan zij deel uitmaakt.
Daarnaast zet zij een literaire traditie voort die volgens
sommigen terugvoert tot Ruusbroec en Herp en soms
zelfs zuster Berta Jacobs of Suster Bertken, die in 1514 in
Utrecht overleed. Maar het is de vraag of Mechteldis zich
zelf wel van die lijnen bewust is. Is zij op de hoogte van
de literatuur van haar tijd? Als ze al enige literaire scholing heeft, dan dateert die van voor haar intreden in 1619
in het klooster. Zijn er thuis bij de familie Van Lom literaire avonden geweest? Dat is goed mogelijk in een dergelijk
welgesteld milieu, maar weten doen we het niet.
Natuurlijk zijn er in het klooster bijbels en liedboeken
aanwezig. Maar daar houdt onze kennis over haar achtergrond op. Van haar schrijverschap kennen we alleen haar
verzen en kunnen we met enige zekerheid iets veronderstellen over de dienende functie in Transcedron. Naar de
wortels ervan kunnen we alleen maar gissen.
Hetzelfde geldt voor Mechteldis’ muzikale achtergrond.
Transcedron heeft in haar tijd nog geen orgel; dat wordt
eerst in 1655 voor achthonderd gulden op het koor aangebracht. Mogelijk beschikt het klooster voor die tijd over
een portatief, een draagbaar orgeltje. En misschien zelfs
dat niet, want het huis is arm en in de lijst van schenkingen kom ik niets van dien aard tegen.
Zeker is wel dat het klooster een ‘rectrix chori’ kent, een
koorleidster. Als er iets te vieren valt, klinken het Te deum
laudamus en het Veni creator op onder haar bezielende leiding. Achtereenvolgens wordt deze functie bekleed door
zuster Mechteldis van Hinsbeck en zuster Catharina
Hendrikx.

Mechteldis van Lom beperkt zich tot de liedjes tijdens de
recreatie. De melodieën zijn niet specifiek Venloos. Ze
komen in verschillende middeleeuwse bundels voor en
circuleren in het hele zuidelijke deel van de Nederlanden.
Kent Mechteldis de volkse klanken die op straat te horen
zijn? Ongetwijfeld heeft ze - voor ze geprofest werd - een en
ander opgepikt van kermis en jaarmarkt, waar rondtrekkende speellieden hun werk doen, al dan niet samen met
wagenspelers, komedianten, jongleurs en flessentrekkers.
Vedel, draailier, mondharp, bombas, hakkebord en rommelpot zal ze zeker gehoord hebben. Wij kennen ze van de
schilderijen van Jan Steen, de volkse instrumenten en
volksmuziek, makkelijk om op te dansen of mee te brullen.
De gegoede burgerij feest bij gelegenheid ongetwijfeld
dapper mee, want heel groot zal de afstand niet altijd zijn
tussen de verschillende sociaal-economische groepen.
Zeker niet op de kermis of tijdens het carnaval. Maar de
rijkeren onderscheiden zich ook en thuis hebben ze waarschijnlijk de instrumenten die we bij Johannes Vermeer
zien: klavecimbel, virginaal, gamba, luit en vedel. Hoe
vaardig ze ermee zijn vinden we in geen enkele bron
terug. In de steden echter is het niet ongebruikelijk dat
welgestelde families muziekavondjes houden waarop ze
elkaar dapper toezingen en -spelen, terwijl ze zich de wijn
en verse vruchten goed laten smaken.
Sterker nog, de muziekbeoefening behoort min of meer
tot de gewone sociale omgangsvormen in die kringen,
evenals de dans en het schrijven van gedichten. De kennis
daarvan ontvangen de kinderen niet op de stadsscholen,
het basisonderwijs, maar veelal van huisonderwijzers of
in een klooster dat zich daarop toelegt. Zeker de meisjes
zijn voor hun vervolgscholing op dergelijke onderwijsvormen aangewezen.
Nogmaals, we beschikken niet over documenten waaruit
blijkt, dat het in Mechteldis’ jeugd thuis zo toegaat, maar
het is goed denkbaar. Vermeer schildert namelijk niet zo
specifiek Hollandse als wel stadse tafereeltjes die men in
heel West-Europa wel kan aantreffen. Venlo is weliswaar
Amsterdam niet maar wel een stad van zo’n vijf- tot zesduizend inwoners. Men mag veronderstellen dat in de
open handelsstad die Venlo is, iets van die zeventiendeeeuwse beschaving doordringt uit bijvoorbeeld Maastricht, Aken, Leuven...
Maar wat speelt en zingt men dan? In Holland laat
Sweelinck met zijn ensemble in notabele huiskamers
meerstemmige psalmzettingen horen, maar een groot
talent als deze Amsterdamse Orpheus is tot nu toe helaas
niet uit Venloos verleden naar voren gekomen. De vraag
is van belang, omdat uit het handschrift dat in Maastricht
bewaard wordt, blijkt dat Mechteldis niet alleen contrefacten maakt. Enkele gedichten zijn voorzien van muziek
en de tekst “nieu vose”, nieuwe wijs. Zij componeert dus
ook zelf en ondergaat en verwerkt ongetwijfeld de muzikale invloeden van haar tijd.
Welke zijn die ontwikkelingen en hoe bereiken ze Venlo?
In de tweede helft van de zestiende eeuw ontstaat in Italië
in de wereldlijke muziek de ‘monodonie’, eenstemmige,
instrumentaal begeleide zang. De nadruk komt op het
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Aarden beeldje (GA Venlo). Een van de kostbare bezittingen van het klooster.

Het stelt de Madonna voor, staand op de maansikkel terwijl ze de slang ver-

trapt. Waarschijnlijk rond 1700.

woord te liggen en daarmee op de verstaanbaarheid.
Daarmee zet men zich af tegen de ‘polyfonie’ of meerstemmigheid van de renaissance, waarin de componist de
tekst vier of vijf of soms meer dan acht verschillende
melodische lijnen geeft, die onderling goed samenklinken. Een prachtig en spannend muzikaal geheel waarin
de woorden helaas vaak niet goed te verstaan zijn.
In de nieuwe muziekstijl wordt de tekst eenstemmig
gezongen, zodat de betekenis volledig tot haar recht
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komt. Dit wil overigens niet zeggen dat de muziek per
definitie eenvoudiger wordt. De eenstemmige zang wordt
begeleid door instrumenten die - net als eerder de zangstemmen - elk hun melodische lijn hebben. Het blijft spannend en zo ontstaat een nieuwe expressiviteit, die vooral
het gevoel moet aanspreken.
Voor de rooms-katholieke kerk is dit van groot belang.
Deze ziet zich immers voor de taak gesteld een einde te
maken aan de misstanden die tot de Hervorming hebben
geleid. Bovendien moeten vele verloren zielen worden
teruggewonnen. Onder meer wordt daartoe de belevingswaarde van de religie weer meer centraal gesteld en zo
wordt de propaganda van bedevaartsoorden, godswonderen en Mariabeelden - allemaal taboe bij de hervormingsgezinden - voortvarend ter hand genomen. Waar de
Reformatie zich toelegt op uitleg en overtuiging, richt de
Contrareformatie zich op de verleiding tot het geloof. De
juist kort geschetste nieuwe ontwikkeling in de wereldlijke muziek in Italië sluit hier natuurlijk perfect bij aan en
klinkt door in de kerken.
Er is veel contact tussen Italiaanse stadsstaten - Milaan,
Ferrara - en de politieke centra in de Zuidelijke
Nederlanden - Brussel, Antwerpen, Leuven. Zo vindt over
en weer veel uitwisseling plaats van vorstelijke personen
en hun hofhouding, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en hun gevolg, geleerden en kunstenaars en dus ook
musici. Men kent elkaar, zoekt elkaar op, correspondeert
met elkaar. Zo is het bekend, dat Claudio Monteverdi, de
grote componist uit Mantua, in 1599 onder meer
Antwerpen bezoekt. Hij onderhoudt een briefwisseling
met onder anderen de in Venlo geboren Erycius Puteanus,
die geruime tijd in Milaan studeert en onder meer
muziektheoretisch onderlegd is. Puteanus, die sedert 1606
werkzaam is aan de universiteit van Leuven en er zich tot
een invloedrijke figuur ontwikkelt. Leuven, waar tevens
het moederhuis der annunciaten gevestigd is van waaruit
levendige contacten worden onderhouden met het filiaal
in Venlo. Ook Puteanus blijft bij zijn vaderstad Venlo
betrokken. Is het denkbaar, dat de nieuwe muzikale
inzichten zo naar Venlo komen? Er zijn geen bewijsstukken van bekend dus het blijven speculaties.
Er zijn echter ook andere mogelijkheden. In de hofkapellen van de Zuidelijke Nederlanden komen we steeds
vaker Italiaanse instrumentalisten tegen. Natuurlijk spelen ze uit Italiaanse muziekboeken. Venlo is een handelsstad en dus een open stad. Het behoort niet tot het ketterse Holland en onderhoudt uiteraard veelsoortig contact
met geloofsgenoten en handelspartners in het zuiden.
Ook op die manier is het denkbaar, dat de nieuwe
muziekstijl in Venlo doordringt.

“Ô soete pyn”

De belangrijkste elementen van het dagelijks leven in
Transcedron zijn natuurlijk de oefeningen ter verdieping
van het geestelijk leven. De vaste gebeden op de vaste
tijdstippen door de dag heen, te beginnen met de nachtelijke metten. Het recreatie-uur na de avondmaaltijd, waar-

over we al eerder spraken. Geregeld een misviering en
“alle soendaege ende heijlichdaege sermoon” of “schoon
vermaninghe” of aansporing door de kloosterpater.
Elke zaterdag is het kapittel, de openbare belijdenis. Soms
is het moeder-ancilla, die knielend tegenover elke zuster
haar fouten belijdt en door haar voorbeeld de jongeren
aanspoort tot zelfonderzoek en belijdenis. Maar ze kan
ook streng zijn en vooral de ouderen bijzonder straf aanpakken en om het minste uitvoerig kapittelen met als doel
hen op te voeren naar een groter geestelijke volmaaktheid.
Ook door de week echter treedt moeder corrigerend op,
waar ze “ons met een moederlycke affectie altyt socht te
veruorderen tot de religieuse volmaecktheyt, haer seluen
nacht noch dach niet spaerende, maar met alle sorchuuldicheyt sochtse ons te instrueren ende te leeren tot de
duecht, ende nauwe onderhoudinghe onsen .H. Regel,
statuten ende alle goede ordinantien; berispende ende
straffende scherpelycke alle gebreeken, hoe cleyn datse
waeren; om ons te helpen op dat wij in groote niet en souden vallen”. ‘s Avonds rond acht uur bezoekt ze de zusters in hun cel, troost, spreekt moed in, vermaant, al naar
gelang, en sluit dan de slaapvertrekken af.
Een van de orderegelen van de annunciaten schrijft “die
honich-soete ghesuykerde woorden” voor ernaar te verlangen “om iet voor den naem haers Bruydegoms te lyden
ende daghelycks het kruys te draghen”. In de levensbeschrijving en de liedteksten van zuster Mechteldis komt
dit voortdurend in allerlei vormen terug: “weest willekom ô soete pyn!”.
Pijn is zo zeer welkom dat hij zelfs volijverig gezocht
wordt. De verschillende levensbeschrijvingen van pater
Matthias laten dit herhaaldelijk zien.
Zuster Ida van Lom, die uit eenvoudige maar zeer deugdzame ouders geboren is en van wie geen familieband met
Mechteldis bekend is, kan zich niet genoeg verwonderen
over Gods grootheid en haar eigen nietigheid. Ieder ander
staat in haar ogen hoger dan zij. Zichzelf typeert zij
immers als “een verquistersse van de gratie Godts”. Zij
acht zichzelf een “sack vol vuyligheydt” en onwaardig in
het heilig gezelschap van haar medezusters te wonen.
Met zuster Gudula van Kerckhoven spreekt zij af elkaar
soms de huid vol te schelden!
Lekenzuster Catharina Huberts vult haar mond met vuil
en pijnigt zich, als zij merkt dat zij zich ergens boos over
maakt. Ze vordert op de weg naar volmaaktheid zozeer,
dat zij op den duur blijmoedig elke berisping verdraagt.
Zuster Maria van den Blaesberg acht alle spijs en drank te
goed voor haar. Krijgt zij op feestdagen een bijzonder
gerecht voorgeschoteld, dan mengt zij er iets door om het
vies te laten smaken. Gewoonlijk loopt zij om vier uur ‘s
ochtends de kruisweg beladen met stenen of een zwaar
stuk hout. Of met steentjes in haar schoenen, als zij tenminste niet barrevoets gaat.
Zuster Agnes Huijn beschikt over een kistje vol werktuigen om zichzelf te kastijden, niet zelden tot bloedens toe.
Lijden, verzet, verlangen en berusting vormen de vaste
thema’s. Het ideaal is een volstrekte geestelijke volmaaktheid. Een volledig opgaan in de Goddelijke Bruidegom.

Dat God erkentelijk is voor zoveel ootmoed en toewijding, blijkt wel uit enkele zeer wonderbaarlijke gebeurtenissen die zijn opgetekend.
Het in 1615 te Leuven uitgegeven boekje Een seer schoon
Mirakel, geschiedt tot Venlo in Gelderlandt bevat het verhaal
over zuster Margaretha d’Amatzaga. Ze geneest van haar
hevige koortsen en de volledige verlamming van haar linker arm, nadat zij in aanraking wordt gebracht met “een
beeldeken van Onze Lieve Vrouw, gesneden uit het hout
van den boom van Scherpenheuvel”.
Enige jaren later, in 1632, is het zuster Gertrudis Basel, die
van een slepende kwaal geneest na een groot aantal vigiliën of nachtwaken en de aanraking van een stukje habijt
van een heilig verklaarde Spaanse karmelietes.
Wordt zuster Mechteldis, die immers zeer zwak van constitutie is, niet genezen? Het is een vraag die haar zelf kennelijk ook bezig houdt. “Mijn naturken sou wel begheeren,” dicht zij “dat ick eens wesen moght gesont.” Haar
zelfzuchtige ik zou wel gezond willen zijn, maar “ick
moet toch lijden voor mijn sondt”.
Niet alleen op medisch gebied schiet God zijn aardse bruiden te hulp, zo blijkt uit het Leges-Boeck. Met Pinksteren in
1633 verkeert de gemeenschap in zeer armelijke omstandigheden en er is dan ook maar weinig vlees ingekocht.
Onverwacht dient zich bezoek aan en dat maakt de situatie kennelijk wat pijnlijk, want de beide tafelzusters klagen hierover hun nood bij mater-ancilla. Deze maant de
bezorgde zusters op de Heer te vertrouwen, slaat een
kruis over het vlees, en zie, er is ruim voldoende voor
allen. Tot twee dagen daarna kunnen zij zich tegoed doen!
Op een ander moment wordt de meelkist dagelijks bijgevuld zonder dat er een mensenhand aan te pas komt.
Het lijkt echter onvermijdelijk dat zo’n schier overdadige
godsvrucht ook ongunstige effecten heeft en allerlei foute
types op de been brengt. En dan bedoel ik niet zo zeer de
ketterse soldaat die op enig moment de kerk binnendringt
en de kloosterpater met zijn zwaard bedreigt. Het gaat
om niemand minder dan de vijand - zoals de duivel in
katholieke literatuur bij voorkeur genoemd wordt - die
verschillende malen wordt gesignaleerd.
Pater Matthias beschrijft hoe zuster Agnes in de kapel
haar kleed keurig netjes schikt. Maar misschien doet ze
dat iets te koket - ze is immers nog wat jong. Tot haar
schrik ziet ze plotseling de duivel op de zoom zit zitten,
die zich uiteraard kostelijk vermaakt met deze zonde van
ijdelheid.
Ook aan zuster Mechteldis openbaart het crapuul zich
“dickwils in sienelycke ghedaenten schroomelyck [schrikwekkend]”, maar, dicht zij ergens “k’en vrees duijvel noch
helle, met al sijn boosch geselle (...) ick sal se heel verniellen met uwe hulp subijt”. Zij versmaadt de boze “door het
ghebedt ende schildt des geloofs”.
Als in 1626 het kapittelhuis voltooid is, breekt er een
onweer los met een geratel als “van eenen waghen behangen met ijsere ketenen”. De bliksem slaat in zonder overigens veel schade aan te richten en de lucht wordt verpest
door een afschuwelijke stank, die ook door de schildwacht
op de stadsmuur wordt waargenomen. Na afloop van al
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dit natuurgeweld blijft een afdruk op de muur achter als
van de klauwen en de staart van een leeuw. Heeft Satan ze
bestormd? Enkele zusters verklaren inderdaad de duivel
gezien te hebben. De afbeelding wordt overgepleisterd, ze
is te “monstrieux en vervarlijck om aen te sien”.

“Maer de nature rebelleert”
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“Een salighe simpelheydt”

Niets willen dan wat God wil. Dat is, komt uit haar teksten en haar vite naar voren, wat Mechteldis lijkt te willen.
Dat wordt haar ook min of meer met zoveel woorden
meegedeeld. Als ze op zeker moment in een “extreme
duysternisse des gheestes [depressie?]” verkeert en haar
mede-zuster Agnes Huijn in een gebed God hierover aanspreekt, krijgt deze te horen dat ze maar aan Mechteldis
moet laten weten “dat sy my meer soecke in hare ziele te
houden door een gheheel verliesen van haeren eyghen
wille in my, dan door het ghewelt van haer eyghen
kracht”.
Tijdens de laatste maanden van haar bestaan nemen haar
ziektes in kracht toe en het is in deze situatie, dat zij
geheel vervreemd raakt van haar medezusters en de stoffelijke zaken om zich heen “inder-voeghen, dat al wat sy
sagh, oft hoorden, ‘t ghene niet en streckte tot Godt, oft
Goddelycke saken, haer maer eenen droom, ende ydelheydt doght te zijn”: hoe kan het dat religieuzen zich druk
maken om zaken die niet God en niet de eeuwigheid
betreffen? Sommigen menen dat het een soort onverschilligheid der ouderdom is die haar overvalt. Dat zij simpel
is geworden en van haar verstand beroofd. Maar pater
Gerardus Suchtelen, die haar goed kent, is er stellig van
overtuigd, dat men Mechteldis moet laten geworden: “het
is een salighe simpelheydt, die sy heeft, ende ghewenschte beroovinghe des verstandts”.
Zuster Mechteldis overlijdt op zaterdagmorgen 29
november 1653. “Naer hare doodt” aldus pater

Croonenborgh “wirdt haer
Lichaem soo schoon ende
blinckende dat de Susters
haar niet ghenoech en konden verwonderen.”

Mechteldis
herontdekt

Een kleine driehonderd jaar
na haar overlijden herontdekt broeder Edgard
Heynen Mechteldis’ gedichten tijdens een veiling.
Hij schaft het beduimelde
liedboek voor weinig geld
aan. In de Maasbode van 10
maart 1940 bespreekt hij het
werk: “...vrome pretentielooze gedichtjes, spontane
uitstorting van een minnend, smachtend hart, dat
niets anders wenscht, dan
ontbonden te worden, om
voor goed te zijn met den
Eenig-beminde...”
Een volledige uitgave ervan verzorgt hij in 1946:
“...men krijgt de verzen nu
volledig voor zich en oordeele zelf.” In deze bundel
neemt hij tevens Mechteldis’ levensbeschrijving op
uit het hiervoor besproken
vitenboek van Matthias
Croonenborgh.
In 1957 promoveert Nicolaas Wijngaards op een uitvoerige studie over Mechteldis, haar leven, haar
gedichten en haar levensomstandigheden. Ook hij
verzorgt een uitgave van
“...allerlei foute types...”
de gedichten, in combinatie
met het Leges-boeck.
Daarna vinden we haar pas in 1986 weer terug, in de uitvoerige bloemlezing van Gerrit Komrij over de
Nederlandse poëzie en in 1997 in Riet Schenkeveld-van
der Dussens lijvige bundel over schrijvende vrouwen in
de vroegmoderne tijd.
Opvallend is dat er vooral aandacht is voor de literaire en
religieuze kant van Mechteldis’ werk. Ofschoon het om
liederen gaat, blijven muzikale aspecten vrijwel onbesproken. Wijngaards wijdt weliswaar een beschouwing
aan de techniek van het contrefact, maar kennelijk leest hij
over de aanduiding “nieu vose” heen, die boven sommige liederen staat. Ontgaat het hem dat hier sprake is van
nieuwe muziek? Hecht hij er geen belang aan? De musi-

cus Jan Steeghs ziet er in 1993 het belang van in en doet er
nader onderzoek naar. Het Ensemble Gruppetto, waarin
hij orgel, klavecimbel en gamba speelt, neemt enkele stukken op het repertoire en brengt ze met toelichting van
Steeghs in 1993 en 1994 tijdens concerten in Venlo en
Tegelen ten gehore.
Daarna wordt het weer stil rond Mechteldis. Slechts een
enkeling in mijn omgeving gaf een blijk van herkenning
wanneer ik vertelde bezig te zijn met een artikel over haar.
Dat is jammer, want haar werk vertegenwoordigt een stuk
spirituele geschiedenis van Venlo dat gewoonlijk onderbelicht blijft.
▼

Het lijkt erop dat zuster Mechteldis wel heel erg veel lijden te verduren krijgt. In haar vite althans is voortdurend
sprake van “lichamelycke accidenten, sieckten, lammigheydt ende pynelyckheidt haerer lidt-maten”. Ze is
“ghedurighlyck kranck ende krachteloos van lichaem” en
lijdt zeer onder de “gheweldighe sieckten haers lichaems”. Maar ze draagt haar lijden met vreugde en dankt
God ervoor dat haar lichaam zoveel gelegenheid tot lijden
biedt: “...ick dancke U, dat ick niet en ben als andere welghestelde menschen, ghesonde, sterck, schoon; maar
kranck, pynelyck, manck, ende onghevalligh naer den
lichaem.” Lijden is een godsdienstige oefening.
Vanwege haar zwakke gezondheid en haar “ghedurighe
lammigheydt” gunt moeder-ancilla haar een cel bij het
koor en het tabernakel met het “Alder-heylighste
Sacrament”. Dit verheugt Mechteldis bijzonder. Zij heeft
nu immers “den Heere der Enghlen in het H. Sacrament
tot naer-buur ghekreghen”!
Hoe hulpbehoevend ook zij zelf is, toch tracht ze haar
mede-zusters tot steun en toeverlaat te zijn. Ze geniet daarbij kennelijk een zekere faam. Velen komen tot haar voor
troost en hulp vanwege haar “ervarentheydt van inwendighe ende gheestelycke materien”. Medicijnen die zij voor
zichzelf ontvangt, geeft zij dikwijls aan anderen door.
Behalve lichamelijke aandoeningen zijn er de “groote
inwendighe kruyssen der ziele”, die zij echter als “heylighe gaven” wenst te aanvaarden. Het zijn geschenken
Gods waarmee zij “gheestelycken voordtgangh” kan boeken. Want dat is het wat Mechteldis blijkens haar liedteksten nastreeft. Zij wil het “fournaijs [vuurgloed] van iesus
wonden” betreden en verzengd worden in het vuur van
Zijn liefde: “comt met u vlam suijvert mijn siel o consummeert en vertertse geheel”.
Het blijkt niet eenvoudig de gewenste idealen te bereiken,
maar God stelt nu eenmaal geen prijs op makkelijk succes
in dezen. In een van de liederen wendt de ziel zich tot
Jezus met de vraag, wat het toch te beduiden heeft, dat er
“dan eens blijschap dan teghenspoet” is. Waarop Jezus stelt
dat hij puur uit liefde de liefde van zijn schepselen op de
proef stelt. Als alles meezit is het makkelijk om in hem te
geloven maar... houdt dat stand als het tegenzit, want: “ten
is gheen liefde (...) die mij bij blift alst is voorspoet maar
die getrouw blift in den teghenspoet”. In een andere samenspraak antwoordt de engelbewaarder de ziel desgevraagd,
wat pijn kan opleveren als ze toch licht te dragen is: “En
waer het cruijs niet hert en swaer hoe sout dan diffenderen
[verdienen] claer sijnen naeme”. Er is geen groter vreugde
mogelijk dan in het geloof te hebben volhard.
En volharding is zeker een vereiste, want de geest is
gewillig maar het vlees, het menselijke, is zwak. Op tal

van plaatsen vinden we dergelijke verzuchtingen: “Den
gheest die wilt het cruijsken draghen maer de nature
rebelleert”. “Natur die valt mij soo seer rebelle soo herdt
en steur [wreed]”, en in een klaaglied aan Maria: “den
gheest strijdt teghen t’vleesche al wild’reden boven sijn,
t’ligham soeckt sijne eische”. Als in een van de samenspraken de engelbewaarder erop wijst, dat God weinig
genoegen schept in vreugde en plezier, maar meer wordt
behaagd als ziekte, angst en tegenspoed in wijsheid worden gedragen, dan verzucht de ziel dat hij dat allemaal
wel gelooft, maar dat hij kampt met zijn “boosch nature
fel [gemeen] die mij dieck doet ontsteellen”.
Trouwens, wat is dit voor klagen? Goed, Mechteldis lijdt
erg - “swaere douleur, bangh nievers geenen troost” onder haar beperkingen en de onbereikbaarheid van haar
God, maar heeft zij wel recht van spreken? In die woorden wordt het net niet gezegd, maar Mechteldis laat heilige Lidwina van Schiedam wel naar het lijden van Jezus
verwijzen. Als de ziel daar maar aan denkt dan “sult u
pijn certeijne achten weinigh en cleijne ten opsicht goet
van Iesus bloet wonden cruijs pijn en doot”.
De remedie tegen dit alles is natuurlijk de uitschakeling
van het eigen kleinmenselijke ik, want “den gheest die
moet het overhooft bliven”. Mechteldis neemt dan ook
afscheid van al het aardse “adieu o vleesch en bloede” in
het besef dat het “jeudigh hert moet dickwiels kracken”
eer het zo ver is.
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BOMBAS.
Eensnarige contrabas met
een varkensblaas als
klankkast, wordt bespeeld
met een strijkstok. De
volkse intrumenten zijn te
horen op de cd ‘De muzikale wereld van Jan Steen’
van Camerata Trajectina
(Globe GLO6040).
DRAAILIER.
Strijkinstrument. Een houten rad dat met een slinger aangedreven wordt
brengt de snaren tot klinken. Met een toetsenmechaniek kunnen de snaren
worden ‘verkort’, zodat er
een melodie gemaakt
wordt. Behalve deze
‘melodische snaren’ kent
de draailier bourdonsnaren, die een ononderbroken donkere bromtoon
voortbrengen, en een
trompetsnaar, die ritmische mogelijkheden geeft.
GAMBA, eigenlijk viola
da gamba.
Strijkinstrument dat men
tussen de benen (gamba =
benen) klemt. Heeft veelal
zes of zeven snaren en
wordt nogal eens verward
met de cello, die over het
algemeen groter is.
LUIT.
Uit de Arabische ud geëvolueerd snaarinstrument
met (soms) een geknikte
hals en een peervormige
klankkast, die aan de achterzijde bol is. Het klankgat wordt voorzien van
een fraai gesneden rozet.
De snaren zijn paarsgewijs gespannen. De luit
raakt eind zeventiende
eeuw uit de mode.

18 BUUN

Bronnen.
- Beurden, A.F. van, Het geslacht Van Lom. In: Limburgs Jaarboek III, 1896. (GA Venlo)
- Buijsen, E., Vermeer en het muziekleven van zijn tijd. In: Tijdschrift voor Oude Muziek, jrg. 11
(1996), nr. 2.
- Grijp, L.P., Van bombas tot rommelpot. In Tijdschrift voor Oude Muziek, jrg. 11 (1996), nr. 4.
- Grootes, E.K., Liederen van Bredero. Querido, Amsterdam, 1985.
- Habets, J., De chroniek van het Trans Cedron klooster. In: Publications de Limbourg, XVI, 1879.
(GA Venlo)
- Heynen, Br. E., Zuster Mechtildis van Lom. Veldeke, Maastricht, 1946.
- Keuller, L.J.E., Geschiedenis en beschrijving van Venloo. Bontamps, Venloo, 1843.
- Koch, E.M.F., De kloosterpoort als sluitpost? Eisma, Leeuwarden/ Mechelen, 1994. (Bibliotheek
Venlo)
- Komrij, Gerrit, De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en
enige gedichten. Bakker, Amsterdam, 1986.
- Leeuw, G. van der, ‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’. In: Programmaboek Holland
Festival Oude Muziek Utrecht 1996, Stichting Organisatie Oude Muziek, Utrecht, 1996.
- Michels, M.H.H., Geschiedenis van de Lorettokapel. Lebesque, Venlo, 1917. (GA Venlo)
- Schenkeveld-van der Dussen, Riet, Met en zonder lauwerkrans. Amsterdam University,
Amsterdam, 1997. (Stadsbibliotheek Haarlem)
- Steeghs, J., Muziek rond Mechteldis van Lom. In: 350 jaar Venlose componisten, Venlo 650 jaar
stad, Venlo, 1993.
- Steeghs, J. De heer Steeghs deed onderzoek naar de vernieuwingen in de religieuze muziek en
de introductie hiervan in de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de zeventiende eeuw en
verzorgde daarover in 1993 en 1994 enkele voordrachten in Venlo en Tegelen. Hij stelde zijn aantekeningen hierover beschikbaar en maakte mij opmerkzaam op de mogelijke rol van Erycius
Puteanus. Zijn aantekeningen zijn niet voor publicatie bestemd. Ik heb ze op zijn verzoek slechts
met de nodige voorzichtigheid gebruikt.
- Stuers, Victor de, Het voormalig klooster der Annunciaten te Venlo. In: Publications de
Limbourg, XVII, 1880. (GA Venlo)
- Uyttenbroeck, H.H.H., Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo IV, De Straten van Venlo.
Uyttenbroeck, Venlo, 1914. (GA Venlo)
- Wijngaards, N.C.H., Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Tjeenk Willink, Zwolle, 1957. (GA Venlo)
- Wijngaards, N.C.H., Liederen van Mechteldis van Lom en andere Annunciaten, voorafgegaan
door de Transcedronkroniek van Barbara de Put. Tjeenk Willink, Zwolle, 1957. (GA Venlo)
- Zijp, R.P. (red.), Geloof en satire anno 1600. Catharijneconvent, Utrecht, 1981.

Zuidoostelijke gevel van Transcedron rond 1920 (GA Venlo). Het is een van de oudste gedeelten van het klooster, maar
ziet er niet zo oud uit door de opknapbeurt van de dominicanen.

O Soeten Heer, aenhoert mijn kermen,
hoort mijn gesught en klaghten groot.
wilt u toch over mij ontfermen:
naturken mij dus lijden doet.
want ick gevoel, o soeten Heer,
dat den gheest en de qua natur
gedurigh strijden met groote erruer.
De gheest die wil het cruijsken draghen,
maer de nature rebelleert.
sij komt derlijck crunnen en klaghen,
dat sieckten al haer cracht verteert.
och hadt den gheest, daer hij naer staet,
ick en sou naer naturken quadt
niet vraghen of hooren, dit sondigh saet.
Nu komtse mij soo dickmaels klaghen,
dat het ligham dus lijden moet.
sij en wilt somtijts niet verdraghen
de pijnen en banigheijt groot.
o Jesus, sterckt toch mijn gemoet
met uwe grati oversoet,
om gern te lijden, al wat mij ontmoet.
Mijn naturken sou wel begheeren,
dat ick eens wesen moght gesont.
maer dit en wilt ghij niet, o Heere,
ick moet toch lijden voor mijn sondt.
daervoor, natuur, maeckt u bereidt
tot lijden, pijn, pers, banigheijt.
omhelst dit seur met groote vlijticheijt.
Moght ick eens heel vereenight wesen
met u, o mijnen Heere soet!
k’en sou dan anders niet begheeren
dan lijden, cruijs en teghenspoet.
ja allerhande swaere smert
sou sijn t’verheughen van mijn hert,
ut pure liefde tot u Heere weert.
Daarom wilt niet rebelleeren,
maer den gheest onderdanigh bent.
en wilt seer gerne acsepteren
het lijden, dat u Godt toe sint.
want lijden is het beste goet,
dat hij sijn liefste vrinden doet.
hij sent dat ut sijn hert vol liefde soet.

Wilt naer Godts wil, o siele, hooren,
al valt het cruijsken u seer swaer.
gheeft den moet niemermeer verloeren,
maer volgt uwen Heer naer.
want sal het lijden lijden zijn,
soo moet lijden geleden sijn.
omhelst dan gerne druck, cruijs, wee en
pijn.
Maeckt int lijden te jubileren.
weest blijde in den teghenspoet.
wilt daer seer gern toe resolveren,
want seker t’is d’eedelste goet.
voorwaer, het is den besten pant,
die den Vader hier heeft gesant
aen Iesus sijnen soon, soo t’is bekant.
fin.

HAKKEBORD.
Snaarinstrument, waarvan
de snaren met stokjes of
een soort lepeltjes worden
aangeslagen. Veel te horen
in zigeunermuziek. Ook
wel cimbaal genoemd.
MONDHARP.
Metalen beugeltje met
daarin een veer of lamel.
De beugel wordt tegen de
lippen gedrukt en de veer
wordt met een de vinger
aangeslagen; de mond
vormt de klankkast.
PORTATIEF.
Draagbaar of tafelorgel.
Aan de achterzijde voorzien van een balgmechaniek dat door de linkerhand of -arm wordt bediend, terwijl de rechterhand het klavier bespeelt.
Als middeleeuwse en
renaissanceschilders een
musicerende engelenschare neerzetten, dan zien we
daar in de meeste gevallen een portatief tussen.
ROMMELPOT.
Aarden pot met een blaas
overspannen, waarin in
het midden een riet steekt
dat nat gemaakt wordt.
Het op en neer bewegen
van het riet brengt de
blaas in trilling.
VIRGINAAL.
Soort klavecimbel, waarvan de snaren loodrecht
op de richting van de toetsen staan.

Wilt dan mijn siele, niet begheere
dan lijden, cruijs, opval en pijn.
segt dickwiels tot Godt uwen Heere:
“U wil geschien en niet den mijn.
maer gheeft mij cracht ende sterckheijt,
en maeckt mijn hert altijt bereijdt,
om veel te lijden voor u Maiesteijt.”
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LEESBAAR
LANDSCHAP
Op 18 november is Willem
van Toorn in Venlo. De schrijver bezoekt de Literaire Salon
Venlo in Hotel Wilhelmina.
Willem van Toorn, schrijver
en dichter sinds 1963, heeft
het nogal eens over wat hij
noemt het "leesbaar landschap". Een landschap met
weggetjes die langs heggeranken kronkelen, met beekjes
die zigzaggend hun laagste
punt opzoeken, met dorpjes
die rond een kruispunt van
wegen zijn ontstaan, een landschap dat zich laat lezen als
een boek. Vandaar de term
"leesbaar landschap".
Zulke landschappen zijn er
niet veel meer in ons land,
ook niet in Noord-Limburg.
Ver-keersaders liggen als linealen in het landschap zonder
zich iets aan te trekken van
het karakter van zo'n landschap. Ruilverkaveling en biohokken verschralen het aangezicht van de velden.
Dorpskernen "ver-blokkeren"
en
"verkruidvat-ten".
Lelijkheid alom. Eigen-heid
van dorp en stad verdwijnt.
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Is dit nou een pleidooi om

alles bij het oude te laten en
nooit iets te veranderen in
Venlo en Blerick en Tegelen?
Dat kan natuurlijk niet. Ik ben
niet tegen de vooruitgang. Ik
kan alleen slecht tegen lelijkheid om mij heen, de lelijkheid
van pleintjes bijvoorbeeld met
namaakantieke lantaarntjes
om het nog een beetje namaakoud te laten lijken. En ik
hou zo van een "leesbaar
Noord-Limburg", waar je kunt
fietsen langs velden met koren
en graan in plaats van dat saaie
mais. Waar je van verre al aan
boerderij en kerk het dorp
kunt herkennen, waar je de
Maas kunt zien vanaf de weg
en waar de rivier niet is weggemoffeld achter zo'n lelijke
gamma-schutting.
Noord-Limburg als "leesbaar
landschap" waarin boom en
dier en mens zich thuis voelen
en zich thuis weten, ook in
een natte novembermaand.

K. E.

Het staartje van orkaan Mitch
zorgt ervoor dat Nederland
nog een aantal natte, regenachtige dagen en nachten
beleeft. En het was al zo nat.
Het regenrecord van deze
eeuw, zo koppen de kranten.
Rivieren stijgen, hier en daar
dringt het kwelwater door de
bedijking heen, ditmaal wat
minder in Limburg en wat
meer in Noord-Holland.
Journaalploegen tonen ons de
ondergelopen huiskamers, de
kromgetrokken parketvloer
en de opgestapelde bijzettafeltjes. Schokkende beelden, wat
u zegt.

Zet iemand geblinddoekt in
een winkelcentrum, ruk hem
de blinddoek af en vraag waar
hij zich bevindt, in Reuver,
Tegelen of Blerick. De kans is
groot dat hij pas ziet waar hij
staat doordat hij een kerktoren in de buurt herkent.
Mensen hebben weinig of
geen binding meer met de
grond waarop ze wonen, de
grond waarop hun huis staat.
Ze leven vaak ook met de rug
naar de rivier, dat wil zeggen,
zonder die rivier echt te kennen, en ook zonder rekening
te houden met de nukken en
grillen van zo'n rivier. Ook
Venlo en Tegelen kennen huizen, dure huizen nog wel, die
vlak naast de bedding van de
Maas gebouwd zijn, met alle
wateroverlast vandien.
Willem van Toorn vertelt hoe
hij in Groningen heeft meegemaakt dat planologen van
Rijkswaterstaat op zijn advies
gingen praten met oude tot
stokoude mensen in Groningse dorpen. Dat waren namelijk de enigen die zich nog
konden herinneren hoe de
loop van een stroom of
stroompje vroeger was en
wat men destijds deed om het
overtollige water af te laten
vloeien. "Jazeker, dat weet ik
nog", zei dan zo'n oude man,
"dan stak mijn vader op die
plek een riek in de grond en
dan zag je zo het water wegtrekken." Wanneer de rijkswaterstaters vervolgens op
die plek gingen onderzoeken
hoe dat nou zat, bleek de
boer gelijk te hebben met zijn
opmerking.
Natuurlijk, want hij heeft er
de leeftijd voor. Hij heeft nog
ge-leefd zonder straalstroommodellen en computers van
weerkundigen. Hij heeft nog
moeten vertrouwen op zijn
eigen waarneming en rekening
moeten houden met wat de
natuur hem liet zien.
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NOORD-LIMBURG
ALS LEESBAAR
LANDSCHAP

Adri Gorissen

Een gezegende bibliotheek op Ulingsheide

G

od. Heer der wetenschappen. Stort goedgunstig uw zegen uit over deze bibliotheek, opdat zij gespaard zal blijven
voor brand en andere gevaren en voortdurend naar behoefte zal groeien. Mogen
daardoor ook allen die hier uit hoofde van
hun taak of studie komen, vooruitgaan in
de kennis van de goddelijke en menselijke
dingen en evenzeer in de liefde tot U. Door
Christus onze Heer. Amen’

FOTO’S JOS SCHOONEN

Deze ‘zegening van de bibliotheek’ hangt in de boekerij
van de Cisterciënzer paters, ook wel Trappisten genoemd,
in hun klooster op de Ulingsheide in Tegelen. Hoe lang de
gekalligrafeerde zegening er al hangt, weet ik niet, maar
wel dat ze zeker de laatste jaren heeft gewerkt.
De bibliotheek van de paters moest het eind jaren tachtig
en begin jaren negentig zonder bibliothecaris stellen. Dat
betekende dat nieuwe boeken niet meer werden ingeboekt
en opgenomen in de catalogus. De stapels groeiden aan en
ook anderszins leed de bibliotheek door een gebrek aan
beheer. Vandaar dat vader abt het gemeentearchief in
Venlo benaderde met het verzoek een vrijwilliger te zoeken voor de klus. Via via kwam de vraag bij Leo Stappers
terecht, een historicus gespecialiseerd in de Middeleeuwen. Hoewel hij geen specifieke bibliotheekopleiding
had, stemde hij toe. Al gauw nadat hij in 1993 begon, bleek
hij een zegen voor de boekerij van de paters.
“Toen ik er kwam, was er al vijf jaar geen bibliothecaris
meer geweest. De nieuwe boeken en tijdschriften hadden
zich opgehoopt. Ik was van plan om één dag per week te
komen werken, maar al snel werden dat er drie per week.
Daardoor kon ik de achterstand redelijk vlot wegwerken
en ging ik ook al diverse rubrieken in de bibliotheek
opnieuw ordenen. Het liefste was ik helemaal opnieuw
begonnen, maar gezien de gigantische hoeveelheid boeken
ging dat niet. Ik heb me dus maar bij de bestaande ordening neergelegd, hoewel dat een beetje een vreemde
mengvorm van systemen was, want elke paterbibliothecaris hield er een eigen systeem op na”, vertelt Leo Stappers.
Nu is de boekerij van de Tegelse Cisterciënzers ook niet zo
maar een bibliotheek. Het is een heel bijzondere collectie
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van zo'n vijftig- tot zestigduizend boeken, waarvan twee
derde deel betrekking heeft op theologie, filosofie en
kerkgeschiedenis. Een verzameling die in ruim honderd
jaar tot stand is gekomen. Het klooster op Ulingsheide
werd in 1884 gesticht vanuit de abdij der Cisterciënzers in
Westmalle. De stichters zorgden meteen ook voor een aardige collectie boeken, met daaronder bijvoorbeeld zeer
waardevolle folianten. Die schenking vormt nog steeds
de basis van de bibliotheek op Ulingsheide.
In de jaren erna bleef de verzameling groeien. Niet alleen
kwamen er nieuw uitgekomen boeken bij, ook werden
gericht oudere werken ingekocht. Alleen tijdens de
Tweede Wereldoorlog kwam daar niets van. Sterker nog,
toen nam de collectie zelfs af. De ironie van het noodlot
wilde namelijk dat de paters, bevreesd als ze waren voor
bombardementen en ander oorlogsgevaar, een belangrijk
deel van hun bibliotheek onderbrachten bij particulieren
in de Venlose binnenstad. En juist daar zorgden bombardementen voor heel veel rampspoed. De boeken die de
oorlog wel bij particulieren overleefden, kwamen bovendien niet meer allemaal terug op hun oude plaats bij de
paters. De aanwas in de jaren erna maakte echter weer
veel van het verlies goed.

Crypte
Zoals gezegd is de bibliotheek van de paters een heel bijzondere. Dat komt niet alleen door de specialisatie op religieus en filosofisch gebied, maar ook door de plek waar
ze is ondergebracht. De boeken hebben een plaatsje
gekregen in de crypte onder de kerk van de Trappisten.
Het is een grote kelderruimte, met als beeldbepalende elementen natuurlijk de lange rijen boeken, maar ook de
bakstenen pilaren die de kerk schragen. De boeken staan
in sobere rekken van groen geverfd metaal en ongeverfde
planken. De ruimte wordt verder gevuld met prachtige
houten archiefkasten, vitrines met daarin de kostbaarheden of beter gezegd de lekkernijen voor de bibliofiel, ijzeren bakken met fiches en een verdwaalde opgezette buizerd. Licht komt maar mondjesmaat naar binnen door
kleine glasinloodramen. Het is een cliché, maar toch, de
ruimte krijgt daardoor een gewijde sfeer.
Die sfeer past heel goed bij de aard van de collectie. De
meeste boeken die je hier aantreft, zul je niet zo gauw bij
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de openbare bibliotheek of
in de kasten van een particulier aantreffen. De paters hadden nu eenmaal
andere interesses en dat
zie je terug in de verzameling. Neem bijvoorbeeld
het rek met de aanduiding
‘ascese’. Daarin staan honderden boeken alleen over
dat thema. En zo heb je
meer rekken. Er is er een
over ‘Mariologie’, een over
‘Christologie’ en een over
‘kerkvaders’, om er slechts
enkele te noemen. Natuurlijk komen ook de diverse
monnikenordes aan bod
en vullen daarbij alleen al
de werken over de
Cisterciënzers vele, vele
planken.
De oudste boeken dateren
van vóór 1500. Zo ligt in
een van de vitrines een
convoluut (een band met
daarin opgenomen diverse afzonderlijke boeken),
met daarin allemaal Cisterciënzer-teksten over Maria,
waarvan de oudste waarschijnlijk uit 1452 dateert.
Ook ligt er een boek over
de oudste regel van
Benedictus, gedrukt door
Simon Vostre uit Parijs, zo
rond 1500. Heel fraai is het
werk met de titel Habits
sacerdoteaux et religieux,
vrij vertaald De habijten

Enkele religieuze boeken op de lessenaar.

Een wand met ingebonden religieuze tijd-

Handgebonden met gravures.

schriften.

Heel fraai is het werk met de titel Habits
sacerdoteaux et religieux, vrij vertaald De
habijten van priesters en kloosterlingen,
met daarin platen waarop de gewaden
van de diverse kloosterordes worden afgebeeld. De platen zijn allemaal met de
hand ingekleurd.

De twee belangrijkste boekenleners in de
bibliotheek: vader abt en Leo Stappers.

van priesters en kloosterlingen, met daarin platen
waarop de gewaden van
de diverse kloosterordes
worden afgebeeld. De platen, en dat maakt dit exemplaar extra de moeite
waard, zijn allemaal met
de hand ingekleurd. Echt
een juweeltje!
Natuurlijk bezit de bibliotheek ook gewone boeken.
Voor de paters die zich willen ontspannen of voor de
zieken is er een collectie
literatuur en ook staat hun
een verzameling Limburgensia ter beschikking.
Veel gebruik wordt daar
echter niet meer van gemaakt. Er verblijven niet
meer zoveel paters in het
klooster. En ook mensen
van buitenaf vinden niet
zo gauw de weg naar de
boekencrypte. “Slechts heel
af en toe wordt er wel eens
aan particulieren iets uitgeleend. Maar slechts op
speciaal verzoek en dat
moet dan allemaal via mij
lopen”, zegt Leo Stappers.
“De boekerij is nu eenmaal
van en voor de paters en
geen uitleenbibliotheek”,
benadrukt hij. Daardoor is
het gezelschap gebruikers
de laatste jaren wel erg
select. De belangrijkste
leners en lezers zijn vader
abt en de bibliothecaris
zelf.

Gebedenboeken
De belangstelling van die
twee vaste klanten van de
Ulingsheideboekerij richt
zich de laatste jaren heel
speciaal op de gebedenboeken uit de collectie. Dat
heeft alles te maken met
een passie van vader abt.
Hij verzamelt al sinds 1985
gebedenboeken en koopt
sinds 1990 gericht exemplaren voor zijn collectie.
Daarbij wordt hij geholpen
door Leo, die net als hij

antiquariaten bezoekt en uit talloze antiquariaatscatalogi
zijn bestellingen doet.
Gebedenboeken is een wijdse benaming voor boeken die
door gelovigen in de kerk tijdens de mis werden gebruikt.
Daarin hoeven niet per se alleen gebeden te staan of complete missen, soms zijn er ook almanakken of zaaikalenders aan toegevoegd. Soms ook meditatieve werken of
stukken met een catechetisch karakter. “De mensen hadden vroeger meestal maar geld voor één boek, vandaar dat
vaak diverse werken in een band werden uitgegeven. Aan
De navolging van Christus van Thomas à Kempis voegde
men bijvoorbeeld heel vaak gebeden voor onder de mis
toe”, verduidelijkt Stappers. “Een missaal zoals wij dat
hadden, kenden ze toen niet. De gelovigen lazen allemaal
hun eigen gebeden, hun eigen mis, uit hun eigen boek.”
De collectie gebedenboeken bevat ongeveer achthonderd
exemplaren, daterend uit de periode 1500 tot 1899. Ook
beschikt het klooster over in deze eeuw verschenen werken, maar die hebben niet zo de interesse van Leo en de
abt. De collectie is voor een deel uitgestald in een erker van
de bibliotheek. Er zitten ‘gewone’ gebedenboeken bij,
zoals een uit 1680 daterend exemplaar van Het hemels palmhof van Wilhelmus Nakatenus, het meest gedrukte kerkboek aller tijden, maar ook hele bijzondere als het exemplaar waarmee tevens tegemoet werd gekomen aan de
goklust van de gelovigen. In tijden waarin flink gegokt
werd, probeerde de kerk dat tegen te gaan. Natuurlijk
lukte dat niet zo goed, en daarom besloot ze maar aan die
goklust toe te geven. De gelovige moest een nummer trekken en vervolgens de betreffende bladzijde in het boek
opslaan. Als je pech had moest je een zware penitentie
doen, als je geluk had hoefde je slechts te bidden. Ook kon
je een ‘niet’ krijgen, maar dat was in tegenstelling tot bij
normale loterijen mazzel, want dan hoefde je niets te doen.

Catalogus
Wie precies wil weten welke exemplaren in de collectie
gebedenboeken van het klooster zitten, kan daarvoor een
speciaal door Leo vervaardigde catalogus raadplegen,
waarin hij niet alleen alle werken noemt, maar ze ook tot
in de kleinste details beschrijft. De ruim tweehonderd
pagina's tellende catalogus is onlangs gereed gekomen, na
meer dan vier jaar noeste arbeid of beter gezegd monniBUUN 23

Bladzijde uit het convoluut (een band

De kerk kwam aan de goklust der gelovi-

met daarin opgenomen diverse afzonder-

gen tegemoet met uitgaven als deze twee.

lijke boeken) met daarin allemaal
Cisterciënzer teksten over Maria, waarvan de oudste waarschijnlijk uit 1452
dateert.

Nakatenus, W[ilhelmus]. Hemels Palmhof / NL.,
uit Latijn. Goedk: J.Ferrieri, Den Haag, 24-1-1846.
Hemels palmhof. Gebedenboek voor roomschkatholijken, naar het latijn van W. Nakatenus.
Priester der societeit van Jezus. Uitgave van de
Gebr.Van den Heuvel te ‘s Hage. Kerkelijk goedgekeurd. Te Venloo, bij de wed.H.Bontamps. 2e titelp.,
idem tot kerk.goedg. Dan: ‘s Gravenhage, Gebr.Van
den Heuvel. 1846.
Uitgave: Den Haag, Gebr.Van den Heuvel, voor
wed.H.Bontamps, Venlo, 1846 T2.
# In 6. 16x10,5cm. (10)+722+(5,1 bl.) pp. (1of2 pp.
Register ontbr.)
# Vóórtitelp., 2 titelpp.; gravure tegenover titelpp.
door Jos.Keller, naar ontwerp van Ed.Steinle, uitg.
Gebr.Van den Heuvel, Den Haag + 5 idem; kleine
deellijnscheidingen; koptitels in kapitalen, soms
over opening.
# Zwart, op platten moiré leren band op karton;
Vignetten en titel op rug, centraal kruis en strak buitenkader op platten in goudstempeling; negotische
plattenversiering in bas-reliëf; sporen van groen
leren overtrek; goud op snee, met op kop en staart
stempel UBN; binnenwerk van lichtgroen moiré
marmerpapier. Zeer goede staat.
# Verso schutblad.vóór, potlood: K (of H)
Rooswinkel, Harlingen; op 1e titelp., potlood: KDC;
2e titelp., v., stempel Ex libris universitatis noviomagencis S446.913.
# Antiquariaat Boxtel, 1998.
kerkboek, dagheiliging.

Het Cisterciënzer-klooster op Ulingsheide
in Tegelen.

is die wereld klein. Wel van belang is dat de catalogus één
van de aspecten weergeeft van het kloosterleven in de
Trappistenabdij te Tegelen. Ook als dat klooster er al lang
niet meer is. Want de catalogus gaat waarschijnlijk langer
mee dan het klooster.” Het verschijnen van de catalogus
wil overigens niet zeggen dat de verzameling gebedenboeken niet meer zal worden uitgebreid.“We gaan natuurlijk
gewoon door, maar voor de nieuwe exemplaren maak ik
nu alleen fiches voor in de kaartenbak.” Stappers zal zich
zeker niet snel gaan vervelen, want er wacht hem als hij wil
een nieuwe klus. Het beschrijven van de eveneens niet
geringe verzameling folianten van de bibliotheek. Hij weet
nog niet zeker of hij eraan begint. Eerst wil hij even wat
meer tijd voor zichzelf. En natuurlijk speciaal om te lezen.

▼

kenwerk. Leo vervaardigde hem weliswaar met de computer, maar maakte geen gebruik van een database. Hij
tikte gewoon alles achter elkaar op de tekstverwerker
“Wat ik heb gedaan, is eigenlijk een soort archeologie”,
vertelt hij. “Ik heb elk exemplaar in de hand gehad, bekeken en vervolgens beschreven. Eerst vermeld ik natuurlijk een nummer, daarna de verkorte of aanroeptitel en zo
verder. De vorm van beschrijven, net als de vele details
die beschreven worden, heb ik in de loop der tijd ontwikkeld. In de laatste fase heb ik daartoe enige handboeken
geraadpleegd. Dat leidde ertoe dat veel eerder verricht
werk later aangevuld en verbeterd moest worden.”
Hoe zo’n beschrijving eruit ziet, maakt het voorbeeld
hiernaast duidelijk.

Op die manier verwerkte
Leo alle exemplaren van de
collectie. De catalogus is in
geringe oplage verschenen.
Exemplaren ervan worden
naar universiteiten en bibliotheken verstuurd. Wat overigens niet wil zeggen dat
mensen dan naar Ulingsheide kunnen komen om
de gebedenboeken te lenen
of te bekijken. Het gaat volgens de bibliothecaris puur
om een momentopname
van het gebedenboekenbestand.Geïnteresseerden kunnen zien welke gebedenboeken in 1999 in de bibliotheek van Ulingsheide
aanwezig waren. “Echt
praktisch nut heeft de catalogus nauwelijks”, erkent
Leo. “Het is natuurlijk voor
ons zelf een instrument om
boeken te kunnen vinden.
Verder is het voor de buitenwereld een neerslag van
een collectie. Daarvoor bestaat zeker belangstelling, al

Leo Stappers (links) en Adri Gorissen in
de erker waarin een deel van de collectie
gebedenboeken is uitgestald.
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BOEKJES
EN
MAPJES
EN
DOOSJES
IN
VENLO
FOTO’S LEO KOOT

BOEKJES
EN
MAPJES
EN
DOOSJES
IN
VENLO

...PRESENTATIE ONTWERPEN

Koen Eykhout

O

oit schreef Thomas a Kempis: "In omnibus requiem
quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum
libro." Oftewel: "In alles heb ik rust gezocht en ik heb die
nergens gevonden dan alleen in een hoek met een boek."
Waarschijnlijk komt daar ons gezegde "in een hoekje met
een boekje" vandaan. De grote navolger van Christus
schreef deze regels toen een boek evenveel kostte als een
paard. Wie destijds een boek bezat ging er vanzelfsprekend zeer zorgvuldig mee om. Toch werden boeken ook
vroeger weleens letterlijk "stukgelezen". Thomas Browne
bijvoorbeeld liet in zijn testament het volgende opnemen:
"Op mijn doodskist, in mijn graf, wens ik gelegd te zien, in
zijn lederen cassette of doodskist, mijn Elzevirs Horatius...versleten, door en met mij."

VAN GERVEN...

...PRIJSWINNENDE FOEDRAAL NICOLAAS WIJNBERG...
...BOEKJE COBRAMUSEUM AMSTELVEEN SHINKICHI TAJIRI...

Tegenwoordig zijn de meeste boeken niet meer zo kostbaar, althans niet in geld gemeten, maar waardevol is een
boek nog altijd. Henny den Dekker, veelbekroond handboekbindster in Venlo, hecht veel waarde aan het boek als
cultuurdrager. Al moet het wel een boek blijven, vindt ze,
en niet een soort van kunstobject. "Je moet het voor je neer
kunnen leggen op tafel of gewoon in je hand kunnen
nemen en dan op zijn minst toch de bladzijden kunnen
omslaan. Je hebt wel ontwerpers van boekbanden die
zulke extreme boeken maken, dat het lezen van zo'n boek
bijna niet meer mogelijk is. Een boek mag niet een soort
van beeldhouwwerk worden, dat je bij wijze van spreken
pas kunt openen na het verrichten van een zestal voorgeschreven handelingen."
Omdat Henny den Dekker niet alleen boeken inbindt
maar ook boeken restaureert, ze heeft hiervoor een opleiding gevolgd bij Italiaanse boekrestaurateurs in Ascona,
tonen wij haar een meegebracht oud boek. Het is een vergeeld, dik boek van ene meneer Lewis Spence en het heet
in de vertaling "Mythen en Legenden van Egypte". Het
stamt uit 1919 en het bevat een aantal gekleurde platen.
Het boek is uitgegeven door Thieme, Zutphen.
Wat kan zij er mee? We zijn benieuwd. Ze neemt het boek
in haar handen en tot onze verrassing vindt ze de schade
nogal meevallen. "Je moet weten, hier heeft alleen een
omslagje omheen gezeten en dat is ervanaf gegaan. Maar
vroeger zat er vrijwel nooit meteen een echte band om een
boek, dus dat is normaal. Wie een boek kocht, ging er mee
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naar een boekbinder en dan koos je het materiaal uit voor
een mooie band. De uitgever van een boek hield daar dus
al bij voorbaat rekening mee. Hij deed er niet meer dan
een los papiertje omheen, je kunt het vergelijken met een
paperback van tegenwoordig. Dat omslagje was maar tijdelijk. Kijk, zie je, ook de katernen zijn alleen maar losjes
aan elkaar genaaid. Dat deed hij om de boekbinder niet te
hinderen. En verder is het boek misschien wel verzuurd,
dat zou je eerst moeten onderzoeken, maar het is nog niet
beschimmeld. Alleen het papier is niet zo bijzonder, er zit
erg veel hout in en dat maakt het heel kwetsbaar."
In het ruime atelier waarin een cockerspaniel Henny den
Dekker gezelschap houdt, kan de liefhebber van boeken,
beeldende kunst, objets d'art en ander moois met moeite
de handen thuishouden. Alles wil je aanraken en oppakken. Schitterende boekbanden, boxen en mappen die een
fraaiere naam verdienen, en allerlei veelkleurig presentatiemateriaal vullen de werkruimte.
Op de woensdagmiddag dat we haar bezoeken is Henny
bezig met het vervaardigen van zestig geschenkverpakkingen voor de Kankerbestrijding. In de verpakking hoort een
bronzen beeldje dat de zieke en de ziekte symboliseert. Ze
heeft ervoor gekozen deze verpakkingen een soberzwarte,
uiterst verzorgde en toepasselijke, uitklapbare vorm te
geven. Een rood lintje houdt de delen van het doosje bijeen. Ik zou niet weten wat ik mooier zou vinden als ontvanger van dit geschenk: het doosje of het beeldje.
Nog onlangs heeft Henny den Dekker voor haar grafische
producten de pas ingestelde Scholcoprijs ontvangen, een
tweejaarlijkse, prestigieuze onderscheiding, haar door de
Grafische Cultuurstichting toegekend. "Daar ben ik best
trots op. Vooral toen ik hoorde dat ik op de lijst van de
genomineerden terecht was gekomen met maar liefst drie
inzendingen. Van de meer dan zeventig inzendingen
komen er maar twintig op die lijst terecht. Ik werd door
anderen op het idee gebracht om mee te doen en heb toen
drie werkstukken ingezonden. Een COBRAboek, over de
hele COBRAgroep en niet alleen over een enkele schilder
daaruit. Dan een cassette met wenskaarten van de
Rabobank Gennep. In het doosje troffen de mensen een
BUUN 27
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...LEPORELLO FRANS SMEETS...

aantal kaarten aan met werk van Richard Smeets. De bank
die negentig jaar bestond hield een Open Huis, dus maakte ik er een soort van 'open deurkaarten" van. Dat was
mijn tweede nominatie. En de eerste prijs heb ik uiteindelijk gewonnen met mijn twee boeken in foedraal over het
werk van Nicolaas Wijnberg: Van de hoed en de rand en
De hoed van Cezanne."
"Dit vind ik zelf ook wel mooi." Ze laat ons een staande,
kartonnen harmonica zien die bij nadere bestudering een
kalender blijkt te zijn, schitterend van vorm. "Het is een
leporello, een uittrekboekje dat als eeuwigdurende verjaardagskalender dienst doet. Die heb ik gemaakt voor de
schilder Frans Smeets toen hij zeventig jaar werd. Het aardige hiervan is dat bij die leporello een blanco blaadje zit
met een envelop en een postzegel. Als de eigenaar van de
kalender nou dat envelopje met dat blaadje opstuurt op de
verjaardag van Frans, en op de envelop zijn naam en adres
invult, krijgt hij een originele tekening van Frans Smeets
ervoor terug, op dat blaadje in de envelop."
"Iets dergelijks heb ik ook ontworpen voor softwarehuis
Oracle. Ik heb voor ze een doosje ontworpen met het formaat van een cd-romschijfje. Dat doosje bevatte 9 voorbeelden in het klein van prenten van Piet Warffemius. Aan
meer dan elfhonderd medewerkers is dat doosje gestuurd,
rond de jaarwisseling. Met daar tevens in opgenomen een
kaartje waarop je kon aangeven welke prent je wilde hebben, maar dan in het 'echt', op ware grootte dus. En die
kreeg je dan vervolgens thuisgestuurd."
Papier en karton zijn voor deze ontwerpster van het allergrootste belang. Het is echter niet altijd eenvoudig om aan
het karton te komen dat ze wil gebruiken. "Laatst kwam ik
uiteindelijk in Veendam terecht, bij het Veenkoloniaal
Museum. Op zolder zou nog wel strokarton liggen dat ik
wilde hebben. Dat bleek te kloppen, het was precies wat
ik zocht voor een boekje over Shinkichi Tajiri. Ik wilde dat
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RECHTS ... DE BOEKBINDSTER EN HAAR VADER...

BENEDEN 1... ONVERGULDE HOND OP BANAAN...
ONTWERP ERIC TOEBOSCH

BENEDEN 2...KAARTEN RICHARD SMEETS RABOBANK
GENNEP 90 JAAR...

strokarton natuurlijk graag hebben, maar een museum is
geen winkel, dat is duidelijk. Uiteindelijk heb ik het karton
toch gekregen. Ik heb toen de naam van het museum in het
colofon van het boek opgenomen, uit dankbaarheid."
Die liefde voor papier zit in haar genen. Haar vader ging
als jongeman naar de Academie in Rotterdam om kunstenaar te worden. Afkomstig uit een streng gereformeerd
milieu kreeg hij echter van huis uit weinig steun, ook financieel niet. Hij is toen gaan werken als boekbinder om zijn
studie te kunnen betalen. "Toen is hij later tamelijk toevallig in Reuver begonnen met een boekbinderij. Gewoon
omdat hij na een uitstapje naar het zuiden Limburg wel
geschikt vond om te wonen en te werken. Mijn zusje en ik
vonden het prachtig om op woensdagmiddagen bij hem in
het atelier te zitten en te spelen met het papier. Wij mochten 'marmertjes' maken boven de stijfselbakken. We brachten het marmer op het papier aan met een stokje en een
kammetje. Zo ontstonden de prachtigste patronen. Vanaf
dat moment wist ik dat daar mijn toekomst lag. Ik volgde
via het leerlingwezen de grafische opleiding die ik toen als
eerste vrouw in die sector met een diploma afsloot. Daarna
heb ik het Grafisch Lyceum gevolgd in Eindhoven en de
meesteropleiding Handboekbinden in Utrecht. Aan het
Grafisch Lyceum heb ik ook lesgegeven, evenals aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam."
"Kijk, dit is ook wel aardig. Dit heb ik voor een bank
gemaakt. Deze ets van Aldo Rossi, de architect van het
Bonnefantenmuseum, kreeg je wanneer je met een
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...DE KOESTERENDE HANDEN

VAN HENNY DEN DEKKER...

...BOEKENLEGGER HOYNCK STANDBOUWERS
FRITS NELLISSEN, JUWELEN...

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief

14 Januari
Tegen onbekende daders diefstal van
een rijwiel a/h telegraafkantoor
alhier

bepaald bedrag deelnam in de financiering van het
Bonnefantenmuseum. Voor die ets heb ik toen deze map
gemaakt. Opmerkelijk is dat ze het een 'gepersonaliseerde' ets noemen. Dat was nieuw voor me. Ze bedoelen er
het volgende mee. Op een aantal etsen voegde Aldo Rossi
verschillende kleuren toe, voordat de ets de map in ging.
Begrijp je? Dan vonden ze het meer dan alleen maar een
ets. Het was een 'gepersonaliseerde' ets geworden."

▼

Op deze zonnige woensdagmiddag hebben we een bevlogen vakvrouw ontmoet. Henny den Dekker is een vrouw
van duizend ideeën die ze vervolgens ook nog uitwerkt in
de vorm van doosjes en mapjes en boekjes en doosjes
voor boekjes. Gevraagd door velen, zo laten de werken
zien over Jan Cremer, Shinkichi Tajiri, Nicolaas Wijnberg
en anderen. Gelauwerd met talrijke prijzen, maar nog
steeds niet te beroerd om ook uw verzameling Donald
Ducks of Buuns in te binden. De cockerspaniel begeleidt
het vrouwtje naar de buitendeur waar we afscheid nemen
van de handboekbindster en haar atelier "Reliure d'Art"
wat zoveel wil zeggen als de "kunst van het boekbinden".
Zelf spreekt ze liever niet van 'kunst', maar van een 'ambacht' dat ze beoefent. Wij noemen het liever een vorm
van toegepaste kunst op hoog niveau.

Louis Carel Brull, oud 31 jaren, geboren te Venlo en
aldaar wonende, van beroep telegrambesteller bij het
Rijkstelegraafkantoor te Venlo heeft aangifte gedaan,
dat hij gisterenavond den 13 Januari ten zes uur toen
zijn diensttijd verstreken was een rijwiel hetwelk door
hem gebruikt was geworden, had nedergezet op de afgesloten plaats van het Post en Telegraafkantoor alhier,
met verzoek aan zijn Collega Holsges om dat rijwiel
voor dat deze wegging, binnen te zetten, doch dat rijwiel
reeds ten zeven uur niet meer te zien was en bepaald ontvreemd is geworden;
dat het rijwiel van wege de Administratie van het Post
en Telegraafkantoor te Venlo ten behoeve van de
Telegrambestellers was in huur genomen uit het rijwieldepot aan de Parkstraat te Venlo, toebehorende aan de
Eerste Nederlandsche rijwielenfabriek Directeur de Heer
Burgers; dat het signalement van bedoeld rijwiel is aldus:
Een heeren rijwiel, merk "Burgers", zwart verlakt,
eenigszins naar beneden gebogen stuur, spatborden waarvan het voorste donkerbruin en het achterste zwart
geschilderd, nickelen lantaarn, gebrekkig zadel, langen
opstap, achterband is een stuk opgezet.
Wij hebben van dezen diefstal onmiddellijk kennis
gegeven aan den heer Wachtmeester Brigade
Commandant der Kon. Marechaussee en aan de Heer
Brigade Commandant de Rijksveldwacht alhier, zomede
gesignaleerd in het Algemeen Politieblad, bovendien een
nauwkeurig onderzoek ingesteld en hebben zich onze
onderhoorige politiebeambten in verbinding gesteld met de
Duitsche Gendarmerij, doch is tot dusverre geen spoor
van den dader of daders of van het ontvreemde rijwiel
kunnen ontdekt worden.
Van alhetwelk wij hebben opgemaakt het tegenwoordig
procesverbaal onder mededeling dat het onderzoek in deze
blijft voortgezet,

1

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief
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G. Procureur-Generaal ‘s Bosch
Venlo, den 1en September 1900.
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Ik heb de eer UEdGrootachtb:
beleefdelijk te berichten, dat in de afgeloopen maand
Augustus in mijn ressort niets is waargenomen aangaande anarchisten, en mij geene personen zijn bekend
geworden van wie met zekerheid kan gedacht worden, de
anarchistische theorieën te zijn toegedaan.
De Commissaris van politie
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J vander Grinten
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ASIELZOEKERS,
WEGEN

A. G.

EN MIJN VADER
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Jacques Holtman, violist die liever schilder had willen worden

December is de maand van de
terugblik. Wat er die maand
zelf nog gebeurt, is meestal
niet zo interessant, haar 31
dagen zijn nodig om terug te
kijken op de gebeurtenissen
van de elf maanden ervoor.
Voor Venlo, Blerick en
Tegelen waren eigenlijk maar
twee onderwerpen echt van
belang in 1998: de asielzoekers en de wegen. De wegen
dan vooral voor Tegelen en
Venlo, en de asielzoekers met
name voor Blerick en Venlo.
Omwonenden van Limburgs
grootste flatgebouw, de
Knoe-pert in Blerick, waarin ‘s
lands grootste asielzoekerscentrum moest komen, zagen
hun laagbijdegrondse acties
dubbel beloond. Ze krijgen
geen vluchtelingen als buren
en raken verlost van de schaduw van de Knoepert: het
gebouw wordt afgebroken.
De asielzoekers vonden tijdelijk een woonstee naast de
kazerne in Blerick, in afwachting van de realisering van een
permanent centrum in de
Venlose buurtschap ‘t Ven.
Maar ook daar zijn al bezorgde omwonenden opgestaan.
En niet alleen uit zorg om
zichzelf, nee, de grond ter
plekke is vervuild en dan kun
je er toch niet zo maar mensen die het toch al zo moeilijk
hebben op huisvesten.
De rel rond de eventuele vertraging van de aanleg van het
zuidelijk deel van de A73
(dwars door Tegelen) en A74
(door Venlo of welhaast zeker
door Tegelen) had toch nog
een staartje in december. De
provincie Limburg en enkele
belanghebbende gemeenten,
waaronder Venlo, hoestten in
de laatste maand van het jaar
samen honderd miljoen gul-

den op, zodat die wegen er zo
snel mogelijk kunnen komen.
Met de aanleg van de A74 zitten Venlo en Tegelen evengoed flink in hun maag. Als die
relatief korte autoweg, die de
A73 met de nu op de Keulse
Barrière doodlopende Duitse
A61 moet verbinden, over
Tegels grondgebied moet
lopen, dan vernielt hij zowat
het complete natuurgebied
het Jaomerdal. Gaat hij over
Venloos grondgebied, dan
gaat de natuur op de Groote
Heide eraan, wordt een vrij
nieuwe villawijk doorsneden
en is de aantasting van een van
de laatste mooie landelijke
gebieden in Venlo (een deel
van ‘t Ven) een feit. Feit is
echter ook dat het verkeer
zich niet veel langer meer via
de Klagenfurtlaan door Venlo
kan wurmen. Hier zouden de
omwonenden met recht in
opstand kunnen komen, maar
doen dat vreemd genoeg niet.
Zou een weg minder erg zijn
dan een asielzoeker?
Vroeger wurmde al dat verkeer zich via de Kaldenkerkerweg Venlo in. Precies op
het punt waar het asfalt overging in een ongeveer tweehonderd meter lange strook
die met ‘kinderkopjes’ was bestraat, stond het huis van mijn
jeugd. Als een vrachtauto de
berg afdenderde en de keien
bereikte, ging er een rilling
door het huis. De kinderkopjes zijn al lang weg, maar het
huis staat er nog, inmiddels
voorzien van geluidsisolatie.
Toch ging er op 27 oktober
1998 opnieuw een rilling
doorheen. Mijn vader, die er
vanaf 1961 woonde, stierf in
de ochtend van die dag.
Ik was vlakbij hem, lag in de
kamer van mijn jongensjaren.
Pap had me eerder in de nacht
gebeld omdat hij zich niet
goed voelde. Toen ik er was,
ging het langzaam wat beter
met hem en we gingen naar
bed. Eerst kon ik niet goed in

slaap komen, er schoten beelden van vroeger door mijn
hoofd. Bijvoorbeeld van hoe
ik samen met mijn broer op
het stoepje voor ons huis
gezeten
voorbijkomende
Duitse auto’s telde. Het
waren er heel wat in die eerste
jaren
van
de
Butterfahrten, zo tussen 1960
en 1970. Soms noteerden we
ook de nummers en probeerden te gissen uit welke kreis
(streek van Duitsland) ze kwamen.
Later die nacht viel ik toch in
slaap. Om half acht haalde de
wekker me er al weer uit. Het
was de wekker op de kamer
van mijn vader. Hij zette hem
niet af. Eerst vroeg ik me nog
af waarom niet, en toen het
me langzaam begon te dagen
hoopte ik nog dat hij iets eerder was opgestaan om alvast
naar de wc te gaan. Maar dat
was niet zo. Ik moest zijn
kamer binnen, zette de moeilijkste stap van mijn leven.
Nu, eind december, is het huis
bijna leeg. Het is al niet meer
het huis van mijn jeugd, het
huis van mijn vader. Tijdens
het opruimen heb ik samen
met mijn twee broers en twee
zussen veel spullen en paperassen gevonden die ons
terugbrachten naar vroeger,
ons om deden kijken. Maar
dat is iets voor een andere
terugblik. Daarvoor heeft
december veel te weinig
dagen.
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A
RCHITECT
JACQ. L. GRUBBEN:

VEELZIJDIG EN
PRODUCTIEF
Jacq Grubben

In de bijna vijftig jaar dat hij zijn beroep uitoefende, heeft de
Blerickse architect Jacq. L. Grubben een groot en zeer gevarieerd
aantal bouwwerken ontworpen. Inmiddels is daarvan - onvermijdelijk - een deel verdwenen. Er zijn er echter nog genoeg te vinden in
Blerick en Venlo en de directe omgeving zoals Tegelen, Arcen,
Baarlo, Grubbenvorst en Kessel. Ook verder weg in Broek-Sittard,
Hoensbroek, Limmel en Rijckholt staan ontwerpen van zijn hand.
En zelfs in het ‘verre’ Wijchen ontwierp hij een fraaie villa voor de
familie Jan de Klein. De ontwerpen variëren van kerken tot scholen,
van boerderijen tot tuinderswoningen, van landhuizen tot eenvoudige woonhuizen, van winkelpanden tot fabrieken en bijna alles wat
daar tussenin ligt. Grubben combineerde een gedegen theoretische
opleiding met een grote praktische ervaring. Doordat hij tijdens zijn
opleiding ook in België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland verbleef, had hij een brede kijk op de bouwkunde. Zijn bouwwerken
kenmerken zich dan ook door een degelijke en doordachte constructie met veel eigen trekjes. Dit laatste geldt vooral voor zijn ontwerpen van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Afkomst en opleiding

De Blerickse architect Jacq. L. Grubben
(1884-1964) heeft een bijzondere
bijdrage geleverd aan de architectuurgeschiedenis van Venlo, Blerick en Tegelen.
Hoewel er nog veel van zijn bouwwerken
overeind staan, kennen nog maar weinigen
zijn naam. Daarom belicht zijn jongste
zoon, eveneens Jacq Grubben geheten,
zijn leven en werk. Het is een posthume
J.L. Grubben,
Amsterdam (6 april 1913)
34 BUUN

hommage aan zijn vader.

Jacobus Lambertus Grubben werd op 21 december 1884 te Blerick
in het ‘Gröbbeshoès’ aan de Pontanusstraat geboren. Hij was het
achtste kind in het boerengezin van Louis Grubben en Hendrina
Keunen. Na de lagere school te hebben doorlopen, was hij aanvankelijk voorbestemd om in het boerenbedrijf annex vrachtrijdersbedrijf van zijn ouders te gaan werken. Hij gaf er echter al gauw blijk
van daar weinig voor te voelen. Zijn hart ging aanvankelijk uit naar
het timmermansvak. Op zich was dat niet zo vreemd, want twee
broers en enkele neven van zijn vader waren timmerman/schrijnwerker. Hij ging in de leer in de timmerwerkplaats van Sef Engels,
de man van zijn oudste zus Marie. Daar leerde hij de eerste beginselen van het vak kennen. Hij wilde echter verder in de bouwkunde
en daarom bezocht hij in Venlo de tekenschool en volgde er bij
Mathieu Hornix onderwijs in bouwkundig tekenen.
Om zijn toekomstige beroep nog beter onder te knie te krijgen, koos
hij er voor om, zoals in die tijd nog gebruikelijk, op ‘Wanderschaft’
- ambachtsreis - te gaan. Met andere woorden hij ging buiten zijn
woonplaats bij verschillende bouwpatroons werken en bouwkundig
onderwijs volgen om zodoende door middel van de combinatie
praktijk en theorie de bouwkunde in al haar facetten te leren.
Op 2 oktober 1905 vertrok hij, ruim 20 jaar oud, naar Goes.
Vervolgens kwam hij terecht bij de grote Bredase aannemer Van
Groenendaal, die bouwwerken in het hele land uitvoerde. Voor deze
aannemer was hij werkzaam op verschillende bouwwerken. Zo
werkte hij mee aan de herbouw van de grote kerk in Oirschot. In één
van de balken van de grote toren moeten nog ergens zijn initialen
staan. Onder supervisie van uitvoerder Martens uit Venray werkte
hij als tekenaar in de bouwkeet, tekenaar-opzichter, leerling-opzichter en later als bouwkundig opzichter. Zijn theoretische kennis deed
hij onder meer op aan het tekeninstituut in Oudenbosch.
In 1906 werkte hij enige tijd in België, waar hij in Namen via zijn
achterneef Johan Hillen in een ijzergieterij werktuigbouwkundig
tekenen leerde. Via een relatie van Hillen heeft hij ook nog even in
het Franse Metz gewerkt. Uit die tijd stamt zijn kennis van de
Franse taal, zij het met een Waals accent. Tegen ‘80’ zei hij bijvoorbeeld ‘octante’ in plaats van ‘quatre-vingts’.
Kennelijk trok de bouwkunde hem meer, want spoedig daarna ves-

Lengs Bazar, Grotestraat Tegelen

tigde hij zich in Jutphaas bij
Utrecht. Vandaaruit werkte hij
in het westen van het land.
Daar was hij - weer voor Van
Groenendaal - werkzaam op
bouwwerken in Ter Aar,
Castricum, Katwijk-Binnen,
Noordwijk-Binnen, Hoeven en
Amsterdam. Die bouwwerken
varieerden van hotels en woningcomplexen tot een seminarie. In april 1908 verliet hij
Jutphaas en vertrok naar Kassel
in Duitsland. Een jaar later
ging hij naar Zwitserland. Daar
volgde hij lessen aan de bouwkundige hogeschool in Zürich.
Vervolgens kwam hij terecht in
Amsterdam, waar hij enige tijd
lessen bouwkunde volgde aan
het Jacob van Kampen Instituut. Ten slotte vestigde hij zich
op 18 juni 1913 als ‘bouwkundige’ in zijn geboorteplaats
Blerick.

J. Roncken, Arcen (1938)
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’De Ooster Terp’, J. de Klein,
Wijchen (1934)

Karel v.d. Grinten, Herungerweg,
Venlo (1926)

Van bouwkundige tot
bekend architect
In die tijd nam het aantal inwoners van het dorp Blerick flink
toe, onder meer door de toenemende industrie, de uitbreiding
van de werkplaats van de latere
Nederlandse Spoorwegen en
de komst van de nieuwe infanterie-kazerne. Er waren in de
bouw dan ook goede vooruitzichten voor een jong en ambitieus architect. In Blerick
waren Gerard Beckers en
Andries Holten ook al als
architect werkzaam, terwijl de
bekende Pierre Rassaerts
gemeente-architect van de
toenmalige gemeente Maasbree was.
Grubben ging in 1913 vol
goede moed van start, gesterkt
door het gegeven dat hij al
enkele opdrachten op zak had.
De eerste opdracht kreeg hij
van zijn broer en schoonzus
Albert en Regien Grubben-

Schouren. Voor hen ontwierp hij, toen hij nog in Amsterdam woonde, eind 1912 aan de Salzerskampweg in Hout-Blerick een grote
tuinderswoning met schuur en varkensstal. De bouw daarvan werd
in 1913 gerealiseerd. Dit pand komt nu voor op de gemeentelijke
monumentenlijst van Venlo. Voor zijn vriend Sjraar Gerards ontwierp hij een tuinderskas voor de teelt van meloenen, gelegen achter de Springbeek in Hout-Blerick. In januari 1914 maakte hij voor
de vader van zijn vriend Guill Bouts het ontwerp voor de verbouwing van het voormalige kleuterschooltje van de zusters aan de
Helling in Blerick tot ‘heerenhuis en winkelhuis’.
Zijn eerste grotere opdracht kreeg hij begin 1914 voor de bouw van
zesentwintig arbeiderswoningen, zoals men die toen noemde. En in
september van hetzelfde jaar ontwierp hij voor Jan Berden aan de
Napoleonsbaan in Baarlo de hoeve ‘Joannes’. Zo maakte hij langzaam maar zeker naam in de regionale bouwwereld. In 1915 ontwierp hij de in de Tweede Wereldoorlog bekend geworden boerderij van de familie Groot te Sevenum. En in september van datzelfde
jaar kreeg hij opdracht het ontwerp voor een bovenbouw van de
bierbrouwerij ‘de Vriendenkring’ te Arcen te maken.
Vooral in de jaren twintig groeide het aantal opdrachten gestaag.
Zijn architectenbureau had overigens door de jaren heen altijd een
goed gevulde opdrachtenportefeuille. Ook de na-oorlogse periode
kenmerkte zich door veel opdrachten. Aangezien architect een vrij
beroep was, bleef hij na zijn 65e jaar gewoon doorwerken. Begin
jaren zestig kwam hij echter op een leeftijd dat hij het ontwerpen
steeds meer uit handen moest geven. De laatste opdracht die zijn
bureau kreeg, was in mei 1961 het ontwerp voor een bungalow voor
de familie Hoctin-Boes aan de Tichelarij in Venlo. Voor deze
opdrachtgever had hij in 1927 ook al een villa ontworpen aan de
Hoogmolenweg, eveneens in Venlo. Uiteindelijk werd hij ziek en na
een vrij lang ziekbed overleed hij op 9 januari 1964 in Blerick.
In de hele regio Venlo staan nog veel gebouwen die door hun karakteristieke stijl de herinnering aan deze architect levend houden. Vele
zijn helaas ook al verdwenen. Door oorlogshandelingen aan de
Antoniuslaan, de Fort Sint-Michielstraat en de 1e Lambertusstraat.
Door afbraak verdwenen gedeelten van de veilingen aan de
Havenstraat en de Rodestraat, de Mariaschool aan de Ottostraat, de
noodkerk aan de Laurentiusstraat, de Tegelse bioscoop en de winkel
van Berden-Trienekens aan de Pontanusstraat, om er maar eens
enkele te noemen.

Leerschool voor tekenaars
Op een gegeven ogenblik kwamen er zoveel opdrachten binnen dat
Grubben het werk niet meer alleen afkreeg. De eerste bouwkundig
tekenaar die bij hem in dienst trad, was Blerickenaar Louis Titulaer,
niet veel later gevolgd door Pierre van Soest uit Baarlo. Ook Harie
Ververgaert uit Tegelen en Baarlonaar Wiel Wijnhoven leerden bij
architect Grubben de kneepjes van het vak. Harie Ververgaert was
er wel zeer jong bij, want toen hij bij Grubben begon, droeg hij nog
de korte broek. En zo zijn er in de loop van de jaren veel bouwkundig tekenaars bij Grubben werkzaam geweest. Enkele bekwaamden
zich tijdens hun werk verder in de bouwkunde en werden uiteindelijk zelf architect. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Pierre van
Soest, Harie Ververgaert, Wiel Wijnhoven, Ben Hendriks en Baan
Titulaer. Architect Geer Selen uit Venlo was de laatste bouwkundig
tekenaar, die samen met Grubbens oudste zoon Louis aan het architectenbureau was verbonden. Grubben heeft lange tijd de stille hoop
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gekoesterd dat één van zijn drie zoons in zijn voetsporen zou treden.
Louis heeft na zijn terugkeer uit Nederlands Oost-Indië van 1948 tot
1962 als tekenaar-calculator bij zijn vader gewerkt. Ook Grubbens
tweede zoon Piet was enige tijd als tekenaar aan het bureau van zijn
vader verbonden. Zelf heb ik, de jongste zoon, ongeveer een half
jaar in Tegelen bij architect Harie Ververgaert getekend.
Als wordt gesproken over ontwerpen van Grubben, wordt bedoeld
dat of hijzelf óf één van zijn medewerkers de ontwerpen maakte. De
opdrachten werden aan hem verstrekt, maar hij liet zijn tekenaars,
bij gebleken geschiktheid, veel vrijheid. Tot ver in de jaren dertig
maakte hij alle ontwerpen zelf. Daarna, en vooral na de oorlog,
maakte hij vaak alleen een summiere ontwerpschets, waarna zijn
eerste tekenaar de verdere uitwerking overnam. Op het laatst liet hij
zelfs het hele ontwerp aan hem over. Zelf onderhield hij wel de contacten met de opdrachtgever, de supervisie over het werk en de verantwoording voor de uitvoering. Deze gang van zaken was in die
tijd heel gebruikelijk. Er waren op het architectenbureau altijd wel
één of meer tekenaars aan het werk, die ook vaak als opzichter optraden. De grootste bezetting was er vlak na de Tweede
Wereldoorlog, toen er maar liefst vijf tekenaars en een betonconstructeur werkten. Al met al was architectenbureau Grubben een in
Noord-Limburg goed bekend staand bureau. Het zeer uitgebreide
archief is helaas in 1968 verloren gegaan.

opdracht en wel voor de bouw
van zesentwintig arbeiderswoningen aan de Maasbreesestraat en de Pastoor Goossensstraat in Blerick. Van deze
woningen werden er in de oorlog vier verwoest en enkele
werden er bij de aanleg van de
Hazenkampstraat afgebroken.
In juni 1920 ontwierp hij vijf
middenstandswoningen aan het
Lambertusplein. En in juli
1922 volgde het ontwerp van
tweeëndertig arbeiderswoningen aan de Nieuwborgstraat en
omgeving. Bij het ontwerpen
van dit complex bracht Grubben een Nederlandse variant
van de Engelse cottage-stijl in
praktijk. Na de Tweede We-

Overzicht van zijn werken
Grubben heeft in de loop van de bijna vijftig jaar, waarin hij als
architect werkzaam was, een veelheid aan opdrachten uitgevoerd.
Voor sommige opdrachtgevers heeft hij gedurende lange tijd achter
elkaar gewerkt. Je zou kunnen zeggen dat hij hun huisarchitect was.
Dat was het geval bij de beide Venlose veilingen, de Blerickse
Buizenfabriek en verffabriek Niebling & Vossen, later Vossen
Pigment. Voor de Tegelse firma Paul Teeuwen maakte hij de plannen voor bedrijfsgebouwen in Tegelen, Blerick en Reuver. Voor
molenaar Frans Holten uit Blerick ontwierp hij in 1933, 1949 en
1950 graan- en kunstmestmagazijnen en een silo met maalderij en
in 1937 een woonhuis met winkel. Ook voor de Blerickse
Woningverenigingen ‘Blerick’ en ‘Blariacum’ heeft hij veel woningen getekend.
Het is natuurlijk niet doenlijk om al zijn bouwwerken hier de revue
te laten passeren. Aan enkele van zijn ‘vaste klanten’ schenk ik apart
aandacht. Daarna volgt voor de plaatsen buiten Blerick en Venlo
met een globale opsomming. Voor Venlo en Blerick tenslotte vermeld ik van iedere categorie de voornaamste opdrachten. Daarna
geef ik van een aantal voor hem karakteristieke bouwwerken een
beschrijving. Hierbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van architect Geer Selen, die als medewerker op het kantoor van
mijn vader en door zijn interesse voor het archief dat toen nog in
zijn geheel aanwezig was, zijn werk leerde kennen.

De Blerickse Bouwverenigingen
In Blerick gaven twee bouwverenigingen Grubben in de loop van de
jaren heel wat opdrachten. Dat waren de respectievelijk op 28 februari 1913 en op 19 februari 1921 opgerichte woningbouwverenigingen ‘Blerick’ en ‘Blariacum’.
Voor ‘Blerick’ heeft Grubben meer dan veertig jaar woningen ontworpen. Dat begon in januari 1914. Toen kreeg hij zijn eerste

”De Lings”, J. Teeuwen
Tegelen (1932)

reldoorlog heeft Grubben voor
‘Blerick’ nog ruim tweehonderd woningen ontworpen. En
wel aan de Maasbreesestraat en
omgeving, aan de Nieuwborgstraat en omgeving en in
Boekend. Het betreft hier de
realisering van zeven complexen.
‘Blariacum’ kwam als opdrachtgever pas na de Tweede
Wereldoorlog aan bod. De eerste opdracht werd in mei 1947
verstrekt voor de bouw van
vijfenveertig arbeiderswoningen in de nieuwe wijk Tuindorp. In oktober 1951 gevolgd
door de opdracht voor vijfennegentig woningwetwoningen
in de Hazenkamp. En in 1956
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werd de bouw van zeven
woningwetwoningen aan de
Leeuwerikstraat gerealiseerd,
waarna in de Hazenkamp de
bouw van vijfenveertig woningwetwoningen volgde. De
enige blok gestapelde woningen die Grubben heeft ontworpen, werd voor ‘Blariacum’
aan de Witherenstraat gebouwd
in een aaneengesloten geheel
van zesendertig woningen. De
vooruitspringende balcons en
de iets lagere trappenhuizen
met de kleine raampjes geven
deze flats een speels en vriendelijk aanzicht en zorgen voor
een goede aansluiting op de
aanpalende bebouwing. Dit
complex werd wellicht als eer-

Eigen woning, Pontanusstraat
Blerick (1921)

ste woningcomplex van Limburg voorzien van een centraal
antenne-systeem. Daarna volgde in 1960/61 nog de bouw van
acht woningen aan de Kockerseweg in Boekend en vijf
woningen aan de Moutzhofweg in Hout-Blerick.

alleen zijn vakkundigheid een rol, maar ook het feit dat zijn broer
Baer en zijn vriend Sjraar Gerards bestuurslid waren van de
Venlosche Veiling Vereniging, de ‘gerdeneersveiling’. Bovendien
had hij door zijn boerenafkomst veel kennissen bij beide veilingverenigingen. Hoe het ook zij, zijn ontwerpen voor beide veilingen
vielen bij zijn opdrachtgevers zeer in de smaak. In de loop van de
jaren kreeg hij van beide ruim dertig opdrachten.
Voor de C.V.V., de ‘boerenveiling’, had Grubben al in september
1916 het ontwerp voor de verbouwing van de kantoren aan de
Havenstraat gemaakt. Ruim twaalf jaar later, in 1929, maakte hij
voor deze veiling de plannen voor een nieuw hoofdkantoor met
woningen aan de Havenstraat. Het kantoor werd op 18 januari 1930
door de minister van landbouw Ruys de Beerenbrouck geopend.
Daarna volgden er tot 1941 nog enkele kleinere opdrachten, zoals
de bouw van een opslagloods en een ingangspoort aan de
Havenstraat.
De V.V.V. verzocht hem in 1929 een ontwerp te maken voor een
nieuw kantoorgebouw met schenklokaal - kantine - aan de
Roodestraat. De veiling nam het kantoorgebouw op 30 april 1930
op feestelijke wijze in gebruik. Bij die gelegenheid werd een fraaie
gedenksteen onthuld, die nog altijd aanwezig is. Van dit markante
kantoor is nog slechts een klein gedeelte overgebleven, dat het
gezien zijn achtergrond en bouwstijl verdient op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst te worden. Tot 1943 volgden er verschillende opdrachten voor de bouw van onder meer enkele groenten- en
fustloodsen aan de Antoniusstraat en de Sloterbeekstraat.
Toen beide veilingen na de Tweede Wereldoorlog in 1946 onder de
naam C.V.V. - G.A. een fusie aangingen, bleef Grubben de vaste
architect. Veel werk zat er in het herstel van de oorlogsschade, veroorzaakt door brand en bombardementen, en de na-oorlogse uitbreidingen. Aanvankelijk werden er enkele noodoplossingen gerealiseerd. Daarna werd zowel op de locatie aan de Havenstraat als
aan de Roodestraat het definitieve herstel van loodsen en gebouwen
ter hand genomen. Ook vonden op beide terreinen nog enkele uitbreidingen plaats, zoals de bouw van een hoogspanningsruimte en
de uitbreiding van de eierkelder aan de Havenstraat. Toen beide terreinen vol waren, kreeg Grubben opdracht voor de bouw van een
compleet nieuw fustlager met kantoren en schaftlokalen op een terrein aan de Hagerhofweg. Pal naast deze locatie verrees later de
nieuwe Venlose Groenteveiling, waarvoor hij een voorlopig schetsontwerp voor een mijnzaal maakte. De laatste opdracht van de veiling, die in 1958 gesplitst werd in de C.V.V. en de V.G.V., kreeg
Grubben in december 1957 voor de verbouwing van de entree aan
de Havenstraat.

De Blerickse Buizenfabriek
De Venlose veilingen
In 1908 en in 1915 werden in
Venlo respectievelijk de Venlose Veiling Vereniging en de
Coöperatieve Veilingvereniging Venlo opgericht. Voor
beide veilingen heeft Grubben
veel opdrachten uitgevoerd.
Mogelijk speelde bij het verlenen van deze opdrachten niet
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Op de plaats van de in 1937 opgerichte Blerickse Buizenfabriek
stond al vanaf 1913 de fabriek van de N.V. Van den Berghs
IJzergieterij. In 1924 werden de modelmakerij en de ijzergieterij uitgebreid naar de plannen van Grubben. Toen de Blerickse
Buizenfabriek zich in 1937 in het fabriekspand van de failliete ijzergieterij vestigde, kreeg Grubben al snel veel opdrachten voor verbouwingen en uitbreidingen. Het begon in 1941 met de uitbreiding
van de fabriekshal. Na de oorlog lag het bedrijf voor een groot deel
in puin en was er volop werk aan de winkel. De wederopbouw plus
de nodige vernieuwingen resulteerden van 1948 tot 1961 in zestien
opdrachten. Onder meer voor de bouw van een tijdelijke loods, een

opslagplaats, twee nieuwe hallen, een metaalbeitserij en de uitbreiding van de schakelruimte en de kantoren.
In oktober 1956 kreeg Grubben van mede-directeur Kluyskens en
zijn echtgenote bovendien de opdracht voor de bouw van een grote
bungalow ‘’t Kluyske’ in de nieuwe villawijk de Tichelarij oostelijk
van de Herungerweg in Venlo. De begrotingsprijs bedroeg het toen
forse bedrag van 70.000 gulden. Daar kwam nog eens een dikke
15.000 gulden aan stelposten bij, want mevrouw Kluyskens wilde
een heel mooi en luxueus ingericht huis hebben (een Amerikaanse
keuken en glas-in-lood).

Bouwwerken buiten Blerick en Venlo
Zoals al eerder opgemerkt, heeft Grubben niet alleen in Blerick en
Venlo bouwwerken ontworpen. Buiten beide plaatsen vinden we in
Tegelen het grootste aantal, waaronder vijf fraaie villa’s, te weten
‘de Vijverhof’ op het terrein van de Holtmühle voor de familie
George van Basten Batenburg-Haffmans, ‘de Lings’ voor Jos
Teeuwen aan de Boskampstraat 1, ‘de Zonnegaard’ voor Harrie
Teeuwen aan de Venloseweg 47, ‘de Zevenstern’ aan de Maashoek
in Steyl voor Frans Kreykamp en ‘het Honk’ voor George Goossens
aan de Venloseweg 29. Ook bouwde hij drie herenhuizen, respectievelijk voor Alex Doesborgh aan de Spoorstraat 54, voor Wiel
Doesborgh aan de Beekstraat 19 en voor Van Gerven aan de
Rochusstraat in Steyl. Daarnaast zijn de voormalige Scala-bioscoop
aan de Markt, de Lengs Bazar - nu Meet Point - aan de Grotestraat
42, een kantoorgebouw en een kleimalerij voor de firma Teeuwen
aan de Kaldenkerkerweg ook door hem ontworpen. In de jaren vijftig bouwde hij een villa voor de familie Teeuwen-Timmermans aan
de Roermondsestraat, twee woningen aan de Raadhuislaan 17-19 en
een dubbel woonhuis voor het personeel van de firma Paul Teeuwen
bij de fabriek aan de Kaldenkerkerweg. In 1952 ten slotte ontwierp
hij voor de familie Canoy-Aerrendonck een landhuisje aan de Paul
Guillaumestraat in Steijl.
In Belfeld schetste hij voor de Nederlandse Greswaren Industrie tussen 1921 en 1954 industriële complexen. In 1951 maakte hij de
plannen voor een landhuis voor de familie Canoy-Otten aan de
Belfeldse Bolenberg in traditionalistische bouwstijl.
Naast de reeds genoemde bovenbouw van de Arcense bierbrouwerij ‘de Vriendenkring’ maakte Grubben in 1936 in deze plaats ook
de plannen voor de bouw van villa ‘de Klef’ aan de Maasstraat 27
voor de huisarts Tielen en in 1938 een landhuis aan de Maasstraat
23 voor J. Roncken. In Baarlo ontwierp hij onder meer in 1925 voor
Jan Holtackers een landhuis aan de Maasstraat, in 1934 een woonhuis voor buurman P. van Soest en in 1939 voor de L.L.T.B. een
magazijn. En in 1952 verrees aan de Maasstraat een meisjesschool
van zijn hand. Ook in Grubbenvorst is werk van Grubben terug te
vinden en wel het in 1938 gebouwde raadhuis. De ernaast gelegen
en eveneens door hem ontworpen secretariswoning is inmiddels
afgebroken. In het boek Architectuur en stedebouw in Limburg,
1850-1940 van professor Dr.J.C.G.M. Jansen wordt dit gebouw
abusievelijk toegeschreven aan architect Kropholler uit Wassenaar.
Daaruit blijkt dat er van zekere verwantschap sprake was.
In Horst ontwierp Grubben in 1931 een landhuis voor de familie
Esser. En in het verre Hoensbroek is de slagerij van Diederen, familie van de Blerickse pastoor Diederen, door hem ontworpen. In
Kessel zijn villa ‘de Baarskamp’ van Lecluse, de grote boerderij
‘Antoniushoeve’ van Bruinen aan de Rijksweg en het gebouw van

Kleuterschool Blerick (1938)

de L.L.T.B. van zijn hand. In
Maasbree ontwierp Grubben
enkele woonhuizen. In Rijckholt bij Maastricht maakte hij
de plannen voor een devotiekapel bij het Dominicanenklooster, waar pater Teeuwen
uit Tegelen superior was.

Venlose ontwerpen
Het eerste ontwerp van Grubben dat in Venlo werd gerealiseerd, stamt uit september
1916. Het was een autogarage
voor L. van den Hombergh aan
de Parkstraat. Daarna zouden
er in Venlo nog een kleine honderd ontwerpen van zijn hand
volgen, bestaande uit ruim
tachtig nieuw- en herbouwprojecten en vijftien verbouwingen en uitbreidingen. Zoals al
eerder vermeld, heeft Grubben
veel werk uitgevoerd voor de
twee Venlose Veilingen.
Daarnaast realiseerde hij ook
Lambertuskerk Blerick (1934)
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Een kort overzicht van enkele van Grubbens Venlose ontwerpen (De straatnamen en huisnummers zijn de huidige benamingen;
* betekent niet meer bestaand.):

Jaar:

Opdrachtgever:

Soort:

Locatie:

1923
1925
1925
1925
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1931
1932
1933
1933
1934
1935
1938
1941
1947
1952
1955
1961

H.Donné
M.Deusen
P.v.d.Grinten
J.Geominy
H.Oosterbaan
J.Bergmans
K.v.d.Grinten
L.v.d.Grinten
Stroy/Jacobs
V.V.V.
J.Tinneveld
H.Comuth
M.Kuijpers
G.Steeghs
Max Icks
W.Brumman
J.Sanders
v.d.Camp
A.Geurts
A.Roefs
Valckx/Dings
C.Seelen
J.Tinneveld
C.V.V.
G.Turien
C.V.V.
F.Hoctin-Boes

woonhuis
herenhuis
landhuis
herenhuis
landhuis
woonh./magzijn
villa
chem.fabriek
2 herenhuizen
veilinggebouw
landhuis
steenhouwerij
woonhuis
koffiehuis
huis/werkpl.
woonhuis
herenhuis
dubb.landhuis
herenhuis
winkel
dubb.landhuis
herenhuis
herb.landhuis
groenteloods
garage
herb.woningen
woonhuis

B.v.Rijnsingel
Tegelseweg 78
Urbanusweg 36
Herungerweg 61
Kaldenkerkerweg
Urbanusweg 6
Herungerweg 150
Hogeweg*
H.Reinoudsingel 163/5
Rodestraat 5-9
Hoogmolenweg 15
Tegelseweg 66
v.Cleefstraat 42
Casinoweg 26-28
Casinoweg 23
Casinoweg
D.v.Oppensingel 55
Kaldenkerkerweg 156-158
D.v.Oppensingel 53
Puteanusstraat 11
Urbanusweg 42-44
Boermansstraat
Hoogmolenweg 15
Havenstraat
Kaldenkerkerweg
Havenstraat
Tichelarij

de plannen voor landhuizen, villa's, herenhuizen en enkele winkels
en cafés. Een van zijn bekendste ontwerpen in Venlo is het gebouw
van de voormalige Duitse School aan de Julianastraat, dat in 1930
werd gebouwd in opdracht van de Deutsche Schulverein. Door hem
ontworpen woningen verrezen vooral langs de uitvalswegen, onder
meer de Urbanusweg, de Kaldenkerkerweg, de Deken van Oppensingel, de Burgemeester van Rijnsingel, de Hertog Reinoudsingel
en de Herungerweg. Echter ook in de straten rond het Rosarium, aan
de Goltziusstraat, aan de Hertog Reinoudsingel en aan de Hoogmolenweg ontwierp hij enkele woningen. Bij de bouw rond het
Rosarium moesten in verband met de drassige grond verstevigingen
in de vorm van putten onder de fundamenten worden aangebracht.
In 1928 en 1930 maakte hij de plannen voor de twee woningen aan
de Straelseweg 10 en 12. En in het Villapark op de hoek van de Van
‘t Hoffweg ontwierp hij in 1932 voor oogarts Donders de fraaie villa
‘het Nest’. Ook het in 1940 gebouwde witte landhuis van Dings
vlak bij de Genooier kapel aan de Urbanusweg werd door hem ontworpen. Na de oorlog herbouwde hij in 1949 aan de Vleesstraat
voor zijn zwager Piet Meuws-van Dijck diens wijnhandel annex
slijterij met woonhuis. In de jaren vijftig voerde hij een ingrijpende
verbouwing aan het R.K. Militaire Tehuis uit aan de Begijnengang.
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Blerickse ontwerpen
Van zijn totale werk heeft
architect Grubben van 1913 tot
medio 1961 verreweg de meeste ontwerpen gerealiseerd in
zijn geboorteplaats Blerick.
Naast ruim tweehonderd
nieuw- en herbouwontwerpen
maakte hij ook meer dan vijfenzeventig verbouwings- en
uitbreidingsplannen. Deze laatste categorie blijft hier buiten
beschouwing.
Voor zijn eigen jonge gezin
bouwde Grubben in 1921 een
mooi woonhuis met kantoor en
garage op de plaats waar eens
de schuur stond van zijn ouderlijk huis ‘’t Gröbbeshoès’. Dit
woonhuis muntte uit door fraai
en decoratief metselwerk en
een kruispannendak (een dak
waarop de pannen niet recht
maar in kruisverband waren
gelegd). Zijn meest markante
bouwwerken zijn ongetwijfeld
de Lambertuskerk, de inmiddels afgebroken sfeervolle
noodkerk van de Antoniuskerk
- de latere sporthal - aan de
Laurentiusstraat en de kerk in
Boekend. Van de zes scholen
die hij ontwierp, bestaan er nog
drie. En wel de na de oorlog
niet in de oorspronkelijke vorm
herbouwde Aloysiuschool, nu
‘Vijfsprong’, de voormalige
kleuterschool aan het Blariacumplein en de basisschool in
Boekend.
Daarnaast verrezen er in
Blerick, inclusief Hout-Blerick
en Boekend, door hem ontworpen, boerderijen, huizen, winkels, cafés en fabrieken. In de
oude kern van Blerick is praktisch geen enkele straat waar
niet een of meer van bouwwerken van zijn hand staan. De
Pontanusstraat spant de kroon.
Daar realiseerde hij zestien
ontwerpen, waarvan er nu nog
elf staan, namelijk de huisnummers 4, 6, 15, 17, 18, 23, 25a.
27, 27a, 39 en 41. Ook op het
Lambertusplein en directe
omgeving realiseerde hij veel
opdrachten; zo in de gauwig-

heid geteld zijn het er zo'n stuk
of dertig, onder andere de landhuizen ‘de Merel’ en ‘’t
Maasveld’. Aan de Antoniuslaan maakte hij een gevarieerd
aantal ontwerpen, wat goed te
zien is aan de nu nog bestaande
huisnummers 1, 3, 5, 8, 10, 20,
31, 35 en 37.
Toen in 1937 de woning van
Grubbens oude buurman Piet
Bouten afbrandde, ontwierp hij
voor hem op de oude plaats een
nieuw winkelhuis met woning
aan de Maasbreesestraat 2-4.
Een van zijn aardigste ontwerpen realiseerde hij in 1919 in
Hout-Blerick links vóór de
oude boerderij ‘Hoverhof’.
Namelijk het neo-gotische ontwerp voor een bidkapel, die
eigenaar Leo Mertens beloofd
had te zullen bouwen wanneer
hij genas van een ernstige ziekte. Samen met een heerbroer Franciscaan - van mevrouw
Mertens-Hafmans maakte
Grubben het ontwerp voor
deze kapel.
In Boekend ontwierp hij op de
plaats van enkele oude bestaande boerderijen nieuwe, bijvoorbeeld in 1913 en in 1916 bij de
bekende hoeves ‘Boekenderhof’ en ‘Egelbosch’. Bij de
laatstgenoemde werd het nieuwe huis letterlijk over het oude
heen gebouwd. Enkele van die
boerderijen werden uitgevoerd
met een zogenoemd mansardedak ofwel Franse kap (een dak
dat eerst iets schuin omhoog
gaat en dan pas een punt krijgt,
waardoor er op zolder meer
staruimte is) met daarin een
topgevel. Onder meer bij de
boerderij van zijn broer Baer
en bij Boekenderhof werd die
topgevel bovendien voorzien
van een fraaie houten geveloverstek. Voor de Gebroeders
Holt-huis werd in de herfst van
1920 aan de Nieuwborgstraat
een nieuwe ijzergieterij naar
Grub-bens schetsen gebouwd.
In 1933 werd een begin
gemaakt met de bouw van de
nieuwe kerk voor de nieuwe

Een kort overzicht van een aantal van Grubbens Blerickse ontwerpen (De straatnamen zijn de huidige benamingen en de
huisnummers zijn waar mogelijk vermeld; * betekent niet meer bestaand.):

Jaar:

Opdrachtgever:

Soort:

Locatie:

1913
1914
1916
1919
1920
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1924
1924
1925
1925
1926
1926
1927
1928
1929
1929
1930
1930
1931
1931
1932
1932
1933
1934
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1939
1939
1940
1941
1943
1945
1946
1947
1947
1949
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1957
1958
1959
1959
1961

Grubben-Schouren
M.Bouts
Mij.Joh.Hillen
L.Mertens
Gebr.Holthuis
P.J.Mulders
Jos Gerats
G.Slijpen
Guill Bouts
Jac Nabben
Jac Bollen
R.Holthuis
L.Gommans
P.Benders
G.Coenegracht
J.Lenders
J.Nijssen
de Bie/v.d.Horst
F.Spits
L.Bouts
Hoover & Tiwi
Berden-Trienekens
Lambertuspar.
Vullings/Hendrix
P.Sijmons
M.Bouts
Fleuren
E.Rijs
J.v.Enckevort
L.Hillen
A.Turkenburg
G.Peeters
J.Fleuren
J.H.Lennaerts
H.Kesselmans
A.Zumdick
J.Mulders
G.v.d.Hombergh
P.Benders
Niebling-Vossen
J.Nabben
Antoniuspar.
Gez.Titulaer
M.Scherjon
Jos Engels
K.B.Boekend
Gommans-v.d.Vinne
Th.Bingen
Jan v.Enckevort
Gem.Venlo
W.Appeldorn
Antoniusparochie
J.Negenman
H.Thissen
H.Cabooter
J.Negenman
J.H.Grubben

boerderij
herenh./winkel
machinekamer
bidkapel
ijzergieterij
zagerij/loods
4 middenst.won.
woon/winkelhuis
herenhuis
slagerij/café
woon/winkelhuis
herenhuis
constr.werkpl.
bakkerij
herenhuis
2 middenst.won.
herenhuis
3 arb.woningen
herenh./bovenw.
2 herenhuizen
carross.fabriek
woon/winkelhuis
kapelanie
2 woonhuizen
woonhuis
vernisstokerij
herenhuis
woon/winkelhuis
magazijn
4 landhuizen
3 woningen
graanmagazijn
winkel/slagerij
woonhuis
woonhuis
verb.bioscoop
3 woningen
woonhuis
3 woningen
smederij
winkel/slagerij
noodkerk
herb.woonhuis
2 woningen
café/winkel
pastorie
kantoor/mag.
woonhuis
herenhuis
schakelstation
kapsalon
school
opslagplaats
woning/kantoor
winkel/woning
opslagloods
tuinb.loods

Zalzerskampweg 67
Helling 1-2
Pontanusstraat*
Hoverhofweg
Nieuwborgstraat*
F.St.Michielstraat 1
1e Lambertusstraat 1/7
Lambertusplein 1
Antoniuslaan 20
Pontanusstraat 4-6
Pepijnstraat 70
Lambertusplein 24
Rutgerusgang 7
Hoverhofweg 7
Pontanusstraat 23
Steegstraat 11-13
Lambertusplein 28
Jacob Catsstraat 58-62
Antoniuslaan 8-10
Antoniuslaan 35-37
Horsterweg 180
Pontanusstraat*
Smeliënstraat 35
Baarlosestraat 204/6
S.v.Nijdeggenstr. 18
Antoniuslaan*
Lambertusplein 25
Smeliënstraat 8
Gijzenstraat*
Past.Stassenstraat
Averbodestraat 15-19
Maasbreesestraat*
1e Lambertusstraat 26
van Haeffstraat 27
Hoverhofweg 16
Steegstraat 19
Baarlosestraat 168-172
Baarlosestraat 293
Bijenweideweg 13-17
Nieuwborgstraat*
Kloosterstraat 17
Boekend*
Antoniuslaan 31
Leeuwerikstraat 57-59
Baarlosestraat 126-128
Kockerseweg 10
Moeskampstraat 2
Pontanusstraat 27
Past.Stassenstraat 27
Daelweg 2
Lambertusplein 9
Laurentiusstraat*
Maasbreesestraat*
Tangweg 5
Kloosterstraat 16
Voltastraat
Kockerseweg 49
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Variërend van arbeiderswoningen, woningwetwoningen, middenstandswoningen, herenhuizen tot villa’s. Een van de in mijn ogen
mooiste ontwerpen maakte hij in 1922 aan de Antoniuslaan voor
Joost Holthuis. Dit ‘heerenhuis’ is helaas in de oorlog verwoest.
Voor de categorie arbeiderswoningen is het complex van 32 woningen aan de Nieuwborgstraat e.o. een goed voorbeeld. Enkele goede
voorbeelden van herenhuizen zijn terug te vinden aan de
Antoniuslaan. Wat de landhuizen betreft, is er aan de Pastoor
Stassenstraat een negental van zijn hand karakteristiek aanwezig: de
huisnummers 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 34 en 36. In 1959 kreeg
Grubben van de Boerenleenbank opdracht voor de bouw van een
bankgebouw aan het Lambertusplein. In dit pand is nu het Gewest
Noord-Limburg gevestigd.
A.W. Grubben-Schouren
Salzerskampweg,
Hout-Blerick (1913)

Schakelstation, Daelweg
Blerick (1953)
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Sint-Lambertusparochie, waarvoor Grubben met gepaste trots
de plannen had gemaakt. Voor
deze parochie ontwierp hij
eveneens de pastorie, de kapelanie en de drie scholen. En dan
winkels; veel Blerickse winkeliers lieten hem het ontwerp
van hun nieuwe zaken maken,
van bakkerijen, slagerijen en
kruidenierswinkels tot cafés en
manufacturenwinkels toe.
Mooie voorbeelden daarvan
zijn de nog bestaande winkels
hoek Lambertusplein 1, 1e
Maasveldstraat 10, Smeliënstraat 4 en Maasbreesestraat
15. Ook voor het ontwerpen
van fabrieken en werkplaatsen
vonden Blerickse opdrachtgevers de weg naar zijn bureau.
Zoals bijvoorbeeld Harie Gommans-v.d.Vinne, die hem opdracht gaf voor de bouw van
een kantoor met constructiewerkplaats en magazijn aan de
Moeskampstraat 2. Tot slot de
categorie woonhuizen.

Architectonische typering
De ontwerpen van Grubben hebben meestal duidelijk herkenbare
elementen. Vooral die uit de jaren twintig en dertig. Ook heeft hij
naar gelang de tijd in zijn ontwerpen steeds duidelijke elementen
van verschillende bouwstromingen opgenomen. Bij de Duitse
School in Venlo vertoont het exterieur zowel invloeden van Dudok
als van de Amsterdamse School. Het interieur daarentegen heeft
alleen kenmerken van de Amsterdamse School. In Venlo en Baarlo
ontwierp hij enkele villa’s met een rieten dak, zoals de villa voor
Karel van der Grinten aan de Herungerweg 150. Veel van zijn ontwerpen vallen zonder enige twijfel onder het traditionalisme. Een
goed voorbeeld hiervan is het in 1938 gebouwde raadhuis van
Grubbenvorst.
Eind jaren twintig begin jaren dertig ontwierp hij veel gebouwen
met een zeer sterke zakelijk expressionistische vormgeving. Dit
uitte zich in het gebruik van betonelementen, zoals luifels, consoles,
lateien, dorpels en decoraties. Een sterk voorbeeld hiervan is het
pand Grotestraat 42 in Tegelen, waarin nu ‘Meet Point’ is gevestigd.
Ook enkele winkels in Blerick vertonen deze kenmerken, met name
het pand Lambertusplein 1. Bovendien hebben al deze panden platte daken.
Een goede typering van Grubbens werk kan natuurlijk zijn leerling,
de Venlose architect Geer Selen geven: "Een typering is moeilijk
vanwege het gigantische aantal uitgevoerde werken en de diversiteit
hiervan in bijna vijftig jaar. Laat ik toch een poging wagen! De
meeste architecten, zeker beginnende, staan onder invloed van de
heersende architectuurstroming van het moment. Zoals we al eerder
lazen, was Grubben een bereisd man, zeker voor die dagen, en stond
hij open voor diverse invloeden. Bovendien stonden in zijn boekenkast Nederlandse, Franse en Duitse architectuur-publicaties.
Bijvoorbeeld Der Kruppsche Kleinwohnungbau van Heker uit 1917
en Kleinbauten und Siedlungen van Baer van rond 1907. Deze
geschriften zullen hun invloed hebben gehad bij het ontwerpen van
de bebouwing in Blerick rond het Blariacumplein en veel later bij
de bebouwing in het zogenaamde Tuindorp langs de Scholtis
Coopmansstraat. Immers de tuinstadgedachte en de landelijke sfeer
spraken in deze publicaties een duidelijke taal. In vroegere ontwerpen voor agrarische behuizingen - Salzerskampweg 67 en
Boekenderhof - zien we elementen van de zogenaamde chaletstijl
die toen in zwang was. Een praktische indeling stond bij Grubben
echter altijd voorop. Het was een van zijn uitgangspunten bij zijn
ontwerpen van alle types gebouwen, of dit nu woningen waren,
landhuizen, kantoren of fabrieken.

Kon men aanvankelijk niet spreken van een duidelijk eigen toets,
geleidelijk ontwikkelde Grubben in de jaren twintig en dertig duidelijk eigen stijlkenmerken, onafhankelijk van de functie van het
gebouw. De plattegronden en de gevelopbouw hielden hun praktische indeling, maar in gevels en opstanden verschenen kubistische
elementen, zoals naar voren of achter springende geveldelen. Ook
de ingang kreeg vaak een accent door een naar voren springende
rechthoek erboven. Erkers, gevelbanden en dakkapellen werden tot
uit- of opbouwen gevormd. Met deze elementen werden ook
bovendaksaansluitingen gemaakt naar de gebouwen ernaast.
Blokken en banden van kunststeen gaven accenten en ritmiek als
een soort tegenmelodie voor de praktische indeling van de gevel.
Wie kennis heeft genomen van deze vormentaal herkent deze
woningen, winkels, et cetera direct in de omgeving van het
Lambertusplein in Blerick, het Rosarium in Venlo en elders. Goede
voorbeelden hiervoor zijn onder meer de panden Lambertusplein 1
en 2 in Blerick en Prinses Beatrixstraat 3 en 5 in Venlo. Een apotheose van deze architectonische middelen werd bereikt bij de bouw
van het kantoor van de Venlose Veiling Vereniging aan de
Roodestraat in Venlo. Bij de gevelontwikkeling werd niet alleen
gebruik gemaakt van de hierboven geschetste elementen, maar ook,
als derde dimensie, van de verschillende kleuren van de stenen;
rood en geel. Van dit gebouw is nu nog een klein deel over. Het kan
worden beschouwd als een laatste monument voor de ‘Venlose gerdeneer’, dat het verdient voor de toekomst bewaard te blijven. Aan
deze stijlontwikkeling bij Grubben kwam een einde door het stoppen van de bouwactiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen, die bij gevelwanden
en vaak bij plattegronden en opstanden zijn af te lezen van woningen en winkels, ontstond in de jaren dertig bij de bouw van een aantal villa’s in Tegelen, Arcen en Wijchen een hele andere vormentaal.
Ze werden ontworpen als markant blok, gedekt met kloeke zadelof schilddaken en met loggia’s voor entree of terras. Meestal uitgevoerd in een voor die tijd gewaagde gele steen. Grubbens goede
betrekkingen met de keramische industrie zullen hiertoe mogelijk
de aanzet hebben gegeven. Voor kolommen gebruikte hij vaak zwart
keramische elementen.
Verder in de tijd werden de kappen steiler en de overstekken groter.
De daken vormden op een gegeven moment het hoofdelement van
het gebouw. Inmiddels hadden zich uit het oorspronkelijk kloeke
bouwblok - begin jaren dertig - naast de hoofdbouw (woongedeelte) dienstruimten, garage, etcetera vrij gemaakt als een lagere vleugel. Deze gaf met de hoofdbouw vaak in geknikte plattegrond gelegen de mogelijkheid in te spelen op de tuinsituatie. Een goed voorbeeld hiervan zien we bij villa ‘de Lings’ aan de Boskampweg 1 in
Tegelen. Kenmerkend voor de vormgeving waren ook bijna zonder
uitzondering de doordachte plattegronden, die niet alleen rekening
hielden met een goede ruimtelijke organisatie, maar ook met de
oriëntatie op de zonnestand en de mogelijkheden van een goede
tuinaanleg en inpassing in het groen van de omgeving. Terrassen en
loggia’s vormden hier de overgangselementen. Een eindpunt in
deze ontwikkeling, eveneens door de eerder aangegeven oorlogstijd, vormt de in 1940 gereedgekomen villa ‘Dings’ bij de kapel van
Genooi. Waren bij de eerder vermelde villa’s ramen, toegangen,
garagepoorten en loggia’s recht uitgesneden elementen in het gevelvlak, bij deze villa zien we een romantische toets van erker, getoogde ramen, et cetera. Ook het materiaalgebruik is meer ’des Gooi’s’.
Met bovenstaande beschrijving heb ik slechts enkele elementen

kunnen schetsen van een
beperkt aantal dat in een ruimere periode tot stand kwam. Ik
heb het niet gehad over de
ruimtelijke geleding van sommige bouwwerken in de gevelwand in de straat zoals de
Duitse School aan de Venlose
Julianastraat. Of het beheersen
van de architectuur van het
grotere bouwblok, zoals bij de
Lengs Bazar - nu Meet Point aan de Grotestraat 42 in
Tegelen. En zo zijn nog meerdere zaken te noemen. Slechts
enkele facetten dus van het
werk van een productief, maar
vooral ook creatief architect
die Jacq Grubben was.”

Gemeentehuis en secretariswoning
Grubbenvorst (1938)

De vader-architect
Naast zijn drukke werk als
architect, was er natuurlijk ook
nog de zorg als echtgenoot en
vader voor zijn grote gezin.
Grubben trouwde op 12 april
1920 met Tiel Meuws, op 5
mei 1899 in Venray geboren,
maar opgegroeid in Venlo en
Blerick. Ze kregen elf kinderen, waarvan er drie op jeugdige leeftijd overleden. Als kinderen kregen wij allemaal wel
wat mee van de bouwkunde in
al haar facetten. Dat hij ook
praktisch goed was onderlegd,
bewees hij in de oorlog. Toen
werd er bij ons thuis één en
ander verbouwd. Bij die gelegenheid hanteerde hij de bouwen timmergereedschappen alsBUUN 43

’Aan Genooi’, J. Dings
Venlo (1940)

36 Flatwoningen Witherenstraat
Blerick (1959)

Maatschappelijke functies
Grubben was meer dan alleen architect. Als verlengstuk van zijn
beroep werd hij tevens veelvuldig gevraagd als bouwkundig taxateur. Samen met Frans van Boekholdt vormde hij een bekend duo
schatters. Achter de naam van zijn beroep stonden vanaf 1947 de
letters B.N.A. vermeld. Dat betekende dat hij lid was van de Bond
van Nederlandse Architecten. Hij bleef dat tot zijn overlijden in
januari 1964.
Ook had hij een verzekeringsagentschap van 'de Groote Bossche',
waar heel wat van zijn opdrachtgevers waren verzekerd. De fraaie
koperen plaat van die maatschappij heeft jarenlang blinkend
gepoetst en fonkelend in de zon naast onze voordeur gehangen.
Rond 1919 had Grubben samen met zijn broers Jan en Guill en aannemer Jos Gerats in de Gijzenstraat de Kleinhoutwaren Industrie
Grubben & Gerats. Dit bedrijfje was geen lang leven beschoren. Net
als de ‘Exploitatie van Bouwterreinen N.V.’, die begin jaren dertig
werd opgericht. De opzet was in samenwerking met andere
Blerickse architecten op en rond het Lambertusplein betere woningen te bouwen en deze te exploiteren. De heersende crisis gooide
ook hier roet in het eten.
Daarnaast nam hij ook volop deel aan het maatschappelijke en politieke leven van Blerick. In 1917 werd hij brandmeester-secretaris
van de Blerickse vrijwillige brandweer. Later werd hij eerste brandmeester. Hij bleef de brandweer trouw tot 1935. In dat jaar verwierf
hij namelijk namens de R.K. Staatspartrij een zetel in de gemeenteraad van Maasbree. Dat was onverenigbaar met het lidmaatschap
van de vrijwillige brandweer. In 1939 trad hij als wethouder toe tot
het Maasbreese College van Burgemeester en Wethouders. Op 1
oktober 1940 werd Blerick, na een lange vergeefse strijd - ook van
zijn kant - bij de gemeente Venlo gevoegd. Grubben ging met de
overige Blerickse raadsleden mee over naar Venlo en kreeg meteen
een wethouderspost. Daarmee was hij de eerste Blerickse wethouder in het Venlose college. Toen met ingang van 27 augustus 1941
de gemeenteraden door de Duitsers buiten werking werden gesteld,
volgde hij het voorbeeld van burgemeester Berger en de wethouders
Turien en Driessen en trad af.
Daags na de bevrijding van Blerick, op 4 december 1944, werd hij
tijdens een plechtige bijeenkomst in het voormalige raadhuis van
Blerick door het Militair Gezag benoemd tot waarnemend burge-

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief

14 Januari
Oplichting van Drie Overjassen

Woonhuizen, Lambertusplein
Blerick (1920)

meester voor het gehele stadsdeel Blerick. Hij heeft deze wel
zeer zware functie uitgeoefend
tot 18 mei 1945; de laatste
maand helaas in een minder
prettige verstandhouding met
de Venlose burgemeester. Een
zeer kort bedankbriefje van de
Commissaris van de Koningin
in Limburg kon er in ieder
geval nog af. Wethouder Grubben heeft daarna nog een moeilijke strijd moeten voeren om
over deze periode een geëigend
burgemeesterssalaris plus kinderbijslag te krijgen. Dit is uiteindelijk, mede dank zij de
belangeloze hulp van collegawethouder Turien, gelukt.
Grubben is daarna niet meer in
de politiek teruggekeerd.
Andere maatschappelijke functies waren het bestuurslidmaatschap van Woningstichting
‘Blariacum’ (7 maart 1936 tot 9
januari 1964) en van de
Blerickse Middenstandsvereniging, die hij overigens zelf
mede had opgericht. Wanneer
Blerickse missionarissen een
beroep op hem deden, was hij
nooit te beroerd hen financieel
te steunen. De zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid in
Blerick hadden aan hem een
goede raadsman. Voor hen
heeft hij ook enkele schoolgebouwen ontworpen.
Jacq. L. Grubben was niet
alleen een bekwaam architect,
maar ook een sociaal zeer
bewogen mens, die altijd midden in het leven heeft gestaan.

J.L. Grubben in 1961

Bronnen:
- Gemeente Venlo Registratuur
Bouwvergunningen
- Gemeente Maasbree
Registratuur Bouwvergunningen
- Bescheiden familie Grubben,
Blerick
- Vriendelijke mededelingen
Harie Ververgaert, Tegelen
- Vriendelijke mededelingen
Louis Grubben, Afferden
- Vriendelijke mededelingen
architect Geer Selen, Venlo

Heden werd aangifte gedaan door Winand Boitelle oud
66 jaren, geboren te Venlo, Confectiewinkelier wonende
aan de Lomstraat te Venlo, dat in zijn winkel is gekomen een jongen die als bakkersknecht werkzaam geweest
is in de Maasstraat alhier, en vroeg van een stuk of drie
overjassen te mogen hebben om zijn meester te laten zien,
opdat deze ene keuze kan doen. Bij nader onderzoek
bleek dat deze jongen niet meer in dienst was als bakkersknecht en dat deze jongen niet meer in Venlo te vinden is.
De drie overjassen zijn:
Een grijzen overjas;
Een donkerbruinen overjas en
Een bruinen overjas welke eene waarde hebben respectievelijk de grijze overjas f. 9,-, de donkerbruine f. 11,- en de
bruine f. 9,-.
In den namiddag van 18 januari werd gemeld dat den
bewuste jongen langs den Maas wandelde als wanneer
twee agenten op dien jongen afgingen en hem ten onzen
bureele geleiden. Hij had de grijze overjas aan en de twee
bruine ten huize zijns vaders te Mulhauzen op zolder
verborgen. Zulks had hij gedaan omreden hij geen overjas had en zijn vader weet niets van de twee overjassen
die nog thuis zijn, en dat het zijn wens is dat de twee
overjassen ten huize van zijn vader worden teruggehaald
en aan Boitelle worden teruggegeven.
Wij hebben de drie overjassen vervolgens getoond aan de
familie Boitelle die alle drie de overjassen herkennen als
hun eigendom. Wij hebben de knecht te kennen gegeven
dat wij hem aanhielden en ter beschikking stellen van den
edelachtbaren Heer Officier van Justitie te Roermond.
De drie voornoemde overjassen zullen worden gedeponeerd ter Griffie ter Rechte te Roermond om in rechten
te kunnen dienen.
Waarvan door ons is opgemaakt het tegenwoordig procesverbaal hetwelk na lezing door verdachte en getuige
met ons is getekend.
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- Foto's Jacq Grubben, Louis
Grubben/Geer Selen, Jan van
▼
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of hij nooit anders had gedaan.
Op mijn twaalfde verjaardag
kreeg ik een prachtige tekendoos van hem cadeau. Soms
moesten wij mee helpen en bij
Lebesque in ‘de stad’ tekeningen laten afdrukken. En wie
van ons het diploma machineschrijven had, ‘mocht’ wel eens
een bestek tikken. Dat was een
zeer tijdrovend, zeer precies en
moeizaam karwei, dat bovendien zeer snel klaar moest zijn.
Daar stond dan wel een geldelijke beloning tegenover. Zo
leerde je automatisch veel
bouwkundige uitdrukkingen en
begrippen kennen. Hij stimuleerde ons ook altijd om de
vele prachtige bouwkundige
boekwerken - er waren echte
juweeltjes onder - die hij had te
raadplegen, onder andere het
driedelige standaardwerk van
Watjes. ’s Zondags gingen we
vaak met hem mee uit rijden in
één van zijn mooie cabriolets,
waarvoor hij een bijzondere
voorliefde had. De ene zondag
gingen we kerken bekijken en

de andere zondag kastelen of landhuizen. Hij vertelde dan volop
over bouwstijlen en andere bouwkundige zaken. Ik kan me herinneren dat ik in mijn schoolvakanties vaak mee ging kijken naar de
onderhanden zijnde bouwwerken. "Miene jòng, ik gaon nao 't werk,
höbse zin um met te gaon?" vroeg hij dan. Je kon dan moeilijk nee
zeggen. Een keer, ik was toen net zestien, werd ik zelfs uitgenodigd
om samen met hem over de op ongeveer twaalf meter hoogte nog
open liggende spanten van de Blerickse Buizenfabriek te lopen. Dat
was mij toch een beetje te gortig. Zoals het een goed architect betaamt, ging hij tijdens de bouw van zijn opdrachten vaak kijken of
alles goed werd uitgevoerd. Als iets niet volgens het bestek of de
tekening was, dan donderde het. Hij schroomde dan niet om de foutieve constructie af te laten breken; desnoods deed hij dat zelf. Wat
dat betreft was hij een streng toezichthouder. Echter stond daar dan
weer tegenover dat hij bij het richten - wanneer de nok van het dak
er op lag - als de vlag in top ging, niet kinderachtig was met een aanvulling van het ‘pannengeld’ voor de mensen op de bouw.

/get/

J vander Grinten

Enckevort en Henk Croonen.
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MET MAASTRICHT IS HET OOK NIET ALLES

VENLO, OOST - WEST,

HANS LIEBREGTS

Zoals iedere zichzelf respecterende stad
van enige omvang beschikt ook Venlo
over een motto waaruit blijkt dat het hier
uniek is: 'Venlo zo'n stad zoë besteit d'r
maar ein...'

N

u kan de ware patriot hier heel tevreden mee lijken,
de echte Venlonaar weet wel beter. Er moet stevig
aangepakt worden en dan vallen er hier best wel 'pieken'
te verdienen. Want dat is de ware aard van de Venlonaar.
Zo zijn z'n [voor]ouders ooit begonnen : om op de relatief arme grond te overleven moest er hard gewerkt worden. En daarmee was je er niet. De opbrengsten moesten
aan de man gebracht worden en liefst tegen een goede
prijs.
Met andere woorden: de tuinder ging met de groentekar
over de grens om zijn waren te verkopen.

FOTO LÉ GIESEN

Zoveel jaren later zijn de kleine bedrijfjes uitgegroeid tot
miljoenenbedrijven en is via groentekar en vrachtwagen
een van de grootste transport- en expeditiecentra van het
land ontstaan. En dat alles is al weer verder ontwikkeld

tot wat vandaag de logistieke sector heet. Die hele economische ontwikkeling heeft zich in geografische zin
afgespeeld op de oost- west- as. De groentekarren gingen
naar het oosten en later toen de Duitsers de klap van de
oorlog te boven waren en inmiddels het Wirtschaftswunder tot stand hadden gebracht, kwamen ze ook de waren
in Venlo zelf halen.
Voor die economische ontwikkeling waren doorzettingsvermogen nodig en handelsgeest. Die bestaan in Venlo in
overvloedige mate. Soms heb je wel eens het gevoel dat
alles 'billig' is en dat men desnoods zijn eigen ziel en
zaligheid erbij verkoopt - als het maar opbrengt. Een subtiele onderhandelingsgeest is menige boerenziel nog
vreemd. Bij de uitdrukking 'geven en nemen' laat men
liefst het eerste woord weg.
Maar deze harde, schrale mentaliteit heeft de Venlonaar
wel welvaart gebracht. Terwijl een Maastrichtenaar zichzelf op de borst stond te rammen en minachtend repte
over 'die boeren' werkten deze boeren onverdroten voort
aan hun welvaart. Men had hier geen tijd om op het terras in de zon te zitten.

M

Als je naar de kaart van Limburg kijkt zie je dat de provincie een dikke buik heeft, ze is volgegeten. De ZuidLimburgse werkgevers zijn moe van hun eigen geluk en
dringen aan op een stop voor nieuwe industrievestigingen
in het zuiden, ze kunnen geen arbeidskrachten meer vinden - Jorritsma lijkt de hint begrepen te hebben, gezien
haar opstelling met het CBS. Aan het noorden wordt niet
meer gedacht.
Venlo heeft zich economisch ontwikkeld op de oost-west
as; jonge mensen in Venlo die verder studeren en hun
vleugels uitslaan, gaan in meerderheid naar het westen.
Het lijkt erop dat de beslissende zet in de rug ook uit het
westen zal moeten komen. Het bedrijfsleven heeft ook al
lang aansluiting gezocht bij de belangrijke bedrijvencluster in Oost-Brabant. Vanuit het zuiden moet men het niet
hebben. Bedrijfsmatig en cultureel liggen we dichter bij
oost en west, zaken doen we met Rotterdam - Eindhoven
- Duitsland. Wat moeten wij nog met [Zuid]Limburg?
Het Limburgs Museum nadert zijn voltooiing, maar voor
onze levenskansen kunnen wij niet volstaan met carnaval
en oude onderbroeken. Terwijl ze in het Bonnefanten al
weer dromen van moderne kunst voor de Maastrichtse
yuppen, is ook in Venlo inmiddels de nieuwe tijd aangebroken.
▼

omenteel is de stad op een punt gekomen dat ze uit
haar voegen begint te barsten; de afstand van het
stadscentrum tot aan Trade Port West is elf km. Men staat
voor de beslissing uit te groeien van zeer groot dorp tot
stad. Daar is in Venlo een mentaliteitsverandering voor
nodig, van boer naar industrieel, van groentekar naar
logistiek centrum, van stedje naar stad. Dat gaat ook vaak
gepaard met pijn: toen het middelbaar tuinbouw-onderwijs uit Venlo verdween naar Horst in de vorm van het
nieuwe AOC hadden velen het gevoel dat Venlo als tuindersgemeente had afgedaan. Het groene front verplaatste
zich en dat was in een traditionele tuindersgemeenschap
een hard gelag. De NCB [de Brabantse Boerenbond] had
gemene zaak gemaakt met Horst.
Maar ook bij de naamgeving - een schijnbare futiliteit van de snel naar het westen uitdijende industrieterreinen, werd van Heierhoeve overgeschakeld op het modieuzere en snellere Trade Port.
Om echter werkelijk groot te zijn moet je als organisatie,
als stad, in staat zijn buiten je eigen norm te treden, verder te kijken dan je eigen horizon. Dat wat anders is
bepaalt de smaak, de kleur, dat wat speciaal is voegt toe.
Kortom, niet alleen de kwantiteit en de energie, maar ook
de kwaliteit en inventiviteit bepalen uiteindelijk het
geheel. Welnu, dat lijkt te gaan lukken. Zelfs de terrassen
doemen hier nu op!
Je bespeurt het: Venlo is op weg om het Rotterdam van
Limburg te worden. De ingrediënten zijn dezelfde: inventiviteit [Océ], vervoer, werklust, handelsgeest en een
[droge] haven! En in geografische zin is Venlo ook de
transitohaven tussen Rotterdam en het Ruhrgebiet/ZuidDuitsland.

daar hoofdpijn van zouden moeten krijgen. Beter zou het
zijn ons te richten op de eerste decennia na 'het
Maastricht-tijdperk'. Als oudbewoner van deze stad weet
ik dat het epicentrum van Limburg zich daar bevindt. Dat
wordt zeker zo aangevoeld door zijn bewoners, maar ook
bestuurlijk is dat de teneur geweest van de laatste decennia -laten we zeggen te beginnen met de periodeCremers op het gouvernement, toen Maastricht werd
opgestoten in de vaart der volkeren. Daarvoor was het,
ondanks dat Maastrichtenaren daar zelf anders over denken, een zelfgenoegzaam en suf provinciaal nest. Nu
groeit en bloeit het in Maastricht en kan de stad op eigen
benen staan.
Voor de nabije toekomst van Venlo is het van belang dat
het op de kaart komt als echte stad. Wij staan hier aan de
vooravond van de sprong van dorp naar stad, en dat is
wennen in Maastricht. Venlo moet expanderen en heeft
dringend meer bestuurlijke en ruimtelijke armslag nodig.
Een nieuwe universiteit zit er voor ons niet aan. De enige
impuls die Venlo nog nodig heeft is een flinke herindeling. De ironie nu is dat Venlo in de Provinciale Staten
door de boeren wordt tegengewerkt - en ook Maastricht
heeft liever geen nieuwe concurrent. Hoewel economisch sterk genoeg is Venlo thans aangewezen op
bestuurlijke interventie - desnoods vanuit Den Haag maar de eerste tekenen wijzen erop dat ook sommige
politieke partijen in Limburg zelf wakker worden.

Waar moet het nu met Venlo naar toe in het derde millennium? Nou, zo lang zijn we hier nog niet bezig, dat we
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waarheden gefixeerd raken “wat ik voel en vind is waar en
daar knok ik voor” - en zo
subjectiviteit en objectiviteit
hopeloos verwarren. Het
wordt steeds moeilijker met
succes te bemiddelen tussen
de eigen emoties en wat ik
maar even ‘de buitenwereld’
noem. Te pas en te onpas
beweren we dat objectiviteit
zelfs niet bestaat. Wat waar is,
hangt samen met mijn beleving
en die verschilt per definitie
van de uwe. U en ik hebben
verschillende waarheden en
onze gezamenlijke waarheid is
product van onze onderhandeling. Of ons machtsevenwicht, maar dan heb ik het al
niet meer over een gezamenlijke waarheid. Hebben we
daar eigenlijk nog wel behoefte aan? Aan zoiets klefs als
gezamenlijkheid? Ik vrees van
niet. Of berijd ik nu ook alleen
maar mijn stokpaardje? Goed,
u mag er anders over denken,
maar voor mij is het waar; discussie gesloten. Maar inmiddels is er een landelijk Platform tegen Geweld op Straat.
“Tel tot tien voor je zinloos
geweld pleegt”, adviseert
voor-zitter Deetman volgens
de Volkskrant. Nou, daar hebben de straatschenners vast
niet van terug.
De Buun heeft het voor u
geprobeerd. Op een donkere
zaterdagavond trokken we de
stad in en ja hoor, op de Picardie stond iemand met een mes
te zwaaien. We maanden hem
op vaderlijke wijze vooral
eerst tot tien te tellen.
Verbijsterd keek de stakker
ons aan: “Tien? Tellen?”
Met enige uitleg en een uur
later waren we zover. De
echo van “tien” was nog niet
weggestorven of hij liet zijn
mes vallen en weende bittere
tranen over zijn tot dan toe
liederlijke leven.
Om de procedure te vereenvoudigen is het Platform
inmiddels overgegaan tot de

KOEN EYKHOUT

K. V.

gevolgd door grijsgeruite mannen die ons een Plan van
Aanpak, een Pakket van Maatregelen en een Krachtig Beleid
in het vooruitzicht stellen.
Desnoods een Diepgaand Onderzoek, of bij de daadkrachtigen onder hen een Quick
Scan: een eigentijds grotestappen-snel-thuis-onderzoek,
veredelde borrelpraat dus.
Ik vrees, dat al die instantverklaringen even waar als onwaar zijn. Ik krijg geen antwoord op de vraag, waardoor
het komt, dat al die ego’s kennelijk zo opgeblazen zijn, dat
ze maar weinig tegenslag of tegenwerking nodig hebben om
in gewelddadigheid te ontploffen. Wat ontspoort er in die
grijze
hersenmassa,
dat
iemand zich zo gekwetst of
beledigd voelt, dat hij daaraan
het recht ontleent erop te
slaan?
Gebeurt dit alleen tijdens het
uitgaan in de weekeindes?
Welnee, dat is gezichtsbedrog.
Het ligt wel voor de hand dat
het vooral dan gebeurt. Uitgaan immers vormt het toneel
waarop hoe dan ook gescoord
dient te worden, in drinkgedrag, in versieren, in branie.
Wie niet scoort is een loser
en verlies kan het moderne
ego niet verdragen. Kom voor
jezelf op en dwing respect af!
Niet alleen tijdens het uitgaan.
Een voorbeeld van buiten het
uitgaansgebied. Een jaar of wat
geleden beëindigt een vrouw
de relatie met haar vriend. De
man springt op zijn reusachtige
bulldozer, rijdt op haar huis in
en redt zijn zelfrespect. Ons
ontgaat niet de seksuele symboliek van zijn daad, maar daar
gaat het nu niet om. Het gaat
erom dat de vloedgolf van verdriet en boosheid kennelijk zo
immens is, dat het ego met
instorting bedreigd wordt. Alleen grote daden kunnen het
wankelende ik nog stutten.
Werkt het zo? Feit is, dat we
steeds meer op onze eigen
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De eerste maand van het laatste jaar van dit millennium.
Het grote nieuws komt niet
uit Venlo maar uit Gorkum.
Een paar mannen krijgen onenigheid in een café, gaan naar
huis om wat wapentuig te
halen en schieten dat leeg op
de voordeur van het cafe.
Twee doden. Ze worden herdacht met optochten, stilteminuten en praatprogramma’s
op radio en televisie.
Een derde meisje raakt ernstig
gewond en is ongetwijfeld
voor het leven getraumatiseerd. Dat is minder spectaculair dan dood, dus daar horen
we niet al te veel over. En dat
is misschien ook maar goed. Je
zult maar zwaar gehavend in
bed liggen en SBS, RTL, Nova
en Ivo Niehe komen op
bezoek: geen therapie die dat
nog goed krijgt.
Zinloos geweld. Uitgaansgeweld. Weekendgeweld.
Het is na de treurige gebeurtenissen in onder meer Leeuwarden, Tiel en Amsterdam
een onderwerp dat snelle en
hapklare meningen genereert:
• het is van de coffeeshops en
hun illegale circuits,
• het is van de happy hours
in cafés met goedkoop bier,
• het is van dat we de kinderen te vrij hebben opgvoed,
• het is van al dat geweld
voor acht uur op de telvisie,
• het is van brutaliserende
types als Paul de Leeuw,
• het is te weinig politie op
straat,
• het is de anonieme stadwijken,
• het is te weinig sociale controle,
• het is het ontbrekende
gezinsleven,
• het is dat de rechters strenger moeten straffen,
• het is de sociale achterstand,
• het is
• ik heb het altijd al gezegd.
Een bonte cavalcade van stokpaardjes trekt aan ons voorbij,

'WIJ WILLEN
HET VERHAAL
VAN LIMBURG
VERTELLEN'
Directeur Jos Schatorjé van het

In de jaren twintig was het de Duitse oorlogsindustrie niet toegestaan

Limburgse Museum

goederen te produceren. Dat was vastgelegd in het verdrag van Versailles.
Daarom stichtte menige Duitse onderneming vlak over de grens, onder meer
in Venlo, mantelbedrijven of dochterondernemingen om deze beperkende
bepalingen te ontduiken.
Onder een andere naam, meestal als voortzetting van wat in de Duitse
fabrieken plaatsvond, ging men voort. De vermaarde Carl Zeiss uit Jena
begon in Venlo de Nederlandse Instrumenten Compagnie, de Nedinsco.
De witte toren ervan bepaalt nog altijd het stadsgezicht.
Het meegekomen Duitse personeel ging in Venlo of in de omgeving ervan
wonen. Voor de kinderen kwam er een eigen school, de Deutsche Schule
in de Julianastraat.
In wat vroeger ongetwijfeld de koffiekamer van het onderwijzend personeel was,
FOTO’S LÉ GIESEN

komt ons de directeur van het Limburgs Museum, Jos Schatorjé, tegemoet.
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uitkomen. We gaan de twaalf zalen thematisch
inrichten. Er is een historoscoop, een soort van
multimediaal theater. Dan is er een zaal die de
ontwikkeling laat zien van jager tot boer, een
andere zaal toont het leven in Limburg van boeren en militairen in de Romeinse tijd. Er is een
zaal met kastelen, een met het Limburgse stadsleven, een over het politieke en staatkundige verloop van de provincie en een over het familieleven. Een zaal gaat heten 'ragout en Regout', die
gaat over eten en drinken en er is een ruimte
over de beeldende kunsten in Limburg, met werk
van Jonas en Moonen, tot en met de zogenaamde
Amsterdamse Limburgers."
Genoeg over het gebouw.

Waarom moet er eigenlijk een museum komen dat specifiek
gaat over de provincie Limburg? In Amsterdam kent het
Rijksmuseum wel een afdeling met allerlei zaken die onze
vaderlandse geschiedenis raken, maar een echt Nederlands
Museum is er niet, waarom dan wel een Limburgs Museum?

De nieuwbouw van het Limburgs Museum nadert zijn voltooiing

"Ja, hier in de Deutsche Schule zitten we tijdelijk.
Het huurcontract loopt af per 1 januari 2000 en
dan zien we wel waar we terecht kunnen. Totdat
het nieuwe museum er is. Dat zal medio augustus 2000 zijn, verwachten we." Hij gaat ons voor
naar zijn werkkamer. De wanden ervan zijn voor
een groot deel bedekt met tekeningen van de
nieuwbouw van het Limburgs Museum. Wij willen het echter niet voortdurend over het nieuwe
gebouw hebben, daar is al genoeg over gezegd.
Liever horen we van Schatorjé wat er gaat gebeuren als het museum er eenmaal is, welke exposities we kunnen verwachten en waarom we daar
naar toe moeten. Maar het is natuurlijk onvermijdelijk, voorlopig is Schatorjé meer bouwheer
of bouwmeester dan museumdirecteur, dus
moet en zal hij, staand voor de bouwtekeningen,
ingaan op de vorderingen van de bouw.
"We hebben wat tegenslag gehad. Het vorig jaar,
1998, was erg nat en als je weet dat in het Julianapark tot ver in de negentiende eeuw grachten
liepen, zo waterrijk is het daar, dan kun je wel
nagaan dat de bouw dreigde te verzakken. Kranen konden moeilijk geplaatst worden en giganti50 BUUN

sche palen moesten de grond in. Een voordeel is
dat een Venlose aannemer het karwei klaart. Dat
communiceert gemakkelijk." Trots als een bouwheer van de farao wijst Schatorjé op de tekeningen aan de muur die tonen hoe het gebouw er uit
gaat zien. De vergelijking met de pyramide van de
farao gaat echter mank, want het Limburgs
Museum mag niet teveel de hoogte in.
"Ik had een aantal specifieke ideeën over het
nieuwe museum. Een ervan had betrekking op de
indeling van het gebouw. Met alle respect voor
het Bonnefanten in Maastricht, maar zo'n trap
als ze daar hebben wilde ik niet. Ik wilde alles
horizontaal houden, alles in de lengte. Dan kun je
vanuit een lange gang elke zaal bezoeken zonder
dat je eerst alle andere zalen af moet. Dat heeft
allerlei voordelen. Je hebt veel minder ergernis.
Elke bezoeker kan de zalen uitkiezen die hij wil
bezoeken zonder last te hebben van mensen die
andere ruimtes willen zien. Als je straks bij ons
binnenkomt, ziet het er zo uit. Kijk. Je loopt de
huiskamer van Venlo binnen, een vriendelijke
ontvangstruimte. Vanuit de gang vind je dan
twaalf expositieruimtes die allemaal op die gang

In eerste instantie blijft Schatorjé steken in voor
de hand liggende opmerkingen over 'identiteit'
en 'cultuurhistorie'. Totdat hij met voorbeelden
duidelijk weet te maken wat hij wel en wat hij
niet wil.
"Neem nou de eerste grote expositie, die we samen met het Drents Museum en het Rotterdams
Historisch Museum maken. 'Jong' is het thema
van die tentoonstelling. We laten de jeugdcultuur
zien, niet alleen die van de rockabillies en hippies uit de jaren vijftig en zestig, maar ook de stijl
van de skater en de hiphopper van tegenwoordig. Zoiets wil ik laten zien. Wat ik zeker niet wil
in het museum, is ellenlange typologieën. Geen
rijen met pijlpunten en speerpunten, inclusief
alle weerhaakjes, met bordjes aan de muur met
daarop een of ander jaartal. Zo'n museum wil ik
niet. Wij willen een verhaal vertellen, het verhaal

van Limburg. Limburg als mythe, als provincie is
Limburg trouwens pas in 1815 ontstaan. Het verhaal van die provincie, dat wil ik vertellen."

Wat is er nog Venloos aan dit museum? Het voormalige
Goltziusmuseum hoorde bij Venlo, zo voelde men dat in de
stad. Is dat voorbij nu het nieuwe museum zo duidelijk een
provinciaal karakter draagt?
"Voor ons is het echt een groot probleem dat we
niet in Maastricht zitten, want dat is nu eenmaal
het bestuurlijk en cultureel centrum van de provincie, wat je er ook van vindt. Iedereen buiten
Limburg vraagt ons waarom het nieuwe museum
niet in Maastricht staat. De reden hiervan is simpel. Er moesten drie nieuwe musea komen in
Limburg. Die zijn vervolgens toebedeeld aan de
drie regio's in de provincie. Het Bonnefanten
kwam in Maastricht, een regio op zich. Het
Industrion ging naar Kerkrade, in de Mijnstreek.
Vervolgens kreeg de regio Noord- en MiddenLimburg het Limburgs Museum toegewezen met
als lokatie Venlo. In het museum kom je Venlo in
allerlei zalen tegen. Bij de vroege geschiedenis
vind je objecten uit Venlo in de Romeinse tijd en
in de zaal over de Limburgse steden is Venlo ook
prominent aanwezig."

Moeten exposities per se veel publiek trekken? Gaat dat niet
ten koste van de kwaliteit van het gebodene? Moet je als museum dat een zekere wetenschappelijke status vertegenwoordigt
niet oppassen met al die prettentoonstellingen die in de eerste
plaats leuk willen zijn en aantrekkelijk voor de jeugd?
"Exposities zijn duur. De voorbereiding ervan
duurt vaak enorm lang, dus moet je gewoon veel
publiek trekken om uit de kosten te komen. De
subsidiegever, lees de provincie, verwacht dat
ook van je."
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Noemt u eens wat wensen, persoonlijke verlangens.
Wat staat hoog op uw verlanglijstje?
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"Een persoonlijke wens van me is om de bestaande collectie op peil te houden, vooral kwalitatief,
niet zozeer kwantitatief. Ik denk dan met name
aan onze collectie zilverwerk. Daarvan hebben
we nu gewoon te weinig in huis. En aan onze collectie kerkelijke kunst, waarvoor hetzelfde geldt.
Ik hoop wat dat aangaat op schenkingen van verzamelaars. Op dit moment werken we veel met
stukken die op bruikleenbasis geplaatst worden
in het Limburgs Museum. We krijgen werken uit
Boijmans van Beuningen in Rotter-dam, die voor
ons een schitterend schilderij hebben, voorstellende prins Frederik Hendrik die uitziet over
Maastricht. Er lopen bruikleenaanvragen naar
het Rijksmuseum in Amsterdam, onder meer
voor een stilleven uit het kasteel van Well. Van de
Gevangenpoort in Den Haag krijgen we een aantal 'brandijzers' met de stedenwapens van
Roermond en Venlo erop. Met die dingen werd
menig gevangene vroeger gebrandmerkt."
"Nu we het toch hebben over samenwerken met
andere musea. Wij werken heel prettig samen
met het Drents Museum in Assen dat om allerlei
redenen in een vergelijkbare situatie verkeert als
wij. Samen maak je dan exposities. Je kunt denken aan tentoonstellingen over Diergeneeskunde of over kunstkaarten van rond de eeuwwisseling, toen vooral erotische prentbriefkaarten heel geliefd waren. Ook werken we wel eens
samen met de Rijksuniversiteit Utrecht. Die hebben ons geholpen met allerhande automatiseringstoestanden, het maken van een Internetpagina of het samenstellen van c.d.rom's."

"In principe wil ik alle Limburgers het Limburgs
Museum binnenhalen, maakt niet uit of ze al
meer dan tien generaties hier wonen of pas een
generatie. Ik wil eerst gewoon meer mensen in
dit museum zien te krijgen. Misschien lukt dat
door meer aandacht te besteden aan educatie.
Wij proberen dat nu al. Vier mensen vanuit onze
organisatie werken hier aan. Scholen worden
bewerkt met mailings. We proberen scholen te
'lokken' met combinaties van andere leuke dingen in de regio. Want als een school van ver
komt, moet je proberen ze wat meer te bieden
dan alleen een museumbezoek. Die schoolklassen zetten we het liefst op de ochtenduren. De
meeste individuele bezoekers komen namelijk
vanaf ongeveer elf uur en in de namiddag, dan
zijn de schoolklassen alweer verdwenen. Daar
heb je dan geen last meer van. Als je dat al zou
hebben."
Met een aanstekelijk enthousiasme vertelt Schatorje ten slotte over andere zaken die hij wil
realiseren in en rondom het museum: concerten
in het park, een horecavoorziening in het
gebouw en een terras op het dak van het museumtheater. Tevens heeft hij plannen voor wat
Venlo kent als het oude V.V.V.-gebouwtje, het
Caltex-tankstation. Als het aan hem ligt wordt
dat een activiteitencentrum voor groepen, stichtingen en instellingen die nu nog geen of slechts
een schamel onderkomen hebben: het filmarchief, het Limburgs Oudheidkundig Genootschap, Veldeke en het Limburgs Letterkundig
Centrum. Aan plannen en ambities ontbreekt het
Schatorjé niet. Dat komt goed uit voor het drietal
amateurfotografen dat we bij het verlaten van de
Deutsche Schule bijna ondersteboven lopen. Zij
hopen op een kabinetje met een donker kamertje
in Limburgs nieuwste cultuurpaleis.

BUITENGEMEEN BELANGWEK-

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief

28 Januari
No 31.

Desgevraagd verklaarde de verdachte zich op Donderdagavond 25 Januari te hebben verwijderd met het bruine handkoffertje, hetwelk hem was toevertrouwd om naar
het Station Venlo aan den trein van 9.44 s avonds te
bezorgen; dat hij den volgende morgen vrijdag 26
Januari dav zich heeft begeven naar Roermond en van
den inhoud van het koffertje in zijn bezit heeft genomen:
Twee lederen riemen die om het koffertje waren;
Een lila hemd;
Twee zakdoeken;
Een haarborstel;
Een kam;
Een stukje zeep;
Een klein kammetje;
Een schnurbartbunde;
Een tandenborstel
Een partij papieren eener levensverzekering
Een photographie
al welke voorwerpen bij fouilleering op van Dishoeck
werden bevonden en verklaarde hij verder; het handkoffertje zoomede
Vijf paar sokken;
Een nachthemd;
Zes boorden;
Een schaaltje en
Drie zakdoeken
te Roermond te hebben verkocht bij een oudkooper wiens
naam hij niet kon opgeven; en dat een in het koffertje zich
bevindende portefeuille op den weg tusschen Venlo en
Roermond had weg geworpen alsmede de letters vormende de woorden; “Hotel Pollen” welke zich bevonden
op den rand der pet, hem vanwege den Heer Pollen
verstrekt; dat hij voor gemeld koffertje en de laatst voormelde voorwerpen te zamen heeft ontvangen v.d. oudkooper te Roermond de somma van één gulden (...).
Tevens verklaarde van Dishoeck goed te weten, dat hij
de thans door hem gepleegde handelingen niet mogt doen,
en hij derhalve met oordeel des onderscheids gehandeld
heeft.
(...)
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"Dat is eigenlijk wel een beetje het geval. Wij
moeten exact de bezoekersaantallen over kunnen leggen en natuurlijk zou je wel wat kunnen
verdoezelen door grote aantallen schoolkinderen daarin mee te nemen, maar dat doen we niet.
We moeten publiek trekken, hoe je het ook wendt
of keert. Die zaken zijn ook afhankelijk van maatschappelijke stromingen. In de jaren zeventig lag
de nadruk op educatie, wat nu ook weer wat lijkt
terug te komen. De jaren tachtig waren de jaren
van het beheren, de automatisering deed haar
intrede en in de jaren negentig zie je overal het
marktmechanisme gehanteerd worden. Niettemin, dat hoeft niet haaks te staan op de kwaliteit van het gebodene in het museum. Een schitterende expositie als die over Sint Sebastiaan die
we enige jaren geleden hadden, blijft ook in de
toekomst heel wel mogelijk."

U volgt ongetwijfeld de discussie die is aangezwengeld door
Rick van der Ploeg. Hij vindt dat bepaalde groepen in onze
samenleving te weinig profiteren van kunst- en cultuuruitingen. Hij heeft het dan vooral over allochtone Nederlanders en
over jongeren. Wat is uw mening?
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Maar de cultuurambtenaren uit Maastricht staan toch niet bij
de voordeur van uw museum om de bezoekersaantallen bij te
houden?

Er is een regionale omroep
die het moeilijk heeft en er is
een bierbrouwer die graag
Limburger met de Limburgers
is. Als die twee bij elkaar gaan
zitten om plannetjes te maken
waar ze allebei mee gebaat
zijn, in legotaal heet dat "het
creeren van een win-winsituatie", komt er iets moois tot
stand, dat is zeker. Dat
gebeurde ook en dat moois is
al enige jaren geleden geboren. Het is een wolk van een
baby geworden, ik kan niet
anders zeggen. Op de zaterdag voor carnaval vindt als
opwarmertje voor het feest
de
"Brand
Beer
Boetegewoeene Boete-zitting" plaats, zo heet het kind.
Let eens op dat buitengewoon boeiende beginrijm in
de naam van de kleine. Daar is
over nagedacht. De brouwer
sponsort en de omroep zendt
uit. In de Zoepkoel voor de
Maaspoort in Venlo treden
Limburgse artiesten op voor
Het Goede Doel: de bierbrouwer, de omroep, de
artiesten zelf en verder iedereen die graag met zijn kop op
de buis komt. Wat ooit begon
als een aardig carnavalsfeestje,
is inmiddels verworden tot de
registratie van een stuitend
tafereel. Kent u Wethouder
Hekking nog van Kees van
Kooten? Die publiciteitsgeile
meneer met zijn plakhaartjes
en priemende oogjes die zich
steeds in beeld wrong, hierbij
meestal zijn burgemeester
wegduwend? Als kijker naar
het Venlose carnavalsfeestje
uit de Zoepkoel valt het je
meteen op hoeveel Hekkings
onze provincie telt. Sommigen
ken je, anderen niet, maar
allemaal verkopen ze hun
eigen moeder om maar in
beeld te komen. Ze dringen
en ze duwen, ze grijpen naar
elkaars microfoon, ze trekken
aan elkaars kleertjes en ze

gluren voortdurend in de
cameralenzen. De presentatoren van dit buitengewoon
belangrijk en bruisend bobofeestje vergeten dat ze televisie maken voor mensen die
niet voor het eerst van hun
leven een televisieprogramma
zien. Ze brullen zich de keel
schor om maar te laten merken hoe leuk het allemaal is.
We zouden eens blind zijn of
doof. Of dom. Je kunt die blinde, dove en domme kijkers
maar beter van te voren vertellen dat het leuk is en dat
het om te lachen is. Zo is er
een buitensporig beroemde
buuteredner die minutenlang
een grap vertelt over een
stotteraar. Uit-bundig laat de
buuteredner de man in zijn
grap stotteren en stamelen,
telkens weer en iedere keer
opnieuw. Dat is lachen, dat
snapt u. Ja, misschien niet
voor dat stotterend kind thuis
voor de buis, maar och, dat
hoort al elke dag dat lachen
om zich heen, op school en
op straat. Dus dat is daar aan
gewend. Ook lachen is het
met de Venlose muzikanten
die een liedje gemaakt hebben
over een jongen uit hun stad
die overal vooraan staat als er
wat te doen is. U kent zulke
jongens wel. Ze worden wel
ouder maar niet veel wijzer.
En als er een muziekkorps
door de straten trekt, lopen
zij daar achteraan. Ze doen
geen vlieg kwaad en ze horen
bij de stad. Niks mis mee. Die
muzikanten hebben in hun
liedje deze jongen tot burgemeester van hun stad gebombardeerd. Boven-dien laten ze
de jongen op het podium
meezingen. Leuk, hè? Vindt u
van niet? Vindt u dat je zo'n
jongen een beetje tegen zichzelf moet beschermen? Hè,
jakkie, wat ouderwets. Bent u
zeker zo iemand die niet
snapt wat humor is. Die niet
weet wat leuk is aan deze
"Brand Beer Boetegewoeene
Boetezitting."
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VENLONA:

GEZELLIGHEID , TRADITIE EN
EEN BEETJE CHIQUE

GER WITHAG

OPRICHTER VAN

VENLONA WILLY

GEYER

KEES VERBEEK

KOMEND JAAR BESTAAT DE KONINKLIJKE ZANGVER-

ENIGING VENLONA HONDERD JAAR. MET EEN KLEINE
ONDERBREKING VAN TWEEËNHALF JAAR STAAT ZE DE

AFGELOPEN DRIE DECENNIA ONDER DE BEZIELENDE

LEIDING VAN DE ZUID-LIMBURGSE MUSICUS GER

WITHAG: “IK KAN ER MIJN MUZIKALE EI KWIJT.”

KEES VERBEEK PRAAT MET HEM.
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Ger Withag werd in 1936 te Kerkrade geboren. Met veel
genoegen denkt hij terug aan de tijd dat hij als kind
mocht zingen bij de Leender Choralen - “dat schrijft u
c-h-o-r-a-l-e-n”, hij zal me in de loop van het gesprek
vaker op eigen initiatief de spelwijze van namen geven uit Schaesberg. Hij studeerde piano vanaf zijn twaalfde
en had graag concertpianist willen worden. Dat zat er
echter financieel niet in: “Toen moest je dat helemaal zelf
betalen.” Op zijn vijftiende kwam hij in dienst van de
Staatsmijnen, waar hij zich ontwikkelde tot mijnmeetkundig tekenaar. Tussen de bedrijven door hield hij zich
nog steeds veel met muziek bezig. Toen in de jaren zestig
minister Den Uyl de mijnen sloot, besloot Withag zich
geheel aan de muziek te wijden. Hij gaf zangles op de
muziekscholen van Heerlen, Kerkrade en Venlo. Geen
privézanglessen. “Nee, dat moet je niet doen. Dan ondergraaf je de instelling waar je werkt.” Verder leidde hij
verschillende koren. Hij wijst op de invloed van de mijnbouw: “Dat bevordert de samenhang en het samenleven.
Onder de grond ben je een gemeenschap en volledig op
elkaar aangewezen. Dat zet zich voort buiten de koel. Dat
komt onder meer in de koren tot uitdrukking. In Wales
bijvoorbeeld, enorm mijnbouwgebied, vind je de prachtigste koren.”
Een kleine dertig jaar is hij nu alweer verbonden aan de
koninklijke zangvereniging Venlona. Met een kleine
onderbreking van tweeënhalf jaar, toen Piet Kingma het
koor leidde: “Ik geloof dat dat wederzijds niet zo goed
aansloot.”
“Koorleden hebben uitgerekend dat ik in die periode
bijna dertig maal de aarde ben rondgereden om vanuit
het zuiden - eerst Kerkrade, later Brunssum - hier bij
Venlona te komen. Tel maar uit: één à twee repetities per
week, de extra repetities voor concerten en cd-opnames,
de jaarvergaderingen. Typisch Venlona om dat te berekenen. Het is een zuiver amateurkoor, gemotiveerd om een
goede muzikale prestatie te leveren, maar de gezelligheid
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zit er direct achteraan. Ach, voor het een hoef je het ander
niet te laten.”
Ik praat met Withag in - hoe kan het anders - paviljoen
Venlona.
“Tot voor een aantal jaren was dit eigendom van het
koor. Het werd er in 1904 speciaal voor gebouwd.
Volgens de statuten een huis om Venlona onderdak te
bieden. Ook de fanfare repeteert hier al jaren.”
Inmiddels is het paviljoen een zelfstandig zalencentrum.
In de hal echter verwijzen foto’s nog naar de innige band
met het koor: ernstig ogende mannen in concertzwart
geflankeerd door het vaandel. In het trappenhuis hangen
schilderingen van de oprichter en enkele dirigenten en
voorzitters, zich bewust van de waardigheid van hun
functie.
Die waardigheid komt ook tot uitdrukking in de manier
waarop de koorleden hen gewoonlijk aanspreken.
Dirigent en voorzitter zijn directeur en preses: “Het is
niet altijd goed om te nivelleren, maar je moet natuurlijk
ook niet hoog van de toren willen blazen. Het gebruik
van die woorden drukt de waardering voor de leiding
uit. Het is ook wel een beetje chique en eigenlijk hoort het
niet ervan af te wijken. Het zal niet gauw gebeuren dat
iemand me tijdens de repetitie bij mijn voornaam aanspreekt. Maar aan de bar na de repetitie gaan we heel
gewoon met elkaar om.”
Ook op andere manieren speelt de traditie bij Venlona
een belangrijke rol. Trots op het predikaat koninklijk dat
het koor in 1930 ontving stuurt het tijdens de jaarvergaderingen - elk jaar opnieuw - een telegram naar zijn
beschermvrouwe, prinses Juliana. Bij diezelfde gelegenheid wordt ook altijd de lijst van ereleden voorgelezen.
Elke meimaand zingt het koor bij het Kapelletje van
Genooi. Natuurlijk is steeds het vaandel present. Withag:
“Het is goed dat die tradities er zijn. Het is de herinnering aan eerdere gebeurtenissen en dat bindt. In de traditie voel je de verbondenheid met het koor.”
Traditie of geen traditie, Venlona is een van de weinige
mannenkoren - “misschien wel het enige” - dat een
vrouw, Marianne Maessen-Scherjon, als tweede dirigent
heeft. Withag hecht eraan dat ik het vermeld: “In het
begin werd er wel wat vreemd opgekeken: een vróuw als
dirigent? Maar daar is niets meer van te merken. Ik heb
daar veel waardering voor. Ze doet het erg goed.”
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Veur dich, Venlona, ein zillevere Kroën.

Venlona! gedachtenis van ierlijk streven
Wè hèt dich toch umhoëg gedreven
As eige krach en tei geduld:
Dien lèvesboek mit roem vervuld?
Oa! jongen drang nao Ideaal.
Venlona! Lèvend monument van kunstzin!
Dao leet Limburgsch’ hert en geis in.
Monument veur lange tieje
Det groète stèje oos benieje:
Oa! jongen drang nao Ideaal!
Venlona! Zing veur börgers en veur prinsen!
Maak Hemelklank oet stum van minse!
Hoèg ‘t vaandel! in concert en wedtried;
Neer ‘t vaandel! veur ‘t altoar in Kerstied!
Verdeenste vlech, erkinning reik
Veur dich ein zillevere Kroën, Venlona!

ren, dus daar ben ik wel tevreden over. Het laatste
opstapconcert is komend voorjaar. Dan komen alle koren
die eerder hebben meegewerkt aan een heel concert weer
terug met een of twee stukken. Er komt een vaste opstelling, dus geen changementen tussendoor en dan is het
anderhalf uur lang: muziek.”
Het jubileumjaar wordt afgesloten in oktober met een
groot Verdiconcert: delen uit Il Trovatore in combinatie met
enkele stukjes uit Bizets Carmen. Withag heeft er enkele
interessante solisten voor op het oog, maar omdat de contracten nog niet rond zijn, wil hij geen namen noemen.
ZUIDELIJKER
Na een kleine dertig jaar merkt Withag op dat onder zijn
directie het koor anders is gaan klinken. Hij doelt dan
niet zozeer op de toonvorming maar op de klank van het
dialect.
“Het taalidioom hier in Noord-Limburg is anders. In het
zuiden is het ronder. Hier slanker. Vroeger noemde ik het
spitser, nu zeg ik slanker. In die dertig jaar, merk ik, heeft
het koor - met behoud van het slanke, noordelijke, soms
wat brutale geluid - een iets zuidelijker klank gekregen.”
Maar zuidelijk of noordelijk, het streven is nog steeds als
in het jubileumgedicht ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan: hemelklank oet stum van minse.
▼
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Venlona! Energie van jong talente!
Börgervliet van jonge vente!
Vaste wil van harde werkers!
Waat is d’r op de wèreld sterkers
As jongen drang nao Ideaal.

KWALITEIT
Withags muzikale voorkeur gaat uit naar het impressionisme, reden waarom hij Fleur de Blé van Debussy op het
repertoire zette. Ook modern werk als Oedipus Rex van
Strawinsky en Impression Maritime van Lambrechts voert
hij graag uit. “Je moet je nek durven uitsteken, vind ik, en
dus ook moderne stukken programmeren. Het Venlonabestuur geeft die ruimte, dus ik kan mijn muzikale ei wel
kwijt hier in Venlo. Maar je moet het natuurlijk wel doseren, want ze kijken meestal wel op als ik met eigentijdse
stukken kom: hè, wat klinkt dat raar. Dus je moet ook
populairder werk aanpakken. En begrijp me goed, ik heb
daar geen bezwaar tegen. Als het maar goed gebeurt.”
Muzikale kwaliteit is een belangrijk goed voor Venlona.
Dat komt ook tot uitdrukking in het eeuwfeest dat in
2000 gevierd wordt. Er wordt hard gewerkt aan de dubbel-cd die bij die gelegenheid uitgebracht wordt. “De
cantate Rinaldo van Brahms hebben we opgenomen,
samen met zanger Hubert de Lambooy en het LSO. Op
de tweede cd komt populairder werk zoals Händels
Hallelujah. Het moet ook verkoopbaar zijn natuurlijk. Dat
is niet echt het criterium, maar het geld kunnen we goed
gebruiken. Alles bij elkaar is het een duur project. Er was
zelfs een extra opnamedag nodig om een net iets beter
resultaat te krijgen. Het zou immers zonde zijn om van
zo’n jubileum-cd achteraf te moeten constateren dat-ie
net niet helemaal goed is. Gelukkig hebben we een
bestuur dat oog heeft voor kwaliteit. Dat het een eer
vindt het honderdjarig bestaan te mogen meemaken en
organiseren. En dat daar dus de financiële middelen voor
wil zoeken.”
In de aanloop naar het eeuwfeest organiseerde Venlona
een aantal opstapconcerten, concerten waarbij het naast
een eigen optreden ruimte maakte voor een gastkoor.
“De achtergrond van dat idee was eigenlijk dat ik het
belangrijk vind dat mensen die zingen ook eens gaan
luisteren naar andere mensen die zingen. Mensen zijn
geneigd zich bij hun eigen kring te houden. Terwijl ik
zeg, ga ook eens naar andere koren, en vooral naar andere soorten koren. Een ander mannenkoor, dat is wel min
of meer bekend, maar ga eens naar een gemengd koor,
een gospelkoor of een vrouwenkoor als het Venlose
Cantate. Om dat te stimuleren hebben we steeds een
ander koor uitgenodigd om met ons een concert te geven.
Dat sloeg enorm aan. Of het ook werkt? Ja, ik hoor nu wel
eens van koorleden dat ze naar anderen zijn gaan luiste-
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KAARSJE VOOR EEN
DRUNKIE
Hij kwam uit het donker aansjokken. Lange, iets krullende
haren. Snor en baard. Bodywarmer aan, terwijl het eigenlijk nog weer was voor een
winterjas. Sjofele, wijde
broek. In zijn linkerhand een
nog lichtjes gevulde fles bier.
Een drunkie op weg naar de
nachtopvang in de Rijnbeekstraat.
Argwanend hield ik hem in de
gaten. In de verre omtrek viel
niemand anders te ontdekken. Mijn hond Tommie had
hem ook gezien en dook
enigszins achter me weg.
Daar had hij me ook in het
vizier. Hij keek me nogal direct aan. Ik dacht er al over
hoe ik niet al te opvallend een
grote boog om hem heen zou
kunnen maken. Misschien suggereren dat de hond me
ertoe dwong.
Het lukte niet.
“Hé meneer”, zei hij.
Ik kon niets anders doen dan
antwoorden.
“Ja?”
“Zou u iets voor me willen
doen?”
Ik aarzelde. Dacht razendsnel
na. Kon ik niet beter doorlopen? God weet wat hij wou.
“Het ligt eraan wat”, zei ik
toch maar.
“Zou u een kaarsje voor me
willen opsteken?”
“Een kaarsje?” herhaalde ik
verbouwereerd. Dat was wel
het laatste waar ik op had
gerekend. Geld vragen zou
meer in de lijn van mijn verwachtingen hebben gelegen.
“Ja, een kaarsje”, klonk het
nogal verontwaardigd terug.
Meteen gevolgd door een
nieuwe vraag.
“Of gaat u soms niet naar de
kerk?”
Hij verraste me opnieuw. Bespeurde mijn aarzeling. Door
niets meer te zeggen en me
strak aan te kijken dwong hij

me tot een antwoord.
“Eh nee, de laatste tijd eigenlijk alleen maar voor begrafenissen.”
Hij zweeg verder en dacht er
duidelijk het zijne van.
Net toen ik wilde doorlopen
zei hij: “Het zou goed voor
me zijn.”
Nieuwsgierig geworden vroeg
ik: “Hoezo?”
“Och meneer”, antwoordde
hij beleefd, terwijl hij zo te
zien van mijn leeftijd was, “ik
voel me elke morgen als ik
opsta zo beroerd. Het is verschrikkelijk. En als er nu een
paar mensen een kaarsje voor
me zouden opsteken, zou het
misschien beter gaan. Denkt u
ook niet?”
“Vast wel”, zei ik, en trok
Tommie mee.
Enkele tientallen meters verder moest de hond plassen en
keek ik nog eens om. De duisternis had hem al opgeslokt.
De dagen erna was er één
nieuwsfeit dat de kranten en
het televisienieuws domineerde. De mogelijke vestiging van de dagopvang voor
alcohol- en drugsverslaafden
in de voormalige showroom
van Volkswagen-dealer Van
de
Ven
aan
de
Kaldenkerkerweg. Er werd
flink tegen geprotesteerd.
Buurtbewoners liepen te
hoop. Dreigden met burgerlijke ongehoorzaamheid.
Toen heb ik in gedachten een
kaarsje voor hem opgestoken.

BUUN 57

VVV: de jeugd voorop

Klavervier Toernooi 1996

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Een spreekwoord waarvan steeds meer

betaalde voetbalclubs zich de betekenis reali-

seren, nu het in groten getale binnenhalen

van buitenlandse spelers de laatste seizoenen

niet tot het beoogde resultaat heeft geleid.

De topclubs grijpen terug op de door eigen
jeugdopleidingen of die van andere clubs

klaargestoomde spelers.

En met succes.

Frans Linders

Foto’s Lé Giesen
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De jeugdopleidingen in
Nederland kunnen vissen in
een hele grote vijver met
voetballertjes. Voetbal is bij
jongens nog altijd de populairste sport. De meeste jongens hebben nu eenmaal
een aangeboren behoefte
om vanaf dat ze kunnen
lopen te schoppen tegen
alles wat voor hun voeten
komt. Dat kan een steentje
zijn of een leeg colablikje,
maar meestal is het toch
tegen iets wat min of meer
op een bal lijkt. En vaak blijft
het niet bij dit schoppen. De
meeste Cruijfs in de dop
komen vroeg of laat in aanraking met het echte voetbalspel. Dat kan zijn via de
televisie, via vriendjes of
simpelweg doordat vader,
oom of broer bij een club
voetballen. Na verloop van
tijd voetballen ze dan zelf
ook in clubverband. Die
wedstrijden van jeugdteams
worden gevolgd door scouts
van betaalde voetbalclubs

en zo kan het gebeuren dat
een jonge speler die tijdens
een wedstrijd opvalt wordt
gevraagd voor een jeugdopleiding.
De jeugdopleiding van het
Venlose VVV is een van de
oudste en bekendste van het
Nederlandse betaalde voetbal. VVV-trainer Rob Baan
(tegenwoordig bij Feijenoord) en het voormalig
VVV-bestuurslid Jeugdzaken
Piet Matthijs begonnen al in
1974 een samenwerkingsverband met de KNVB en de
amateurclubs uit de regio,
simpelweg ‘Het Jeugdplan’
geheten. Straks hierover
meer. In 1983 legde de toenmalige trainer Sef Vergoossen bovendien het fundament voor een geheel eigen
VVV-jeugdopleiding. Hij
was toen al vast overtuigd
van de waarde van een dergelijke opleiding voor een
club. Zijn opvolger Remy
Reynierse bouwde de jeugdopleiding verder uit. Het

gezamenlijke jeugdplan en
de eigen jeugdopleiding van
VVV vullen elkaar aan. Voor
VVV vormt het jeugdplan,
waaraan de amateurclubs uit
Noord- en Midden-Limburg
meedoen, een belangrijke
kweekvijver.
De achtergrond van jeugdplan en jeugdopleiding is vrij
simpel. Een club als VVV zal
nooit miljoenen kunnen
neertellen voor buitenlandse
of Nederlandse spelers. Alleen door eigen spelers naar
de top te brengen kan VVV
een stapje hoger komen en
daardoor de bezoekersaantallen verhogen en de broodnodige sponsors binnenhalen. Ook de grote Nederlandse clubs hangen inmiddels weer deze filosofie aan
en investeren in de eigen
jeugdopleiding.

voor te bereiden op het
mogelijk spelen van betaald
voetbal. Spelers voor wie dat
niet is weggelegd of die dat
niet willen, moeten zo worden gevormd dat ze in de
eigen club beter gaan functioneren. Die formule heeft
al jaren succes en voldoet
aan de gestelde normen.
Sedert de invoering in 1986
van de landelijke jeugdcompetitie voor betaald voetbalclubs heeft VVV ook een
eigen jeugdafdeling, bestaande uit zes teams. Alle
zes spelen dus op landelijk
niveau en treffen regelmatig
jeugdelftallen van Ajax, PSV
en Feijenoord. Het niveau
van de VVV-jeugd is hierdoor duidelijk verbeterd.
Dat blijkt ook wel uit het feit
dat niet minder dan zeven
basisspelers van het eerste

VVV-jeugdopleiding ook
andere betaalde clubs zijn
opgevallen. Er zijn kapers op
de kust voor uitblinkende
VVV’ers. Tot voor kort bestonden er geen reglementen
voor dit soort situaties en
konden rijkere clubs de
talenten zo maar wegplukken. VVV kon dan naar het

Verbong Top B-Toernooi
GFC ’33 1997

in zo’n jeugdspeler geïnvesteerde geld fluiten. Gelukkig
zijn hiervoor door de KNVB
nieuwe richtlijnen opgesteld, die erin voorzien dat
altijd minimaal de opleidingskosten worden vergoed. Door de niveaustijging
zijn de jeugdelftallen van de
Venlose club ook graag geziene gasten op nationale en
internationale toernooien.
En daaraan wordt niet zonder succes meegedaan, de
prijzenkast puilt uit.

Doel
Jeugdplan en jeugdopleiding
hebben als doel de beste
jeugdspelers van de aangesloten amateurverenigingen

elftal in het seizoen 19981999 uit de eigen jeugdopleiding afkomstig waren.
Het spreekt vanzelf dat de
goede resultaten van de

Organisatie
De jeugdafdeling van VVV
bestaat uit ongeveer negentig spelers. Deze zijn verdeeld over de volgende elftallen: VVV 2, VVV A1, VVV
B1/B2, VVV B2/C1, VVV C1
en VVV onder 12 jaar. Zoals
reeds eerder werd opgemerkt, is het Jeugdplan
VVV/KNVB de grootste leverancier van jonge spelers.
Talentvolle spelertjes uit de
regio’s Noord- en MiddenLimburg trainen zoveel mo-
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iemand daarvan aanwezig.
Medische verzorging is dus
altijd mogelijk.
De vrijwilligers zijn verdeeld over de volgende
groepen: leden jeugdcommissie, leiders, scouts, lijnrechters en scheidsrechters
(voor vriendschappelijke
wedstrijden). De jeugdcommissie is een uitvoerend en
adviserend orgaan. Elk commissielid heeft een specifieke ondersteunende taak,

onder meer betrekking hebbend op: secretariaat, vervoer, kleding, studiebegeleiding, PR-zaken, algemene
zaken en opvang bij thuiswedstrijden van de begeleiders van de bezoekende
club en de scheidsrechters.
Elk jeugdelftal heeft twee
leiders, waarvan er minstens
één steeds bij de trainingen
aanwezig is. Tijdens de
wedstrijden zijn ze er alle

twee. Ze hebben een veelomvattende
taak,
die
varieert van het rijden van
het busje bij uitwedstrijden
tot het vlaggen tijdens de
duels.
De scouting van VVV gebeurt in de eerder genoemde regio’s van het Jeugdplan
en is gericht op de jongere
groepen (D en E jeugd). De
bedoeling is jaarlijks een elftal talenten te laten doorstromen naar de C jeugd. De

training van de deelnemers
aan het Jeugdplan wordt
gegeven door VVV-oefenmeesters. Mede daardoor is
een eventuele overstap naar
de VVV - jeugdopleiding
minder ingrijpend voor de
spelers. De scouts brengen
van hun bevindingen overleg uit. Na zorgvuldig overleg met de technische staf
van VVV volgt een proeftraining. Via die proeftrainingen

worden de spelers geselecteerd om in het nieuwe seizoen deel uit te maken van
de jeugdopleiding van VVV.

Begeleiding
Uit ervaring is gebleken dat
studeren en voetballen uitstekend samen kunnen
gaan. Het is dan wel noodzakelijk dat er goede afspraken worden gemaakt. VVV
heeft altijd de goede studieresultaten voorop laten
staan. Dat betekende dat de
wat oudere spelers regelmatig, in overleg met de klasseleraar en met toestemming
van de ouders, gecontroleerd werden op hun studieresultaten. Ook werd bij
VVV de mogelijkheid geschapen om voor of na de
training huiswerk te maken,
omdat de reistijd in combinatie met de trainingstijd
weinig mogelijkheden overliet om thuis nog te studeren. Dit was echter vrij
omslachtig.
Daarom heeft VVV al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst met twee
scholen voor voortgezet
onderwijs: College Den
Hulster in Venlo en het
Maartenscollege in Tegelen.
Daarmee werden de volgende afspraken gemaakt: de
trainingsroosters worden afgestemd op de schoolroosters; het huiswerk wordt op

school gemaakt onder leiding van een leerkracht; de
leerlingen kunnen beschikken over een dubbele set
boeken, een voor school en
een voor thuis; de leerlingen
krijgen een kluis om de
voetbalspullen op te bergen
en er is direct contact tussen
school en VVV. Alle betrokkenen bestempelen de resultaten van deze samenwerking als uitstekend. Ook
de ouders zijn over de gang
van zaken zeer tevreden.
De jonge tot zeer jonge spelers hebben een intensieve medische begeleiding
nodig. Deze zorg varieert
van het behandelen van
blessures tot het voorkomen
ervan. Belangrijk is ook de
hygiëne. Klachten die optreden tijdens wedstrijden of
trainingen moeten onmiddellijk worden gesignaleerd.
Het is dan ook regel dat bij
alle wedstrijden steeds een
verzorger aanwezig is. Ook
lengte en gewicht van de
spelers worden regelmatig
gecontroleerd. Speciale aandacht is er voor de zogenoemde
groeiklachten,
vooral bij de zeer jonge spelers. Kortom: medische begeleiding staat bij VVV zeer
hoog in het vaandel. Buiten
goede medische en studiebegeleiding is ook het vervoer voor VVV zeer belangrijk. Deelnemers aan de
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jeugdopleiding moeten nu
eenmaal vervoerd worden
van het Venlose station naar
stadion De Koel. Wanneer
er getraind wordt of een
wedstrijd wordt gespeeld
dan verzorgt de club een
pendeldienst tussen station
en stadion. De eigen busjes
worden ook ingezet voor
het bezoeken van uitwedstrijden. Verder heeft VVV
ook nog de beschikking
over een grote bus, die
meestal alleen gebruikt
wordt als heel ver weg moet
worden gespeeld, bijvoorbeeld in Amsterdam (Ajax)
of Middelburg. De bus en de
busjes zijn gesponsord door
enkele bedrijven die VVV
een goed hart toedragen!
Dat de inzet van alle betrokkenen de moeite waard is en
ook resultaat oplevert, blijkt
niet alleen door de eerder
genoemde doorstroming
van spelers naar de selectie
voor het eerste elftal, maar
ook uit het feit dat diverse
jeugdspelers van VVV regelmatig worden uitgenodigd
voor Nationale Jeugdelftallen. VVV zal daarom in het
seizoen 1999-2000 nog
meer investeren in de jeugdafdeling.
▼
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gelijk samen en spelen al
samen wedstrijden om de
overgang van amateurclub
naar VVV zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is
heel wat aanpassingsvermogen en tijd nodig om te wennen aan de eisen en de organisatie van de VVV-opleiding. De spelertjes staan aan
het begin van een zeer
gedisciplineerd leven.
Het is logisch dat ook de
ouders nauw betrokken
worden bij alles wat te
maken heeft met de opleiding van hun zoon. Vanaf
het begin zullen zij moeten
beseffen dat hij eigenlijk al
heel jong begonnen is met
een heuse beroepsopleiding. Dat kan heel diep
ingrijpen in het gezinsleven.
Van hen wordt verwacht dat
zij hun zoon zoveel mogelijk ondersteunen, zeker
wanneer hij in een later stadium prestaties moet leveren en onder grote druk
komt te staan. Daarom is het
ook noodzakelijk dat er frequente contacten zijn met
de verantwoordelijke mensen bij VVV. Even belangrijk
als de voetbalopleiding is
voor de speler ook de studie. Voetbal en studie kunnen, zoals we straks nog
zullen zien, hand in hand
gaan.
Het spreekt vanzelf dat bij
een jeugdopleiding als die
van VVV een groot aantal
mensen betrokken is. Het
merendeel verricht zijn taak
op vrijwillige basis. Er zijn
slechts enkele beroepskrachten. Dat zijn het hoofd
jeugdopleidingen, de jeugdcoördinator, de leden van de
medische staf en de trainers.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige jeugdtrainers op part-time basis
werken. Dat geldt ook voor
de medische staf, maar bij
trainingen en wedstrijden
van de jeugdteams is altijd
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Een striemende regen doorweekt in enkele seconden onze kleren als we van
de Parade naar hotel Wilhelmina rennen. Funs heeft zijn rode pruik onder zijn
shirt gemoffeld om hem droog te houden. In de hal zet hij hem weer op. De
leden van een hoempaorkestje geven hun natgeregende instrumenten bij de
garderobe af. We gaan de zaal met de kolkende mensenmenigte binnen. Funs
en ik hebben een afspraak gemaakt voor deze middag.
Afgelopen week hebben we alle moed vergaard en zijn op ze afgestapt. Cécile
en Judith zitten in de derde klas, een klas lager dan wij. Het Thomascollege
heeft lange, schrikwekkende gangen die na elk lesuur - als de leerlingen van
lokaal wisselen - zich vullen met stromen lawaaiige scholieren. In die aanzwellende stromen hebben we ze opgewacht en aangesproken. Judith bloosde hevig, toen ik haar vroeg.
‘Laten we eerst bier halen,’ zegt Funs. ‘Voordat we ze in deze massa vinden,
zal nog wel even duren.’
‘Als ze al gekomen zijn.’
‘Natuurlijk zijn ze gekomen.’
We wurmen ons door de menigte naar de tap. De geur van de massa. Zweet
en bier. Langs de ruiten druipt de regen naar beneden en tot mijn verbazing
zie ik ook over de spiegel achter de bar waterstralen naar beneden lopen. De
dampende menigte laat de spiegel zweten. Er zijn veel maskers: honden- en
varkenskoppen, politici en filmsterren, kleine, zwarte oogmaskers en neuzen
met brillen.
‘En als ze nou gemaskerd zijn?’ roep ik naar Funs.
‘We vinden ze heus wel.’
Met een glas bier in de hand gaan we op zoek. Soms worden we de hossende
menigte ingetrokken en gedwongen mee te doen. Een enkele keer omhelsd en
gezoend door vrouwen, allemaal van ver boven onze leeftijd. Het logge, rondtollende beest dat de massa vormt probeert alle loslopende individuen in
zich op te nemen. Dat is de natuurwet: we moeten allemaal het beest worden.
We moeten worden als hij: we zijn zijn benen, zijn stem, zijn ruggengraat en
zijn vlees. Het beest gromt, jankt, zingt en jubelt. Wij grommen, janken, zingen en jubelen. Maar in geen velden of wegen een Judith of Cécile te bekennen. En het beest moet met zijn poten van Judith en Cécile afblijven. We zullen ons uit het beest losmaken en zij zullen voor ons alleen zijn.
Als ik haar dan eindelijk zie, met haar boerenkiel en het lange blonde haar dat
onder de zwarte pet uit krult, vliegt het bloed naar mijn wangen. Ze ziet mij
ook en we zwaaien. Funs en ik banen ons een weg naar de meisjes. Harkerige
begroeting met drie kussen op de wangen (zo doet iedereen het, dus wij ook).
Ik verdrink in de blauwe ogen van Judith en weet niets te zeggen. Gelukkig
maakt de herrie dat ook bijna onmogelijk. Dan grijpen de meisjes ons bij de
hand en trekken ons springend mee de meute in. Het beest verandert, het
leeft op en zingt uit volle borst met de liedjes mee. Mooder help! Dae kaerel
wilt mich kösse! Maar ’t geit neet, want mien fuëlke zit d’r tösse. Het beest
krijgt een draaierig gevoel in zijn maag en verdrinkt in blauwe ogen. Met de
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armen om elkaars schouders hossen we in de rondte. Ik ben Funs, ik ben
Cécile. En vooral ben ik Judith.
Tegen zessen stelt Cécile voor om naar haar ouders te gaan. Er staat daar een
grote pan boerenkool klaar op het vuur, voor iedereen die maar langskomt.
We verlaten hotel Wilhelmina en lopen door het Julianapark richting
Goltziusstraat. Het regenen is opgehouden en het is druk in het park. Er
wordt geflikflooid, geslapen, gepist en overgegeven. Judith en ik zoenen. We
raken achterop. Plotseling zie ik een grote merel met een oranje snavel in een
boom vlak boven me. De vogel kijkt me aan. Wat doet deze vogel op dit carnaval? Ik blijf roerloos staan en we kijken elkaar lang aan, de merel en ik. Dan
fluit hij onverwacht een prachtig, helder melodietje. Heeft hij dit zelf verzonnen of zit zoiets bij elke merel ingeprogrammeerd? Zoals bij ons de carnavalsliedjes? Judith trekt me aan mijn mouw mee. Funs en Cécile manen ons
een beetje door te lopen. Ze zijn jaloers omdat er bij hen nog niets is gebeurd.
En Funs maar oreren. Zo komt er nooit iets van. Uit de open raampjes van een
voorbijrijdende auto op de Deken van Oppensingel hangen zingende en
schreeuwende feestvierders. We bereiken al snel het huis op de
Goltziusstraat, waar Cécile woont.
Het is druk in de huiskamer. We krijgen een bord boerenkool met een halve
rookworst en een fles bier. Door de ruimte schalt carnavalsmuziek. Een enkeling brult af en toe mee. Cécile en Judith mengen zich in het gezelschap. Funs
en ik zitten een beetje afgezonderd naast elkaar op de grond en lurken aan
onze flessen, terwijl we het opgewonden volkje nieuwsgierig gadeslaan. Een
zeer dikke jongen, als sultan gekleed, kruipt op handen en voeten door de
kamer en als hij een bierfles aantreft die nog een paar slokken bevat, drinkt
hij hem snel leeg. De broer van Cécile, zegt Funs. Hij heet Hunter. Een oudere
man met roodaangelopen gezicht houdt de brandende punt van zijn sigaar
tegen ballonnen. Bij elke knal schatert hij het als enige opnieuw uit. Hunter
krijgt de slappe lach en ligt als een kind te kraaien, terwijl hij op zijn rug ligt
en met zijn benen trappelbewegingen maakt. Hij is niet helemaal honderd
procent, zegt Funs. Dat was me al duidelijk geworden.
Als ik van de wc terugkom, word ik op de gang tegengehouden door Cécile’s
vader. Hij knijpt me amicaal in mijn schouder en nek.
‘Ik wil jou en Funs wat laten zien,’ zegt hij. ‘Kom zometeen met je vriend naar
de kelder.’
Ik haal Funs op en we dalen de marmeren trap af naar een grote kelder die
ingericht is als feestruimte. Cécile’s vader zit alleen aan de eikenhouten bar.
‘Jullie weten dat ik vorig jaar Prins ben geweest. Toen is dit hier allemaal geïnstalleerd.’
Hij maakt een weids gebaar. Achter de bar zijn twee houten vaten tegen de
muur geplaatst.
‘Kostelijke wijn,’ zegt hij. ‘Er is nog een half vat over en ik wil jullie daarvan
laten proeven.’
Hij staat op, haalt drie glazen achter de bar vandaan en tapt ze vol. We toosten en proeven van de wijn. Terwijl de man spreekt, kijkt hij je nooit aan. Zijn
bloeddoorlopen ogen richten zich afwisselend op het glas in zijn hand en een
verre einder die zijn geest geschapen heeft als ondersteunend decor voor zijn
bespiegelingen. Hij spreekt over de hoogtijdagen toen hij als Prins in hotel
Wilhelmina resideerde. Tussendoor spoort hij ons aan sneller te drinken en
tapt hij telkens opnieuw de glazen vol. Hij drinkt sneller dan wij, raakt geïrriteerd als we zijn tempo niet bijhouden. Soms vervalt hij in sentimenteel
gebrabbel over ‘zijn hartenliefje’ Cécile. Funs zendt blikken van onverholen
walging naar de man, maar deze lijkt zich nauwelijks bewust van onze aanwezigheid. Hij duikt achter de bar en toont een fles.
‘Hebben jullie dit al eens gedronken? Dit is de allerbeste boerencalvados die
je kunt krijgen! Alleen voor mijn beste vrienden en jullie krijgen een glas!’
Funs probeert tegen te sputteren.
‘Ik weet niet of ik nog...’
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een marmeren beeld veranderd. Ze staat me lijkbleek en bewegingsloos aan
te gapen. Ik wil haar vragen me te helpen en me enige steun te verlenen in
deze benarde situatie. Ik doe een poging overeind te krabbelen, maar zak telkens door mijn armen. Terug op het zachte tapijt, het tapijt dat van drijfzand
is.
‘Wat is er toch?’
Ah, ze is nog niet helemaal versteend.
‘Goojen daag, goojen daag, goojen daag.’
‘Hou verdomme je kop.’
Op medelijden hoef ik blijkbaar niet te rekenen. Ik geloof dat ik helemaal nergens meer op hoef te rekenen. Dat besef dringt zelfs nu tot me door. Ons geluk
was van korte duur. Het lag ergens tussen Wilhelmina en dit tapijt in.
Misschien daar bij die merel in het park. Die had het door, die rotzak. Daarom
keek hij me zo brutaal aan. Ik hoor Judiths moeder op de gang een telefoongesprek voeren. Ik kijk naar Judith.
‘Kiek, die auge, zuus die wange.’
‘Maak jezelf maar lekker belachelijk. Ga maar gewoon door.’
Moeder komt terug met een plastic afwasteiltje. Ze zet het naast mijn hoofd
op het tapijt.
‘Voor als je moet spugen.’
‘Wablief?’
‘Voor als je moet braken.’
‘Beblankt.’
‘Je vader komt eraan.’
Ze gaat zitten en nipt van haar glas port. Judith en haar moeder kijken me aan
zoals de mensen naar Hunter keken. Ik haal diep adem om de misselijkheid te
bezweren en probeer zo min mogelijk op Hunter te lijken door mijn mond te
houden en nauwelijks te bewegen. Ik trappel niet met mijn beentjes. Al ben ik
een baby, gek ben ik niet.
Mijn vader arriveert binnen tien minuten. Hij biedt zijn excuses aan voor het
ongemak dat ik heb veroorzaakt en raapt me van de grond. Als ik naast hem
in de auto zit en we huiswaarts rijden, richt hij pas het woord tot mij.
‘Zeg maar niks. We moeten jou maar snel onder de wol stoppen en als je morgen je roes hebt uitgeslapen, dan praten we hier nog wel over.’
Ik zwijg uit angst onverstaanbare geluiden of ongecontroleerde uitspraken
voort te brengen. Een filosofische helderheid komt over mijn gedachten.
Mijn lichaam is nog lang niet zo ver. Wanneer mijn vader de auto geparkeerd
heeft, moet hij me tot aan de voordeur ondersteunen, waar mijn moeder ons
opwacht en hem de helpende hand reikt. Ze sjouwen me de trap op naar mijn
slaapkamer, kleden me uit en stoppen me in bed. Ze spreken tegen me als
tegen een klein kind. Kennelijk denken ze dat ik volledig van de wereld ben.
Ze verlaten de kamer na me nog enige bemoedigende opmerkingen te hebben
toegefluisterd. Plotseling ben ik hondsmoe en verlang ik ernaar weg te zinken
in een diepe, weldadige slaap. Ik sluit mijn ogen en hoor de melodie van de
merel, ingewikkelder nu en heel virtuoos. Dan wordt de muziek meerstemmig.
Andere vogels vallen in en fluiten hun melodieën. De zang zwelt aan tot een
koor van stemmen. Een hemelse serenade, daarbuiten onder mijn venster
gebracht.
▼
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‘Geen gezeur, jongens. Omdat het carnaval is!’
Drie cognacglazen worden gevuld met de sterkedrank. Het goedje zet mijn
slokdarm in lichterlaaie. Ik kan de monologen van de voormalige Prins steeds
slechter volgen. Hij heeft het nu over een heldendaad van hemzelf in de oorlog. Ik kan alleen nog aan mijn eigen heldendaad van dit moment denken: de
bodem van mijn glas zien te bereiken. Wanneer die bodem dan eindelijk
droog is gevallen, staat de man al weer met een nieuwe fles te zwaaien.
‘Armagnac! Ooit eerder gehad? Moet je proberen. Dit is heel oude.’
Voor tegensputteren heb ik geen kracht meer. Ik hoor Funs nog een poging
doen, maar hij spreekt met dubbele tong en zijn protesten worden weggewimpeld.
Er is een gat in de tijd geslagen. Ineens ben ik me er bewust van dat we al
meer dan een uur in de kelder doorbrengen. Ik verzamel al mijn moed en stel
voor om terug naar de huiskamer te gaan. Tot mijn verbazing stemt de man
ermee in. Er zit geen gevoel meer in mijn handen. Het perspectief van de
ruimte is veranderd. Ik kijk naar de opening waar de trap naar boven gaat en
kan me nauwelijks voorstellen dat daar een mens doorheen kan. Een dwerg
misschien, een kabouter ja, maar wij? Ik huiver bij de gedachte dat de verloren tijd nooit meer ingehaald kan worden. Dat het gat voorgoed en definitief
is. En tegelijk weet ik dat deze gedachte wordt veroorzaakt door de cocktail
van dranken. Ik heb zin te schreeuwen of te huilen.
‘Op naar de kwijnende Venussen!’ schatert de man en ook zijn stem lijkt kleiner te zijn geworden. Een kabouterstem die wanhopig zijn best doet om zich
verstaanbaar te maken. Ik strompel achter Funs aan. Als we het trapgat verlaten, verlaten we het gat in de tijd. Want ineens zie ik Judith weer en komt
de warmte terug in mijn handen.
‘Wat zie jij bleek!’ zegt ze.
Ze pakt mijn hoofd vast en kijkt in mijn ogen.
‘Ik denk dat jij wat frisse lucht nodig hebt.’
We nemen vluchtig afscheid. Op straat moet ze me ondersteunen.
‘Laten we maar naar mijn moeder gaan,’ zegt ze.
Het is voor mij een hele opgave de weg zo recht mogelijk te volgen. Judith
sjort en trekt aan me om mijn slingergang zo veel mogelijk binnen de perken
te houden.
‘Ik had me er iets anders bij voorgesteld,’ zegt ze.
‘Wat bedoel je?’
‘Door jou naar huis gebracht te worden.’
Als ik haar wil zoenen, weert ze me af.
‘Probeer jij eerst maar eens op je benen te blijven staan.’
De moed zakt me in de schoenen, wanneer Judith de voordeur opent en we
naar binnen gaan. In de woonkamer zit haar moeder in de bank. Ze zet het
glas port dat ze in haar hand houdt op een salontafeltje weg.
‘Zo zo, wie hebben we hier?’
Ik loop op haar af, stel me voor. Dan wordt het zwart voor mijn ogen. Ik ga
onderuit op het hoogpolige tapijt. Na me op mijn rug gewenteld te hebben,
staar ik - diep ademhalend - naar het plafond. Langzaamaan vervloeit het
moment met momenten uit het verleden en verdwijnt de tijd. Is dit carnaval
niet exact hetzelfde als alle andere daarvoor? Ik word kleuter en bejaarde.
Een bejaarde kleuter. Stokoude baby.
‘Misschien is het verstandig je vader te bellen om je met de auto op te halen,’
zegt Judiths moeder.
Ik probeer haar daarvan te weerhouden, maar uit mijn mond komen alleen
nog vreemde klanken en flarden van carnavalsliedjes.
‘Van peule met de poeterkes, en pepke happehap.’
‘Stil nu maar jongen. Zeg maar niets meer.’
‘Van kiele kiele wenske, van tappe tappe tap.’
‘Jaja.’ Ze staat op en loopt naar het telefoontoestel op de gang. Judith is in
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handgeschept de piramides op
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Mariet Verbong

Bij het begin van de laan houdt het gewone leven plotseling op. Twee stenen
pilaartjes bewaken als geduldige schildwachten de toegang. Voor een toevallige passant is het een oprit die overal naartoe kan leiden.
Maar ik weet beter.

de glooiing zijn, zo zijn wij tij,
en is tijd ons landschap.

Tij is op en af en hier.
Tijd is daar. Hij slaat
een blikken trommel plat
tot wijzerplaat, tot aftelvel.

Hij roept: "Ik maak je los als ik
dat wil. Ik haak je in mijn borstkas

Ik loop de laan in.
Overal welkome schaduw onder oude bomen. Oppassen dat ik op de kiezelstenen mijn voet niet verzwik, het is hier moeilijk lopen op mijn blokhakken.
In het midden staat op een kort geschoren grasperk een immens groot
Christusbeeld. Na al die jaren wijst die hand aan de hooggestrekte rechterarm nog even onvermoeibaar de hemel in.
Het is de laan uit een steeds terugkerende droom: een meisje van tien op de
rug gezien, met een grote strik aan de achterkant op haar jurk. Het haar in
lange donkere pijpenkrullen volgens de mode uit die tijd, de tijd van de zeventiende eeuw. Ik ben dat meisje dat opkijkt naar een donker kasteel, ongetwijfeld Engels en vele malen groter dan het gebouw waar ik nu voor sta.
De droom gaat nooit verder dan dat ene beeld. Maar toch, hij is heel hardnekkig.
Voor mij ligt het lage witte huis, het bordes, de grijsblauwe trap. Erachter
hoog en massief een rood-bakstenen gebouw met langwerpige gebrandschilderde ramen en een venijnig spits torentje.
Ik kan het niet laten om even stil te staan en de omgeving opnieuw in me op
te nemen. Alsof ik na al die tijd de plek nog zou kunnen aanwijzen. De plek
van zuster Martha.

vast. Als het genoeg is."

Aan het begin was de lucht
oranje-rood, en wat van de mijnen
rest neemt adem weg.

Emma Crebolder
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Ik stap het zonlicht in.
De dubbele voordeur, de staaf uit de muur van goud -dacht ik vroeger- waar
je een ruk aan moet geven, het glas in de deur achter sierlijke tralies, niets is
er veranderd.
Maar de vrouw die mij binnenlaat, lijkt in niets op de vrouwen van toen. Ze
draagt een kleurige jurk en lichte schoenen. Haar haren heeft ze in een knot
achter op haar hoofd bijeengebonden.
Ze geeft een harde droge hand.
“Fijn dat je gekomen bent,” zegt ze vriendelijk.
De brede gangvloer van wybert-ruiten met de witte spaghettislierten kriskras
in het zwart, de talrijke bruine deuren, de typische reuk, dezelfde reuk van
toen. “Van koude thee,” zei moeder, “en van boenwas en zeepsop.” “En wierook,” zei ik, maar toen stonden we al in de kapel, boven.
De kapel. Waar de zon in banen door het gekleurde glas naar binnen valt. Het
licht bestrijkt de bruine banken en het altaar met op de grond de rode loper,
op de treden vastgelegd met blinkend gewreven gulden roeden.
Vandaag staat er ongetwijfeld een vaas met witte bloemen, verder zal er geen
versiering zijn. Bij een begrafenismis hoort soberheid in wit en zwart.
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Maar eerst moeten alle gasten zich verzamelen in de tuin die achter het klooster ligt. Daar tegen een lage muur staat het lijkenhuisje. In dezelfde tuin die
vroeger voor mij geen begin en geen einde had. Die keren dat ik met moeder
mee mocht is het me nooit gelukt tot alle paden en hoeken door te dringen.
“Waarom gaan we naar het klooster?”
“Daar is familie,” zei moeder.
“Welke familie?”
“Nou, gewoon. Zusjes van oma.”
Oma, in een eeuwige zwarte jurk. Strak om haar hals een fluwelen bandje,
waar de huid zich over heen vleit, het haar in een dunne knot achter in haar
nek. Zo ken ik haar van de foto op het dressoir in de goeie kamer.
Achter een van de vele bruine gangdeuren, zaten op rechte stoelen keurig
naast elkaar de drie zussen van de foto-oma.
Zuster Theodate, de jongste. Zuster Mathilde, de oudste. En ergens daartussen zuster Ignatiate. Ik kon mijn ogen niet van het drietal afhouden. Mijn oma
had dus niet alleen een kind gehad -mijn moeder-, ze had ook zussen. Met
open mond stond ik naar die gedaanten in dat totale zwart te kijken en vond
dat ze helemaal niet op mijn oma leken.
“Geef eens een hand,” zei moeder.
Ik stak mijn hand uit naar de dichtsbijzijnde zuster.
“Brave meid,” zei degene die mijn hand vastpakte. “Dat kan ze natuurlijk voelen,” dacht ik.
De jongste zuster wilde dat ik vlak voor haar ging staan.
“Ze wil je even betasten,” zei moeder, “ze is bijna blind.”
“Ze moet achter die donkere glazen wel ogen hebben,” dacht ik, maar zien
kon ik ze niet. Dat vond ik eng en ik bleef dan ook stokstijf staan. Ze bewoog
het hoofd met die stijve kap op en neer, terwijl haar handen langs mijn
gezicht en armen gleden.
“Flinke meid,” zei ze na een eeuwigheid. Ik was in die tijd spookmager. “Die
ziet dus echt niks,” dacht ik triomfantelijk.
De oudste van de drie trok altijd een streep van haar lippen, daardoor zag ze
er streng en ongenaakbaar uit. Ze haalde het bordje waarop twee koekjes
lagen naar zich toe en reikte mij zo'n bleek Mariekoekje aan. Ik wilde het weigeren, maar zag net op tijd de blik van mijn moeder. Ik lustte geen koekje uit
die oude handen, dan schrompelde ik misschien wel in tot net zo'n mummie.
Terwijl ik het voorzichtig begon op te eten, lette ik goed op mijn handen,
maar er gebeurde gelukkig niets.
De middelste zuster was wel leuk, ze vroeg hoe mijn juf heette en ze vertelde
dat ze zelf ook lesgegeven had op een school ergens in de stad. “Jij bent vast
heel knap,” zei ze terwijl ze me monsterend aan een arm vasthield. “Ja,” zei
ik, “dat denk ik ook.” Waarop de vier vrouwen moesten lachen. Dat was het
moment dat ik de tuin in mocht voor de rest van de bezoektijd.
Zussen van oma, hoe kreeg mijn moeder zoiets verzonnen. Dit waren geen
zussen, dit waren zusters.
Op de binnenplaats van de achtertuin groepen al veel gasten samen.
Ik loop een klein stukje door, wil nog even met niemand iets te maken hebben. Leunend op de bemoste stenen van de muur kijk ik naar beneden. De
Maas, rusteloos en onverstoorbaar tegelijk, kabbelt in kleine golfjes tegen de
oever van gras, hier en daar begroeid met lage struiken, afgewisseld met
open zandplekken bezaaid met kleine en grote stenen.
De pont legt aan, door het gerinkel van de ketting lijkt het of de lucht boven
het water staat te trillen.
Aan de overkant liggen, verspreid over de horizon de kerktorens van verschillende dorpen. Veel weilanden, met lome koeien tussen het geel van dotterbloemen. Akkers met verschillende gewassen. Granen die ik nooit uit
elkaar heb kunnen houden.
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Alles ademt rust en vredigheid, terwijl achter mij de groep begrafenisgangers
almaar groeit. Hun gedempte stemmen dragen gelukkig niet ver, ik word niet
echt gestoord in mijn gemijmer.
Hedwige zou ook alleen oog hebben voor de zon op het water van de Maas,
voor de eenden in hun groen-gouden kleuren, voor de mensen op de pont die
ze vast en zeker zou kennen. “Dat is Trudy en dat is Annette. Heb ik allebei
op de klas gehad. Annette kon goed leren. Haar vader deugde niet. Jammer
voor dat kind.” Dan zou ze zich alweer wegdraaien, zich bukken om te ruiken
aan een van de rozen langs het pad, een verdord blad wegplukken en intussen verder borduren op een maatschappij waar vaders nog de dienst uitmaken. Daar kon ze fel op reageren. “Vrouwen weten niet hoeveel macht ze kunnen hebben. Als ze maar zouden willen.”
De priester, geflankeerd door twee volwassen acolieten, komt door een zijdeur de nu volle binnenplaats op. De rector is lang en slank met een krans van
donker haar op een verder kale schedel. Hij zal het spoedig benauwd krijgen
in het zwarte kazuifel op dat tuinpad, pal in de volle zon. Een van de acolieten zwaait al driftig met een zakdoek.
Het zijn persoonlijke vrienden. Hij hield van haar scherpe geest, zij waardeerde zijn voorvechtersrol in de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen in
de kerk van vandaag. Hun positie eindelijk te verbeteren. Maar hij is daarin
de eenzame roepende in de dorre woestijn die bisdom heet.
De verzamelde kloosterlingen, de familie en wij, gasten overal vandaan,
maken een lange ordelijke rij achter de rector en zijn helpers.
Ik helemaal achteraan.
Bij het lijkenhuisje stopt de stoet, wie wil kan nog een laatste blik op haar
werpen. Daarna tillen enkele zusters het deksel op de kist.
Ik hoef niet zo nodig. Ik ben bang voor dode mensen. Hoewel ik, natuurlijk,
bang zou moeten zijn voor de levenden.
Voor de levenden, voor zuster Martha. In ditzelfde klooster aan de rand van
dit dorp langs de Maas in mijn voorlaatste studiejaar.
Op het eind van iedere avond baden wij, de internaatsleerlingen, het rozenhoedje. Terwijl de surveillante de kralen van haar rozenkrans een voor een
door haar vingers liet glijden, zaten wij op onze knieën, de handen gevouwen
voor ons op de zitting van een stoel en prevelden de gebeden hardop mee.
Ergens in de groep zat Anneke. Ze kon met haar ene oog het weer van de volgende week voorspellen en als ze flauwviel betekende dat niets, dan kreeg ze
een toeval, die vanzelf weer overging. Ik hoopte iedere avond op zo'n kleine
flauwte. Dan zou het gebed worden afgebroken en kon ik naar mijn veilige
chambrette, de enige plek in het hele klooster waar ik alleen kon zijn met
mezelf.
Anneke gaapte.
“Ze gaapt,” stootte ik mijn vriendin Rita aan.
Het gebed werd inderdaad onderbroken. Om mij de gang op te sturen.
“Meisjes die storen, kunnen beter verdwijnen,” snauwde de surveillante.
Opgelucht verdween ik met een brede lach het lokaal uit, de verlaten gang op.
Ik leunde tegen een paar kapstokhaken aan de muur. Turnde met een been
hoog in de lucht, maakte een rock-and-roll-danspas over de gladde zwarte
vloertegels en stond bij de hoek oog in oog met zuster Martha. Ze torende
hoog boven mijn negentienjarige meisjeslijf uit.
“Alweer?”
Ik liep achteruit terug tot voor de deur van het lokaal, waar ik de anderen nog
altijd hoorde prevelen.
“Ik vroeg iets.”
Ik speelde stommetje. Voor mijn eigen veiligheid. Ik had geen zin gehad in een
lang avondgebed. Maar nu had ik met liefde drie rozenhoedjes geruild tegen
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één ontmoeting met zuster Martha, de meest gevreesde van het hele convent.
Bedreven in alle takken van vernederen. Niet alleen gehaat bij de leerlingen,
maar ook bij haar medezusters en vooral bij het personeel. Haar grootste
passie leek het om iedereen binnen de muren van het klooster het leven
onmogelijk te maken. Het afgelopen jaar hadden we door haar toedoen al drie
tuinmannen versleten.
“Waarom?” beet ze tussen haar mooie lippen. Want mooi was ze, bloedmooi.
Zonder kwastjes of kunstgrepen. Zomaar vanzelf. Onbegrijpelijk.
“Ik heb gepraat,” fluisterde ik.
“Ik versta je niet. Harder!”
“Ik heb gepraat,” zei ik luider nu.
“Tijdens het gebed!”
Ik knikte.
“Ezels knikken.”
“Ja zuster.”
“Zuster wie?”
“Ja, zuster Martha.”
“Op je knieën.”
Ik bleef staan. Dacht het niet goed gehoord te hebben. Keek naar haar mond.
Verwachtte schuim op die mooie lippen.
“Hoor je me niet?”
Achter de deur hield het gedreun op. Stoelen schoven over de gladde vloer.
Zo meteen zou de deur opengaan en was deze beproeving voorbij.
“Op je knieën zei ik.”
Ze kwam met gesteven zeilen gevaarlijk dicht bij me staan, haar handen hield
ze in de mouwen van het habijt gestoken. Leerlingen lichamelijk aanraken
was ten strengste verboden.
Ik zag hoe haar bril randen maakte in die vlezige wangen. Zo mooi was ze nou
ook weer niet, troostte ik mezelf.
En nog altijd ging die deur niet open.
“Knielen,” siste ze.
Ik knielde.
Op de zwarte stenen vloertegels van de gang.
“Armen omhoog!”
“Dat nooit,” dacht ik.
Ze komen, ik hoor het geluid van heel veel schoenen.
“Armen.”
Het was een ongelijke strijd.
Ik stak mijn armen in de lucht. Aarzelend en niet gestrekt.
"Strekken.”
Zo ongeveer moet een slachtoffer zich voelen.
Ik strekte. Voelde hoe het bloed uit mijn handen, polsen en armen naar beneden zakte.
Achter me plotseling een koude luchtstroom, de deur was eindelijk open. Een
voor een kwamen de meisjes naar buiten. Als laatste de surveillante. Ze
maakte de deur dicht.
“Goede avond zuster Martha,” zei de kwezel.
Zuster Martha groette niet terug. In het klooster heerste een hiërachie, vandaar.
In de ogen van de meisjes zag ik naast leedvermaak en angst ook een naïeve
lacherigheid, blij dat ze daar zelf niet zaten.
Rita knipoogde.
“Ik wacht op je,” betekende het.
Maar ze was nog niet klaar, zuster Martha.
“Nul,” zei ze, “een nul ben je.”
Dit was nieuw. Deze woorden en die toon had ik nog niet eerder gehoord.
Nieuwsgierig keek ik haar kant op.
“Kijk vóór je,” beet ze me vanaf haar hoogte toe, “nul, niks, niemand.”
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Ik was verbaasd, nog niet geërgerd. Dat moest nog komen.
“Wat zullen je ouders blij met jou zijn. Met zo'n dubbele niks, een nul.”
Mijn ouders.
Mijn vader, tevreden zuigend aan zijn pijp met korte steel, trots op zijn dochter. De lachrimpeltjes om zijn waterig-blauwe ogen. Altijd op zoek naar de
goede kanten in de medemens.
Mijn moeder, eerst het haar uit haar warme gezicht vegend, voor ze in de
goudgele wortelenstamp roerde die in het midden op tafel stond.
“Een aardje naar je vaartje misschien?”
Haar smerige glimlach.
Soms krijg je vleugels door een enkele opmerking. Ik kreeg ze in ieder geval.
Ik stond op. Abrupt. Ik liep naar de trap die naar de slaapzaal voerde.
Achter me hoorde ik geruis van veel kleren over elkaar.
“Hier, hier blijven,” hijgde zuster Martha achter in mijn nek.
“Val dood,” dacht ik.
Ik was niet meer te remmen. Niemand kwam aan mijn vader.
De nul kwam in actie.
We begeleiden Hedwige terwijl ze door haar medezusters wordt weggedragen
uit het lijkenhuisje. Hetzelfde huisje van toen.
Thuis, in bed, vulde mijn kamer zich met alleen maar nullen. Ze dansten in
een lange sliert door de deuropening naar zolder en weer terug. In mijn
koortsdromen moesten al die nullen opgeruimd, vernietigd, weggewerkt worden. Het lukte niet. Viel er eindelijk een om dan deelde die zich onmiddellijk
in twee verse.
“Val dood, in godsnaam.”
De huisarts schreef een kalmerend drankje voor. Toen raakte mijn kamer
weer leeg.
Mijn ongeruste ouders vertelde ik een verhaal over teveel studiedruk. Niet de
enige leugen uit die tijd.
Het lijk wordt in de gesloten kist naar binnen gedragen. Zo meteen begint de
afscheidsdienst voor zuster Hedwige. Dezelfde Hedwige die mij na de schorsing terughaalde naar het internaat.
Ze sprak een hartig woordje met zuster Martha. Maar dat wist ik pas veel
later.
Hedwige, met het figuur van een vrouwelijk Jerommeke, klein, breed en
onverzettelijk. Als ze haar hoofd draaide keek je in een paar ogen die dwars
door je heen keken. Geen enkele smoes die nog over je lippen kwam. Alle leugens bleven steken, de waarheid kwam vanzelf bovendrijven. “Ze heeft een
Jappenkamp overleefd,” zei men. Vandaar.
Een week na mijn terugkomst op het internaat stierf zuster Martha. Aan een
ordinaire hartaanval. Ze viel gewoon om en stond niet meer op.
“Val dood.”
Zo letterlijk had ik het niet bedoeld. Maar hoe schuldig ik me die eerste avond
ook probeerde te voelen, de opluchting bleef. Ik moest er alleen voor zorgen
dat mijn glimlach me niet zou verraden.
Toen kwam de schrik. Ik stond midden in de rij voor het altaar, waar de rector de communie uitdeelde. Buiten de kapel plotseling een hoop lawaai.
Boven alles uit hoorde ik de stem van poetszuster Francisca. “Een wonder, ze
is opgestaan.”
Ze was nog voor de vroegmis nietsvermoedend het lijkenhuisje binnengegaan. Het was immers haar taak dat zuster Martha er goed bij zou liggen als
straks de familie afscheid kwam nemen. Maar zuster Martha was verdwenen.
“Verrezen uit de doden,” huilde de simpele ziel.
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Maar zuster Martha kwam niet opdagen. De zaak van de wonderbaarlijke verrijzenis bleek een aardse gebeurtenis met een van onze vroegere tuinmannen
in de hoofdrol.
Vanaf het moment dat hij gehoord had dat ze was overleden had het plan
hem niet meer losgelaten. Twee dagen en nachten vocht hij ertegen. Toen, in
de nanacht op weg naar zijn nieuwe werk bleek het sterker dan hij.
Voor de rechtbank zei hij geen spijt te hebben van zijn daad.
De maagd zuster Martha zal niet geweten hebben wat haar overkwam.
Ongetwijfeld heeft ze tegengestribbeld, zich stug stijf gehouden, haar volle
gewicht in de strijd benut. Maar ze zal haar handen netjes in de mouwen van
haar habijt hebben gelaten.
Boven in de kapel wordt de paaskaars binnengedragen.
De mis begint.
Openingslied: “Lied aan het licht”.
“Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht, overdek mij, vuur mij aan...”
Straks gaan we jou, Hedwige, ook nog toezingen: “In Paradisum deducant te
Angeli....De Engelen begeleiden jou naar het Paradijs...”
Het paradijs.
Ik kijk naar de gesloten kist voor het altaar. Voel hoe haar kracht door het
hout heen straalt.
Even sta ik nog in twijfel. Dan stel ik toch de vraag. Voor de veiligheid.
Hedwige, als je haar tegenkomt, wil je dan zeggen dat ik het echt niet zo letterlijk bedoeld had?
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Ik hoop maar dat Hedwige me ook deze keer niet in de steek zal laten.

ALLURES EN
KAPSONES

K.V.

Als een kudde zonder herder waren we in de eetzaal bijeengedreven en achtergelaten. Het hele convent was op zoek naar het lichaam dat in de Heer was
opgestaan.
Maar ook wij maakten gissingen.
“Schijndood,” zei de een.
“Toneel. Van dat kreng”, volgens een ander.
Alleen ik wist beter.
Ze was wel degelijk door de dood opgehaald en netjes boven afgeleverd.
Maar daar had ze het vast gehoord, ze hadden haar moeten halen, om mijn
wens. Ze had aan de poort vervolgens zoveel stennis getrapt dat ze haar
weer hadden moeten laten gaan. En nu was ze terug. Om wraak te nemen. Nu
werd ik gestraft. Ze zou nog gemener terugkomen dan ze was weggegaan.
“Ze lopen naar de poort,” signaleerde een meisje, dat boven op een stoel op
tafel wiebelend door het bovenraam stond uit te kijken. “En nu staan ze stil.
Ze hebben iets gevonden. Op de oprijlaan”.
Ik moest naar de wc. Wachtte daar in dat kleine hok op haar terugkomst. In
een hok van een vierkante meter. De oppervlakte van een gemiddelde doodskist.
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Wat is allure? Volgens Verschuerens Groot Encyclopedisch Woordenboek gaat
het over houding, manieren
en een “door afmeting of
grootheid verwekte indruk”.
Van Dale lijkt een iets andere
kleur te geven: “vormgeving
(...) m. betr. t. het beoogde of
verkregen effect”. In deze
omschrijving zit iets meer
opzettelijkheid dan in de eerste. Het Venloos Woordenboek ten slotte geeft geen uitsluitsel.
Ik ben geneigd in beelden te
denken. Daarom zie ik bij het
woord allure eerder een vurige flamencodanseres dan een
zweterige kruispolka. Een Alfa
Romeo, geen Trabant. Het
Nederlands Kamerkoor, niet
Frans Bauer. En desnoods een
arrogante vijfsterrengeneraal,
maar zeker geen - kies zelf
een bijvoeglijk naamwoord stadswacht.
Vanwaar deze bespiegelingen
over het woord allure?
In april 1999 bericht ons De
Limburger, verschijnt een
ambtelijke notitie over de stedebouwkundige ambities van
Venlo, althans over hoogbouw. Woontorens en kantorenflats bij Noorderpoort,
Koningin-neplein,
Roermondsepoort
en
Maasoevers. Deze hoogbouw
- architectonisch van hoge
kwaliteit - moet het centrum
meer allure geven. “Een plaats
is pas een stad,” concludeert
de verantwoordelijke ambtenaar “als er hoogbouw is.”

Kan een stad allure hebben?
De vraag verdampt als we
ook maar even aan Parijs,
Rome of New York denken.
Ook
Am-sterdam
en
Rotterdam komen in aanmerking.
Een betere vraag in dit verband is misschien of een stad

zich allures kan aanmeten.
Dat blijkt niet zo eenvoudig te
liggen. Als we zeggen dat iemand sterallures aanneemt
dan heeft dat nogal eens een
negatieve lading: die meent
dat-ie wat is. Stopt op de
Parade een Alfa Romeo en
rolt er een drugskoppelbaas
uit - primitief hoofd, ongestileerde gestiek, hemelschreeuwend trainingspak - dan denken we niet aan allure maar
aan kapsones. Juist door die
Alfa. Het zit ‘m in het aannemen of zich aanmeten van
allures. Men eigent zich iets
toe, creëert een imago, maakt
als het ware voor zichzelf een
standbeeld. Daar is een mooie
uitdrukking voor. Van boven
pront, van onder stront.
Hoe zit het nu met die stad,
wilt u weten. En, mag er niet
hoog gebouwd worden?
Ik begin met het laatste. Als je
twintig jaar geleden met de
trein de brug over stommelde
dan sprongen de torens van
de Sint-Martinuskerk en het
stadhuis direct in het oog.
Tegenwoordig stuiter je eerst
tegen het GAK aan. Fout
voorbeeld. Of liever, goed
voorbeeld van fout. Een
karakteristiek gebouw dat wél
goed in de omgeving is ingepast, kan iets aan de stad toevoegen. Ik ben het daarin met
de dames en heren notitieschrijvers eens.
Nu die stad. Waar ik moeite
mee heb is, dat men suggereert dat allure of uitstraling
een product is dat men bij
toepassing van de juiste ingrediënten kan maken. Daar
geloof ik helemaal niets van.
Denk je maar eens in: de Arc
de Triomphe midden in pakweg Reuver.
Ook is een plaats niet een
stad door zijn hoogbouw. Een
stad is een stad door zijn kleurige nachtleven. Misschien
ook door zijn rijkgeschakeerde winkelaanbod. Een stad is
vooral een stad in zijn gees-

tesgesteldheid, zijn open blik,
zijn verder kijken dan de neus
lang wil zijn, zijn niet-provinciale inslag, zijn wat-de-boerniet-kent-wil-hij-toch-proeven.
Een plaats kan volgepropt zijn
met architectonische hoogstandjes die allemaal iets toevoegen aan hun omgeving,
maar als het culturele leven
ontbreekt of in keurige vakjes
ligt opgeslagen, als het denken
er geen grote vlucht neemt,
kortom als de mentaliteit
dorps is dan wil ik niet over
een stad spreken. Denk je
eens in: de Euromast in
Belfeld!
Wat is dan allure? Als de eerdergenoemde patjepeeër met
zijn Alfa Romeo zijn trainingspak inruilt voor een meer gepaste outfit en zijn pitbulls
thuislaat blijkt hij een pummel
zodra hij zijn mond opentrekt.
Immers, zijn praten en zijn
denken zijn plat. Daar is een
spreekwoord voor. Al geef je
een aap een gouden ring, het
is en blijft een lelijk ding.
Venlo is geen aap. Venlo is
geen lelijk ding. Venlo is niet
stront van onder en van
boven pront. Zeker, Venlo
kent een aantal zeer besloten
en in zichzelf gekeerde clubjes, maar is beslist niet geheel
met kranten dichtgeplakt.
Venlo is echter vooral een
stèdje en ook aardig om te
wonen. Maar een dorp want
stèdje is een ons-kent-onswoord. Venlo kent stedelijke
elementen maar dat maakt
het nog geen stad in de stadse
zin van het woord.
En hoogbouw? Zet alsjeblieft
ergens een mooi gebouw
neer. Laat het eerst en vooral
mooi zijn. Mooi moet, hoog
mag. Maar begin dan niet
gelijk te denken dat we dan
een stad zijn met grootsteedse allures. Tenslotte staat dat
niet eens in het Venloos
Woordenboek.
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uan danne riet aiol verbolgen

uierhundert kinder eme uolgen

Een Venlose

die eme tornes uele důn

ridderroman

bet steine ende bet alden scůn

en de

wurpen si ůn in allen siden

Kruistochten
o war hi hene solde riden

rond
1200
dat eme was groet ungemac

hi riep die kinder ende sprac

gi hebbet mi bet uwen spele

Eén van Nederlands
oudste romans is in het
Venloos geschreven. Hij

De Aiol is een van onze oudste
literaire werken. Het handschrift van deze ridderroman werd eeuwen geleden in Maastricht verknipt
en gebruikt als materiaal om rekeningen en registers te binden en hun kaft te verstevigen. Van dit
handschrift zijn slechts 24 fragmenten bekend met
in totaal zo'n 800 versregels. De omvang varieert
van dubbele bladen tot smalle reepjes waarop maar
enkele woorden of letters staan. De Aiol-fragmenten hebben behoord tot een fraai handschrift met
pagina's van 21 bij 15 centimeter, geschreven op
gaaf perkament. De verzen zijn niet, zoals in latere
handschriften, onder elkaar, maar naast elkaar
geschreven en door een rijmpunt van elkaar
gescheiden. De verzen beginnen steeds met een
kleine letter, ook als er kennelijk een nieuwe zin
begint. Elk hoofdstuk begint met een rode letter
van twee regels hoog, waarvan de versiering soms
in de marge doorloopt. Om een indruk te geven van
de taal van onze Aiol volgt hieronder een passage
waarin ridder Aiol kwaad wegrijdt en vierhonderd
kinderen hem volgen en hem in grote toorn doen
ontsteken. Van alle kanten wordt hij bekogeld met
stenen en oude schoenen. Waar hij ook heen wil rijden, zij bezorgen hem veel last. Hij roept de kinderen en zegt: jullie hebben mij met jullie spel zeer
gekweld. Al dat moet God jullie vergeven. Ik citeer:

verhaalt over een jonge
ridder, Aiol genaamd, die

uan danne riet aiol verbolgen

op heldhaftige wijze de eer

uierhundert kinder eme uolgen

van zijn verbannen fami-

die eme tornes uele důn

lie herstelt, een moorse

bet steine ende bet alden scůn

prinses schaakt en met

wurpen si ůn in allen siden

succes strijd levert tegen

so war hi hene solde riden

moslimvorsten in Zuid-

dat eme was groet ungemac

Europa. De verheerlijking

hi riep die kinder ende sprac

van de strijd tegen de

gi hebbet mi bet uwen spele

islam in deze Limburgse

gemůiet kinder harde uele

roman correspondeert met

dat můt ú got uergeuen al

de weerklank die de kruis-

gemůiet kinder harde uele

tochtprediking rond 1200
ondervindt in het Maas-

Harrie Teunissen

dat můt ú got uergeuen al
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land van Verdun tot Venlo.

De Aiol is, zoals u ziet, geschreven in het
Middel-Nederlands. Maar die taal bestaat als eenheidstaal in de tijd natuurlijk niet. Het is daarom
nodig èn mogelijk de herkomstregio te onderzoeken. Welnu: de Aiol is gesteld in een Maaslands dialect, om precies te zijn: in het Venloos. Waaruit

blijkt dit? Het is mogelijk op grond van vergelijking
met latere teksten, bijvoorbeeld van oorkonden, tot
een nauwkeurige plaatsbepaling te komen. Door
een hele reeks kenmerken is allereerst het ZuidLimburgs uitgesloten: de Aiol gebruikt ic, mi, di, hi, wi
en u, en niet ich, mich, dich, her, wir en uch. Roermond
heeft nog altijd deze Zuid-Limburgse vormen. De
taalgrens ik - ich loopt thans onmiddellijk ten zuiden
van Venlo. De vormen van de voornaamwoorden,
un, ur, it, d.w.z. zonder h, zijn kenmerken van het
noord-oosten. Roermond heeft nog hore. Venlo
heeft in de 14e tot 16e eeuw haast zonder uitzondering h-loze vormen: oere, oen. Ook Kleef is h-loos;
Geldern heeft vormen met en zonder h. Toch is de
afgrenzing naar het noorden heel scherp te leggen:
Venlo, dat nu tegen de noordrand van het ”wiegebied” ligt (wie in de betekenis van hoe), schrijft in
zijn latere stadsteksten wie, zoals in de Aiol. Ten
noorden daarvan heerst nu woe. De Kleefse oorkonden hebben woe; zoals ook die van Geldern, hoewel
deze plaats thans in het ”wie-gebied” ligt. Een combinatie van dergelijke gegevens leidt tot de lokalisering van het dialect van de Aiol in de streek van
Venlo. De auteur moet dus uit het Venlose afkomstig zijn.
Zolang fragmenten met een opdracht of
naschrift blijven onbreken is het vrijwel uitgesloten
zekerheid te verkrijgen over de identiteit van de
opdrachtgever en de auteur. Ook de omstandigheden en de datum van het ontstaan van de Venlose
Aiol zijn nu niet meer precies te achterhalen. Door
vergelijking en contrastering met oude teksten
waarover meer bekend is kunnen we echter verder
komen. Deskundigen op het gebied van oude
schrijfwijzen dateren het handschrift tussen ±1220
en 1240. Het manuscript waar wij fragmenten van
bezitten is echter blijkens verschrijvingen en correcties geen origineel, maar een afschrift. Er moet
daarom een eerdere en nog oudere versie zijn. We
weten ook dat de Venlose Aiol een vertaling is, zij
het geen letterlijke, van een Franse voorganger: de
Oud-Franse heldenzang “Aiol en Mirabel”. Het Franse
origineel is afkomstig uit Picardië, de streek rond
Amiens, ten noord-westen van Parijs en is rond
1160 ontstaan. Men kan de Venlose Aiol dus omstreeks 1200 dateren. Zo is hij in dezelfde periode
ontstaan als Veldeke's Eneïde en als de Floyris ende
Blantseflur die uit de streek ten oosten van
Roermond stamt. De Venlose Aiol blijkt een verkorte bewerking en herdichting van de Picardische Aiol
et Mirabel. Toch was de Venlose Aiol een omvangrijk
werk, het moet wel 10.000 versregels omvat hebben.
In de decennia rond 1200 zijn dus drie MiddelNederlandse ridderromans ontstaan, alle naar
Frans voorbeeld bewerkt. Heinric van Veldeke is dan
bepaald niet de enige Maaslandse dichter in de
Limburgse volkstaal.
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sen. Centraal thema van de Aiol is de eer van de ridder: dit ideaal is een bindend cultuurelement in de
feodale wereld. Door eigen geestkracht en het risicovolle optreden van de held en door zijn trouw aan
de vorst wordt de eer van de verbannen familietak
hersteld. Het verwerven van een bruid, waarbij een
heidense prinses door een christelijke edelman
wordt veroverd, speelt eveneens een grote rol.
In de Aiol zitten diverse verwijzingen naar
de Kruistochten. Dat in de populaire ridderromans
van de Karel-epiek de strijd tegen de islam niet
gekoppeld is aan enige kennis, dat blijkt duidelijk
uit een treffende passage van onze Aiol. Door de verrader Macaris teruggevoerd naar het hof van de
moorse koning in Pamplona, ondervraagt deze zijn
dochter scherp of zij haar geloof verzaakt heeft. Het
citaat begint als Mirabel het woord neemt en zegt
dat zij haar los moeten laten: zij kan niet bidden tot
hun god zonder zeer gekweld te worden. Vrijgelaten
gaat zij voor een beeld van Mohammed staan, dat
gegoten was van goud, opdat zij hem zou aanbidden. In 't Venloos van rond 1200 gaat dat als volgt:

Een fragment uit het handschrift van de A io l.
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můt dunket its also gedaen
bet mi dat ic an uwen here
mt beden dat mi můiet sere
urilike lieten si si gaen,
si gienc uor mahumette staen
die daer gegoten was uan golde,
dů si ůn ane beden solde
Vervolgens stoot ze het beeld van
Mohammed om zodat het in stukken uiteenvalt.
Deze passage is curieus. In de Islam is immers een
verering, laat staan aanbidding, van beelden zonder meer taboe. Mohammed wordt in de Aiol niet
erkend als profeet van de éne God maar afgeschilderd als een heidense tegenhanger van Christus
met een vergelijkbare beeldencultus. Maar zo'n
belabberde kennis van de islam zal Maaslandse
ridders en hun gevolg niet van deelname aan de
strijd tegen de moslims hebben afgehouden. Zo
werd zelfs in het Venloos de kruistocht gepropageerd.

Uit het Politie Archief

25 Maart
No 93.

Thierry to o nt de do o r hem geredde tw eeling van A io l en Mirabel aan zijn vro uw .
Miniatuur in het enig bew aard gebleven, 13e eeuw s handschrift van de A io l.

De Venlose Aiol is gevonden in een
archief van de Duitse Orde, een eind 12e eeuw
gestichte kruisridderorde, als het ware een combinatie van de Tempeliers met de hospitaalridders.
Juist in het Maasland, van Verdun tot Venlo, ondervindt de kruistocht-prediking grote weerklank. De
politieke versnippering neemt hier groteske vormen aan na de ondermijning van het centrale
wereldlijke én kerkelijke gezag door de machtsstrijd
tussen keizer en paus. Maar de synthese van de
ascetische monnik en de strijdbare ridder vormt
een nieuw eenheidsideaal. Door de eerste kruistocht wordt Godfried van Bouillon (in de Ardennen)
koning van Jeruzalem. Bij de tweede kruistocht naar
Lissabon en Damascus (1147-1149) is volgens de
Annalen van Rolduc zelfs een tiende van de streek
betrokken. Vele heren uit het Maasland (onder
andere van Loon, Horne, Merum en Gelre) nemen
deel aan de derde kruistocht (1189-1192). Ook aan
de vierde kruistocht (1202-1204) die Palestina nooit
bereikt maar wel Constantinopel en Saloniki verovert, en de vijfde (1217-1221) waarbij Damiate
(Egypte) wordt belegerd, nemen veel ridders uit
onze streek met hun gevolg deel. De opdrachtgever
voor de vertaling van Aiol et Mirabel moet dan ook
gezocht worden onder adellijke Maaslandse kruisvaarders, die zich spiegelen aan de Franse riddercultuur. En de Venlose auteur is een klerk die waarschijnlijk in Luik zijn grondige kennis van het
Noord-Frans heeft opgedaan. De parochie van
Venlo hoorde immers tot het bisdom Luik en deze
stad met haar vermaarde scholen was in de twaalfde eeuw een cultuurcentrum van de eerste orde.
▼

De Aiol hoort tot het genre van de Karelepiek, Aiol is namelijk een kleinzoon van Karel de
Grote. Tot dit genre hoort ook het Roelantslied en de
Karel ende Elegast. Het 'plot' van onze ridderroman
kunnen we alleen achterhalen op basis van de
Noord-Franse versie. Het verhaalt over de daden
van een jonge ridder Aiol. Aiols ouders zijn door de
verrader Macaris verjaagd van het hof van koning
Lodewijk de Vrome. Heldenmoed brengt Aiol in de
gunst van de koning; deze zendt hem als gezant
naar het moorse hof van Pamplona (Spanje). Daar
schaakt hij Mirabel, de dochter van de moslimvorst; in Frankrijk laat zij zich dopen. Het stel trouwt
in Orléans maar wordt door Macaris ontvoerd. In de
gevangenis schenkt Mirabel het leven aan een tweeling, maar Macaris gooit ze in de rivier. Een visser
redt gelukkig de beide zoontjes. Macaris voert Aiol
en Mirabel terug naar Pamplona. Beiden worden
daar veroordeeld. Inbrekers dringen vervolgens de
kerker binnen en Aiol wordt meegenomen en verkocht aan de koning van Venetië. Door nieuwe heldendaden overwint Aiol de moslim-heerser van
Saloniki (Griekenland). Hij verslaat daarna met
steun van koning Lodewijk de moorse vorst van
Pamplona, aldus Mirabel bevrijdend. Macaris wordt
daarbij gevangen genomen en gevierendeeld, de
moorse vorst laat zich dopen en wordt leenman van
Lodewijk. Uit deze zeer korte samenvatting blijkt
reeds dat de Aiol een ridderroman is met een vreemde maar spannende opeenvolging van gebeurtenis-

gi heren, seit si, laet mi gaan

Het jaar 1900 in Venlo

W ilt u meer weten over deze speurtocht
rond de V enlose A iol lees dan mijn boekje Een Venlose
ridderroman, het Maasland en de Kruistochten, uitgegeven door HO V O -Limburg (Maastricht 1999) en verkrijgbaar in de V enlose boekhandel.

In den Avond van den 25 Maart 1900, ten omstreeks
kwartier nà negen ure verscheen voor ons JJW van der
Grinten, Commissaris van Politie te Venlo, ten onzen
kantore:
Frederik Johannes de Bree, oud 27 jaren, geboren te
Utrecht, van beroep Ambtenaar bij ‘s Rijksbelastingen,
gestationneerd te Arcen, klachte doende aldus:
“Voor eenige oogenblikken geleden kwam ik en mijn
Collega Pieter Looi, beiden gezeten op een rijwiel, welke
rijwielen behoorlijk verlicht waren, over de Vleeschstraat
te Venlo, in de richting van de Roermondschepoort naar
de Groote Markt; ongeveer ter hoogte der woning van
den heer van Boom in gemelde straat liep een Infanterist
met een burger midden in de straat weshalve eerst mijn
genoemden Collega, die achter mij reed, en vervolgens ik,
behoorlijk signalen gaven met de op onze rijwielen bevestigde bellen; in plaats, dat die Infanterist uitweek of tenminste zijne aangenomen richting hield, opdat wij passeeren konden, sprong hij in de richting welke ik met mijn
rijwiel had genomen, trok tegelijkertijd zijn sabel en hield
die met gestrekten arm dwars voor mij, zoodat ik niet
meer uitwijken kunnende met mijn voorhoofd tegen dien
sabel terecht kwam, tengevolge waarvan mijn hoed
afviel, en ik met het rijwiel tegen den grond kwam te vallen; alhoewel ik niet verwond ben geworden door den
sabel en mij bepaald niet bezeerd heb, noch aanmerkelijke
schade aan mijn rijwiel is veroorzaakt ten gevolge van
den val, heb ik toch pijn gevoeld ter plaatse waar ik den
sabel tegen mijn voorhoofd heb gekregen en is mijn voorhoofd eenigszins opgezwollen.
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Blericks raadslid droomt van bewoonde brug
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dat is een beetje te moeilijk
voor je, he Kickie? Nou, je
zou kunnen zeggen dat de
mensen hadden afgesproken
dat De Knopen-man was heilig verklaard. Zoiets als
Sinterklaas. Van Sinterklaas
zeg je ook niet dat hij nodig
eens naar de kapper moet. Of
dat hij zijn schoenen eens
moet gaan poetsen. En zo was
het ook met De Knopenman.
Niemand mocht tegen hem
ingaan. Niemand mocht op
hem vitten. Dat vonden ze
zielig, dat vonden ze niet eerlijk. Dat mocht gewoon niet.
- Ja maar, opa. Het is toch niet
zo erg allemaal. Die andere
Kickie had toch alleen maar
geschreven dat het kasteel er
een beetje rommelig bij lag?
Dat zegt mammie elke avond
van mijn kamertje. Daar hoor
ik verder nooit iemand over.
- Nee, jongen, dat weet opa
ook wel. En wees daar nou
maar blij om, want zo leuk is
het niet als de mensen je heilig verklaren.
- Waarom niet opa?
- Nou, omdat je dan voortaan
alleen nog maar dingen mag
doen die de mensen graag
zien van je. Brave dingen
vooral. En saaie dingen. De
Kno-penman mag alleen nog
maar knopen maken voor de
rest van zijn leven. Lijkt jou
dat leuk?
- Nee, opa, eigenlijk niet. Ik
ben al blij als ik mijn schoenen
's morgens geknoopt krijg.
Maar hoe ging dat nou verder
met die afspraak dat je niets
verkeerds mocht zeggen van
De Knopenman?
- O ja, was ik daar gebleven?
Nou, een heleboel mensen
werden boos en kwaad toen
ze het stukje van Kickie van de
krant hadden gelezen. En al
die boze en kwaaie mensen
uit de streek klommen in hun
pen en schreven boze en
kwaaie brieven naar de krant.
Het was allemaal gelogen, zeiden ze, het kasteel was brand-

schoon. Er was helemaal geen
rommel. Je kon er van de
vloer eten. Iedereen nam het
op voor die arme Knopenman
van Baarlo. Dagenlang stonden deze brieven in de krant
over de vuile vloeren van het
kasteel van De Knopenman.
Dat ze juist niet vuil waren
dus. Ja, Kickie, en het gekke
was, in die dagen was er een
oorlog in Kosovo, er waren
branden in tunnels, de regering van Nederland was naar
huis gestuurd en er waren nog
maar drie hamsters in
Limburg. Maar dat scheen de
mensen veel minder te raken
dan die rommel in het kasteel
van De Knopenman. Vreemd
he, jongen? Snap jij de mensen?
- Nee, opa. Ik niet. Maar doet
u nou nog even dat verhaaltje
van De Vuurman van Arcen.
Want dat vond ik toch ook
wel heel leuk.
- Natuurlijk Kickie, lekker
jong van me. Maar steek eerst
even je rechter voetje naar
voren. Goed zo, zal ik even je
veter knopen.

ADRI GORISSEN

‘ M O S Q U I T O ’ IS DE TITEL VAN EEN FASCINEREND
AQUAREL DAT KUNSTENAAR

PIET LAP IN EEN BRUINKOOLGROEVE

IN DE VOORMALIGE DDR HEEFT GEMAAKT. HET LAAT EEN JOEKEL VAN EEN
GRAAFMACHINE ZIEN, GESCHILDERD IN SOMBERE, JE ZOU HAAST ZEGGEN

K. E.

- Kickie jongen, zal ik een leuk
verhaaltje voor je vertellen
over vroeger? Een soort van
sprookje? Net als de sprookjes van De Efteling?
- Ja leuk, opa, doe dan alsjeblieft dat sprookje van De
Vuurman van Arcen zoals we
dat in De Kasteeltuinen hebben gelezen.
- Ja, Kickie, dat was een mooi
verhaaltje, he jongen, over De
Vuurman van Arcen. Maar dat
kennen we al. Ik weet een
sprookje dat je nog niet kent.
En het komt ook hier uit de
buurt. Bovendien is het waar
gebeurd. Het gaat over De
Knopenman van Baarlo.
- De Knopenman van Baarlo,
opa? Nog nooit van gehoord.
Is het spannend?
- Nou, reken maar, Kickie.
Wil je het horen?
- Vertel, opa. Ik kan haast niet
wachten.
- Nou, ga dan eerst eens
gezellig naast me zitten. Zo ja,
dan kan ik nu beginnen. Er was
eens een Knopenman in
Baarlo. Hij woonde op het
kasteel midden in het dorp.
Iedereen was erg trots op De
Knopenman. Want hij zette
alles vol met knopen. Zijn
knopen welteverstaan. Stalen
knopen. Houten knopen.
Stenen knopen. Knopen van
touw en knopen van papier. Je
kunt het zo gek niet bedenken
of De Knopenman maakte er
een nieuwe knoop van. Soms
hoorde je weleens iemand
mopperen, dat ze nu wel
genoeg knopen hadden, maar
die werd gauw de mond
gesnoerd door de anderen.
Die had dan geen verstand van
knopen, zeiden ze. Begrijp je,
Kickie?
- Ja, opa, dat snap ik wel, maar
je hoeft toch niet per se al die
knopen mooi te vinden?
- Jawel, Kickie, je vergist je.
De mensen hadden nu juist

met zijn allen afgesproken, dat
ze de knopen van De Knopenman mooi zouden vinden,
weet je. Dan moet je daar niet
ineens moeilijk over gaan
doen. Dat is niet de bedoeling.
Maar goed, luister. Op zekere
dag kreeg De Knopenman
bezoek. Hoog bezoek nog
wel. Een meneer van de krant
kwam op bezoek. Een journalist heet zo iemand, Kickie.
Verdraaid, hij heette net als jij,
schiet me nu te binnen. Hij
heette ook Kickie. Maar goed,
die Kickie, die van de krant
dus, dat was een nette jongen.
Keurig ventje, kan niet anders
zeggen. De trots van zijn
mammie. Zijn kamertje altijd
pico bello. Zijn neusje geboend, de haartjes opzij in een
scheiding en de schoentjes
blinkend van de Erdal.
- Heel anders dan ik, he opa?
Mammie vindt me maar een
sloddervos.
- Och, dat zegt ze maar, jongen. Mammie houdt heel veel
van je. Net zoals Kickie, die
van de krant dus, heel veel
houdt van De Knopenman van
Baarlo. Maar ja, die Kickie
houdt nu eenmaal van blinkende tegelvloeren, van glanzende keukens en van de boel aan
kant. En het kasteel van De
Knopenman lag er een beetje
slordig bij. Een beetje rommelig. De Knopenman moest nog
even wat opruimen. Maar
toen stond Kickie, die van de
krant dus, al binnen. En die
houdt niet van rommel. In het
krantenstukje schreef Kickie
dus over de rommelige
kamers in het kasteel van De
Knopen-man. Maar, en nou
komt het. Deze Kickie, die
van de krant dus, wist niets
van De Af-spraak. De Heilige
Afspraak van de mensen in die
streek. Die kende hij niet.
- Welke afspraak ook al weer,
opa?
- De Afspraak dat De
Knopen-man boven alle kritiek verheven stond. Oh nee,

MEI 9

DE KNOPENMAKER
VAN BAARLO

OOST-DUITSE, KLEUREN. VEEL VARIANTEN VAN BRUIN, OKER EN BLAUW. EN
INDERDAAD, DE LANGE GRAAFARM VAN HET GIGANTISCHE APPARAAT
HEEFT IETS WEG VAN HET WAPEN VAN EEN STEEKMUG. TOCH ZIE IK ER EERDER EEN PREHISTORISCH MONSTER IN, EEN MAMMOET MET EEN SLURF
MOSQUITO

VAN ONGEKENDE AFMETING.

Niets mooier dan

de kleur van roest
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Piet Lap
BIG WHEEL
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Ook het als ‘Big
Wheel’ benoemde aquarel laat
zo op het eerste oog een
mastodont uit de oertijd
zien. Dat komt zeker niet
alleen door de omvang van
de machine die Piet Lap in
beeld brengt, maar ook
door zijn kleurgebruik dat
de dreiging die van het
monster uitgaat nog eens
extra accentueert. Het zou
een scène kunnen zijn uit
een van de ‘Mad Max’films, waarin tegen een
science-fiction achtig decor bendes elkaar op leven
en dood bestrijden met
behulp van vreemde wagens en vechtmachines.
De in Herten woonachtige
Lap maakte in 1998 een
hele reeks van werken in
de Oost-Duitse bruinkoolgroeven. De graafmachines
intrigeerden hem net zo als
jaren geleden de baggermachines die de landelijke
omgeving van Roermond

omwoelden tot een watersportgebied. Een logisch
vervolg op het werk uit de
groeven en grindgaten vormen de aquarellen die hij
voorjaar 1999 in Bretagne
maakte. Hij schilderde daar
de scheepswrakken die her
en der op de kust liggen.
Op papier maakte hij vooral de skeletten of door de
natuurlijke elementen aangevreten delen zichtbaar.
“Het verval en de nieuwe
structuren die daardoor
ontstaan, fascineren me”,
probeert hij een verklaring
te vinden voor zijn onderwerpskeuze. “Ik hou er
sowieso van om rotzooi te
schilderen, ik vind dat boeiender dan een gaaf landschap. Ik wil hele grote tragische schilderijen maken.
De tragiek van de strijd
tegen de elementen in
beeld brengen. Aangetaste
vormen laten zien, veranderd ritme, details van het
verval. Ja, dat is het, ik wil

de structuur van het verval
op papier vangen. Verval
trekt me aan en er is niets
mooier dan de kleur van
roest.”

OPENBARING
Voor wie net als ik alleen
nog maar de geijkte aquarellandschapjes heeft gezien die hobbyende huismoeders exposeren in de
gangen van verpleeghuizen, is het werk van Piet
Lap een openbaring. Het is
onvoorstelbaar dat dit kan.
Niks geen landschapjes met
romantische boerenhoeven
en boompartijen op de einder of doodse bloemstillevens in stijve vazen, maar
prachtig in donkere tinten
gevangen oerbeelden uit
Ierland of van de Hebrideneilanden voor de Schotse
kust. Je voelt de plaatselijke
kilte en vochtigheid van
het papier afkomen en je
botten binnendringen.

Piet Lap weet precies wat
ik bedoel als ik hem over
mijn verbazing vertel. “Ja”,
zegt hij, “als ik vertel dat ik
aquarellen schilder, dan zie
je de mensen hun wenkbrauwen fronsen. Dan denken ze aan het werk van
Janneke Brinkman. Maar
echt aquarellen maken is
veel moeilijker. De bekende kunstcriticus Robert
Hughes heeft eens gezegd:
‘Wat door velen als werk
voor amateurs wordt gezien, is in feite slechts weggelegd voor virtuozen’.
Wat overigens niet wil zeggen, dat ik me als een virtuoos beschouw.”
“Aquarelleren”, gaat hij
verder, “vergt gewoon een
heel andere benadering
dan de meeste amateurs
denken. Voor hen is het
vooral een invuloefening.
Maar er komt veel meer bij
kijken. Het maken van
aquarellen vergt een gedisciplineerde benadering. Als

het vel nog wit is, moet je
technisch precies bedenken wat je gaat doen, bijvoorbeeld welke kleur je
de onderlaag geeft. Je moet
een aantal zetten vooruit
denken, zonder dat het ten
koste gaat van de spontaniteit. Als je eenmaal een
scenario hebt gemaakt en
je materiaal ligt klaar, komt
het op snelheid van handelen en durf aan. Je moet
een beetje een losse houding hebben, zo van: wat
kan mij het verrekken wat
het wordt, het een beetje
z’n gang laten gaan.”
De techniek van het aquarelleren past goed bij zijn
aard, verklapt de Hertenaar. “Ik ben een ongeduldig type, ben geen man van
de lange adem, ik kan niet
lang pielen op een schilderij. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar het was
niets voor mij.
Aquarelleren is ook een
aardige techniek, als je met

water en verf op papier
bezig bent, kunnen er verrassende dingen gebeuren.
Een verkeerde veeg met
een kwast of een spons kan
onvoorziene, maar prachtige gevolgen hebben. De
snelheid van het aquarelleren komt me trouwens
goed van pas omdat ik heel
graag en veel reis. Eigenlijk
is het aquarel een handzaam op mij toegesneden
medium. Ik raak er nooit
op uitgekeken, ook technisch niet, want je kunt

PIET LAP IN ZIJN ATELIER TE HERTEN.

PIET LAP AAN HET WERK IN BRETAGNE.
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de kleur van roest
eindeloos blijven variëren
met soorten papier, kleuren
en natuurlijk onderwerpen.”
Reizen maakt hij vooral
graag naar afgelegen en
door de mens nog onberoerde plekken. Vroeger
zocht hij die vooral in
Ierland, maar sinds dat
eiland door de toeristen
wordt overlopen trekt hij
elke jaar naar de Hebriden,
een eilandengroep voor de
noordwestkust van Schotland. Daar inspireert hem
vooral het landschap.
“Heel specifiek gaat het
dan om de kleuren van de
moors (moerasgebieden)
en lochs (diepe meren), de
reflectie van bomen of de
zon in het water. Mooi is
ook dat je daar als het ware
in de keuken van het weer
kunt kijken. Je ziet wolken
en regenbuien ontstaan.”
Ook in het op de Hebriden
gemaakte werk domineren
de okerkleuren, de blauwtinten en de bruinvarianten. De bruine kleur die
vrijwel al zijn werk overheerst maakt hij zelf volgens een oud recept. Voor
deze bister geheten verfsoort kapt hij klonters roest
uit schoorstenen van slagerijen die zelf nog hun
vleesproducten roken.
Daar gaat hij vervolgens
mee aan de slag, hij filtert
de klonters bijvoorbeeld
door koffiefilters, om de

voor hem zo kenmerkende
bruintint te krijgen.
Een contrast vormt het
werk dat hij in Marokko
maakt. Daar regent het
kleuren, zegt hij, en die
kan hij niet vangen met
alleen bruin, blauw of oker.
Als tegenwicht tegen de
impressies die hij op de
Hebriden, aan de kust van
Bretagne of in de voormalige DDR opdoet, moet hij
daarom ook geregeld naar
Noord-Afrika. Hij reist heel
wat af in zijn camper, is
nog altijd aan zijn Grand
Tour (studiereis die met
name jongeren uit rijke
families in vorige eeuwen
maakten ter afsluiting van
hun studie) bezig, zegt hij
lachend.

I N S P I R AT I E
De wortels van Piet Lap,
die in 1943 te Grevenbicht
werd geboren, liggen in
Venlo. In die plaats bracht
hij een groot deel van zijn
jeugd door en kwam hij
voor het eerst in aanraking
met de schilderkunst. Het
gezin Lap woonde aan de
Herman Potgieterstraat in
Venlo-Oost. Op een steenworp afstand, op de hoek
van de Kaldenkerkerweg
en het Dr. Poelsplein, lag
het huis van zijn opa van
moeders kant. De man,
ambtenaar van beroep, had
niet zo’n plezier in zijn

werk. Wel in schilderen.
Daarom trok hij na gedane
arbeid de schuifdeuren
achter zich dicht en schilderde in de voorkamer.
Niemand mocht hem dan
storen.
Ook de moeder van Piet
Lap schilderde. Doordat ze
acht kinderen kreeg, kwam
ze er jaren niet echt aan
toe. Maar toen de jongens
en meisjes de deur uit
waren, haalde ze de schade in. Ze vervaardigde
aquarellen, werkte in olieverf en met batiktechnieken. Toch waren het niet
zijn moeder en opa die
hem inspireerden. “Ik heb
eigenlijk mijn hele leven
getekend. En op het moment dat ik het schilderen
serieus oppakte, was mijn
moeder nog niet opnieuw
begonnen.”
Toch moet er een inspirerend cultureel klimaat in

huize Lap zijn geweest,
want liefst drie van de acht
kinderen werden kunstenaar. Geert is een alom
gewaardeerd keramist waarvan in liefst zeven belangrijke Amerikaanse musea
van hedendaagse kunst
werk is te zien, Ria maakt
abstracte schilderijen en
Piet vervaardigt aquarellen.
Volgens Piet is broer Geert
met afstand de beroemdste
van het stel. “Amerikaanse
kunstcritici rekenen hem
tot de top tien van de keramisten in de wereld. Ik
vind het dan ook vreemd
dat er in Venlo nog nooit
een tentoonstelling van zijn
werk te zien is geweest.”
Piet zelf kreeg zijn opleiding tussen 1965 en 1970
aan de Academie voor
Beeldende Vorming in
Tilburg. Vervolgens ging hij
aan de slag als tekenleraar
aan het Bisschoppelijk Col-

lege te Roermond en later
als stafdocent aan de
Academie voor Beeldende
Kunsten te Maastricht. Meteen bij zijn vestiging in
Roermond huurde hij een
atelier, want het lesgeven
had niet echt zijn belangstelling. Zijn grote passie
was het zelf scheppen. In
1974 trad hij voor het eerst
naar buiten met zijn werk
en exposeerde in Galerie
Oude Molen te Thorn.
Daarop volgde een hele
reeks van tentoonstellingen
in galeries en musea. Exposities die ook een goede
pers kregen. Sjef Kusters
schreef enige jaren geleden
in De Limburger: “Lap
houdt ervan om zijn aquarel-papier te martelen. Dat
bij een goede aquarel alles
er in één keer goed op
moet staan, vindt hij onzin.
(...) Ondanks die marteling
verliezen de aquarellen

van Lap hun spontaniteit
niet, ze zijn nooit kapotgemodderd. Alles lukt hem.
In zijn métier is Piet Lap
onmiskenbaar een virtuoos. Elke spat zit precies
op zijn plaats, een veeg
met een natte spons en hup
daar staat die regenbui.”
De aandacht voor zijn
werk is tot heden door blijven gaan. Zozeer zelfs, dat
hij het in 1993 aandurfde
zijn grote droom te verwezenlijken. Op zijn vijftigste
stopte hij met lesgeven om
zich helemaal aan het vrije
kunstenaarschap te wijden.
“Ik heb het risico bij volle
verstand genomen en nog
geen moment spijt gehad.
Ach dat lesgeven, er wordt
daarbij door de leerlingen
zo aan je getrokken en
gezogen, op een gegeven
moment is het op. Dat
moment ben ik voor geweest. Toen ik vertrok, was
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BLOEMSTILLEVEN MET SPIEGELS.

ik nog niet opgebrand. Als
ik die stap niet had gezet,
had ik me dat trouwens
altijd verweten.”
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de Blerickse kant bij de
kazerne gaan staan, maar
ik kon er niets van maken.
Als het per se zou moeten,
dan zou het waarschijnlijk
wel lukken. Maar dan moet
ik eerst een nieuwe frisse
benadering bedenken, want
je moet natuurlijk niet een
ansichtkaart proberen te
maken.”
Voor Venlo ziet Lap een
andere rol dan als ‘personage’ in zijn werk weggelegd. “Ik heb nog nooit
samen met mijn broer en
mijn zus geëxposeerd”,
zegt hij. “Dat zou toch eigenlijk in Venlo moeten
gebeuren. Stel je voor: het
keramische werk van
Geert, de abstracte schilderijen van Ria, mijn aquarellen en daarbij ook nog eens
het fantasiewerk van mijn
moeder. Dat zou wat zijn.”

EEN DOOR ROOSKENS BIJ RUSSELTIGLIA GEMAAKT BORD.

COBRA, TEGELEN EN KERAMIEK
TEGELEN, NAZOMER 1948: ANTON ROOSKENS, KAREL APPEL,
CORNEILLE EN CONSTANT ARRIVEREN IN TEGELEN. DE KUNSTENAARSVRIENDEN MET EEN GEHEEL EIGEN VISIE OP HUN WERK EN
HET WERK VAN DE KUNSTENAAR IN HET ALGEMEEN HADDEN
ZICH KORT DAARVOOR VERENIGD ONDER DE NAAM ‘DE EXPERIMENTELE GROEP’. DEZE GROEP VORMDE DE NEDERLANDSE BASIS
VAN DE INTERNATIONALE COBRA BEWEGING, GESTICHT IN PARIJS
OP 11 NOVEMBER 1948, KORT NADAT ROOSKENS, APPEL, CORNEILLE EN CONSTANT IN TEGELEN IN DE ATELIERS VAN RUSSELTIGLIA KERAMISCHE EXPERIMENTEN HADDEN UITGEVOERD.

In Tegelen heerste in die tijd een kunstklimaat waarvan de grondgedachte haaks stond op de visie van de experimentele groep. In
de ateliers van Russel-Tiglia werd een opnieuw tot leven gewekte
fabrieksmatige vorm van volkskunst geproduceerd, onder leiding
van René Smeets. Hij was verantwoordelijk voor de voornamelijk
Rijnlands georiënteerde decoratieve ontwerpen, die door werkne▼

In zijn inmiddels lange
loopbaan als aquarellist
heeft Piet Lap natuurlijk
ook stillevens en landschappen gemaakt, maar
dan niet op de traditionele
manier. Bij zijn stillevens
werkt hij graag met glas- of
spiegelscherven, zodat de
bloemen die hij schildert
op een heel verrassende
manier op het papier
komen. Een criticus sprak
in dat verband over het
ontstaan van kaleidoscopische effecten. Als je die
stillevens goed bekijkt, bestaan ze veelal uit grote
vlakken.
Een verklaring voor zijn
opmerkelijke werkwijze

gaf hij in het maart/april
nummer uit 1991 van het
blad Palet: “Ik heb iets met
glas en spiegels, als kind
draaide ik vaak de spiegels
van moeders kaptafel in
een zodanige hoek dat ik
mezelf honderdvoudig herhaald zag: welk een fascinerend beeld, die wereld
van schijn en werkelijkheid, dat vage vermoeden
van oneindigheid.”
Ook bij zijn landschappen
heeft hij een eigenzinnige
aanpak. In oktober en
november 1998 exposeerde hij bij de Roermondse
galerie Beggarden een 25tal aquarellen met als onderwerp de stad Roermond en het omringende
waterlandschap. Echter bezien vanaf de televisietoren, de kathedraal of een
hoge flat. “Ik heb ook een
vliegtuigje gehuurd om
Roermond eens op een andere manier te zien”, vertelt hij. Het opmerkelijke
van deze werken is dat je
weliswaar fraaie herkenbare landschappen ziet, maar
het in feite composities van
kleurvlakken zijn.
Zulke landschapsschilderingen zou ik ook wel eens
van Venlo en omgeving
willen zien. De kans dat
die er ooit komen is echter
gering. Venlo inspireert Lap
totaal niet. “Iemand vroeg
me ooit om een tekening
van Venlo. Ik ben toen aan
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mers
met een
zekere mate van tekentalent op borden,
schalen en vazen werden aangebracht. René
Smeets, de artistiek leider van de
zogenoemde unica-afdeling, stond afwijzend tegenover de
ideeën van de Experimentele groep. Hij was een voorstander van een meer middeleeuwse structuur, waarbij een
groep mensen onder leiding van een patroon het door de
patroon of opdrachtgever bepaalde kunstwerk maakt.
(gesammtkunstwerk). Kunst diende ter verheffing van de
mens, en ter meerdere eer en glorie van God. Kunst diende
schoonheid uit te drukken en absoluut geen experimentele
zelfexpressie. René Smeets schreef in een artikel, gepubliceerd in 1947 in Ons Limburg: “In de oude goede tijden
werd niet het verkeerde onderscheid gemaakt, dat na de
Renaissance tot op onze dagen zijn verderfelijke invloed
heeft doen gelden. n.l. in schone en toegepaste kunsten.”
René Smeets was een voorstander van vaste wetten en regels
waaraan een kunstenaar zich diende te houden. De marges
waarbinnen een kunstenaar in Tegelen in de naoorlogse
jaren (normaliter) kon werken, werden sterk bepaald door
een behoudende Roomse neogothische Cuyperstraditie en
de rigide ideeën aangaande (toegepaste) kunst van enkele
notabelen. De ambachtsman in Tegelen werd verteld dat hij
de ware kunst maakte.
Haaks op bovenstaande ideologie stond de visie van de
leden van de Experimentele groep. Volkskunst werd door
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hen gezien als een
oerbeleving van het
menselijk zijn, een
vorm van vrije spontane scheppende activiteit, gelijk aan de
spontane uitingen van
kinderen, primitieven
en geesteszieken. Een
vrije spontane activiteit
impliceert een opwelling
vanuit de mens zelf, zonder
een vooropgesteld plan of
vast omschreven handeling. Dit
betekent dat het begrip volkskunst
in de door Constant geformuleerde
omschrijving nooit gebaseerd kan zijn
op een eeuwenlange herhaling van traditionele symboliek. Voor Constant stond de primitieve behoefte aan levensexpressie binnen de
volkskunst voorop.
De plek van de kunstenaar in de maatschappij werd door de
Experimentele groep gezien als die van een vrij mens, zich
niet conformerend aan de maatschappij. De kunstenaar
diende alle zekerheden, traditie en vorm los te laten en op
zoek te gaan naar zijn eigen innerlijke spontane vorm. De
innerlijke ontwikkeling van de kunstenaar was van groot
belang. De autonomie van de kunstenaar stond voor de
leden van de Experimentele groep voorop.
“Als de mens zich niet meer conformeerde aan de eisen van
een ideeëncultuur, kon de bevrijding van de menselijke
geest uit de passiviteit en een opbloei van een allesomvattende volkskunst plaatsvinden.” Aldus Constant. Deze kunst
was geënt op de oerbehoefte van de mens, op het weergeven van de innerlijke vorm, de zelfexpressie. In Tegelen was
de volkskunst gebaseerd op het weergeven van een esthetisch verantwoorde herhaling van vormen, het verfraaien
van de buitenkant onder leiding van een leermeester, aangepast aan de smaak van het volk.
Gezien de tegenstelling in visie tussen de leden van
Experimentele groep en de Tegelse kunstbeoefenaars van die
tijd, moet er een andere dan een ideologische reden zijn
voor de komst in 1948 van Rooskens, Appel, Corneille en

Constant naar Tegelen. Die is er ook. De
leden van de Experimentele groep belandden in Tegelen voornamelijk op
aandringen van Anton Rooskens.
Rooskens, geboren in 1906 in
Griendstveen, verhuisde in 1914
samen met zijn ouders naar
Tegelen. Zowel zijn schilderkunstige interesse als de gevolgde
technische opleiding waren belangrijke factoren waardoor hij
uiteindelijk in Amsterdam belandde. Als oud-Tegelenaar was hij
goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Tegelen. Hij bezocht
regelmatig zijn broer Thei Rooskens, uitbater van de Harmoniezaal in Tegelen. Van
zijn broer hoorde hij over de mogelijkheid die
George Goossens, mede-directeur van de firma
Russel-Tiglia, bood aan kunstenaars om gebruik te
maken van ateliers in deze keramische fabriek.
In 1947 maakte hij daar al samen met
enkele leden van de kunstenaarsgroep
‘Vrij Beelden’ gebruik van. Een jaar
later deed hij dat opnieuw, maar nu
samen met leden van de Experimentele groep, opgericht op 16
juli 1948 in het huis van
Constant, Henri Polaklaan 25 in
Amsterdam.
Appel, Corneille, Rooskens en
Constant omschreven hun bezigheden in de ateliers van RusselTiglia als keramiekexperimenten.
Hun bijdrage bestond voornamelijk
in het beschilderen van de door de
werknemers van Russel-Tiglia gedraaide
voorwerpen, waaronder schalen, vazen,
kommen en serviesgoed. Experimenten met klei
waarbij deze benaderd werd als een plastische materie waarmee men kon vormen, kneden en spelen werden minimaal uitgevoerd. Constant
maakte een zogenoemde tepelvaas.
De experimenten van Karel Appel met
het medium klei overleefden het
droogproces waarschijnlijk niet
eens, laat staan het bakproces. Hij
poogde een ruimtelijk object te
maken door dagelijks enkele
hompen klei te smijten tegen al
eerder geworpen hompen klei. Na
het gooien van een homp klei
schudde hij volgens de overlevering zichzelf de hand en zei: “Goed
gedaan Karel”. De technische know
how, de verwerkingsmogelijkheden van
klei werden door Appel totaal genegeerd.
De meer plastische experimenten van de kun-

stenaars met klei liepen door gebrek aan
adequate kennis van het materiaal vaak
op niets uit.

Waar was dan het experiment te
vinden? Wat behelsden de bezigheden van deze vier kunstenaars
in dit keramische atelier? Niet
het werken met de klei, maar het
schilderen op een andere drager
dan doek of papier, het schilderen met andere materialen dan
verf, gouache of houtskool was
het experiment.
De leden van de Experimentele groep
werkten in Tegelen met de in de fabriek
aanwezige grondstoffen. Men gebruikte
engobes (een kleipap) en oxides (metaalpoeder). Deze werden vermengd met water. Ook
gebruikte men engobes die waren verrijkt met oxides. Deze ‘brouwsels’ vertoonden niet de uiteindelijke kleur. Na het aanbrengen van
de schildering en het eventueel toepassen van de krastechniek sgraffito
werden de werkstukken gestookt.
Men kon dan nog geen uiteindelijk kleurresultaat herkennen.
Alle producten die het eerste
bakproces overleefden, werden
overgoten met een loodglazuur.
Dan volgde het tweede bakproces. Het loodglazuur bepaalde
het uiteindelijke kleurresultaat.
De kunstenaars schilderden wat de
kleur betreft als het ware blind. Voor
met name Appel. Corneille en
Constant zal dit een uitermate experimentele en vervreemdende situatie zijn
geweest. Rooskens was door zijn achtergrond en
de al eerder in 1947 uitgevoerde experimenten
bekend met het feit dat de kunstenaar het uiteindelijk resultaat van zijn kleurkeuzes
pas kon waarnemen na het tweede
bakproces.
Binnen de Experimentele groep
was het voor iedere kunstenaar
mogelijk ondanks het onderschrijven van eenzelfde ideologische visie zijn eigen karakter
te behouden in zijn werk.
Appel maakte tijdens de periode
waarin hij werkzaam was in
Tegelen een naturalistische houtskooltekening. Waarom hij deze
naturalistische tekening maakte in
een periode waarin hij al duidelijk had
gekozen voor de experimentele ideologie
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De tekening laat duidelijk zien dat de zelfstandige tekentaal
van Constant verweven was met alles wat hij maakte. Op de
door Constant beschilderde borden uit deze periode zijn
duidelijk wezens te herkennen verwant aan de wezens op
de tekening. Hij plaatst op de borden deze mythische
wezens in een eigen wereld, ‘soort’ bij ‘soort’. De door
Constant afgebeelde dieren en mythische wezens maken
geen vriendelijke indruk. De lijnvoering op zowel de tekening als de borden was bewust niet mooi. Met zijn vaak
klungelige lijnen probeerde Constant nadrukkelijker dan de
andere leden van de Experimentele groep afstand te nemen
van het estheticisme in zijn werk. Deze bewust gekozen
lijnvoering benadrukte het onvriendelijk karakter van de
afgebeelde figuren. Constant gaf een natuurlijk slagveld
weer in zijn werk, geen kindvriendelijke sprookjeswezens of
aardige dieren, dit in tegenstelling tot Corneille, de dromer
uit het gezelschap.

Corneille logeerde tijdens deze periode in Thorn bij een
vriend van hem, Leo Hoffman. Hier schilderde hij veel. In
Tegelen op de keramiek schilderde hij echter niet, hij tekende. Dit in tegenstelling tot Constant en Appel die aanmerkelijk vrijer met het materiaal omgingen dan Corneille. Uit een
vergelijking tussen het keramisch werk van Corneille in 1948
gemaakt en werk door hem in 1954 gemaakt, werd duidelijk
dat hij in Tegelen niet goed wist wat hij met dit materiaal kon
doen. Corneille was de schilder van de vormen en lijnen. Hij
had in deze echter nog geen duidelijke tekentaal gevonden
welke consequent werd doorgevoerd in alles wat hij maakte.
Zijn schilderijen uit deze periode zijn vaak sterk afwijkend
van elkaar. Ook op de in Tegelen beschilderde borden zijn
duidelijk twee invloeden te herkennen. Zowel het lijnenspel
van de stad waardoor hij geïnspireerd raakte in Boedapest als
de invloed van het werk van de schilder Miro.
De vogels afgebeeld op twee borden uit deze periode doen
denken aan Miro. Ze zijn lief, kwetsbaar of uitbundig, dit in
tegenstelling tot de dierfiguren van Constant. Een ander bord
geeft duidelijk het lijnenspel weer waardoor Corneille gefascineerd raakte in Boedapest. Het waren de lijnen van een
stad, van daken, bomen, huizen, de zon. Het geheel vormde een labyrint-achtig complex. In de tekeningen uit deze
periode zijn de lijnen duidelijk op eenzelfde wijze aanwezig. Op doek ontstond in deze periode door het met kleur
invullen van lijnen een spel tussen vorm en lijn. Opvallend
was het verschil in kleurkeuze van Corneille. Gebruikte hij
een uitbundig kleurenpalet op zijn doeken, de door hem
beschilderde borden geven een uiterst summiere kleurstelling te zien waardoor het tekenachtig karakter van de borden wordt benadrukt.
Tussen de door Anton Rooskens beschilderde borden en zijn
overige werk in deze periode ontwikkelde zich een vreemde relatie. Rooskens had reeds een eigen tekentaal ontwikkeld, maar was bezig met het loslaten van deze werkwijze.
Tevens benaderde hij de borden niet op dezelfde wijze als
zijn doeken. Het vrije experimentele, eind 1948 al te zien in
zijn doeken, is niet terug te vinden in de door hem beschilderde borden. Deze borden met hun vaak geometrische
motieven sluiten nog aan bij de werkwijze van de kunstenaarsgroep ‘Vrij Beelden’. Rooskens gebruikte twee tekentalen naast elkaar.
Zeer nadrukkelijk was in beide tekentalen zijn allesomvat-

tende inspiratiebron aanwezig. Hij was gevangen door het
primitieve, hij besefte dat het primitieve hem meer te zeggen
had dan bijvoorbeeld de uitingen van geesteszieken of kindertekeningen. Dit primitieve als inspiratiebron loopt als
een rode draad door zowel zijn werk op doek als zijn keramische werk uit deze periode.
Deze duidelijk afwijkende inspiratiebron in relatie tot de
ideeënwereld van de andere leden van de Experimentele
groep, is niet het enige verschil dat zichtbaar wordt bij een
vergelijking van de in 1948 door Appel, Rooskens, Constant
en Corneille beschilderde borden. Rooskens werkte op de
borden geometrisch abstract, non-figuratief, dit in tegenstelling tot de figuratieve vrije expressie van de andere in
Tegelen aanwezige leden van de Experimentele groep.
Het belangrijkste verschil tussen de werkwijze van
Rooskens en de anderen was de wijze waarop Rooskens het
bord benaderde. Hij benaderde het bord als bord. Deze
benadering toonde veel overeenkomsten met de traditionele wijze waarop men aardewerk in Tegelen beschilderde.
Middenmotief en randversiering zijn duidelijk te herkennen.
Rooskens tekende of schilderde niet op de borden, hij versierde met grafische nauwgezetheid de borden met magische vooroudermotieven. Appel, Corneille en Constant
benaderden de borden als een doek, een stuk papier waarop men kon werken. Rooskens bracht op de borden verscheidene invloeden samen tot een nieuw geheel. Op de
borden werden de traditionele invloeden uit zijn jeugd, de
invloeden van de kunstenaarsgroep ‘Vrij Beelden’, en zijn
inpiratiebron, het primitieve, samengebracht. Het experimentele kon hij er nog niet aan toevoegen, hij had dit nog
niet onderzocht, ervaren, hij was er pas enkele maanden
mee bezig. Rooskens vormde de verbindende factor tussen
het traditionele Tegelen en de Experimentele groep, zowel
vanuit menselijk relationeel oogpunt als vanuit een historisch logische ontwikkeling in de ‘keramische kunst’.
De in Tegelen gemaakte keramische experimenten van
Appel, Corneille en Constant werden samen met ander werk
van deze kunstenaars van 23 oktober tot 4 november 1948
in de Amsterdamse kunstzaal Van Lier tentoongesteld. Op
11 november van datzelfde jaar werd Cobra opgericht en
publiceerde Constant een manifest waarin hij ageerde tegen
alles wat ‘Tegelen’ toen vertegenwoordigde.
▼

heb ik niet kunnen achterhalen. Het feit blijft
dat hij kortstondig van zijn geloof was
gevallen. Het extreme verschil tussen
de houtskooltekening en een tekening afgedrukt in het eerste exemplaar van Reflex, het blad van de
Experimentele groep, is opvallend. Beide werden door Appel
in dezelfde periode gemaakt.
Het extreme verschil tussen de
naturalistische tekening en de
tekening afgedrukt in Reflex nr.
1. lijkt de tegenstelling te bevestigen tussen de idealen van de
experimentele groep en de algemeen culturele visie in Tegelen.
Tegenstellingen die Appel op visueel
waarneembare wijze tot uitdrukking
bracht. De naturalistische tekening: traditioneel,
herkenbaar en geaccepteerd. De in Reflex afgedrukte
tekening: experimenteel, simpel voor een volwassen man,
niet geaccepteerd, krachtiger in zijn lijnvoering dan de naturalistische tekening. Appel lijkt met deze lijnvoering de strijd
te willen aanbinden met de maatschappij. Met krachtige lijnen zette hij hier een op kindertekeningen gebaseerd fantasiewezen neer. Met korte snelle krassen uitgevoerd met de
achterkant van zijn penseel verwijderde hij plaatselijk de
opgebrachte houtskool. Deze tekening maakte de indruk
alsof het papier te klein was, te beperkt van maat. Alsof hij
de burgermaatschappij wilde laten weten dat er geen ontsnappen mogelijk was. Hij, Karel Appel barstte uit zijn voegen. Hij ging de strijd aan met de door de burgermaatschappij opgelegde conventies. Eenzelfde gevoel alsof zijn
ruimte te beperkt is roepen de door Appel beschilderde borden op. De in Tegelen beschilderde borden vertonen een
grote gelijkenis met zowel zijn twee- als driedimensionale
werk.
Opvallend was dat Appel, de kunstenaar van de felle kleuren, in Tegelen op de door hem beschilderde keramiek
werkte in zwart-wit naast zijn gebruikelijke felle kleurkeuze.
Hij gebruikte de krastechniek (sgraffito) op wezenlijk andere wijze op de keramiek dan wanneer hij met vlugge korte
bewegingen met de achterkant van zijn penseel verf wegschraapte van het doek. Op de tekening uit Reflex werd het
wegkrassen van de ‘verf’ als een toegevoegd element
gebruikt. In zijn keramisch werk maakte hij ook lijnen door
middel van het wegkrassen van verf (engobe). Deze lijnen
kregen echter een zelfstandige functie binnen het werk en
werden een wezenlijk onderdeel van het geheel.
De tekening van Constant in het eerste nummer van Reflex
leek wel een gesigneerde voorstudie voor enkele door hem
beschilderde borden. Of deze tekening kort voor, tijdens of
kort na de keramiek-experimenten in Tegelen is gemaakt is
niet duidelijk. Op de tekening plaatste hij verschillende
mythologische fantasiewezens en aan kindertekeningen verwante figuren boven en naast elkaar. Deze door Constant
geschapen sprookjeswereld van leven en dood, van aarde
en lucht, was zowel een zelfstandig werk als een voorstudie.
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Eric Toebosch’
berichten uit het tussenrijk

RUUD LINSSEN

"NEE, IK BEN NIET BANG VOOR DE DUIVEL, MAAR HIJ
MOET WEL BUITEN BLIJVEN." WE STAAN IN DE TUIN
VOOR EEN SCHUUR DIE ERIC TOEBOSCH AL 25 JAAR
GEBRUIKT ALS ATELIER. NAAST DE GROTE DEUR
HEEFT HIJ EEN DIABOLO GESCHILDERD. HET DUIVELSE
TEKEN MOET DE GEVALLEN ENGEL OP AFSTAND HOUDEN. HIJ KAN ER OM GRINNIKEN, MAAR DAARONDER
LIGT ERNST. DE ERNST VAN ZIJN TUSSENRIJK, EEN
SCHEMERENDE GRENS TUSSEN HEMEL EN AARDE.
FOTO’S LÉ GIESEN
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Het is maandagmorgen en
zomer als ik de schilder
interview. Zwarte kleren.
Keurig gekapte haren. Toebosch is in zijn element.
Het weekend, taboe voor
journalisten, lijkt geen sporen achtergelaten te hebben.
Hij laat zijn atelier zien. Op
een soort werkbank ligt zijn
laatste werk, nog niet af.
Het zijn keramiekborden
met dodenmaskers. Het
materiaal, veel minder
voorspelbaar dan het linnen, is nieuw voor hem. "Ik
ben nu een half jaar bezig
met keramiek. Als je er op
begint te schilderen, weet je
niet precies wat het resultaat wordt. De kleuren veranderen door de keramiek
en het glazuur dat er later
overheen komt. Daar leer je
mee om te gaan naarmate
je het vaker doet."
Een stichting uit Amsterdam benaderde hem met
het idee om met keramiek
te gaan werken. De deal

was dat hij elke keer tien
gedraaide borden plus het
glazuur zou krijgen, waarvan hij drie borden weer
afstaat aan de stichting als
een originele Toebosch. "Ik
vond het een leuk project.
De stichting benadert alleen
serieuze schilders, zoals Co
Westerik, Aad Veldhoen en
Colle Morgan. Het is ook
niet de eerste keer dat ik
werk maak zonder er geld
voor te krijgen. Ik hanteer
een bloeiend ruilsysteem.
Zo heb ik de verwarmingsinstallateur met schilderijen
betaald."
Zijn levensstijl heeft kenmerken van nonchalance.
Geen nauwgezette plannen
of grote doelstellingen. Het
gebeurt, zoals de beelden
uit zijn hoofd vorm krijgen
in nuances van verf. "Ik pak
de dingen op die op mijn
weg komen. Een Venlose
tapijthandelaar heeft me
gevraagd om vier tapijtontwerpen te maken. Van elk
ontwerp zijn er vierhonderd
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in India met de hand
geknoopt. Het is fascinerend dat ik hier wat prakkiseer en daar iemand driekwart jaar bezig is met één
tapijt. Per ongeluk was er
één in spiegelbeeld gemaakt; die vormt nu in een
showroom in Bielefeld de
tegenhanger van een normaal tapijt. Ze hangen
tegenover elkaar. Heel maf,
als je het ziet."

visie aanzetten, maar een
schilderij. Liefst met een
lang programma zonder
reclame."
Creativiteit heeft hij nodig
om ruimte te maken in zijn
geest. "Als mijn kop vol zit,
moet ik dingen eruit gooien. Ontspanning zoeken,
heeft dan een letterlijke
betekenis. Ik kamp met een
overdosis aan fantasie en
die moet ik kunnen uitpoepen. Maar als het schilderij
af is, blijft er altijd een
gevoel van onvrede hangen. Dat is het begin voor
een volgend werk. Men
zegt wel eens uit bewondering: Dat schilderij vind ik
het einde. Voor mij is dat
een hele vreemde uitdrukking. Ik zie nooit een
einde."
Opmerkingen over zijn
werk neemt hij op, als ze
tenminste komen van mensen die hij respecteert, die
weten waar ze over praten.
Infantiele deskundigheid
kan hij niet verdragen.
"Slechte kijkers zullen mijn
werk karakteriseren als een
déja vu. Helderziende kunstcritici bijvoorbeeld. Stel je
voor dat zo iemand van 22
over mijn zeefdrukken vertelt dat ze wel aardig zijn of
juist niet, wat interesseert
mij dat dan. Hij mag dan
wel zijn havo-diploma hebben, maar ik heb er lak aan.
Mijn werk is al vergeleken
met Klee en Rauschenberg,
terwijl het er geen fuck mee
te maken heeft. Klip en
klare kul. Ik wil geen slap
aftreksel zijn van een grote
schilder. ‘Wat ik bedoel
lees ik wel in de krant’,
heeft Picasso gezegd. Die
uitspraak kan ik goed
gebruiken."
Toebosch heeft geen boodschap – aldus Toebosch. "Ik
vind het leuk om met mijn
fantasie te rollebollen. Dan
ontstaat er een beeld dat ik

de moeite waard vind om
te visualiseren. Ik haal die
beelden uit een tussenwereld. Kijk, een man of
vrouw portretteren vind ik
niet interessant. Of bloemen schilderen; dat doe je
de Schepper toch niet aan.
Ik heb geen behoefte aan
slechte kopieën van de
werkelijkheid. Aan de andere kant zou ik niet weten
hoe ik de Schepper moet
neerzetten. Daarom kies ik
datgene wat tussen die
twee werelden ligt."
Dodenmaskers zijn een
recent motief in zijn werk.
Gezichten met gesloten
ogen en gesloten mond
waarachter het leven is verdwenen. Ze vormen vaak
het stille centrum binnen
een levendige symboliek
van tekens. De maskers
keren terug op schilderijen,
zeefdrukken en keramiekborden. Steeds weer anders. "Mensen maakten
zich druk dat ik over de
dood schilderde. Niet nodig, want het is gewoon een
thema zoals bevruchting.
Misschien dat ik aan het
nadenken ben over de
dood. Maar eigenlijk heeft
het er altijd in gezeten. Elk
werk dat ik maak is een
fixatie van het hier en het
hiernamaals. De tussenwereld. Ik maak er dan wel
grapjes over, maar ik
bedoel het zeer serieus."
Die ongrijpbare verdubbeling van ernst en humor laat
zich herkennen in de teksten die hij steeds vaker in
kinderlijke letters op de
schilderijen aanbrengt. Op
een klein schilderij staat
een hond, terwijl een tweede naar beneden komt vallen. De ondertiteling van
Toebosch: ‘En toen viel er
een hond uit de lucht en de
mensen die ’t zagen geloofden ’t niet, maar ik heb ’t
gezien en geloofde ’t wel.’

Eric Toebosch’
berichten uit het tussenrijk
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Eric Toebosch in zijn atelier.

Zelf lijkt hij het ook maar
half te begrijpen: "Ik ben
bijna vijftig en schilder een
‘ongevaarlijke hond in een
atelier’. Elke hond die ik
van opzij schilder, geef ik
toch twee ogen; anders
moet ik één oog aan de achterkant bevestigen. Men zou
zich kunnen afvragen wanneer ik eindelijk word geholpen. Misschien dat
iemand nog spontaan aanbiedt om mijn therapie te
betalen. Maar voor mij is
het niets meer dan het plezier om dingen te maken.
Verder is het gewoon slimheid om niet als kassier bij
een bank aan de slag te
moeten."

afgeleid van de Afrikaanse
kunst. Het is zoveel mooier
dan bijvoorbeeld die reclamekunst uit Amerika, een
land waar het grootste geteisem uit de wereld is samengekomen. Kunst moet kloten hebben; Amerikaanse
kunstenaars hebben geen
kloten."
Van ‘De Blauwe ruiter’ is
Emile Molde zijn favoriete
schilder. "Hij leefde geïsoleerd ergens in Duitsland. Ik
ben een keer bij hem op
bezoek geweest, samen met
mijn vrouw. Het was verbijsterend. Ik vond al het werk
mooi, dat heb ik nog nooit
meegemaakt. Later die dag
ben ik nog een keer teruggegaan. Als ik eraan denk,
krijg ik nu nog een schaamte dat ik überhaupt schilder.
Het gevoel dat je artistieke
inspanningen zinloos zijn,
kan je op zo’n moment hard
treffen."
Als kunstenaar is hij commercieel succesvol. De
keuze, tien jaar geleden, om
alleen nog te schilderen was
een keuze voor onafhankelijkheid. "Het is een vrijheid
tussen aanhalingstekens. Elk

systeem, elke samenhang
van je leven, schept rechten
en plichten. Ze hebben me
wel eens eigenwijs genoemd. Ik vat het op als een
compliment; een eigen
wijze."
Als bijna-vijftiger lijkt hij
wonderbaarlijk trouw gebleven aan het kind dat in
huiswerkschriften "rare poppetjes tekende om aan de
realiteit te ontsnappen". De
kinderlijke onbevangenheid
heeft zich vermengd met
volwassenheid. Het klappen van de zweep bleef niet
onopgemerkt. "Hoe ouder
je wordt, hoe minder je je
laat foppen. Vroeger zaten
kunstenaars en woonwagenbewoners nog in dezelfde belastinggroep. Die periode heb ik afgesloten. Er is
een waardering voor mijn
werk. Maar waardering kan
ook vreemde trekken bezitten. In Nuenen loopt men
nu te koop met Van Gogh,
die daar enkele jaren heeft
gewoond. Alsof men hem
postuum een oor wil aannaaien."

Eric
Toebosch’
berichten uit het tussenrijk

POSTUUM EEN OOR
Behalve maker is hij gefascineerd kijker van kunst.
"‘Der blaue Reiter’, een
groep kunstenaars, spreekt
me erg aan. Ze hadden een
vernieuwend kleurgebruik.
Geen detaillisten, maar
puur het beeld dat moet
spreken. Het waren expressionisten in de ware zin van
het woord. Het expressionisme vormt onze wortels,

▼

DE VERDUBBELING
Het werk van Toebosch laat
zich niet vangen in eenvoudige typeringen. En toch is
het jagen op grote vernieuwingen hem vreemd. De
computer zal hij nooit hanteren als een virtueel penseel. Met de videocamera
kan hij net zo goed overweg als een analfabeet met
de pen. Deze artistieke gereedschappen, voortgekomen uit de technische revolutie, kunnen hem weinig
inspiratie bieden; de kracht
van verf op het linnen des
te meer. "Ze zeggen dat de
schilderkunst opgedroogd
is of rond. Onzin. Het is
slechts een klein facet wat
je kunt toevoegen in de
evolutie van de kunst. Meer
niet. Als je dat beseft kun je
altijd openingen vinden.
Vroeger dacht ik nog dat ik
hemelbestormend bezig
was, maar als jonge hond
sterf je aan arrogantie en
onkunde." Het gaat hem
om de expressie van zichzelf. "Een schilderij is een
medium, dat moet je alleen
gebruiken als je wat te zeggen hebt. Een kunstwerk
moet iets vertellen over de
maker. Jeroen Bosch is misschien de eerste die dat op
voortreffelijke wijze deed.
Het verstand moet gekieteld worden. Een beeld
moet je aan het twijfelen
brengen. Ik zeg wel eens, je
moet ’s avonds niet de tele-
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Herman van der Avoort en

Traditie bij

Frans Nauts.

De twintigste eeuw is de onze. Wij maakten en
maken haar, zoals wij haar meemaakten en
meemaken. Wat wij er van ervaren is een razende snelheid van veranderingen. Het ene heeft zich
nog niet aangediend of het andere schreeuwt al
om aandacht. Dat geldt ook voor de schilderkunst

Herman van der Avoort.
René Palmen

In de loop van de negentiende eeuw verliest de kunstenaar heldendaden, bijbelverhalen en fabels uit het oog. Hij wil uitbeelden
wat hij zelf mooi vindt. Vincent van Gogh speelt met onverhoedse
kleuren. Cézanne richt de grondvormen van het perspectief
opnieuw in. Om gevoelens weer te geven gebruikt Kandinsky
kleurvlakken. Vervolgens zien we Malévich en Mondriaan met hun
meetkundige abstractie van het constructivisme. Dan het dadaïsme
met zijn toeval. De alledaagse werkelijkheid in de popart.
Er zijn echter ook kunstenaars die niet tot een nieuwe beweging
gerekend willen worden. Die uit een traditie hun schilderijen willen maken. Traditie is het gebruik van gewoonten die vanuit vroeger tijden worden overgeleverd. Temidden van veel en ingrijpende
vernieuwingen krijgt zij echter een minder dwingende plaats dan
voorheen. Zij wordt een zijtak en is niet langer de hoofdstroom van
doorleefde gebruiken.
De pleitbezorgers van vernieuwingen tonen kunstwerken die de
herkenbaarheid van de wereld niet louter beperken tot wat het oog
denkt te zien. Naast elkaar hangen de ’landschappen’: het een is
naar de natuur geschilderd, terwijl het ander in enkele brede penseelstreken is neergezet waarin nauwelijks iets te herkennen valt.
Schoonheid, uitbeelding van ideeën en bezinning op de eigen
positie van de beschouwer kunnen door geen enkel isme worden

Herman van der Avoort
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geclaimd. Eén definitie van sterk afgebakende vormen, kleurgebruik en ideeën die dé schoonheid et cetera bepalen, is niet meer
mogelijk. Traditie en vernieuwing zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en voeden elkaar. Vanuit dit perspectief is het interessant
te kijken naar twee traditioneel werkende Limburgers, Herman van
der Avoort en Frans Nauts.

Van der Avoort wordt in 1894 geboren te Reuver. Als schilder is
hij grotendeels autodidact. Vanaf zijn veertiende jaar volgt hij de
avondtekenschool in Roermond.
Door zijn werk als vertegenwoordiger van zijn vaders verffabriek
komt hij op tweeëndertigjarige leeftijd in contact met de Nijmeegse
kunstenaarsvereniging ’In Consten Een’. Hij besluit van beroep te
veranderen en te kiezen voor wat hij ’het vrije kunstschilderschap
noemt’. Later zal hij zeggen dat hij een roeping heeft gevolgd die
hem vrij maakte om zich tot de kunst te kunnen richten. Hij volgt
dan teken- en schilderlessen bij Anton Kloosterhuis. Na enige tijd
vertrekt hij naar de Kempen in België.
Al in zijn Nijmeegse tijd voelt Van der Avoort zich sterk door het
landschap aangetrokken. Dit roept bij hem romantische gevoelens
op van eenvoud en eerlijkheid. De armoede en strengheid van het
keuterboerenleven worden bij hem verheven tot een heldhaftig
bestaan van de noeste, sobere arbeider. Hij verblijft vijf jaar in
België.
In 1940, vertelt zoon Oscar, moet het gezin op last van een
Belgische generaal zijn huis aan het Belgisch leger afstaan. ”Alles
ging zo snel, het leek wel op een vlucht.”
In 1941 vertrekt Van der Avoort met zijn gezin naar Duitsland.
Hij schildert er de landschappen rond Wuppertal. Voor zijn levensonderhoud maakt hij stillevens en portretten ”van allerlei zich vooraanstaand voelende personen. Dat leverde genoeg inkomen op om
verder vrij te kunnen schilderen. Landschappen natuurlijk.”
Hij geniet enig aanzien in Duitsland en wordt ’Herr Maler’ genoemd. Ludo Laagland, een van zijn Belgische leerlingen, in de
Gazet van Antwerpen destijds: ”Hij was als een zigeuner, een GrootEuropeër avant la lettre. Maar een zigeuner met aristocratische allure. Reeds vroeg zei hij Holland, zijn vaderland, vaarwel en kwam na
het gezwerf door vele streken met vrouw en kinderen naar
Vlaanderen, in de Westhoek van onze provincie wonen. Hij wilde
voor en van zijn kunst leven en het pleit voor zijn kunstenaarschap
dat hij voet bij stek heeft gehouden, spijts de miserie der vooroorlogse crisisjaren en de zwarte sneeuw van de laatste wereldoorlog.”
Het realisme van de eerste jaren verandert geleidelijk. Walter de
Bruijn in 1969 in het Dagblad voor Noord-Limburg: ”Een puur
realistische weergave der landschappen maakte plaats voor een meer
dynamisch-expressieve schildertrant, waarin het meest opmerkelijk
zijn de turbulente wolkenmassa s boven lage horizonten.”
In een interview met De Bruijn vertelt Van der Avoort dat hij vrijer is gaan schilderen en zijn gemoedsstemmingen begon uit te beelden. Hij ziet het kunstenaarsschap als roeping: ”Zonder die innerlijke drang zou ik dit leven nooit hebben volgehouden.”
De overgang van Nederland naar de Kempen was groot: ”De
mensen hadden er heel wat meer gevoel voor de kunstenaar, als in
ons eigen land, in het bijzonder Nijmegen. Een mooi voorbeeld van
mentaliteitsverschil: in Nijmegen portretteerde ik boeren, waarvan
velen vroegen, wat brengt het op. In Vlaanderen zeiden ze: da’s best,
ge doet maar.”

Door wat Van der Avoort zelf een samenloop van omstandigheden noemt komt hij in het Duitse Hueckeswagen terecht waar hij
ongeveer twaalf jaar woont. ”Een bepaald thema schilderde ik in
die tijd veel: vluchtelingen in de eerste jaren na de oorlog. De trieste omstandigheden waarin deze mensen verkeerden, hebben me
diep gegrepen en inspireerden mij tot het maken van vele schilderijen. Noem het maar sociale bewogenheid. In al die jaren heb ik in
die verschillende landen dit ervaren: er zijn overal smeerlappen,
maar gelukkig ook lieve, fijne mensen.”

Moderne kunst.
In 1954 keert Herman van der Avoort terug naar Noord-Limburg,
waar hij in Steyl woont en werkt. Als persoon wordt hij door zijn
directe omgeving getypeerd als een egoïstische figuur.
Hij exposeert in tal van plaatsen in Nederland, België en
Duitsland en is lid van diverse kunstenaarsverenigingen, waaronder
Kunstkring ’Kyra’ te Venlo. Voor het gemeentehuis in Reuver
maakt hij een gebrandschilderd raam. Veel particulieren, waaronder
regionale notabelen, behoren tot zijn klantenkring. Hij portretteert
onder anderen het Eerste-Kamerlid Koops en burgemeester
Gubbels van Arcen. In opdracht van de Noord-Limburgse Kamer
van Koophandel maakt hij een groot portret van koningin Juliana.
Nog steeds boeit het landschap hem zeer: ”Het werkterrein is niet
groot, maar je vindt steeds iets nieuws.” Hij fietst veel rond met zijn
schetsboek en werkt thuis de gemaakte schetsen uit.
Hoewel hij geen kunstenaar het recht wil ontzeggen zich op zijn
eigen manier te uiten zet hij zich sterk af tegen de moderne
kunst. ”In principe interesseert het mij allemaal. Wel stel ik de eis
dat het mij iets te zeggen moet hebben.” Elders zegt hij bij de jongeren respect en eerlijkheid te missen: ”Zij kunnen niets anders dan
het najagen van voorgangers als een Picasso en als een Moore. De
innerlijke vreugde is totaal weg. Als bij ons een werk geslaagd is,
zijn we opgelucht en blij. Dit is bij de hedendaagsen weg. Ze klodderen en gooien maar wat aan. Neem bijvoorbeeld een Karel Appel.
(...) Wij kunnen wel haast van een Picasso-epidemie spreken.
Wanneer zal het leger der epigonen van Picasso (Schilderkunst) en
Moore (Beeldhouwkunst) uiteindelijk inzien, dat het nabootsten
van deze twee grote figuren op den duur weinig zin heeft, onverantwoord en onhoudbaar is?”
Niet alleen verwijt hij de modernen alleen op geld uit te zijn
en ”al naar gelang de mode het voorschrijft” hun werk te veranderen, hij vindt ze ook in zekere zin elitair: ”Zolang de kunst bestaat
is er steeds verschil van mening, wisselwerking en opvatting
geweest, en dit moet ook. Maar er is nog nooit in een kunstperiode
zo n verwarring geweest en de kloof tussen volk en kunst is nog
nooit zo onoverbrugbaar geweest als tegenwoordig. Iedere verbondenheid met het volk, waartoe de kunstenaar als drager van zijn cultuur behoort, is zowel nationaal als regionaal in de hedendaagse
kunst niet meer of nauwelijks terug te vinden. Geen mens weet hoe
zich de beeldende kunst in de toekomst zal ontwikkelen. Wat (wel)
zal blijven, nu en in de toekomst, is een eerlijk, persoonlijk voldragen kunstwerk, waaruit een meesterschap en een groot vakmanschap spreekt.”
Dat roept de vraag op welke kunstenaars hem wel iets zeggen. ”Daar is bijvoorbeeld Jan Sluyters, die me altijd geboeid heeft
en verder natuurlijk Van Gogh, Käthe Kollwitz, Cézanne,
Rousseau, Permeke en het religieus werk van Albert Servaes.”
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Waardering.
De waardering van zijn tijdgenoten is groot. Jules Kockelkoren
noemt Van der Avoort in 1973 bij gelegenheid van een retrospectieve eretentoonstelling ”een lyrisch realist met een duidelijke landelijke dichterlijke inslag”. Anderen laten zich in gelijke termen uit.”
”Hij ’ondergaat’ zijn onderwerp, dat hij op het doek wil vastleggen”, noteert de Tegelse Courant in juni 1969. Kunstcriticus
Kockelkoren schreef ooit dat hij is ”een merkwaardig en positief
kunstenaar met een streekgebondenheid en een gevoelige verheerlijking van de natuur, een kunstenaar die naar de geest en naar het
hart een echte dorpsjongen is gebleven.” Hij heeft zijn eigen stijl,
die men wel eens ’traditioneel’ noemt, maar die (hoe men zijn werk
ook beoordelen wil) getuigt van een vakmanschap en eerlijkheid.”
Kockelkoren uit ook elders niets dan lof over de traditionele
opstelling van Van der Avoort: ”Hij is in zijn werk altijd zichzelf
gebleven. De nieuwere kunststromingen hebben geen invloed op
hem gehad, omdat zij blijkbaar in niets correspondeerden op zijn
eigen aard.”
Bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in juni 1974 ontvangt Van der Avoort van de minister van CRM een extra eregeld
wegens zijn verdiensten voor de beeldende kunst.
Schilderijen van Herman van der Avoort hangen in het museum
van Hueckeswagen en het Ministerie van VWS. Ook het Venlose
Museum van Bommel van Dam heeft enige stukken in zijn bezit.

Herman van der Avoort sterft in 1976 in de Hamboskliniek, een
bejaardentehuis te Kerkrade en wordt in Steyl begraven. Zijn werken worden onder zijn kinderen verdeeld.

Frans Nauts.
Frans Nauts wordt geboren in 1956 te Brunssum. Op zeventienjarige leeftijd neemt hij van de ene op de andere dag het besluit om
naar de kunstacademie te gaan. Aan de Academie voor Toegepaste
Kunsten in Maastricht volgt hij de dagopleiding. Hij heeft nauwelijks geëxposeerd. Met anderen heeft hij een boek geschreven over
aquarelleren en olieverftechnieken.
Hij maakt deel uit van ArtApart, dat onder meer een kunstwinkel
beheert aan de Roermondsestraat in Venlo. Hier geeft hij les, werkt
aan opdrachten, maakt schilderijen voor de verkoop, verzorgt het
inlijsten en dergelijke. Daarnaast heeft hij een, wat hij noemt,
hobby: schilderijen maken die symbolen bevatten.
Net als Van der Avoort schildert Nauts veel in opdracht: ”Opdrachtgevers hebben een bepaalde kijk. Je moet je proberen in te
leven in andermans smaak en proberen te achterhalen wat iemand
mooi vindt. Ik probeer dit deels te sturen maar moet wel binnen de
smaak van de ander blijven. Het onderwerp maakt mij in principe
niets uit. Ook de stijl niet. Die opdrachtgevers zijn voornamelijk
particulieren, uit alle lagen van de bevolking. Soms ook bedrijven.
Het gaat om portretten, stillevens, landschappen, muurschilderingen, et cetera.
“Oostduitse vluchtelingen” van Herman van der Avoort 1948
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Er komen ook mensen die een abstract schilderij zoeken. De etalage toont al mijn voorkeur. Wie abstracte kunst wil zal bij mij niet
snel naar binnen komen. Ik werk meer realistisch en heb minder
feeling voor het abstracte.”
Kijkt hij naar de voorbije eeuwen dan heeft Nauts zeker zijn
voorkeuren: ”Ik denk dat dat een individuele aangelegenheid is.
Wat je niet kunt zeggen, is: het werk van die schilder vind ik niet
mooi dus is het waardeloos. Als ik in een schilderij een bepaaldvakmanschap zie, dan vind ik dat leuk. Of dat klassiek of modern
is, maakt mij niet zoveel uit. Ook het kleurgebruik in abstracte
schilderijen kan ik waarderen. Aan klassieke vormen van kunst is
toch te zien dat er bepaalde kennis nodig is om iets te schilderen,
om uitdrukking aan de stof te geven. Maar je hoeft dat niet mooi te
vinden. Er zijn mensen die Vermeer niet mooi vinden of Van
Gogh.”

Genieten.
”Een kunstenaar neemt, als iedereen, deel aan de samenleving.
Er zijn tegenwoordig ook kunstenaars die een bepaalde boodschap
mee willen geven. Dat vind ik moraliserend. Maar tegen een schilderij als ’Guernica’ kun je nauwelijks bezwaar hebben omdat
Picasso er een ramp mee uitbeeldt en niet een politiek streven. Maar
om richting te geven vind ik vaak moeilijk. Hoofdzaak van een
schilderij is voor mij dat men ervan kan genieten. Ik ben het niet
eens met de opvatting dat kunst moet choqueren. Ook hoeft iets niet
totaal nieuw te zijn. Want je gaat experimenteren met kleur, dan met
vormen, vervolgens met vlakken en dan ben je weer terug af, bij het
kleurexperiment. De kunstenaar kan ook de wereld anders tonen
dan we denken dat ze is. Allemaal prima. Maar vindt de toeschouwer het mooi? Ik weet het niet. Ik schilder wat mij boeit en probeer
dat op het doek over te brengen in de hoop dat het de mensen plezier brengt.
Er wordt wel eens beweerd dat de rijke iconografische voorstellingen door de hedendaagse kunstenaar niet meer voort te zetten
zijn. De tijdgeest is daarvoor te zeer veranderd. Dat ik in mijn hobbyschilderijen toch graag met symbolen werk, betekent niet dat ik
daarom terug in de tijd moet gaan. En daarom ben ik dus toch een
moderne kunstenaar. Je kunt met oude uitdrukkingen ook nu nog
wat uitbeelden. Men hoeft niet altijd uit te leggen. Een schilderij
moet zelf kunnen vertellen wat het voorstelt.
Op zich is het goed dat er al die stromingen geweest zijn en wellicht nog zijn. Omdat ik zelf meer klassiek werk, hoef ik daarom
niet terug te keren naar de tijd van de zeventiende eeuw. Dat wil ik
niet. Maar wel hebben we geleerd en ook weer afgeleerd.
Aangepast aan de tijd waarin wij nu leven, kun je wat toen geleerd
werd toch in de hedendaagse kunst gebruiken. Vroeger was de
kunstschilder een bemiddelaar van symbolen tussen de mensen en
de samenleving. Schilders waren vakmensen, zoals timmerlieden
of schoenmakers.
In onze eeuw is de schilder ineens belangrijk geworden. Er wordt
teveel over de kunstenaar zelf geschreven, teveel psychisch ontrafeld. Dan krijg je volgens mij excessen, zoals de krankzinnige prijzen voor een schilderij van Van Gogh. Maar ja, wij moeten er ook
een boterham mee verdienen. Kunst is niet zo moeilijk als men zich
dat voorstelt. Iets is mooi of aardig plus nog een stukje ambacht. Ik
heb bezwaar tegen figuren als Herman Brood die, omdat ze een
naam hebben, naar de kwast grijpen. Iemand die altijd de kwast
hanteert zal ook niet gauw een saxofoon pakken; ik zou door de

Frans Nauts

mand vallen, want ik kan niet spelen.
Ik heb voornamelijk een klassieke opleiding gehad en ik heb echt
gewoon te maken met stofweergave, met diepte, met lichtinval.
Feitelijk maak ik permanent studie over hoe de dingen in elkaar zitten, hoe de lichtval is. Maar ik moet zeggen dat in de moderne kunst
vaak de kleurinvullingen of de structuur van de verf, de manier van
aanbrengen heel mooi zijn. Dat kun je ook in de klassieke schilderkunst toepassen. Dat heb ik geleerd van de modernen. Maar ik heb
wel een concrete voorstelling nodig. Ik heb wel eens iets abstracts
geprobeerd. In het vormloze begon ik toch weer concrete vormen
te zien. Dus ben ik gestopt omdat ik voelde dat het niks kon worden en dat het mij niet ligt.
In de jaren zestig en zeventig was moderne kunst in. Naturalisme
was bijna verboden, zou ik haast zeggen. De laatste tijd echter zie
je dat de naturalistische kunst weer meer en meer op de voorgrond
treedt. Het is allemaal weer herkenbaar en de kleuren zijn lichter,
helder geworden. Portretten staan in allemaal leuke situaties.”

Nauts over Van der Avoort.
”Hij is zeker geen modernist. De benaming ’lyricus’ is terecht.
De avondluchten: altijd romantisch. Winterlandschappen: sfeertekeningen. Wat ik zo op de foto s kan zien, zijn het ietwat sombere
beelden. Maar al met al toch wel een romanticus. Als schilder is er
weinig of geen verschil met toen en nu.
Ik ben niet een romanticus als Van der Avoort. De oude kunst is
voor mij weliswaar ter lering en vermaak, maar ik blijf niet in die
tijd hangen. Ik houd niet van het na-apen van oude schilders.
Zijn boerderijinterieuren hebben, afgezien van het beeld van
armoede, toch een zekere knusse sfeer tegenover de strakke,
moderne interieuren van het rijtjeshuis. En dan is het toch wel een
zeker terugkijken naar vroeger.
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Gazet van Antwerpen, knipsel zonder datum.

In “Vluchtelingen” is de verdrukking goed te zien. Knap geschilderd. Maar ik kan me voorstellen dat maar een enkeling het in de
woonkamer zou hangen.
Opvallend aan een stilleven: de peertjes in de grote kom schijnen
heel belangrijk te zijn. Ze zijn vanuit het oogpunt van perspectief en
ellips wat onwaarschijnlijk geschilderd. Bijzonder kenmerkend is
de lichtval. Die is zeventiende-eeuws.
Bij een landschapschilderij valt me toch op dat het hier en daar
amateuristisch aandoet. De groep bomen is bijna plat. Er is geen
enkele tak te zien die naar de toeschouwer gericht is omdat alle bladeren rondom de boom zijn gegroepeerd. Terwijl takken in alle
richtingen groeien, schildert hij ze alleen naar opzij. Ik denk een
gevolg van enig gemis aan techniek.
Zijn portretten vind ik goed, alleen wat op het karikaturale af.
Maar alles is ook klassiek, tenminste wat ik op de foto’s gezien heb.
Op de een of andere manier blijf je zien dat het van onze eeuw is.”

MARTIN BERGEVOET

MEESTERS EN OUDERMANNEN
VAN UTRECHT” VAN JOOST VAN
ATTEVELD (1621-1692), AQUAREL OP PERKAMENT, 1648. BRON:
ANSICHTKAART IN KLEUR IN BEZIT VAN DE
AUTEUR.

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief

9 Juni

▼

Van der Avoort past in zijn tijd. Hij bewandelt geëffende paden
met hier en daar wat kleine uitstapjes. Hij is traditionalist tot en met
het tijdperk van Van Gogh.
Nauts is de schoolmeester die het schildersambacht in zijn school
aan leerlingen probeert over te dragen. Dat dit een waardevolle en
bovendien noodzakelijke functie aan de technische kant van de
schilderkunst is, is voor mij onomstreden. Dat de onconventionele
kunstuitingen in zijn kader weinig aandacht krijgen, blijkt uit zijn
persoonlijke voorkeur.
Of wij voor onze eeuw dit ambachtelijk kunnen tot doel van het
schilderij wensen te verheffen, waag ik te betwijfelen, al is de
bewondering hiervoor nog zo groot. Ook niet als traditionalistisch
onderdeel van de meervormige schilderkunst.
Jammer dat Frans Nauts zijn kleine schilderhobby met de symbolen niet wat uit zijn meesterhand laat lopen. Hij zou er een isme
mee kunnen creëren. En aan ismen hebben wij nog behoefte
genoeg. Wie zo razendsnel is als de moderne mens kan niet te lang
bij iets stil blijven staan. Of toch?

Met dank aan:
Oscar van der Avoort (zoon van Herman), Wim van der Avoort (oomzegger van
Herman), de heer en mevrouw Maesen uit Reuver (vrienden van de familie
Herman van der Avoort en Frans Nauts.
Verdere bronnen.
”De generatie van 1900 in Limburg”; Jules Kockelkoren, Van Spijk Venlo, 1980.
Herman van der Avoort, december 1973 - januari 1974. Museum van Bommel van
Dam.
Kock, De Nieuwe Limburger, 13 juni 1964.
H.G.M. Paar, scriptie kweekschool, Tegelen z.j., vermoedelijk 1965.
Loe Maas, De Nieuwe Limburger, 26 april 1967.
Tegelse Courant, 27 juni 1969.
Walter de Bruijn, Dagblad voor Noord-Limburg, 16 augustus 1969.
Jules Kockelkoren, De Limburger, 15 december 1973.
Over kunst gesproken. Walter de Bruijn, Dagblad voor Noord-Limburg 1973.
Dagblad voor Noord-Limburg, 24 juni 1974.
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TEGELENAAR

HEEFT NOOIT VAN

...terzake overtreding van Art. 425 Wetb. van Strafr:
(...)
Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik relatant op
heden 9 Juni 1900, de volgende getuigen gehoord;
1e Maria Hubertina Bernardina Coenen, oud 41 jaren,
geboren te Venlo, huisvrouw van Jacobus Truijen,
wonende aan den Straelschenweg te Venlo, die desgevraagd verklaart aldus:
Op Zaterdag namiddag den 26 Mei jl, tusschen
drie en vier ure heb ik duidelijk gezien en gehoord, dat de
huisvrouw van Jan Verbruggen, die ik zeer goed ken, op
den openbaren weg den Straelschenweg te Venlo, haren
zwarten fikshond, eerst op Ida Aben, aanhitste, en
nadien, toen de huisvrouw Aben hare dochter Ida ter
hulp kam, zij ook op deze haren hond aanhitste, zeggende, “Ks. ks. pak ze fiks, pak ze”, waarop den hond
altoen telkens op hen aanviel en in hunnen beenen beet.
Na voorlezing heeft MHB Coenen huisvrouw Truijen
met mij geteekend.

6

Na voorlezing heeft M.H.B.
Coenen huisvrouw Truijen met
ons getekend.
/get/

-DE
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Hoe traditioneel zijn nu Herman van der
Avoort en Frans Nauts?
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DE PERSOON
Over het leven van Sint Martinus worden we ingelicht door
een tijdgenoot van de heilige, Sulpicius Severus (ca. 363 425), die rond 395 in het Latijn de Vita Sancti Martini (Het
leven van Sint Martinus) schreef. Deze vita zullen we hier
volgen.
Martinus werd rond 316 n.C. geboren in Tabaria (ook
geschreven Sabaria, nu Szombathely in Hongarije) als zoon
van welgestelde ouders. Zijn vader was daar Romeins officier, maar werd later overgeplaatst naar Pavia in Italië, waar
Martinus zijn jeugd doorbracht. De vader stuurde zijn zoon
op vijftienjarige leeftijd in het leger, hoewel Martinus zelf te
kennen had gegeven liever strijder voor Christus te willen
worden. Zo vinden we hem in de winter van 334 op 335 (of
338 op 339) terug als officier van de Garde Cavalerie in het
Franse Amiens. Daar gebeurde - vrij vertaald - het volgende:
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Op een dag, midden in de winter die zo streng was dat
velen stierven van de kou, kwam Martinus bij de stadspoort van Amiens een arme, ongeklede man tegen. Toen
de beklagenswaardige man de hem passerende militairen
vroeg, zich over hem te ontfermen, besteedden ze geen
van allen aandacht aan hem. Alleen Martinus begreep
- door Gods Geest ingegeven - dat de bedelaar voor hém
bedoeld was. Maar wat kon hij doen? Behalve de rode officiersmantel die hij droeg bezat hij niets; hij had toch alles
wat hij had al als een werk van barmhartigheid weggegeven. Hij nam daarom zijn zwaard, sneed de mantel in twee
stukken, en gaf de helft aan de bedelaar. Intussen stonden
enkele omstanders om hem te lachen, omdat hij er in dit
afgesneden gewaad bespottelijk uitzag. Als straf voor
deze vernieling van een uniform zou Martinus drie dagen
verzwaard arrest hebben gekregen.

te Candes, zo’n vijftig kilometer ten westen van Tours en
werd drie dagen later in Tours begraven, nadat de inwoners van die stad zijn stoffelijke resten hadden gestolen.
Later werd hij - als eerste niet-martelaar - heilig verklaard, met als feestdag 11 november.

In Amiens had Martinus ook tijd gevonden om zich voor
te bereiden op zijn doopsel, dat hem kort na dit voorval
werd toegediend. Martinus bleef nog enkele jaren in het
leger, waarna hij zich bij de bisschop van Poitiers voorbereidde op het priesterschap. Als missionaris maakte hij
een reis naar zijn geboorteland, maar had er weinig succes. Wél kon hij zijn moeder bekeren tot het Christendom.
Rond 360 keerde Martinus in Poitiers terug en stichtte in
het nabijgelegen Ligugé het eerste monnikenklooster op
Franse bodem. Er volgt nu een vrij duistere periode,
die duurde tot aan zijn verkiezing - door het volk
van de Tourraine - tot bisschop van Tours (371 of
375).
Ook hieraan is een anekdote verbonden,
die echter niet in de genoemde levensbeschrijving voorkomt.
Toen Martinus hoorde van zijn verkiezing, verborg hij zich in een
stal. Zijn aanwezigheid werd
echter verraden door
het gesnater van de
ganzen.

Boven het graf werd in de vijfde eeuw een kapel gebouwd,
later een basilica met daarbij een klooster; tot in de late
Middeleeuwen was dit hét nationale heiligdom van
Frankrijk. De basilica werd eerst door de Noormannen
verwoest, en later nog eens door de Hugenoten (1562),
die de relikwieën verbrandden. Toch werd steeds op die
plaats een nieuwe kerk gebouwd, de laatste keer in 1924.
Sint Martinus werd vele malen tot schutspatroon gekozen: koning Chlodowech (= Clovis, 481 - 511) verhief hem
tot Beschermer van Frankrijk. Martinus graf werd wijdingsplaats voor de Franse koningen en zijn
(halve) mantel werd in oorlogen meegevoerd. Na de zege van de Franken op de
Awaren keerde Sint Martinus in zijn
geboorteland terug; het Hongaarse
Burgenland werd - onder de
bedreiging door de Turken zelfs onder zijn bescherming gesteld.
Ook in Engeland werd
Sint Martinus vereerd.
Beda (673 - 735) maakte hiervan al gewag.
Bij Trafalgar Square in
Londen staat nog
steeds de kerk van
Sint
Martin-in-thefields.
Uiteraard is Frankrijk
het centrum van de
Martinusverering

Martinus verenigde
in zich de waardigheid van een bisschop en de heiligheid van een kluizenaar;
hij woonde dan ook in een
cel in het door hem gestichte
klooster Marmoutiers, enkele
kilometers ten westen van Tours
aan de Loire. Dit klooster werd het
centrum van ascetische cultuur en
missioneringsactiviteiten. Van hieruit verbreidde Martinus het Christendom over heel Frankrijk. Hij
wordt niet zonder reden de
Apostel van Gallië genoemd.
Martinus stierf op 8 november 397 op 81-jarige leeftijd
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VERERING
Al snel werd het graf van Martinus een centrum van pelgrims: in de vroege Middeleeuwen was het na Rome de
grootste bedevaartplaats. Vooral doordat paus Martinus I
(649 - 655) zijn feestdag 11 november stimuleerde, werd
Martinus de meest geliefde heilige man van heel Europa.
In de kerkelijke kalender werd hij als eerste belijder (een
mannelijke heilige die geen martelaar is) opgenomen;
bovendien is zijn feestdag de eerste in de kerkelijke kalender.

SINT MARTINUS TE PAARD MET DE
KREUPELE; EIKENHOUTEN SCULPTUUR MET RESTEN VAN POLYCHROMIE, NOORD-FRANKRIJK, CA. 1500,
H. 83,5 CM. (COLLECTIE LIMBURGS MUSEUM)
SCHATTEN IN VENLO,

gebleven: vierduizend parochies zijn aan hem toegewijd
en vijfhonderd plaatsen dragen zijn naam. In het kielzog
van de Merovingische en Karolingische Franken werden
in België aan hem vierhonderd kerken gewijd, in
Nederland ongeveer veertig, waarvan alleen al in Limburg
meer dan twintig, waaronder dus die van Tegelen en
Venlo. Utrecht vereert hem ook als patroon van de stad
en beeldde hem af op munten; hierdoor werd Utrecht in
de Middeleeuwen ook wel Martinopolis genoemd. Ook
het wapen van Utrecht herinnert aan Sint Martinus: het
verbeeldt de halve rode mantel van de heilige. En in 1988
werd in Veldhoven nog een nieuwe parochie aan Sint
Martinus toegewijd, en nog wel door toedoen van een rasechte Venlonaar die in het oprichtingscomité zat.
De naam Martinus is afgeleid van Mars, de Romeinse oorlogsgod. Verkleiningen zijn Martel, Mertel, Mart. Vooral in
officierskringen was de naam erg geliefd. Martinus heeft
ook woorden aan de taal toegevoegd. Het gebouw waarin
zijn mantel (capa) werd bewaard, kreeg de naam capella
(kapel, verkleinwoord van capa). Later werd met dit
woord een heiligdom met relikwieën aangeduid, nog later
een kleine kerk waaraan geen geestelijken waren verbonden. De geestelijken van een kerk die diensten in de capella moesten verrichten, werden capellan (kapelaan)
genoemd. De groep muzikanten die bij een capella hoorde, kreeg de naam kapel; dit woord werd later ook
gebruikt voor elke muziekvereniging. Een tweeledige
band met Sint Martinus heeft dan ook de bekende kapel
van The Academy of Saint Martin-in-the-fields.
De kerk van Venlo was al heel vroeg aan Sint Martinus
gewijd. Al in een brief van 2 november 1304 werd aan
gelovigen die de kerk van Venlo bezochten, onder meer
op Sint Martinusdag een aflaat van veertig dagen toegekend. Een luidklok uit 1373 draagt de naam `Martinus”.
Charles Vos ontwierp voor de hoofdingang van de kerk
een hardstenen beeld van Sint Martinus op het paard, die
zijn mantel doormidden snijdt voor de bedelaar. In de
Mariakapel naast de ingangstoren ziet men een voorstelling van de heilige als bisschop met de bedelaar uitgebeeld. Het is een gepolychromeerd houten beeld uit het
begin van de zestiende eeuw. Ook de kuip van de barokke
preekstoel uit de achttiende eeuw draagt een beeltenis
van de patroonheilige als patroon van kerk en stad. Op
een nieuw altaar met reliekschrijn uit het bekende kunstatelier van Brom in Utrecht staat een oud gepolychromeerd beeld van Georgius Schissler uit 1615, voorstellend
Sint Maarten met de kreupele. En als het hoofdaltaar
gesloten is, ziet men op de voorkant van de linkervleugel
Sint Martinus met de bisschopsstaf. Na de oorlog werd
een gebrandschilderd raam met afbeeldingen van de
patroonheilige geplaatst, vervaardigd door Charles Eyck.
Dit “bevrijdingsraam” toont de heilige hoog te paard tussen de zwaar getroffen inwoners van zijn stad.

BRON: KUNSTBLZ. 19 (GA

VENLO, SIGNATUUR 452 D 45).

Dat Sint Martinus ook als stadspatroon beschouwd werd,
blijkt uit het feit dat er al in de vijftiende eeuw hier een

BOVEN: TOMBE IN DE CRYPTE VAN DE BASILIEK VAN SINT MARTINUS IN TOURS.
BRON: FOTO IN KLEUR IN BEZIT VAN DE AUTEUR.

BENEDEN: BASILIEK BOVEN HET GRAF VAN SINT MARTINUS IN TOURS.
BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 17 (GA VENLO, SIGNATUUR 443 H 31).

Sint Maartensbroederschap was. Vooral in droevige tijden werd de hulp van Sint Martinus ingeroepen. In 1640
werden alle burgers op het feest van Sint Martinus uitgenodigd om de hoogmis in de kerk bij te wonen en in processie door de stad te gaan, om God te danken dat Venlo
van de geuzen was bevrijd. Zes jaar later, na het beleg van
Frederik Hendrik, werd eveneens op 11 november een
grote dankdienst met processie gehouden als dank voor
de wonderbaarlijke verlossing van de stad. In 1797 werd
de Sint Martinuskerk juist op de feestdag van de patroonBUUN 103

heilige gesloten. Zijn beeld werd ondergebracht bij kleermaker Martin van der
Sanden, waar een speciale gebedsdiensten werden gehouden. Ook op het
feest van de patroonheilige in 1800
kregen de katholieken van Venlo de
beschikking over de zomerrefter van
het Kruisheren-klooster als vervangende gebedsruimte.
Op of kort voor de feestdag van Sint
Martinus worden in Venlo en omgeving op
veel plaatsen optochten gehouden. In Venlo is
dat natuurlijk in de binnenstad, waar Sint Martinus
als bisschop vanuit de naar hem genoemde kerk een
rondgang maakt, die eindigt op het Mgr. Nolensplein bij
de daar opgerichte troshoop. In Venlo-Zuid trekt een stoet
van zo’n 150 kinderen en volwassenen met allerhande
(zelfgemaakte) “luchjes” vanuit het wijkcentrum naar de
O.L. Vrouwe-kerk, waar het spel van Sint Maarten met de
bedelaar wordt gespeeld. De heilige verschijnt daar dan
ook als romeins soldaat. Van de kerk gaat het in een lange
sliert, begeleid door een paar joekskapellen naar de
Maas, waar de troshoop wordt ontstoken. Op die manier
kunnen de kinderen in het Sint Maartensgasthuis de troshoop ook zien.

GROOTZEGEL VAN DE STAD UTRECHT (1277-1529) MET
AFBEELDING VAN SINT MARTINUS ALS BISSCHOP.
BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 44.

HEIDENSE OORSPRONG
Het Sint Martinusfeest gaat eigenlijk
terug op het oude Germaanse herfstoffer, als dank voor de oogst aan
Wodan gebracht. Ook zijn er banden
tussen de beide hoofdpersonen: de naam
Martinus houdt verband met oorlog en
Wodan was - in de figuur van Odin - oorlogsgod.
De mantel van de heilige heeft zijn tegenhanger in de
sterrenmantel van Wodan, die zich - evenals de Romeinse
legionair - te paard verplaatste. In veel reformatorische
gebieden heeft men het feest laten bestaan, maar er een
andere naam aan verbonden, namelijk die van Maarten
Luther, die op 11 november werd gedoopt. Aan het
Germaanse herfstoffer zijn de volgende elementen ontleend: vuur en licht, oogst, slachten, eten en drinken, en
het weer.
RELIEKSCHRIJN MET TAFERELEN UIT HET LEVEN VAN SINT MARTINUS OP HET
AAN DEZE HEILIGE TOEGEWIJDE ALTAAR IN DE GELIJKNAMIGE KERK TE
VENLO (ATELIER BROM, UTRECHT, 1962). BRON: KUNSTSCHATTEN IN VENLO, BLZ. 21.

VUUR EN LICHT
Het “vuur”-element heeft zijn oorsprong in de Germaanse
offervuren, die tot doel hadden het licht van de zon te
versterken, de afgoden te verbranden en ziekten te
weren. Ook is er een band met de legende: terwijl Sint
Martinus de mis deed, zou een vlammende vuurbol boven
zijn hoofd zijn verschenen. Dit element valt uiteen in twee
aspecten: de grote vuren en de lichtjes.
Aan de vóóravond van Sint Martinus of op de feestdag
zelf werden en worden overal in het Rijnland, NoordBrabant en Limburg grote vuren ontstoken, waarbij men
danste. In Tegelen gebeurde dat op vier plaatsen: op de
Berg, de Leemhorst, de Spekberg en in Steyl. Ook in Venlo
gebeurt dit nog steeds: de troshopen, waarbij men danst
en oliebollen eet. Vroeger had elke buurtschap hier zo’n
troshoop en er bestond evenals in Tegelen een echte
competitie welke buurt de grootste kon bouwen.
Daarvoor werden harde methoden niet geschuwd: vaak
moesten de troshopen bewaakt worden om diefstal van
het hout te voorkomen... Ook gaf zo’n vuur nogal eens
aanleiding tot gevaarlijke situaties, reden waarom het
maken van vuren vaak verboden en in elk geval streng
gereglementeerd werd. Ook om godsdienstige redenen
werden verboden uitgevaardigd, vooral na de Reformatie.
Zo werd in 1620 door de stadsomroeper van Venlo omgeroepen dat "die kinder op S. Martinsaevent gheen vuyr
sollen staecken". Tot in de jaren zeventig van deze eeuw
maakten in Venlo huisgenoten een rondedans rond een
kaarsje op de grond, waarbij er enkele keren overheengesprongen werd. Daarbij werd het volgende liedje gezongen:
“... Vandaag is ’t Sintermerte
Morgen Sinterkrökke
Dan komme die gooje herte
Hadde zoeë gaer ein stökske
Ein höltje en ein törfke
Sintermertes körfke
Holt, holt, törf en holt
’s winters is ’t kalt”.
In die tijd werden ook nogal eens de gezichten van de kinderen met houtskool zwart gemaakt, zoals in Lomm en
Tegelen, in Germaanse tijden om ziekten af te weren.
In het hele land, van Groningen en Noord-Holland tot in
Limburg en ook in het Rijngebied is (was) het de gewoonte dat op 10 en/of 11 november kinderen (in optocht)
rondtrekken met “lichtjes”. Vroeger werden die gemaakt
van een fakkel, later door een raap, biet, kalebas enz. uit
te hollen, er gaten in te snijden in de vorm van een
gezicht, en er een kaarsje in te branden. Nu zijn het veelal (zelfgemaakte) lampionnen.

DETAIL UIT HET “BEVRIJDINGSRAAM” IN DE SINT MARTINUSKERK TE VENLO
VAN CHARLES EYCK, 1948). BRON: IN GLAS-IN-LOOD VERTELD, BLZ. 47 (IN KLEUR) (GA VENLO,
SIGNATUUR 499 B 64).
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VAN LINKS NAAR RECHTS:1. TROSHOOP IN AANBOUW TEGENOVER DE SINT
JORISKERK OP DE HOEK MET DE GROTE KERKSTRAAT, 6 NOVEMBER 1958.
BRON: GA VENLO, COLLECTIE FOTO'S 394.1 NR. 4657.

2. KINDEREN MET “LUCHJES” OP DE PARADE. BRON: W. STEEGHS, VENLO'S VERLEDEN

“... Wij komen uit goeder herten,
En help ons uit de druk.
Wij zullen van hier niet gaan
of wij hebben wat opgedaan...”

GEÏLLUSTREERD, BLZ. 10 (GA VENLO SIGNATUUR 439 C 26); UIT KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 19-11-1924.

3. KINDEREN MET “LUCHJES” KIJKEN NAAR DE SINTERMERTESOPTOCHT IN
VENLO, 1957.BRON: GA VENLO, COLLECTIE FOTO'S 394.1 NR. 19422B.
4. BRANDENDE TROSHOOP. BRON: GA VENLO, COLLECTIE FOTO'S 394.1 NR. 19423.
5. SINTERMERTE OP BEZOEK BIJ DE WEESKINDEREN IN VENLO.
BRON: W. STEEGHS, VENLO'S VERLEDEN GEÏLLUSTREERD, BLZ. 10 (GA VENLO SIGNATUUR 439 C 26); UIT

“... Buis, buis, buis, is Sinte Merte niet thuis?
Hedde ge geen appeltje of een peertje voor ons?
Ik sta hier te kijken, begin maar te smijten.
Ik zal hier niet langer meer staan
Ik wil naar een ander plekje gaan.”

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 19-11-1924.

De kinderen trekken niet alleen rond met deze lichtjes, ze
bedelen er ook bij, de mensen herinnerend aan de goedgeefsheid van Sint Martinus. Dit is een afgeleide van de
uitdelingen, die in de Middeleeuwen op de dag voor Sint
Maarten, de zgn. Scuddecorfsdach plaatsvonden. Dan
werd de (brood)korf boven het vuur gehangen en heen en
weer geschud tot de versnaperingen in het rond vlogen,
en volgde een uitdeling van goederen aan de armen. Het
was toen vaak bitter noodzakelijk om zo’n uitdeling en/of
bedeltocht te houden: in 1525 gebeurde dit bijvoorbeeld
in Keulen door de kinderen van de armenschool.
Bij het bedelen worden allerlei liedjes gezongen:
“... Sinter Meerten bisschop
Roem van alle landen;
Dat wij hier met lichtjes lopen
is voor ons geen schande...” (Groningen, Venlo)
“... Hij vroeg wat voor de armen,
hij kijkt eens op de tafel,
hij vraagt zich een dikke wafel,
hij krijgt een oliekoek,
o, wat is Sinter Merte goed.”
“... Wij komen van straten tot straten
Wij hebben nog niets gehad,
En wij komen om Sinte Maarten,
Geef Sinte Maarten ook wat.
Wilt ons wat appelen geven ...”
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Steevast komt in bijna elk bedelliedje het volgende stukje voor, ook in Düsseldorf:
“... Hier woont een rijke man
Die veel geven kan.
Veel zal hij geven,
Lang zal hij leven,
Zalig zal hij sterven,
De hemel zal hij erven ....”
Krijgen de kinderen geen fruit, versnaperingen of kleingeld, dan wordt een bespotting of verwensing gezongen:
“... Hier achter in dat hoge huis,
Daar hangt een zak met zemelen uit ...”
“... Een zakje met zemelen,
Een zakje met kruid:
Hier hangt de gierige duivel uit...”
“... Sinte Maarten, de deur is vast
Geef die kerel op zijn bast
Geef zijn vrouw een dikke zoen
Dan zal hij het deurke wel opendoen.”
Dit aspect van het bedelen vinden we ook terug in de vastenavondsommegangen en het uitdelen van gaven legt
een band met het Sint Nicolaasfeest. Met dit laatste feest
bestaat nog een andere band: in de vorige eeuw deed in
de lichtjesoptochten de figuur van Sint Maarten zelf zijn
intrede, zowel in de vorm van de Romeinse militair, als in
de figuur van een bisschop. In Venlo was Sint Martinus
dan ook in niets te onderscheiden van Sint Nicolaas. Zelfs
de knecht (oorspronkelijk de bedelaar) ontbrak niet.

Een geheel ander uniek “vuur”-aspect komen we in Venlo,
Tegelen en plaatsen in het Rijnland tegen: het zogenaamde “wierksen” of wieroken, dat wil zeggen het rondzwaaien van een bus met brandend (rokend) materiaal. Die bus
was vroeger een uitgeholde biet of raap, later een conserven- of wijdere stroopbus, waarin een aantal gaten werden gemaakt. De rokende inhoud bestaat uit bladeren,
takjes, vroeger ook turf, enz. Deze bussen worden verticaal rondgezwaaid aan een touw, ijzerdraad of stuk lap.
Als het Sint Maartensfeest is afgelopen gaat men naar een
open terrein, waar de bussen onder het zwaaien worden
losgelaten en zo, tijdens de “vlucht” hun brandende
inhoud verliezen. Dit levert een prachtig - zij het niet
ongevaarlijk - schouwspel op. Ook werden en worden de
wierkspotten wel op de brandende troshoop gegooid.

OOGST, SLACHTEN, ETEN EN DRINKEN
Het feest van Sint Martinus valt in de tijd van oogsten en
slachten; het feest staat ook bekend als de eerste “smuldag” van de winter. In de Middeleeuwen waren aan dit
feest danook vaak enorme zwelgpartijen verbonden. In
het Frans betekent “faire la St. Martin” of “martiner” nog
steeds: goed eten en drinken. En “mal Saint Martin” betekent hoofdpijn door dronkenschap. Sint Maarten was op
veel plaatsen ook het begin van het nieuwe pachtjaar,
omdat de oogst binnen was; tijnsen en tienden vervielen
op die datum en personeel werd per 11 november in
dienst genomen. Ook aan het oogstfeest kunnen drie
aspecten worden ontleend: eten, drinken en vee.
Het dier dat met Sint Maartensfeesten het meest genuttigd werd, was de gans. Dit hing samen met de genoemde
legende over de ganzen, die Martinus zouden hebben verraden. Bovendien was de gans een bij de Germanen heilig, aan Wodan gewijd dier. De gans past ook heel goed in
de novembertijd: ze smaakt rond 11 november het beste.
De in het voorjaar geboren ganzen hebben half november
een gewicht van zeven tot acht pond, zijn vlezig maar niet
vet. Doordat de beesten veel hebben kunnen rondscharrelen en daarbij groenvoer hebben gegeten, is het vlees
zacht en goed van smaak. Het vet komt later en fijnproevers zullen dan ook ná Kerstmis geen gans meer eten. De

kerstgans uit veel landen was dan ook oorspronkelijk de
laatste die gegeten werd. Bovendien was 11 november het
begin van de zgn. Sint Maartensvasten, die duurde tot
Kerstmis, en waarin drie dagen per week moest worden
gevast.
De Sint Maartensvogel komt al voor in Van den vos
Reynaerde: Daarin staat van de kater Tibert vermeld:
“... ende als hi op den wech quam
Doe sach hi van verren ende vernam,
Waer Sente Martins voghel gevloghen quam...”
In veel Sint Maartensliedjes komt de vogel terug:
“... Sinte Maartens vogeltje
Al met zijn rood koveltje ...”
“Koveltje” is een verkleinwoord van kovel, kap: de mantel
van Sint Maarten. Ook komt “kogeltje” voor, afgeleid zijn
van het Middelnederlandse “cogele”, wat halskraag betekent. Zo zingt men in Venlo:
“... Sinter Mertes veugelke,
Haet ein hiël roëd keugelke
Haet ’n blauw stertje
Hoepsa Sinter Merte...”
Deze betekenis is op veel plaatsen verloren gegaan en dit
gaf aanleiding tot allerhande verbasteringen:
“... Sinte Maartens veugeltje
Is met zijn rood kapeugelke...” (Venlo en Duinkerken)
In Groningen heet het:
“... Kip kap kogel
Sinter Meerten vogel
Mit zien rooie rokje
Mit zien fleddren stokje ...”
Dit liedje vinden we ook in Medemblik en Amsterdam,
maar dan zó:
“... Sinte Maartens veugeltje
Zat al op ien heuveltje
Zat al op ien stokkie
Met zien rood rood rokkie ...”
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SPECULAASVORM UIT KEVELAER.
BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 68.

SINT MARTINUS ALS BISSCHOP MET
DE BEDELAAR, FRATERHERENKERK
TE WESEL, 15E EEUW.

vroeger veel boekweitkoeken gegeten, vaak gebrokkeld in
melk(pap) (omdat Sint Martinus de boekweit in deze streken zou hebben geïntroduceerd); tegenwoordig veelal
oliebollen of pannen
koekjes. In Venlo waren ook de “kernelkes” bekend: kleine
vetgesmeerde en rijkelijk met basterdsuiker en kaneel
bestrooide krentenbroodjes die in een wafelijzer werden
gebakken. Het spreekwoord “zo druk als de pan met
Sintermerte” spreekt boekdelen. Ook in Vlaanderen wordt
driftig gebakken, vooral wafels en koeken:
“... En als mijn moeder koeken bakt ...
Zit er geern omtrent...
....................
We geven hem daar een koekje
We zetten hem onder de tafele
We geven hem daar een wafele ...” (Brugge, Veurne)
“... En als mijn moeder wafels bakt
Ik zit er zo geern omtrent
Met roerpap, met wittebrood ...” (Kortrijk)

“... Sinter Maarten, Sinter Maarten,
De kalvers dragen lange staarten,
De koeien dragen horens ...”
De koe komt ook terug in het al genoemde Maas en
Waalse liedje, en wel in de vorm van een mäöleke (verkleinwoord voor maal):
“... Sinter Mertes mäöleke
Schèt ’n rond keutelke
Hèt ’n roje koe
Zo gee men naor Sint Merte toe.”
Dit wijst op de gewoonte om begin tot half november de
koeien op stal te zetten. In Druten gebeurde dat meestal
met de Leste Mèrt, de jaarmarkt op de eerste donderdag
na 2 november. Sint Maarten is hoogstens zes dagen later.
Bovendien begon in die tijd ook het voer in de wei
schaars te worden, waardoor de ontlasting van de koeien
hard wordt (vandaar: “schèt ’n rond keutelke”).

BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 40.

In het Land van Maas en
Waal werd een wel erg sterk
verbasterd Sint Maartensliedje gezongen, dat als
volgt begon:
“... Sinte Merten mäöleke
schèt ’n rond keutelke ...”

“... Hij beloofde aan zijn vrouw
Dat hij koeken bakken zou ...” (Mechelen)
Ongeveer hetzelfde als in Brugge klinkt het in Venlo:
“... Hae kiek ens op de taofel
Hae vruëg ein dieke waofel
Hae krieg einen aoliekook ...”
In Haelen zingen ze:
“... Rouw melk met bookeskook
Det duit Sint Merte good ...”

Bij de gans werd uiteraard ook gedronken, en wel nieuwe
most en wijn als de zgn. Sint Maartensminne (= gedachtenis):
“... Sint Martijn, Sint Martijn,
’t Avond most en morgen wijn ...”

Een derde oogstslachtenaspect vormt het vee: rond Sint
Maarten werden vroeger de varkens geslacht. Hieraan is
het gezegde ontleend:
“Op Sint Martijn
Slacht de boer zijn zwijn”.

“... Martijn, Martijn,
maakt van alle water wijn ...”

In Venlo, Duinkerken en elders zingt men:
“... Sinter Merte veugelke
Kwaam met zien roëd keugelke
Gestaove, gevlaoge, al euver de Rien
Wao die dieke verkens zien ...”

Of zoals het in Duitsland klinkt:
“... Wer sich voll saufen kann
Wird ein rechter Martins-mann ...”
In Frankrijk is Sint Martinus dan ook de patroon van de
wijnbouwers (en de hotelhouders); zijn feest valt immers
samen met het einde van de wijnoogst.
Op enkele plaatsen werden geen of niet alleen ganzen
gegeten, maar andere gerechten. In Dülken (Rijnland) eet
men pannenkoeken en pap. In Noord-Limburg werden
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HET WEER
Half november kan het soms al gemeen koud zijn, soms is
het ook weldadig warm. Dit laatste wordt “Sint
Maartenszomer” genoemd. De overlevering heeft er een
verklaring voor: als straf voor zijn goedheid zou Martinus
naakt aan een boom gebonden zijn. Hij leed daardoor zo’n
kou, dat God medelijden met hem kreeg en hem verwarmde met een weldadige zonnestraal: de eerste Sint
Maartenszomer:
“Al moet Sinte-Maarten een mantelke dragen
Hij moet toch nog wandelen in zomerse dagen.”
En mocht deze Sinte Maartenszomer eens uitblijven dan
gaat het spreekwoord op:
“Sint Maarten zit met dank
reeds op de kachelbank”.
Het feit op zich, dat Martinus in de koude winter de helft
van zijn mantel had afgegeven, is bron geweest voor de
gedachte, dat hij het daarna zelf koud kreeg:
“... Sinter Merte is zoë kald
Hae kump zich heej werme ...”
zingt men in Venlo, en in de Zaanstreek en in Limburg:
“... Sunte Merte is zo koud
Geef ’m ’n turfje of ’n hout
Om zich bij te warmen
Met z’n blote armen ...”.

In de Zaanstreek en in Swalmen zingen de kinderen:
“... Sintere Maarten had een koe
Die moest naar de slager toe
Was ie vet of was ie mager
Even goed moest ie naar de slager ...”

Dat Sint Martinus een lotdag, een winterbode is, blijkt ook
nog uit de volgende gezegden:
“Is ’t een donkere lucht op Sint Martijn
Zo zal ’t een zachte winter zijn,
Maar is die dag het weder helder
De vorst dringt door in menig kelder.”

In Oost-Friesland, de Zaanstreek, Elburg en Düsseldorf
klinkt het:

“Zo ’t loof niet valt vóór Sint Martijn
Dan zal het een harde winter zijn.”

“Nevels in Sint Maartensnacht
Brengen winters kort en zacht.”
“Donkere Sint Merten
Lichte Korsmis.”
“Hat Martini weiszen Bart
ist der Winter lang und hart.”
Nog twee gezegden uit Düsseldorf:
“An Martini Sonnenschein
Tritt ein kalter Winter ein.”
“Wenn die Martinsgans auf dem Eise steht
Das Christkindlein im Schmutze geht.”
Een Nederlandse variant daarop luidt:
“Als op Sint Maarten de ganzen op het ijs staan
Zullen ze met Kerstmis door het slijk gaan.”
En zelfs het borstbeen van de Sintmaartensgans is een
weersvoorspeller: hoe witter het been, des te strenger zal
de winter zijn!
U hebt het gemerkt: met Sint Martinus hangt méér samen
dan enkel het begin van het carnavalsjaar. Veel is er aan
zijn persoon opgehangen, soms terecht, soms ook niet.
Van de gebruiken bij zijn feest zijn er vele verloren gegaan;
veelal is zelfs de herinnering aan vroegere feesten en
gewoonten verdwenen. Wat in elk geval blijft is de begaanheid van Sint Martinus met het lot van de minderbedeelden. Iets wat ons ook in deze tijd nog kan aanspreken.
▼

Welke vogel precies met Sinter Mertes vogel wordt
bedoeld, is niet geheel duidelijk. Het zou de gans kunnen
zijn geweest, maar waarschijnlijk de bonte specht (picus
maior) met zijn staalblauwe staart en donkerrode nek
(Martis avis, een verbastering van Martini avis = Sint
Maartensvogel). Ook wordt wel eens het winterkoninkje
genoemd en het goudhaantje.

“... Een boterham met een visken
Den hogen toren van Gent
Als mijn moeder koeken bakt
Ik ben er zo geern omtrent ...” (Nevele bij Gent)

“Is met Sint Maarten het loof nog aan de bomen
zo moogt ge van een strenge winter dromen.”

SINT MARTINUS MET DE BEDELAAR, AFGEBEELD OP DE ACHTERZIJDE VAN EEN
BILJET VAN 100 ZWITSERSE MARKEN. BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 72.
(KLEUR).
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2
Sintermerte kan neet komme,
want hae haet eine kromme poët
en now motte weej good beeje
anders geit Sintermerte doëd!
Dao kump Sinter Krökke aan
met dreej baaie rök aan
met eine kattenaate scholluk um
geit hae ôs ganse stad rondum.
Hoëg in de loch, hoëg in de wind
Ut is Sinter Merte ziene vrind.
3
Sinter Merte Busschop
roem van ôs lande
det weej now mit leechjes laupe
is veur ôs gein schande.
4
Sinter Krökke staok ut veur:
Sinter Merte steit veur d’n deur.
Gaef wat, hald wat
taege ’t jaor en nog wat
honderd jaor en einen daag
zit det maedje op die bank
laot det maedje valle
tröl, tröl, laot det maedje valle.

5
Sinter Mertes Veugelke
kwaam met zien roëd keugelke
gestaove, gevlaoge
al euver de Rien
wao die dieke verkes zien.
Gooie vrouw, gaef os wat
alle hoonder ligge wat.
6
Sinter Merte busschop
haet ein hoëge muts op.
Sinter Merte is zoë kald
hae kump zich heej werme
hae vruëg wat veur de erme
hae kiek ens op de taofel
hae vruëg ein dieke waofel
hae krieg einen dieken aoliekook,
och waat is Sinter Merte good.
7
Vandaag is ut Sintermerte
morge Sinterkrökke,
komme die gooje herte
hadde gaer ein stökske.
Höltje op ein törfke,
Sintermertes körfke
Gaef d’n erme reubezak
alle dage wat.
Heej komme weej beej eine rieke
man
dae zoë vuël gaeve kan
vuël zal hae gaeve
lang zal hae laeve
zalig zal hae sterve
den hemel zal hae erve
Sinter Merte gif um zien loën
eine gans met golde kroën.
8
Sint Merte, Sint Merte
Sint Merte is eine erme man,
haet kleier neet
heet lompe an
och help um toch in zienen noëd
want hae geit van de kelt nog doëd.

SINT MAARTINUSOPTOCHT VOOR HET RAADHUIS
IN DÜSSELDORF.
BRON: C. VOSSEN, SANKT MARTIN ETC., BLZ. 53. (KLEUR).
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MAMMOETFOUT

A.G.

1
Sintermertes veugelke
haet ein hiël roëd keugelke
haet ein blauw stertje
hoepsa Sintermerte
Vandaag is ut Sintermerte
morge Sinterkrökke,
komme die gooje herte
hadde gaer ein stökske.
Höltje op ein törfke,
Sintermertes körfke
Holt, holt, holt
en ’s winters is ’t kald.
Hoera, hoera, waat hebbe de boere
ein laeve,
hoera, hoera, waat hebbe de boere
ein pret!
En Mieke de Woep zoot op de stoep
en leet d’r eine vleege;
Mieke de Woep zoot op de stoep
en leet d’r eine gaon.
Hoera, hoera, waat hebbe die boere
ein laeve,
hoera, hoera, waat hebbe die boere
ein pret!

Bronnen:
J.P. Bik - Feest- en Vierdagen in kerk- en volksgebruik III Van
St. Jan tot St. Cathrien (Velsen 1958).
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Enkele oude en huidige Venlose
Sintermertesliedjes

Stilletjes vond ik het wel mooi
hoor, dat stuk van De Knoepert dat maar niet om wilde
vallen. Eigenlijk had die standvastigheid beloond moeten
worden. Door gewoon die
drie torens te laten staan. Als
een monument voor de
grootste mislukking op woningbouwgebied in Nederland. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. De gemeente Venlo
en de woningbouwvereniging
Blariacum wilden nooit meer
herinnerd worden aan de
mammoetfout die ze ooit
maakten. Dus moesten de
slopers doorgaan tot de laatste stenen.
Met die laatste stenen verdween ook (ik geef toe het is
een flauwe woordspeling) de
onderste steen. Die had ik
echter in de Knoepert-zaak
graag boven gehaald zien worden. Als er ooit een affaire
zich heeft geleend voor een
gemeentelijke variant op de
parlementaire enquête dan is
het deze wel. Dan zou eens
uitgezocht kunnen worden
wat aan het begin van de jaren
zeventig daadwerkelijk heeft
gespeeld bij het gemeentelijk
besluit om de bouw van De
Knoepert toe te staan.
Ga het maar eens na, er is nog
voor de bouw genoeg gewaarschuwd tegen de mislukking die dit grootste flatcomplex van Nederland daadwerkelijk is geworden.
Er is geen behoefte meer aan
flats, want Blerick heeft al zeshonderd van dat soort woningen in de vier Molenbossencomplexen, riepen de tegenstanders. Bouw liever eengezinswoningen. Het gemeentebestuur hoonde ze weg.
De Knoepert, met z’n 498
flats in één gebouw is veel te
massaal, waarschuwden bezorgde woningbouwdeskundigen, waaronder twijfelende
bestuursleden van Blariacum

zelf. Ze werden uitgelachen
door de gemeentelijke machthebbers.
Zo’n enorm complex is funest
voor de leefbaarheid ervan en
misschien wel voor die van
heel Blerick, voorspelden de
oppositiepartijen in de gemeenteraad. Hoe kom je
erbij, schamperden de verantwoordelijken.
Blerick kijkt tot in lengten van
dagen tegen deze kolos op,
het is een puist in Blericks
aangezicht die je nooit krijgt
uitgeknepen, wierpen bezorgde inwoners tegen. Schei toch
uit, kraaiden de mannen die
het besluit tot bouw al lang
hadden genomen, omdat het
Rijk in die tijd met forse subsidies de hoogbouw stimuleerde. Blerick heeft nu tenminste iets om trots op te
zijn, voegde ze er aan toe:
Neerlands grootste flatgebouw staat er.
En inderdaad: Blerick is dank
zij de Knoepert voorgoed op
de kaart van Nederland gezet.
Na de Bijlmer-flats neemt de
Knoepert de tweede plaats in
op de ranglijst van meest
besproken en beschreven woningbouwcomplexen uit de
Nederlandse geschiedenis.
De tegenstanders kregen al
snel gelijk. Ondanks de aantrekkelijke grootte en de
luxueuze uitvoering van de
flatwoningen wilde niemand
er lang wonen. Spoedig na de
ingebruikname voorjaar 1973
wisselden de bewoners zich in
snel tempo af. In 1977 bijvoorbeeld kregen per maand
zo’n acht tot tien woningen
een nieuwe huurder. Per jaar
wisselde dus bijna een kwart
van de Knoepert-bevolking.
Begin jaren tachtig begon de
stroom nieuwe huurders echter
op
te
drogen.
Criminaliteit, drugsoverlast en
de voorspelde onleefbaarheid
van het complex zorgden er
voor dat veel van de woningen leeg stonden. Nog geen

tien jaar na het zo voortvarend door de gemeente Venlo
en de door de KVP gedomineerde ge-meenteraad genomen besluit!
De leegstand kostte woningbouwvereniging Blariacum
miljoenen per jaar. Toch leidde dat niet tot daadkrachtig
optreden. Het door de hoofdingenieur-directeur volkshuisvesting in Limburg in 1985
geuite dreigement dat Venlo
geen nieuwe woningen mocht
bouwen als niet eerst wat aan
de leegstand van de Knoepert
was gedaan, leek daarin verandering te brengen. Leek, want
er kwam weliswaar een plan
tot afbraak, kosten 37 miljoen
gulden, maar er gebeurde
niets. Daarna volgde het ene
plan het andere op en lieten
Venlo en Blariacum de situatie
tot 1999 (bijna vijftien jaar)
aanslepen. Over daadkrachtig
bestuurlijk optreden gesproken. Hoeveel geld de
Blerickse puist de bevolking
van de ge-meente Venlo uiteindelijk heeft gekost (direct
via de gemeente en indirect
via de woningbouwvereniging)
is on-duidelijk. Zeker is dat
het om vele tientallen miljoenen gaat. Om er achter te
komen wie daarvoor verantwoordelijk is, zou de puist
toch eindelijk eens helemaal
moeten worden uitgeknepen.
Welke politicus durft zijn handen vuil te maken?
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FRANK SCHEFFER IS BIJNA MEESTER

FRANK SCHEFFER

Filmer Frank Scheffer
legt momenteel de laatste hand aan een uitvoerig werkstuk over de Amerikaanse componist
Elliot Carter. Dit werkstuk vormt voor Scheffer de
bekroning van zijn serie documentaires over
twintigste-eeuwse componisten. Het moet zijn
magnum opus worden. Tevens beschouwt de
oud-Venlonaar het als de beëindiging van zijn
‘gezellenfase’.

n zijn ‘meesterfase’ wil
Frank Scheffer een
speelfilm maken om nu
eens via drama een verhaal te vertellen. Hoewel
de film niet over muziek
gaat heeft ze wel veel
raakvlakken met zijn reeks
documentaires. “Vijf van
mijn documentaires gaan
er eigenlijk over. De speelfilm gaat over het parallelle leven van Mahler en
Schönberg. Het is gewoon een, tussen aanhalingstekens, commercieel
liefdesverhaal.”
Een gesprek met filmmaker Scheffer gaat vooral
over muziek. Die vormt
dan ook Scheffers belangrijkste inspiratiebron voor
het maken van documentaires. Het overgrote deel
van zijn documentaires
heeft een componist uit
de twintigste eeuw als
onderwerp. Arnold Schönberg, Edgar Varèse, Pierre
Boulez, John Cage, Elliot
Carter en Louis Andriessen
werden onder anderen
door hem onder de loep
genomen. Vooral de vrijheid van muziek als kunstvorm spreekt Scheffer
enorm aan. “Muziek geeft

I

TWAN MEUSEN
FOTO ANDRÉ BAKKER

112 BUUN

IS BIJNA MEESTER

de grootste vrijheid aan de kunstenaar die zijn innerlijk
wil uitdrukken. Alle andere kunsten kijken met afgunst
naar de vrijheid die muziek biedt."
Criterium bij zijn onderwerpkeuze voor de muziekdocumentaires is dat het om wat hij noemt ‘serieuze’ muziek
gaat, en dat hoeft niet per se klassieke muziek te zijn. “Ik
heb een tijdje videoclips gemaakt. Onder andere voor
de groep Xymox. Ik heb voor 4AD gewerkt in Londen
en voor Phonogram in New York. En dat verdiende
gewoon flink poen.” Maar door het vluchtige karakter
van videoclips haakte Scheffer weer af. “Ik vond het
zonde om aan iets te werken dat alleen maar in die
periode kan bestaan dat de muziek interessant is. En
daarna is het pleite. Dan heb je drie maanden van je
leven besteed aan iets dat maar twee maanden interessant is. Daar had ik helemaal geen zin in. Het is veel interessanter om iets te maken dat over honderd jaar nog
net zo interessant is.”
“Mede door de ervaring met de videoclips dacht ik: je
moet met serieuze muziek omgaan omdat die iets van
je eist dat ook serieus is. Door te proberen hetzelfde
niveau te bereiken als de componisten waar je mee
bezig bent, word je gewoon ontzettend uitgedaagd en
geïmpregneerd met iets zeer waardevols dat blijvend is.
Dat heb je in de popcultuur nauwelijks. Het heeft ook
een heel andere functie. Het heeft de functie van ontspanning, terwijl serieuze muziek meer de functie heeft
om de geest te raken, te vormen. Zoals Stockhausen
zegt: muziek is er om je te verrijken, zodat je het leven
beter begrijpt.”
Buiten de films over componisten heeft Frank Scheffer,
in samenwerking met Heerlenaar Eugène van den
Bosch, ook een documentaire gemaakt over het
Limburgse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
1995 was deze driedelige tv-documentaire Het Verborgen Front te zien bij de KRO. De Venlose filmer zag het
maken van deze documentaire als een morele verplichting ten opzichte van zijn geboortestreek.
“Ik had het gevoel dat dit verhaal maar eens een keer
verteld moest worden. Niet alleen het verhaal van de
Bospartizanen. Lou de Jong heeft de Limburgers in zijn
standaardwerk over de oorlog echt zeer karig behandeld terwijl de feiten heel anders zijn. Het mooie van al
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heb een klein huisje in de Jordaan voor als ik over moet
blijven om te monteren. Daar voel ik mij het meeste
thuis. Het schijnt dat de oorspronkelijke bewoners van
de Jordaan uit Limburg en Brabant kwamen. Wist je
dat? De Jordanese gezelligheid is wel principieel dezelfde soort gezelligheid als die ik uit mijn geboortestreek
ken. Dat is wel typisch.”
“Maar ik zou absoluut niet meer in Venlo kunnen
wonen. Wat heb ik daar te zoeken? Helemaal niets. Echt
niet. Mijn vader woont daar. Die zoek ik af en toe op. Er
wonen ook nog wel mensen die ik ken en het is hartstikke leuk en aardig om ze even te zien, maar wat moet
ik daar? Wat gebeurt daar op cultureel gebied? In
Maastricht zou ik ook niet willen wonen. Het is allemaal
te klein voor mij. Ik moet in de buurt van Amsterdam
zitten of New York. Daar kan ik mij mee identificeren.
Met dat soort plekken.”
Er zit een duidelijke rode draad in de reeks muziekdocumentaires van Frank Scheffer. “Aan het einde van de
vorige eeuw komt er ook een einde aan de Romantiek.
Mahler is de laatste grote Romanticus. Deze componist
is het eindpunt van de rivier. Aan het begin van deze
eeuw krijg je een splitsing in de rivier door Strawinsky en
Schönberg. Na de Tweede Wereldoorlog komt die rivier
in een delta terecht. Er zijn meerdere mogelijkheden,
met steeds meer vertakkingen. En de grote voorbeelden
van na de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage en Luciano Berio. Over
alle vier heb ik een documentaire gemaakt. Daarna krijg
je iemand als Andriessen die aan de minimal music
gelinkt is, maar ook met zijn eigen Europese traditie. In
mijn meest recente film over Berio behandel ik het derde
deel van Synfonia. Daarin heeft hij allemaal citaten
gevoegd van andere componisten en daarmee zijn deel
samengesteld van Schönberg, Strawinsky, Bach, noem
maar op. Hij citeert ook Stockhausen, Boulez, zichzelf,
Ravel, Strauss, de hele mikmak. En bij het bestuderen
van dat derde deel kwam ik er achter dat hij binnen dat
stuk eigenlijk dezelfde trip heeft gemaakt als ik met die
documentaires. Dus heb ik in de film Voyage to Cythera
over Berio uit eigen werk geciteerd. En heb ik principieel
hetzelfde gedaan als hij. Dat is dus een conceptueel
eindpunt van die serie films.”
Momenteel werkt Scheffer aan de laatste grote film uit
de reeks. In 2000 moet de film over Elliot Carter in première gaan. “Het is een proeve van bekwaamheid. Het
is de eerste biografische film die ik maak. In deze film
gaat het me niet alleen om de muziek, maar ook om de
mens Carter. Eigenlijk is het een portret van deze eeuw.”
De fascinatie voor Elliot Carter werd bij Frank Scheffer
opgewekt door popmuzikant Frank Zappa. “Het is
Zappa geweest die mijn interesse heeft gewekt voor
serieuze muziek. Carter is iemand waarmee ik ben
begonnen omdat Frank Zappa in een interview had
gezegd dat het een ontzettend goede Amerikaanse
componist was, waar maar heel weinig mensen van
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wisten. En op dat moment bleek Carter net
naar Nederland te komen
voor het Holland Festival
in 1982. En ik dacht: die
man wil ik ontmoeten. Ik
had nog nooit van Carter
gehoord. Maar Zappa zei
dat hij goed was.”
Frank Zappa was al vroeg
een inspiratiebron voor
Frank Scheffer. “Toen ik
twaalf was kreeg ik van
sinterklaas een elpee van
Ekseption. Na een maand
vond ik die ontzettend
saai worden. De componisten die ze gebruikten
vond ik wel goed, maar
hun moderne bewerkingen begonnen me vreselijk de keel uit te hangen.
Op school zat een jongen
en die had een elpee van
Zappa en vond die niks,
maar hij vond Ekseption
te gek. In de fietsenstalling heb ik toen die elpee
van Ekseption omgeruild
voor die van Zappa. En
dat is de beste deal geweest die ik ooit heb
gemaakt. Plotseling ging
er een compleet nieuwe
wereld voor me open.
Zappa schreef op de
hoes: ‘the present day
composer refuses to die’,
Edgar Varèse. Ik naar de
platenwinkel, ik was dertien, veertien jaar, en heb
me Varèse aangeschaft. Ik
begreep er geen sodemieter van, maar ik dacht,
dit moet godverdomme
interessant zijn. Op dat
moment begon ik ook te
luisteren naar Bach. En
gaandeweg ben ik vervolgens gaan luisteren naar
Satie, Strawinsky en zo.
All because of Zappa.
Omdat hij die connectie
maakte. Ze begonnen me
ook al vrij snel Frank
Zappa te noemen, want
ik vond dat te gek. Maar
pas later, na de filmacade-

mie ben ik bij die fascinatie voor muziek teruggekeerd.”
Scheffer besloot niet om een muziekinstrument op te
pakken, maar koos voor het medium film. “Eerst wilde
ik beeldende kunst gaan doen, maar dat vond ik al
gauw te statisch. Op een gegeven moment, ik zal ongeveer zestien jaar zijn geweest, zag ik een film van
Eisenstein op het derde Duitse net. Wow. Daar gebeurde iets. Daar wilde ik meer van weten. Ik kon dat delen
met een vriend. We keken op het derde Duitse net ook
naar films van Fassbinder. Toen besloot ik dat ik films
wilde maken. Die kunstvorm gaf zoveel meer mogelijkheden dan alleen muziek of beeld. Toen heb ik geprobeerd op de filmacademie te komen. Daar ben ik drie
keer voor afgewezen.”
Zes jaar nadat de film van Eisenstein op zijn netvlies was
gebrand, werd hij in 1978 alsnog aangenomen op de
filmacademie. Dat hij er toch nog terechtkwam, is tekenend voor zijn vastberadenheid. Na zijn eerste afwijzing
ging hij naar de Academie voor Industriële Vormgeving
in Eindhoven. Een jaar later vertrok hij naar Amsterdam.
Vanuit die woonplaats liftte hij iedere morgen naar Den
Haag waar hij de Vrije Academie volgde. Nadat hij voor
de derde keer werd afgewezen voor de filmacademie
uitte hij zijn ongenoegen. “Toen heb ik gebeld en
gezegd: ‘zo kan het niet langer. Jullie moeten me nu
aannemen’.” Hij kreeg de toezegging dat het jaar daarop een plaats voor hem vrij zou zijn.
Een ander voorbeeld van zijn vasthoudendheid is de
documentaire die Scheffer in 1980 maakte over de
Amerikaanse regisseur Francis Ford Coppola. “De directie van de filmacademie dacht dat ik niet goed wijs was.
Alleen de gedachte al: een tweedejaars student van de
Nederlandse Filmacademie die denkt dat hij naar
Amerika kan gaan en een film over Coppola kan maken.
Überhaupt te denken dat je bij hem in de buurt zou
kunnen komen. Waarom niet, dacht ik. Ik ga toch.”
Met twee vrienden vertrok hij naar de Verenigde Staten.
Aangekomen bij de studio kregen ze te horen dat
Coppola geen interviews gaf. Scheffer gaf niet op en
kreeg de regisseur uiteindelijk toch te spreken. Hij
mocht zelfs camera’s lenen van de filmmaker en gebruik
maken van een kantoortje in de studio. “Als je ergens in
gelooft, als je iets wilt, dan moet je ook het lef hebben
om er voor te gaan”, is dan ook de overtuiging van
Scheffer.
Het geloof in zijn kunst zorgt er voor dat hij een indrukwekkende reeks films aflevert, waarin de belangrijkste
componisten van de twintigste eeuw op indringende
wijze worden belicht. Zijn documentaires leveren hem
in 1997 de oeuvreprijs van de Nederlandse Filmkritiek
op. Eén van de volgende stappen in de carrière van
Scheffer is een speelfilm. “Ik ga een poging wagen om
die kant op te gaan. Of het me lukt, dat zien we dan wel
weer. Ik ga d’r gewoon voor. Net zoals ik voor Coppola
ging. Ik ben d’r altijd voor gegaan. Ik zie wel waar ik uitkom.”
▼
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die Limburgse verzetsstrijders is dat ze zich nooit
op de borst hebben
geklopt: ‘kijk eens, wat
wij een helden waren’. In
het Westen zijn die gasten allemaal de politiek in
gegaan, hebben baantjes
gekregen... Die bescheidenheid is erg typerend
voor de Limburgers. Ze
hebben nog het idee van
‘heb je naaste lief’. Dat is
het parochiaanse van de
Limburgers. Oké, d’r zit
iemand in de shit, nou
dan helpen we hem. En
niet jezelf op de borst
kloppen van, kijk we helpen hem, nee, dat helpen
is de normaalste zaak van
de wereld.”
Ondanks dit eerbetoon
aan zijn geboortestreek is
er van heimwee bepaald
geen sprake bij de oudVenlonaar. “Venlo is niets”,
luidt zijn stellige overtuiging. “Venlo is helemaal
niets omdat het zich
steeds ergens tussenin
laat pletten. Of het nu
noord-zuid of oost-west
is. We liggen er precies
tussenin. Dat is mijn gevoel altijd geweest. We
horen niet bij Eindhoven,
we horen niet bij Nijmegen en we horen niet bij
het Ruhrgebied. Als Limburgers zijn we niet eens
echte Limbur-gers. In
Zuid-Limburg vinden ze
ons Hollanders. Maar
daardoor ontstaat natuurlijk wel een soort van
autonomiteit. Daardoor
komen mensen bovendrijven als Theu of Ben
[Boermans en Ver-bong].
Er zit daar behoorlijk wat
talent bij elkaar.”
Ondanks zijn uitspraak zit
er bij de in Dordrecht
woonachtige Scheffer ergens diep opgesloten
nog zoiets als een oergevoel Limburger te zijn. “Ik
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Grote bronzen emmer
omstreeks 1930 door een boer uit
Baarlo op zijn akker gevonden.

ARCHEOLOGIE IS EEN VAK VOL VERRASSINGEN. AL EEUWENLANG WORDEN DE

MEEST FANTASTISCHE ONTDEKKINGEN
GEDAAN.

Archeologische
vervalsingen
in Venlo

HET ONGESCHONDEN

GRAF VAN FARAO TOE-

TANCHAMON, DE ROMEINSE STAD POMPEÏ

EN DE LIJKWADE VAN TURIJN ZIJN ENKELE SPREKENDE VOORBEELDEN. OVER DE

ECHTHEID VAN DIE LAATSTE VONDST

ZIJN WETENSCHAPPERS, ONDANKS ZEER
UITGEBREIDE ONDERZOEKEN, HET NOG

STEEDS NIET EENS. SOMS BLIJKEN VOORWERPEN ZO KNAP VERVALST, DAT ZELFS

VOORAANSTAANDE ARCHEOLOGEN DE-

CENNIA LANG OP HET VERKEERDE BEEN
WORDEN GEZET.

XAVIER VAN DIJK
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Vervalsingen in de archeologie komen al honderden
jaren voor. Een oude en
beruchte archeologische
vervalsing is afkomstig uit
Engeland. Daar werden in
het begin van deze eeuw
enkele schedel- en kaakfragmenten gevonden van
een tot dan toe onbekende
voorloper van de mens.
Hiermee zou de leidende
rol van Engeland in de
wereld, ook op archeologisch gebied, worden gesteund. Het duurde bijna
een halve eeuw voordat de
vondsten als vervalsingen
zouden worden ontmaskerd. Uit Nederland zijn
zulke extreme gevallen
nauwelijks bekend, alhoewel ook hier vaak het verleden werd vervalst. Eén
van deze vervalsers in de
archeologie was in de jaren
dertig en veertig in Venlo
actief. Uit een onderzoek
in 1998 naar zijn ‘vondsten’ bleek, dat niet alles
was wat het leek.

L.D. Keus

Leo Dirk Keus is op 24
april 1881 geboren in
Rotterdam. Over zijn
jeugd, sociale achtergrond
en opleiding is weinig
bekend. In 1913 treedt hij
in het huwelijk en daaruit
wordt in 1916 een dochter
geboren. Komende van
Assen vestigt het gezin
Keus zich eind december
1928 in een pand aan de
Van Schelbergenstraat in
Venlo.
Het eerste contact van
Keus met archeologie dateert uit het begin van de
jaren dertig. In de zomer
van 1934 meldt hij aan
Holwerda, directeur van
het Rijks Museum voor
Oudheden
(RMO)
te
Leiden, dat bij Baarlo een
bronzen emmer is gevon-

den. Doordat Keus bemiddelt bij de aankoop
ervan voor het RMO, krijgt
hij datzelfde jaar als dank
een aanstelling als correspondent. Het is echter een
onbetaalde baan en alleen
door bemiddeling kan hij
wat bijverdienen. De bronzen situla van Baarlo, zoals
deze zeer zeldzame vondst
verder door het leven zal
gaan, is nog steeds een
topstuk in de Nederlandse archeologie. Het lijkt
Keus voor de wind te
gaan, totdat hij eind 1934
zijn baan bij de Crisis
Zuivel Centrale verliest.
Dit is voor een deel aan
hem zelf te wijten, omdat
hij tijdens zijn werk meer
met archeologische vondsten bezig is, dan met zijn
eigenlijke taak als botercontroleur. De enige vaste
inkomstenbron die Keus
vanaf dat moment heeft is
een uitkering. Hij vult zijn
vrije tijd, die er nu ruim
voorhanden is, met het
opzoeken van archeologisch interessante plekken.
Tijdens deze veldverkenningen ontdekt Keus zeer
veel vindplaatsen, die
praktisch alle archeologische perioden beslaan.
Keus, afkomstig uit het
arbeidersmilieu, wil de

archeologie naar ‘het volk’
toe brengen. Zo spreekt hij
in 1936 voor het eerst over
een op te richten streekmuseum in Venlo. Hij zou
graag helpen bij de oprichting ervan, zijn gehele
archeologische collectie er
aan verkopen, zijn beeldhouwkunst er voor aanbieden, en helpen bij de verwerving van vondsten er
voor. Het duurt echter nog
tot de zomer van 1944
voordat het streekmuseum
wordt opgericht.
Uit de oorlogsperiode is
weinig over hem bekend,
maar duidelijk is dat Keus

Alleen de pijlspits
midden onder is echt.

Zelf gefabriceerde vondsten.
Midden onder een echte
speerpunt.
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selijke bevolking heeft ten
gevolge dat hij Venlo verlaat. Met hulp van het
RMO krijgt Keus een aanstelling als correspondent
in Lunteren. Daar zet hij al
gauw zijn archeologische
zoektochten voort en
spoort weer verschillende
vindplaatsen op.

Vervalsingen

Alleen een deskundige ziet
wat vervalst is.

sen. Nijst herkent al snel
enkele stukken als vervalsingen en ziet Keus als de
maker. Als gevolg daarvan
heeft Keus het in de briefwisseling vanaf 1938 nauwelijks meer over steentijdvindplaatsen waar vervalst
materiaal vandaan komt.
Dit, en het feit dat Keus
nieuw materiaal en vindplaatsen altijd direct rapporteert aan Nijst en/of
Holwerda, duidt erop dat
hij waarschijnlijk alleen
tussen 1935 en 1938 stenen
en vuurstenen artefacten
heeft vervalst. Uit correspondentie blijkt dat Keus
een normale prijs vraagt
voor zijn prehistorisch aardewerkmateriaal, metaalvondsten en vuurstenen
bijlen. Van het geretoucheerde materiaal, zoals
pijlspitsen, zijn geen prijzen bekend. Hoewel niet
duidelijk is hoeveel hij bijverdiend heeft met zijn
vervalsingen, is dit waarschijnlijk geen vetpot geweest.
Deze factoren bij elkaar
opgeteld leiden tot de conclusie dat Keus met de falsificaten in een onzekere
periode van crisis enige
inkomsten wilde scheppen.

Hij had net zijn baan verloren en had ervaring met
steenbewerking. Het ‘bijverdienen’ speelde vaak
een rol in de motivatie voor
het maken van vervalsingen in de archeologie.
Waarschijnlijk maakte Keus
de falsificaten niet ‘voor
eer en erkenning’, anders
zou een meer constante
stroom van vervalsingen
en meer exotische stukken
worden verwacht, en zou
hij ze mogelijk direct gratis
hebben afgestaan.
Uit het onderzoek in 1998
blijkt dat Keus veel gedaan
heeft voor de archeologie
in Noord- en MiddenLimburg. Dank zij Keus’
inspanningen en doorzettingsvermogen zijn enkele
vondsten die uniek zijn
voor Nederland en anders
zeker verloren zouden zijn
gegaan, gemeld en zodoende bewaard gebleven. Hij
heeft veel pionierswerk
verricht in een tot dan toe
archeologisch vrijwel onbekend gebied van Limburg. Zo heeft hij veel
vindplaatsen ontdekt en ze
op degelijke wijze onderzocht. Ook uit het feit dat
hij zich ergerde aan tegenwerking, vernieling en on-

Literatuur en bronvermelding:

- Vriendelijke mededelingen dhr. W. Schreurs, Venlo, 23-6-1999.

- Bloemers, J.H.F. et al. 1981: Verleden Land, Archeologische
opgravingen in Nederland, Amsterdam, p. 65.

- Dijk, X.C.C. van 1997: Vondsten uit Velden, een archeologische inventarisatie uit de gemeente Arcen en Velden, ongepubliceerde doctoraal
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deskundige archeologische
opgravingen blijkt dat hij
het goed met de archeologie voor heeft. Toen hij in
de crisistijd werkloos
werd, heeft hij enkele jaren
stenen en vuurstenen werktuigen nagemaakt en verkocht. Alhoewel hij dit op
geringe schaal heeft gedaan, wordt hij er nu min
of meer op afgerekend en
wordt de naam Keus (al
dan niet terecht) direct
geassocieerd met vervalsingen in de Nederlandse
archeologie.

Echt of vervalst?

▼
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sympathie voelt voor de
Duitse bezetter. Zo steekt
hij niet onder stoelen of
banken dat hij communisten wantrouwt en zich
graag verdienstelijk wil
maken ".... voor een nieuw,
herboren Nederland ....",
zoals hij het zelf noemt. In
1942 sluit hij zich aan bij de
door de Duitsers opgerichte Kultuur Kamer. Deze
zaken leiden er toe dat veel
Venlonaren hem te proDuits vinden, met alle gevolgen van dien. Dit blijkt
duidelijk in de maanden
direct na de oorlog. Terwijl
Keus op diverse plaatsen
in Venlo wil gaan opgraven, loopt in de resten van
de Martinuskerk al dagenlang een opgraving buiten
zijn medeweten. Dit bewust uitsluiten van een
zeer actief en bekend amateurarcheoloog geeft de
verhouding tussen hem en
de Venlose bevolking goed
weer.
Begin 1945 overlijdt zijn
vrouw. Keus staat er nu
praktisch alleen voor, daar
negen jaar eerder zijn
dochter al naar een andere
plaats is verhuisd. Dit en
het feit dat hij op gespannen voet leeft met de plaat-

Tijdens zijn periode in
Venlo ontdekt Keus 67
vindplaatsen daterend uit
de midden- en late steentijd en de brons- en ijzertijd. Deze meldt hij bij het
Bonnefantenmuseum te
Maastricht of het RMO.
Nijst, conservator bij het
Bonnefantenmuseum,
heeft echter al snel door
dat Keus de zaak probeert
op te lichten en vervalst
vuursteenmateriaal aanbiedt: "Niet voor een of
andere reden, maar ik
meen goed te doen U er op
attent te maken, dat naar
alle waarschijnlijkheid grappenmakers op deze terreinen zijn bezig ge-weest,
daar zich in de collectie
enkele nagemaakte of liever gezegd recent bewerkte steentjes bevonden." Per
kerende post antwoordt
Keus: "Wat nu voorwerpen
uit den omgeving dier ateliers en het overige terrein
betreft, is hierbij materiaal
dat ik niet geheel zelf gevonden, doch ook door
anderen verkregen heb.
Daarbij is mij opgevallen,
dat zulke stukken soms
den indruk maken, of er

aan geslagen is. Nu is het
waar, dat juist de ateliers
en hare omgeving speciaal
speelterrein voor kinderen
is; èn bij de Kethelenberg
èn bij de Kruisberg is zelfs
vrij langen tijd een voetbalveld geweest en vind ik
aldaar wel verslagen stukken, doch juist meer onder
die welke ik geheel buiten
de ateliers vond. Ofschoon
mogelijk is dat sommige
steenen verslagen kunnen
zijn, zoo heb ik gemeend
dat de z.g. recent bewerkte
steentjes op andere wijze
ontstaan hebben kunnen
zijn, en wel dat bij gebrek
aan voldoende geschikt
materiaal men reeds vroeger sommige stukken bijgewerkt of verslagen kan
hebben tot opnieuw gebruikt."
Het is duidelijk dat Keus
de schuld probeert af te
schuiven. Aangezien hij
echter de enige in het
gebied is die zich actief
met archeologie bezighoudt, enige kennis van
zaken heeft, en op de
betreffende plekken naar
archeologica heeft gezocht,
is het praktisch zeker dat
hij zelf de vervalsingen
heeft gemaakt. Bij het
RMO heeft niemand Keus
door, aangezien daar zijn
vervalste stukken zonder
enig commentaar worden
aangekocht.
De vervalsingen bestaan
veelal uit bijgewerkt prehistorisch materiaal. Slechts
een klein deel bestaat uit
geheel recent materiaal.
Sommige falsificaten zijn
naderhand verbrand, om
hun recente oorsprong te
verhullen. Een groot deel
van de vervalsingen betreft pijlspitsen, omdat
Keus weet dat juist die
interessant zijn voor musea.
In 1935 ontdekt Keus zijn
eerste steentijdvindplaat-
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Wie moet het worden?
Stadsomroep Venlo komt met
Frans Boermans vanwege de
Venlose Revue - toch vooral
een jaren vijftigkwestie. Funs
van Grinsven vanwege Venlo,
mien stedje. En Sef Derks
omdat hij de Samaranch van
de Zomerparkfeesten is. Opvallend genoeg allemaal uit het
feestwezen. En of ze daarmee
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politiek terug te eisen! Terwijl
vanuit die hoek wel heftig
geprotesteerd wordt als drie
jaar geleden musicus Gerard
Franck Venlo een koopmansstad noemt.
Nou, dan heb ik ook nog wel
enkele suggesties.
Wat te denken van Frenkie P?
Toch mede-initiator van de
vele onveiligheidsgevoelens
waarover we in Venlo zo
graag praten. We hebben met
zijn Bende van Venlo in elk
geval het Journaal gehaald!
Of wat te denken van de
Duitser, de Pruùs, als Venlonaar van de Eeuw? Als er
iemand al een eeuw lang zijn
stempel op de stedelijke ontwikkeling drukt is het wel
onze oosterbuur.
Aan het einde van de vorige
en het begin van deze eeuw
zijn er zoveel Duitse bedrijven
in Venlo gevestigd met Duitse
werknemers dat het de moeite loont aan de Julianastraat
voor de kinderen de Deutsche Schule te bouwen. Het
jubilerende mannenkoor Venlona wordt in 1900 opgericht
op initiatief van een Duitse
musicus, Willy Geyer. Tijdens
de Tweede Wereld-oorlog
drukken onze buren een duidelijk stempel op de stad; niet
iets om voor gehuldigd te
worden, maar beslist van
belang. En dan de Butter-fahrten die sinds eind jaren vijftig
de stad overspoelen en waaraan inmiddels de Drogen-fahrten zijn toegevoegd.
De invloed van de Duitsers
gaat al een eeuw lang heel ver:
economie, werkgelegenheid,
stadsinrichting zoals wegen en
parkeergarages, veiligheid in
koffieshopbuurten en zelfs het
feestwezen. Wat hebben we
niet gelachen om die buut van
een twintig jaar geleden: Kum
ich in de stad en wat suusse...
allemaol Pruùse! En die omstreden schlager dan, Venlo
am Rhein?

Verder vormen ze een dankbaar gespreksonderwerp want
met een Pruùs kun je altijd
scoren aan de borreltafel.
Ook stukjesschrijvers in kranten en jaarboeken profiteren
er dank-baar van.
Ja, hoe meer ik erover
nadenk, de Venlonaar van de
Eeuw moet een Duitser zijn,
de gemiddelde Pruùs. Daar
moet toch wel een beetje
borstbeeld van te maken zijn.
Hebben we voorlopig weer
wat om over te mopperen.

Koen Eykhout

WANNEER IN ALICE IN WONDERLAND DE GEKKE
HOEDENMAKER ALS GETUIGE VOOR DE KONING MOET
VERSCHIJNEN, IS AL DIRECT DUIDELIJK DAT HIJ EEN
BEETJE IN DE WAR IS. MET DE ENE HAND HOUDT HIJ
EEN KOPJE THEE VAST EN MET DE ANDERE HAND
DRAAGT HIJ EEN STUK BROOD MEE NAAR BINNEN. JA,

K. V.

Bij gelegenheid van de heropening dit najaar van zijn
Café Central wil horecabaas
Jan van Groenendaal de
Venlo-naar van de Eeuw in
brons vereeuwigen: een man
of vrouw die in de twintigste
eeuw een belangrijke rol
speelde of speelt in het
Venlose
maatschappelijke
leven. Kan dat kwaad?
Welnee, maar hoe moet dat?
Want wat is nu eigenlijk precies de twintigste eeuw en
wat is een belangrijke rol in
het maatschappelijk leven?
Tot de Eerste Wereldoorlog
ongeveer hobbelt de negentiende eeuw nog zo’n beetje
voort. Je kunt ook zeggen dat
de twintigste eeuw al in rond
1880 begint als de stadswallen
geslecht zijn en Venlo opengebroken wordt.
Dan krijg je het Interbellum
met vooruitgangsoptimisme
gesmoord in een krach.
Na de Tweede Wereldoorlog
de wederopbouw, de spruitjeslucht van de jaren vijftig, de
ontzuiling van zestig, de seksuele revolutie, de individuele
groei en het poldermodel.
Kortom, die eeuw van 1900
tot 2000 heeft zoveel gezichten dat je eigenlijk nauwelijks
van een eeuw als afgerond
tijdvak kunt spreken. Bedenk
daar maar eens een gezichtsbepalende figuur bij. Maar
goed, Café Central, nostalgie,
borstbeeld, feestje, waarom
niet?

nu ook gezichtsbepalend zijn
voor deze eeuw? Zijn we
trouwens zo’n feeststad?
Dan doet in Dagblad De Limburger Twan Mientjes een
duit
in
het
zakje.
Verdienstelijk aan zijn bijdrage
is dat bij hem de twintigste
eeuw zich niet beperkt tot de
feestjes van de laatste vijftig
jaar, zoals bij de stadsomroepers. Burgemees-ter Van Rijn,
begin deze eeuw de pionier
van de milieuhygiëne. Elke
ochtend doet hij per fiets zijn
ronde door de gemeente om
te kijken of er iets niet in orde
is.
Stadsarchi-tect
Jules
Kayser, die al in de jaren dertig enkele prachtige gebouwen
neerzet en na de oorlog aan
de wieg staat van de wederopbouw. Onderne-mer Van
der Grinten die het blauwdrukpapier uitvindt waar- mee
Océ zich tot internationaal
concern kan opwerken. Frans
Maas als verpersoonlijking van
de omslag van tuindersstad
naar
logistiek
centrum.
Voetballer Jan Klaassens die
voor Oranje speelt.
Vervolgens laat Mientjes de
meesten van zijn kandidaten
weer afvallen omdat ze niet
voldoen aan twee volgens
hem voordehandliggende criteria: geboren in Venlo en in
deze eeuw. Blijft over de
Frans Boermans van de vastelaovesleedjes die iedereen zo
vanzelfsprekend meezingt.
Maar Mientjes heeft nog een opmerkelijke - kandidaat: de
Kamer van Koophandel vanwege haar gezichtsbepalende
rol sinds de jaren zestig:
“menig burgemeester heeft
vanuit het stadhuis knarsetandend toe moeten zien hoe
niet hijzelf of zijn gemeenteraad, maar de pragmatische
handelaars verenigd in de
KvK, de koers van de stad
bepaalden.”
Geen politicus die daarop
reageert met een ingezonden
stuk om het primaat van de
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JULI 1999, VENLO EN
DE EEUWWISSELING

HIJ WAS NOG AAN HET THEEDRINKEN TOEN DE UITNODIGING KWAM. DE KONING ZEGT HEM ZIJN HOED
AF TE NEMEN. MAAR SIRE, ZEGT DE HOEDENMAKER,
DAT IS MIJN HOED HELEMAAL NIET. IK HEB ZELF GEEN
Huub Haanen met zijn creaties.

HOED. IK MAAK ALLEEN MAAR HOEDEN.

De hoedenmaker van Venlo

foto’s Leo Koot

"Ja, dat klopt wel een beetje", zegt Huub Haanen,
hoedenmaker uit Venlo, "ik
zal zelf ook niet gauw een
hoed dragen. 's Winters
wel een pet, maar niet een
hoed. Een pet kan beter
tegen de regen. Dus zet ik
weleens een pet op als ik
mijn hond ga uitlaten bijvoorbeeld. En bovendien
stellen herenhoeden niet
veel voor in de handel. Ik
heb eens een collectie
gemaakt van hoeden voor
mannen, maar de heren
wilden er niet aan. De verkoper van de herenhoed is
echt een uitstervend ras,
het jaren vijftigpubliek
voor een herenhoed is er
gewoon niet meer. Met een
galeriehoed richt je je op
een heel andere klant.
Maar, terugkomend op die
Mad Hatter uit Alice in
Wonderland. Wist je dat
hoedenmakers vroeger inderdaad een beetje in de
war raakten? Dat kwam
door de kwikdampen. Dat
goedje had de hoedenmaker nodig bij het maken
van een vilten hoed. Door
dat kwik kon je het ruw
materiaal, de stof, over de

houten vorm heen trekken.
Maar door het gebruik van
kwik kreeg je kwalijke
dampen binnen. Vandaar
dat Lewis Carroll voor een
Gekke Hoedenmaker koos
toen hij een figuur zocht
die een beetje verstrooid
moest zijn."
De in 1958 in Venlo geboren Huub Haanen studeert
aan de Stadsakademie van
Maastricht af in de richting
Vormgeving in metalen en
kunststoffen. Zeg maar sieraden. Toch doe hij later
niet zo heel erg veel met
sieraden. "Sieraden ontwerpen vond ik heel beperkt.
Je moet als ontwerper van
sieraden met een heleboel
zaken rekening houden. En
dat ligt bij het ontwerpen
van een hoed gelukkig
heel anders. Je hebt eigenlijk alleen de hoofdmaat
van de klant. Daarboven
kun je je gang gaan. Daarbij komt dat de klant die
een hoed wil kopen anders
is dan iemand die sieraden
wil hebben. Iemand die
sieraden komt uitkiezen is
introvert. Stilletjes loopt zo
iemand langs de verlichte

vitrines met uitgestalde sieraden. De hoedenklant wil
veel meer naar buiten treden, is veel meer extravert
ingesteld. Met een hoed
laat je jezelf veel duidelijker zien dan met een sieraadje. In een galerie in
Rotterdam kon je mooi het
verschil zien. Daar verkochten ze namelijk hoeden en sieraden, dus allebei. Dan zag je mensen
voor vitrines in alle stilte
de sieraden be-wonderen.
Wanneer er dan een klant
voor een hoed binnenkwam, zag je de sieradenmensen gewoon in elkaar
krimpen van schrik bij het
binnenkomen van zo'n
hoedenmens. Twee verschillende werelden."
In 1990 vertrekt Huub naar
Rotterdam waar zijn hoeden in de modecollecties
van diverse zaken worden
opgenomen. Daarnaast presenteert hij geregeld zijn
ontwerpen in shows en
thema-tentoonstellingen.
Een expositie is gewijd aan
dat typisch Engels verschijnsel om met extravagante hoeden getooid de

races te bezoeken, de
paardenraces wel te verstaan. ‘A day at the races’ is
spreekwoordelijk. Vooral
die van Ascot: dure en
mooie auto's, dames met
hoeden, de heren casual
maar chic, en verder champagne, en aardbeien met
room. "Ik heb toen een
hoed ontworpen voor een
Nederlandse mevrouw die
met haar man, een zakenman, was uitgenodigd voor
de paardenrennen op Ascot. Ze hebben er foto's
van gemaakt, waarop je
kunt zien hoe schitterend
ze er bij liep die dag. Hoe
zelfbewust die vrouw daar
zat tussen die Engelse
dames. Met een gezicht
van: wie doet me wat. Ik
weet zeker dat die hoed
meegeholpen heeft bij die
houding. 's Avonds belde
ze me op om te zeggen
hoe blij ze was dat ik had
doorgezet met die hoed. In
het begin had ze namelijk
haar twijfels over mijn
keuze voor het model.
Maar gaandeweg werd ze
steeds enthousiaster. Dat
moet ook, vind ik, want
anders had ik haar door-

verwezen naar De Bijenkorf. Ze was trouwens ook
heel erg te spreken over
het materiaal dat ik had
gebruikt voor de hoed. Een
soort van stroband, rood
van kleur met een goudkleurige streng er doorheen gedraaid. Het is heel
flexibel spul. Ze kon haar
hoed dus op verschillende
manieren dragen en dat
kan niet met een confectiehoed. Daarbij gaat een met
de hand gemaakte hoed
gewoon veel langer mee."
Huub vindt het prettig om
met een klant samen te
werken. De klant heeft in

eerste instantie lang niet
altijd een uitgesproken
idee over de hoed die ze
wil hebben. "In opdracht
werken vind ik het prettigst. De klant heeft een
bepaald idee, maar soms is
dat nogal vaag. Zelf laat ik
er ook mijn visie op los. En
dan gaan we er samen aan
werken. Je moet de klant
wat verder trekken dan ze
in eerste instantie van plan
was te gaan. Je laat haar
bijvoorbeeld wat dingen
zien waar ze nog niet aan
gedacht had. Heb je te
maken met jongeren, dan
valt meteen op dat die niet
zo letten op wat wel of niet

past bij de hoed. Als die
hoed maar mooi staat, daar
gaat het ze om. Ze durven
wat meer, ze zetten gewoon die hoed op."
"Met een hoed kun je iets
duidelijk maken. Hoor ik
bij een groep of niet. Wil ik
bij die groep horen, accepteert die groep dat gedrag
van me of vind ik het juist
leuk om tegenover die
groep te gaan staan? Je
moet lef hebben om dat te
willen uitdrukken met een
hoed. Een hoed op je
hoofd dwingt je ook tot
een bepaalde houding. Je
kunt niet ineengedoken
over straat lopen met een
hoed op. Je moet een beetje lopen acteren met die
hoed op je hoofd. Ik heb
eens een hoed gemaakt
voor de moeder van de
bruid. Die vrouw liep als
enige op de bruiloft van
haar dochter met een hoed
op. En dat vond ze heerlijk,
zei ze me achteraf. Ze liep
daar rond met een uitstraling van: kijk mij eens."
"Ik ben dol op materialen,
stoffen en stofjes. Ik ga

altijd uit van het materiaal
wanneer ik een hoed ontwerp. Natuurlijk oriënteer
ik me ook op de mode, op
wat ik zie op straat, in de
modebladen en de interieurbladen. Op de een of
andere manier zie je dat
dan in je collectie terug. Ik
heb eens een collectie zomerpetten gemaakt die helemaal paste in de natuuren ecotrend die toen sterk
het modebeeld bepaalde.
De draad die ik in die petten gebruikte leek op stro,
dus dat sloot mooi aan bij
die natuurtrend. In werkelijkheid was het echter een
kunststofdraad, maar goed,
dat maakte niet uit blijkbaar, want ik verkocht ze
allemaal, de hele collectie.
Daar kun je echter toch
weer geen conclusies uit
trekken, want later heb ik
nog eens zo'n collectie
gemaakt, van boomschorsecru, voor een galerie in
Amsterdam, maar dat liep
toen helemaal niet. Tot ze
ermee op een kunstmarkt
in Bergen (N-H) gingen
staan. Daar gingen ze weer
wel grif van de hand, vooral aan Fransen en Duitsers.

Zo zie je dat er vaak aanzienlijke verschillen zijn
als het gaat om het kopen
en vooral het dragen van
een hoed. Er is bijvoorbeeld een hoedengalerie
aan de Herengracht in
Amsterdam die ook een
zaak in Düsseldorf heeft,
aan de Konigsallee. De
mensen van die Amsterdamse galerie zeggen dat
ze de meer extravagante
hoeden in Duitsland presenteren en ook verkopen,
en niet in Amsterdam. De
Nederlander vindt ze wel
mooi, maar gaat er niet
mee op straat lopen. De
Duitser wel en dat merk je
hier in Venlo ook wel een
beetje. Maar goed, met die
verschillen heb je nu eenmaal te maken."
"Zo merkte ik na mijn
terugkeer naar Venlo ook
dat de hele manier van
omgaan met elkaar hier in
Venlo anders is dan ik in
Rotterdam gewend was.
Venlo kent meer omwegen, het gaat hier wat meer
via-via wanneer je wat wil
bereiken. Hier werkt alles
in circuits. Ze moeten je
eerst kennen voor ze bij je

Het jaar 1900 in Venlo
Uit het Politie Archief

5 Januari
Verhoor van H.C.Peters
te Venlo,
t/z overtreding der Spoorweg Wet

Hubertina Catharina Peters, oud 14 jaren, geboren te
Venlo den 24 November 1885, fabrieksarbeidster
wonende bij hare ouders aan het potloofstraatje te Venlo,
verklaart aldus:

naar binnen gaan. Terwijl
de Rotterdammer meer kijkt
naar je werk en niet in de
eerste plaats naar wie je
bent en hoe je heet. Daar
staat weer tegenover dat
Venlo gezelliger is. De
Rotterdammer zal niet zomaar overdag met je een
kop koffie in een café gaan
drinken. Nee, dan moeten
er eerst agenda's getrokken
worden. Rotterdam is een
werkstad, sociaal stelt het
daar niet zoveel voor."

"Tja, voor welke beroemde
vrouw zou ik nu graag een
hoed of een hoedje ontwerpen. Daar vraag je me wat.
Ik heb daar eigenlijk niet
zulke specifieke ideeën
over. Het zou me om het
even zijn, een actrice of
wie het ook is. De belangrijkste klant voor mij is telkens weer de volgende
klant. Die is pas interessant
voor me: de eerstvolgende
klant. Wie is het en wat zullen we eens gaan bedenken
voor die vrouw of voor die
man? Dat is iedere keer
weer even spannend. Dus
voor wie zou ik graag iets
willen ontwerpen? Voor de
volgende klant, zou ik
daarop willen antwoorden,
wie het ook is, maakt niet
uit."

7

Na voorlezing heeft H.C.Peters
met ons getekend.
/get/

Triena Peters

-DE

EEUW

/get/

J van der Grinten

WAS

NOG

JONG-

▼

Wat vindt Huub van de
legendarische hoeden van
onze vorstin: "Harry Scheltens ontwerpt de meeste
hoeden voor de koningin
en hij moet zich daarbij
houden aan een hele lijst
met allerlei voorschriften.
Daar staat bijvoorbeeld in
dat de hoed onder alle
weersomstandigheden op
haar hoofd moet blijven zitten. Een bijna onmogelijke
eis, natuurlijk, ware het niet
dat Scheltens ervoor zorgt
dat de hoed een heel stevig
binnenwerk bevat, waardoor hij bijna vastgeklemd
zit op het hoofd van de
koningin. Overal waar de

koningin een officieel bezoek aflegt, moeten ze
daarom zorgen voor een
apart kamertje, waar Beatrix eventjes haar haar kan
fatsoeneren voor als die
hoed afgaat."

Het is een week of drie geleden, dat ik met den
trein ben gekomen van Rotterdam, alwaar ik bij mijn
oom op bezoek was geweest om naar mijne ouders te
Venlo terug te Keeren, mijn oom bracht mij te Rotterdam in den trein, gaf mij mijne geldbeurs en zeide, hier is
het geld en je plaatskaartje zit er bij, toen ik nadien met
den trein voortreed, wilde ik naar mij plaatskaartje zien
en bemerkte dat in mijn geldbeurs geen plaatskaartje was,
waarop ik het den Conducteur dadelijk heb medegedeeld,
ik schreide, de Conducteur zeide wees maar stil wij zullen
je toch wel in Venlo brengen, toen ik te Venlo aankwam
ging den Conducteur met mij en mijn vader die aan het
station te Venlo was, naar het bureau, alwaar aan mijn
vader geld werd gevraagd voor de reis en boete, hoeveel
weet ik niet, dat mijn vader niet wilde betalen, aan mij
heeft niemand geld gevraagd en bezat ook geen geld om
te betalen; ik weet wel zeer goed dat men zonder plaatskaartje niet met den spoortrein reizen mag.
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monumentennota van datzelfde jaar gaf blijk van een
andere benadering. Drie
jaar later besloot de gemeenteraad om de welstandscommissie en de
monumentencommissie samen te voegen.

VENLO IS EEN
D Y N A M I S C H E S TA D .
E E N S TA D D I E O O K Q U A
A A N Z I C H T V O O R TD U R E N D V E R A N D E R T.

ZO VERRIJZEN ER NIEUWE
WOONWIJKEN EN WORDT
EVENEENS OP DE BEDRIJVENTERREINEN STEEDS
MEER GEBOUWD. OM AL
D I E B O U WA C T I V I T E I T E N
IN GOEDE BANEN TE
LEIDEN EN ER VOORAL

H E T A A N Z I C H T VA N D E
S TA D V E R B E T E R T, I S I N
1997 DE COMMISSIE
S TA D S K W A L I T E I T I N H E T
LEVEN GEROEPEN.
VOORZITTER JOHN
W E V E R S V E R T E LT I N
N E V E N S TA A N D A R T I K E L
IETS OVER DE NOODZAAK
EN DE WERKWIJZE
John Wevers
Foto’s Gemeente Venlo
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VA N ’ Z I J N ’ C O M M I S S I E .

taal pand ho eft niet altijd to t

schreeuw ende co mbinaties te lei-

den, zo als de w inkel van Van

Beek/Van Heyster aan de Parade

duidelijk maakt. De pui sluit prima

aan bij het karakter van de rest van

het pand.

Het beoordelen van plannen op hun architectonische
en omgevingskwaliteit door
de locale overheid is typisch Nederlands. Dat is
altijd omstreden geweest
en zal het ook blijven.
Iedereen vindt dat hijzelf
wel kan bepalen wat goed
of niet goed is, ook als het
bouwplannen betreft. In
zekere zin is dat ook zo.
Als het om de bruikbaarheid gaat bijvoorbeeld.
Maar als de openbare
ruimte in het geding is dan
ligt dat anders. Gemeenten
laten bouwplannen op hun
waarde voor de omgeving
beoordelen door een adviescommissie.

Breder en verder kijken

V O O R T E Z O R G E N D AT

Een nieuw e pui in een mo numen-

Elk plan of plannetje dat
de aanblik van Venlo verandert, krijgt de aandacht
van de commissie. Dat
gebeurt op een zo deskundig mogelijke, open en
controleerbare manier. Het
is bij voorkeur gebaseerd
op tevoren vastgelegde
uigangspunten en criteria.
In de commissie zitten specialisten op het gebied van
architectuur, stedenbouw,
cultuur- en bouwhistorie.
Zonder een breed draagvlak in de politiek en bij de
bevolking zal het werk van
de commissie minder resultaat hebben.
Wat in andere gemeenten
de welstands- of schoonheidscommissie heet, wordt
in Venlo de commissie

Stadskwaliteit genoemd.
De commissie fungeert
tevens als monumentencommissie. De naam stadskwaliteit suggereert een
heleboel. Daar is bewust
voor gekozen. En wel om
te benadrukken dat Venlo
de landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwde en onbebouwde ruimte als een geheel
ziet. Anders dan in het
recente verleden. Breder
en verder.
Met de nota Architectuurbeleid sprak de gemeente
in 1994 de ambitie uit om
meer te doen aan architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Ook de

Menigeen vindt dat betutteling of bevordering van
saaiheid. Maar als die
beoordeling niet zou bestaan, dan zou blijken dat
sommigen alleen uit zijn
op eigenbelang zonder
rekening te houden met
hun omgeving. Een allegaartje zou het gevolg zijn.
Veel binnensteden zijn zo
een spiegel geworden van
een
samenleving
die
steeds meer lak heeft aan
anderen en aan het gemeenschappelijke!
Veranderingen aanbrengen in onze openbare omgeving is dus niet een puur
particuliere zaak. De overheid hoort zoveel mogelijk tevoren bekend te
maken waar rekening mee
gehouden moet worden.
Met beeldkwaliteitsplannen bijvoorbeeld wordt
geprobeerd de opvattinBUUN 127

Een vo o rbeeld van een bedrijfspand

met kw aliteit is dat van A rs Munda
o p Trade Po rt.

Vo o r het gebied Po stw eg/Bremw eg
w erd een beeldkw aliteitsplan
o pgesteld.

Mét resultaat zo als de fo to ’s van

deze tw ee huizen duidelijk maken.

gen in sfeerbeelden en criteria voor materiaal en
kleur te vertalen. Dat is
ook de bedoeling van een
gevelreclamenota.
De nadruk in de werkwijze van welstandscommissies is de laatste jaren verschoven. Van de beoordeling van bouwplannen in
de eindfase is die nu
komen te liggen op het
adviseren over andere
soorten plannen en over
plannen in de voor- en
beginfase. Er wordt meer
naar samenhang gekeken.
Samenhang met het grotere geheel en of het (monumentale) detail.
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gevelreclames en dergelijke. Alleen over belangrijke
plannen vergadert de commissie voltallig. Dan gaat
het bijvoorbeeld over richtlijnen en criteria voor bepaalde (nieuwe) delen van
de gemeente, omvangrijke
(ver)bouwprojecten, maar
ook over kleine ingrepen
aan belangrijke gebouwen
of in gevoelige gebieden,
zoals de binnenstad. Minder ingrijpende plannen
worden behandeld door
een afvaardiging van de
commissie.
Om de openheid te onderstrepen zijn de vergaderingen van de commissie
Stadskwaliteit openbaar
en zullen jaarverslagen
worden gemaakt. De commissie wil niet doorgaan
voor een autoritair, geheimzinnig genootschap.
Zij wil met de architecten
die hun plannen voorleggen liefst op collegiale,
maar kritische wijze van
gedachten wisselen. Iedere
architect is de commissie
even lief als hij met zijn
ontwerp maar laat zien dat
hij zijn vak (nog steeds)
verstaat. En dat hij niet
alleen zijn opdrachtgever
bedient, maar met het plan
ook een bijdrage levert aan
de kwaliteit van de openbare ruimte in Venlo.

Helaas worden veel plannen en plannetjes gemaakt door niet-gekwalificeerde ontwerpers. Als
hun ontwerpen blijk geven van kwaliteit, dus van
(zelfverworven) vakmanschap, zorgvuldigheid, intelligentie en authenticiteit
heeft de commissie daar
geen moeite mee. Maar
vaak gaat er voor de commissie veel werk in zitten
om enig ontwerpniveau te
bereiken. Voor beide partijen is dat niet leuk.
Sommige architecten of
ontwerpers die niet direct
succes hebben, zoeken met
een eenzijdig verhaal hun
weg naar de publieke opinie of de politiek, wat een
negatief imago van welstandswerk in de hand
werkt.
Een stevig draagvlak voor
ruimtelijk kwaliteitsbeleid
is een doel dat voortdurend aandacht blijft vragen. De commissie Stadskwaliteit zoekt de dialoog
met alle betrokkenen. Er

zijn contacten geweest met
het college van b en w, de
raadscommissie ruimtelijke ordening, een ondernemersgroepering en een
groep architecten. Die met
een breder publiek zijn op
komst. Graag zou de commissie de oprichting zien
van een locaal architectuurcentrum in Venlo. Net
als bijvoorbeeld in een vijftal Noord- Brabantse steden zou zo’n centrum een
actieve rol kunnen spelen
in het plaatselijke en regionaal
architectuurdebat.
Er is de komende tijd nog
heel wat te doen aan het
stedelijk landschap van
Venlo: de Maasboulevard
(met onder meer de discussie over het binnenstadsilhouet), het centrum
van Blerick, Venlo-Noord,
het begeleiden van het
Monumentenselectie project, de herwaardering van
de Venlose wederopbouwarchitectuur, de bebouwing en de inrichting van
de Tradeports, de sanering

van de ’luifel-itis’ in de
binnenstad, het grensoverschrijdende bedrijfsterrein
enz.
De commissie Stadskwaliteit beschouwt het als
haar belangrijkste taak
permanent mee te werken
aan de identiteit van
Venlo: een vitale en goed
vormgegeven stad in een
duurzaam landschap, de
trots van al haar bewoners
en gebruikers.
▼

Ook in Venlo dienen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders zo duidelijk
mogelijk aan te geven wat
zij voor hebben met de
openbare ruimten in de
verschillende delen van de
stad. Zij fungeren in zekere
zin als opdrachtgevers die
een programma van eisen
formuleren en aan vakmensen opdragen dat programma gestalte te geven.
Het programma van eisen,
bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan, gaat niet
zozeer over wat mooi en
niet mooi is. Het zegt vooral iets over de relatie met

historie en omgeving, over
zorgvuldigheid en over
karakterbepaling door materialen, kleuren, straatmeubilair en beplanting.
Vanzelfsprekend levert dit
geen pasklare recepten op
voor goede plannen. Toetsing en beoordeling zullen
altijd nodig blijven.
Wat deze aanpak in Venlo
oplevert, wordt aardig getoond in het in ontwikkeling zijnde gebied Postweg/Bremweg. Daar werd
een beeldkwaliteitsplan
opgesteld en de commissie
Stadskwaliteit beoordeelde op basis daarvan tamelijk streng de plannen. Het
behaalde resultaat is onmiskenbaar beter dan normaal het geval is. Ook het
terugdringen van allerlei
schreeuwerige reclames is
een voorbeeld van de nieuwe aanpak. Wie door de
binnenstad loopt, ziet dat
reeds nu allerlei lichtbakken zijn vervangen door
losse letters tegen gevels,
wat een veel rustiger beeld
oplevert.
De commissie adviseert
iedere veertien dagen aan
het college van burgemeester en wethouders
over plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, monumentenzorg, openbare ruimte,
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auk neet van ’t bord gegaete.

DE MAASKADE

K. E.

Zo noemden wij Funske van
de zaterdagstukjes in de krant
vroeger bij ons thuis:
Klunske. Alles ging altièd mis
met det jong, vandaar. En dan
maar bäöke beej de mam.
Zonne brave hadden ze bij
ons nog niet meegemaakt.
Het is dat ik hem as zien
broor de hand boven de kop
hield, anders waas hae gans
oèt zien kalebieskes gegaon,
begriepse? Klunske fietste
vruùger idderen daag met
zien beuk en zijn gymspullen
naar school, de ganse handel
achter op ziene gammele Piet
Pelle vastgesnoerd met un
sjarretel van os mam. En
altièd alles beter weten als de
leraren. "Nee, dat ging heel
anders, frater. Ik zal het eens
uitleggen." En dan kwam er
een gewazel, helse neet veur
meugelik, zonne avvekaot.
Op een dag beweerde hij in
de klas dat hae keuning van
Venlo zou worden. De leraar
legde Klunske uit dat dat niet
ging, koning van Venlo worden, want Venlo was geen
koninkrijk. Toen werd Kluns
stil. Misschien veur ut ièrst in
zien laeve. Hij realiseerde
zich dat hij geen koning van
Venlo zou worden. Van daen
daag aaf kwam er iets verbetens euver zien misdienaerssmoelke. Het was alsof hij
zich voornam wraak te nemen
op idderein in de stad die
hem in de weg liep. Kon hij
geen koning worden? Dat
zouden ze nog weleens zien.
Als ik hem tegenwoordig zo
bezigzie op de Parkfeesten,
dan denk ik dat het hem een
flink stök geluk is um de
minse zoevaer te kriege det
ze um nog ens einen kroeën
op ziene kop zette. Ik snap
det ech neet. Hoe kunnen ze
nou zo gek zien um ozze
Kluns die vroeger nog te
braaf was veur jazzballet, elke
zaterdag zon stökske te

gaeve in de krant. En de onzin
die erin steit. Sommigen vinden dat ook nog joeksig,
huurde ik. Wat is er grappig
aan om een mevrouw van
Borderline, wit-se waal van
die schäöp die een hakekruuts graze op de hei, dus om
die mevrouw die seksueel
geintimideerd is door eemes
oèt et bestuur waarop die
mevrouw met haar collega is
opgestapt, um dan zó’n slachoffer in de krant ook nog
eens
na
te
trappen.
"Mevrouw voelt zich in het
kruis getast", schreef hij. Seth
Gaaikema zou zich ervoor
schamen, veur zonne grap
van die veerkentige.
Maar nou nog sterker. Van de
zomer mocht Klunske auk
nog eens al zien cafevrinde in
et zunke zette in de krant van
donderdag. Het was niks as
cafehouder Rene hier en de
vriendin van Rene daar en allemaal op det zwetstoeëntje
van hem dat ik as zien broor
zo goed ken. En waar ik menige zondagmiddag met de familie mee nao de kloète heb
zeen gaon. En, mos ze weite,
dat is veur Klunske niet zo erg
as veur mich, want ik moet 's
maandags weer hard aan het
werk, maar zien werk op ’t
museum leet al twieë jaor
stil. Zo kan hij bijklussen zonder moe te worden, want hij
moet ook aan zien aoliebieësje denken. Kump mich trouwens auk de sträöt oet, det
gewazel euver det aoliebieësje iddere waek.
Ik ben niet de enige heb ik
begrepen. Het wordt tijd dat
ik me weer eens als broer van
hem ga opwerpen, want ozze
Kluns moet met zijn twie
achterpuuët stevig op de
grond komen te staan. Het zal
niet meevallen, want hij is
zoeë eigewies wie ein koelikant, maar dat neem ik wel
voor lief. Of zoals we dat in
Venlo zeggen: Bisse neet van
de koe beschete dan hesse

AU G U S T U S 9

KLUNSKE

ALS ALLE MOOIE MAASBOULEVARDPLANNEN VAN DE
GEMEENTE DOORGAAN, ZIET DE VENLOSE MAASKADE ER
OVER ENKELE JAREN VOLSTREKT ANDERS UIT DAN NU.
TIJD DUS VOOR EEN BESTANDSOPNAME; HET VOOR HET
NAGESLACHT IN BEELDEN VASTLEGGEN VAN DE HUIDIGE
MAASKADE.
JAN VAN KLEEF, JAN VAN SOEST, GÉ VAN DEN HEUVEL EN
THEO KUIPERS VAN DE VENLOSE AMATEUR FOTOGRAFEN
VERENIGING HEBBEN ZOVEEL MOGELIJK ASPECTEN VAN
DE MAASKADE GEFOTOGRAFEERD.
SAMEN VORMEN DIE BEELDEN EEN ZEER FRAAIE
FOTODOCUMENTAIRE.
JAN VAN SOEST
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THEO KUIPERS

JAN VAN KLEEF

DE MAASKADE
JAN VAN KLEEF
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JAN VAN SOEST

JAN VAN KLEEF
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GÉ VAN DEN HEUVEL

JAN VAN SOEST
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JAN VAN SOEST

DE MAASKADE
JAN VAN SOEST
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Interesse voor de krant, waar
ze voor staat, wat ze betekent
of wat ze vertelt, kom je op
heel andere plaatsen tegen.
Bijvoorbeeld bij kunstenaars.
Op 12 september volgde ik de
atelierroute door Venlo en
omgeving. Zo kwam ik in Steyl
bij Tineke Vermeer terecht.
Zij maakt curieuze pilaren en
tafeltjes van krantenpapier.
Daarbij gaat ze ongeveer als
volgt te werk: ze snijdt vierkanten uit krantenexemplaren
die nog niet zijn ingezien (als
iemand ze al heeft gelezen, is
het snijden ervan bijna onmogelijk omdat er dan lucht tussen zit). Vervolgens snijdt ze
uit het midden van die vierkanten een vorm, een ovaal of
een rondje. Ze leest dan tevens de verhalen die daarop
staan, en komt naar eigen zeggen fantastische dingen tegen.
Hele mooie verhalen, en dat
in de krant van gisteren of nog
meer dagen terug.
Al die vierkanten stapelt ze op
elkaar, zodat ze samen een
pilaar of een bijzettafeltje vormen. Maar tevens, zo zegt ze,
vormen ze een archief. Een
archief van verhalen van men-

sen. Die verhalen en die mensen blijven in de pilaar zitten,
voor altijd. Soms, als je door
het ovaal of rondje naar binnen kijkt, zie je het gezicht van
een van die mensen. Van die
mensen is de krant, en van
niemand anders.

Antares woonservice

Drukkerij Knoops

Wonen in z’n helderste vorm
Blerick - Tegelen - Meijel

A. G.

Hoe zou een voetballer zich
voelen als hij voor miljoenen
verkocht wordt, vroeg ik me
wel eens af. Bijvoorbeeld
toen Jaap Stam voor 34 miljoen door PSV werd verkocht
aan Manchester United.
Nu weet ik het. Het bedrijf
waar ik werk, Uitgeversmaatschappij Dagblad De Limburger, is verkocht aan De Telegraaf. Voor naar men zegt
400 miljoen gulden. Ik had er
persoonlijk niks over te zeggen, Jaap Stam wel. Dus je
zou kunnen zeggen dat het
voor mij, en voor al de andere mensen van de firma, nog
een stuk erger is.
Toch reageert iedereen, ikzelf
ook, positief op de verkoop.
De verkopende partij, VNU,
denkt alleen maar aan geld, zo
wordt geredeneerd. Dan kun
je net zo goed waspoeder
verkopen. De kopende partij,
De Telegraaf, is een echt
krantenbedrijf. Daar zitten
nog mensen die opgewonden
raken van kranten maken, en
die niks anders willen dan dat.
Niks emoties dus. Althans
niet merkbaar. Toch knaagt
het ergens in me. Toen ik
ruim 21 jaar geleden journalist
werd, was dat bij het Dagblad
voor Noord-Limburg. Geen
geweldige krant, maar wel een
dagblad geworteld in een traditie van meer dan honderd
jaar kranten maken in Venlo.
Een traditie die wat mij
betreft moest worden doorgezet. Een eigen krant met
een eigen geluid, dat was me
wat waard.
Dat de hoogste bazen in de
krantenwereld daar heel anders over denken, merkte ik
voor het eerst in 1987 bij de
viering van het 125-jarig bestaan van het Dagblad voor
Noord-Limburg. De topman
van de VNU-krantendivisie,
Van Tienen, kreeg het eerste
exemplaar van het door

Ragdy van der Hoek en mij
geschreven boek De Venlose
krant, 125 jaar in No o rdLimburg, waarin de historie
van het kranten maken in
deze helft van de provincie is
beschreven. Hij keurde het
speciaal voor hem in leer gebonden exemplaar nauwelijks
een blik waardig, en zei dat
het wel weer net zo'n jubileumboek zou zijn als alle
andere. Duidelijke desinteresse dus. En daarna heb ik nooit
meer een krantentopman
kunnen betrappen op belangstelling voor wat er aan de
krant van vandaag is voorafgegaan. Al die mannen in grijze
pakken zijn er alleen maar in
geïnteresseerd hoe ze van
krantenpapier zo snel mogelijk papiergeld kunnen maken.
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VERKOCHT

Venlo

Pieter Breughel

Foto Kino Linders

Kunsthandel Venlo

Venlo

Clevis-Kleinjans

ir Geert Mevissen

Architecten bv bna Venlo

Architektenburo bna Venlo

Multifan

Culturele Raad Tegelen

A. Vostermans Venlo

Dagblad De Limburger

Gemeente Tegelen

Uw band met de regio

Reliure d’art Henny Den Dekker
Venlo

Handboekbinden / Grafische presentaties / Restauratie
3D Vormgeving en productie

van Enckevort Groothandel b.v.
adviseurs voor handel, bouw en industrie

T

buro Timmermans
Architekten Ingenieurs bv Venlo

Timmermans Keukens
Venlo

Blerick - Heerlen - Helmond - Sittard - Eindhoven/Son - Weert

J. F. A. EX

De Venlose Cafés

Galerie en Kunstuitleen voor Particulieren en Bedrijven

Café Central - Café de Galerie
Café, restaurant ”De Gouden Tijger”
Grandcafé De Keulse Kar - Café Locomotief
Café Le Pauvre - Stadskefee Piet Pollux
Café Take Five - Café De Tapperie

Frank Goossens Juwelier

Verheijen Smeets avb

Lomm

Galerie Marijke Raaijmakers
Grubbenvorst

Tegelen

Architecten Tegelen

ISL Automatisering

George Vossen Groep bv

Venlo - Roermond - Wijchen

Tegelen

Supermarkt Henk Janssen BV

Wilbro Boek- en Kantoorhandel

Venlo

Tegelen - Venlo

Koop ’t bij Koops

Woningstichting VenloBlerick

Venlo

Met dank aan bovenstaande sponsoren welke deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.

BUUN 2000 is een cultuur-historisch jaarboek
voor Venlo, Blerick en
Tegelen. Het is de voortzetting van het kwartaalblad De Buun, dat van
1993 tot 1998 verscheen.

ISBN 90-76758-01-8

138 BUUN

