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Het staat er zo vanzelfsprekend: Buun 2001. Alsof het
niets bijzonders is dat er na het eerste jaarboek dat de
redactie vorig jaar presenteerde, nu een nieuw exemplaar
ligt. Voor de redactie is het dat wel, al was ze reeds voor
de presentatie van Buun 2000 bezig met de opvolger daarvan.
Het in de steigers zetten van zo’n jaarboek begint wat aarzelend: een eerste staketsel wordt aangedragen, iemand
houdt het vast en een ander besluit voor een dwarsplank
te zorgen. Zo groeit langzaam het geraamte, maar het
duurt lang voordat duidelijk wordt of het jaarboek een
goede mix krijgt van onderwerpen en aandachtsgebieden
en aan de kwaliteitseisen kan voldoen die de redactie zichzelf stelt. Het is juist dat deels onvoorspelbare dat het
samenstellen van een jaarboek zo boeiend maakt. En dat
het zo bijzonder maakt dat er nu toch weer een nieuw
exemplaar ligt.
Buun 2001 is weer prachtig vormgegeven door Hélène
Hermans en Harm Langenkamp, de twee mensen die al
jaren voor het gezicht van tijdschrift en jaarboek zorgen.
Ook dat is bijzonder. Want hoewel ze bijna nooit worden
genoemd en de meeste eer naar de redactie gaat, blijven
ze gewoon doorgaan.
Bijzonder is bovendien dat Buun 2001 meer pagina’s bevat
dan zijn voorganger, meer artikelen van kleurenfoto’s zijn
voorzien en de prijs toch is gedaald. Voor nog geen dertig
gulden haalt u een jaarboek in huis met een scala van cultuurhistorische thema’s als literatuur, archeologie, kunst,
toneel, fotografie, muziek en eten!
Maar of Buun 2001 echt bijzonder is, bepaalt u natuurlijk
zelf.
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We kijken alweer vooruit nu
het januari is in de nieuwe
eeuw. Dat was wel even
anders -we praten nu over
oktober- toen de ene na de
andere uitverkiezing zich voltrok. Er werd gekozen uit al
wat uit meer dan één
bestond. Ook de stadbewoners kozen hun eeuweling.
Ons beperkte leeftijdsbereik
en ons sterker historisch
gevoel dan besef weerhielden ons er uiteraard van om
keuzes te maken die verder
reikten dan een kwart hooguit een halve eeuw. Dan de
benauwdheid voor Y2K.
Mensen en media waren in
de greep van alle mogelijke
rampen. De milleniumwisseling is vergeten en het verspilde budget vergeven. Na een
weekje was dat gepiept.
Lokaal en mondiaal, een van
deze hypes was hét onderwerp van heel wat stukjes.
Nu ik mag memoreren, krijg
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Er zijn auteurs die volumineuze meesterwerken maken van beschrijvingen over
het leven op één dag. De ontmaskering van het leven én
de beleving door een scherpe
en ongebruikelijke waarneming. Wat valt er te zeggen
over mijn persoonlijke en
onbevangen tussentijd in een
zekere maand, in een zeker
jaar. Schijnbaar gebeurde er
toen niets dat de moeite
waard is om na te vertellen.
Enkel bijzonderheden die
naderhand geen betekenis lij-

ken te hebben: stof, ruis,
afval, leegte en een stoïcijnse
zwijgzaamheid. Voor wie dit
alles doorziet, kan ik dus
beter mijn mond houden. Of
resteert daar nog de vraag of
het verhaal juist nu begint?

KLACHTLIED VAN EEN WACHTERES

TIENEKE VERSTEGEN

Vaak denk ik terug aan de mij
iedere keer opbeurende ontmoetingen met een hoogbejaarde professor voor wie ik
hand- en spandiensten deed
bij zijn publicaties. Van onze
gesprekken is mij sterk zijn
klemmende uitspraak bijgebleven om als een ruimdenkend mens gekend te blijven.
Laatst werd ik vanwege een
afscheid getracteerd op een
dagreis en op wat cadeaus.
Daar was ik niet blij mee.
Niet zo zeer met de goede
bedoelingen van de gevers en
met het feit dat reisdoel noch
presentjes mij konden bekoren. Het was meer het inzicht dat ik mijn zelfbeeld
blijkbaar zo onherkenbaar
aan anderen kan laten zien.
Een typerend en bevestigend
voorbeeld van menselijk onvermogen.

ik een mooie kans mijn
(tijds)beeld te schetsen.
Het boeit mij namelijk veel
meer, wat er in de tussentijd
gebeurt. In de tussentijd maak
ik m’n nagels schoon, loop ik
door de straten van H naar B
of mijmer ik voor een tekstverwerker en probeer -bruggetjes bouwend- tot zinnige
uitspraken te komen. Het
tijdsverloop ná de ene en
vóór de andere gebeurtenis
kent geen hoogtepunten en
hypes. Het zijn de momenten
wanneer de klok lijkt stil te
staan, agenda en verplichtingen worden vergeten, plannen voor de toekomst en
gedachten over het verleden
worden uit het hoofd gezet.
Dan komt er een punt dat de
wereld vol is van details waar
gewoonlijk overheen wordt
gekeken. In de tussentijd
schiet Kees van Kooten mij te
hulp, die zich in een interview
in de radio- en televisiegids
hierover uitlaat. "Ik heb mijn
computer weggedaan en op
het Waterlooplein voor vijftig
gulden een Olivetti gekocht.
Als ik nu een typelint moet
verwisselen zit ik een kwartier te klooien en daarna sta
ik die paarse duimen af te
schrobben en kan ik nadenken. Ik heb de tussentijd
terug"
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BLERICK. UITEINDELIJK

DODEN TE BETREUREN .

C OURANT
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ZIJN ER VIJF

DE NIEUWE VENLOSCHE

DOET UITVOERIG VERSLAG VAN DE

GEBEURTENISSEN .

EEN BRABANTSE

MARKTZANGER

SCHRIJFT EEN AANGRIJPEND LIED .

Voorpaginanieuws op maandag 16 februari 1931. De overgang bij wacht-

post 66 na het ongeluk; inzet: resten van de bus. Het wachthuis ligt ten wes-

ten van het spoor. Links - op de weg naar Blerick - het kijklustig publiek.

In de verte zou het viaduct zichtbaar moeten zijn.

DOOR KEES VERBEEK

Jarenlang verzamelde Harrie Franken uit Bergeyk
liedjes en dansen uit zijn
streek, de Brabantse en
Belgische Kempen. In 1978
legde hij een deel ervan
vast in een boek, Liederen en
dansen uit de Kempen, dat
waarschijnlijk alleen nog
maar antiquarisch te verkrijgen is.
Veel plaats ruimt Franken
in voor de zogenoemde
marktzang. Marktzangers
zijn de lopende nieuwsmedia in de tijd dat de radio
nog een schaars goed is en
niet iedereen op een krant
geabonneerd is. Na de
Tweede Wereldoorlog verdwijnen ze langzamerhand
van het toneel. Op basis
van alom bekende melodieën zetten de marktzangers grote indrukwekkende
gebeurtenissen op rijm. Ze

trekken ermee van plaats
naar plaats en zingen op de
markt hun nieuwsliederen,
waarbij ze veelal zichzelf op
accordeon begeleiden. Gedrukte exemplaren van de
liedjes verkopen ze voor
een paar cent.
Marktzangers vertonen een
sterke voorkeur voor drama. Ongelukken en moord
zijn geliefde thema’s.
Een van de liederen uit
Frankens boek heeft betrekking op een gebeurtenis in Venlo. Ongetwijfeld
zijn meer Venlose nieuwsfeiten berijmd en bezongen, maar dit drong door
tot in de verre Kempen. Het
is Twist in een woonwagen te
Venlo, waarbij J. Meijer, oud 31
jaar, door zijn Schoonvader
werd neergeschoten. Een zoon
steelt geld van zijn vader.
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Wachtpost 66. Het is niet bekend

wanneer de foto genomen is.

Omdat in 1931 al sprake is van

sluiting van de overweg - er ligt
immers een viaduct - mogen we

aannemen dat ze van voor de
Tweede Wereldoorlog is.

Bron: Blariacum, Blerke, Blerick

van Gerrit Gommans.
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Daar komt ruzie van. Dochter en schoonzoon bemoeien zich ermee en willen de oude met een bijl te
lijf gaan. “Doch vader deed
zijn verweer / En greep
toen het geweer / Om op
zijn schoonzoon los te
branden.”
Daar zit een verhaal in,
denk je dan. Navraag bij
Franken leert echter dat
het lied niet gedateerd is;
vind dan de gegevens
maar eens terug in al die
jaargangen van dagbladen!
Maar Franken heeft nog
wel een ander Venloos lied
voor me, dat niet in zijn
boek is opgenomen, Klachtlied van een wachteres, over
een spoorwegongeval op
14 februari 1931 vlak boven Blerick. Het is geschreven op de melodie van O
God, ik leef in nood. Geen
grote literatuur, maar beslist aangrijpend. Dichter
en drukker zijn niet vermeld, maar stijl, datering
en melodie wijzen volgens
Franken op Frans Rombouts uit Roosendaal, specialist in het genre. Het
perspectief dat de dichter

kiest is interessant. Niet de
slachtoffers, niet de afschuwelijke details, niet het gekerm van de gewonden, niet
de uiteengereten bus. Dat
alles wordt weliswaar kort
aangeduid, maar dat is niet
waar het hem om gaat. Het
gaat hem om de wachteres
met haar twaalf kinderen,
haar talrijke kroost, die verzuimd heeft de bomen te
sluiten. Al vaker heeft ze NS
vergeefs gevraagd haar taak
te verlichten, want het is
zwaar werk naast het veeleisende moederschap. De
dichter klaagt de wachteres
niet aan voor haar schuld,
maar beklaagt haar lot, haar
zielennood. Naar blijken
zal, is niet iedereen erg ingenomen met dergelijke liederen.
Wat precies gebeurt er die veertiende februari? En hoe
loopt het af met de negenenveertigjarige wachteres, Egberdina Ebben?
Die zaterdag zet chauffeur J.A. Wiefering met twintig passagiers aan boord van zijn autobus van de firma G. Kupers
koers naar Venray. Hij verzorgt een extra dienst, want het
is marktdag. Dat betekent dat hij niet de gebruikelijke
route neemt over Grubbenvorst, maar via Horst naar
Venray zal rijden.
Eenmaal Blerick uit volgt de dertigjarige Wiefering de weg
langs de spoorbaan naar Nijmegen. Bij wachtpost 66 mindert hij vaart om linksaf het spoor over te steken. Hij kan
ook het viaduct nemen dat daar ligt, maar dat heeft hij die
ochtend op de heenweg ook gedaan en die weg is erg
slecht. Ondanks zijn matige snelheid ziet hij geen kans
nog eens over zijn schouder te kijken of de baan wel echt
vrij is: “Ik heb niet anders gekeken dan recht vooruit den
weg over. Al mijn aandacht had ik noodig bij het nemen
van den bocht en kon eigenlijk niet naar links of rechts
uitkijken.” Bovendien, het is een bewaakte overgang en de
bomen zijn open.
De buschauffeur steekt zijn hand uit en draait zijn zware
Opel de overgang op. Dan ziet hij in zijn ooghoek een trein
van achteren op hem aanstormen. Had hij iets eerder de
baan op gekeken, zo verklaart hij maanden later, dan had
hij zijn bus in twee meter, tijdig dus, stil kunnen zetten. Nu
is stoppen onmogelijk. Hij handelt razendsnel.
“In het bijna ondeelbare moment der catastrophe, waarin
men zijn leven bedreigd ziet”, schrijft de Nieuwe Venlosche
Courant, die in haar editie van maandag 16 februari uitgebreid uitpakt over het ongeluk “schijnt de zucht naar zelfbehoud de geest van een mensch soms op te jagen tot een

laar Krumm uit Heerlen
twee personen van de
locomotief. Behalve Wiefering is dat de veertienjarige
Hari Vollenberg uit Venray.
Aan de krant vertelt de jongen hoe hij op de machine
geslingerd is: “Hieraan heb
ik hoogstwaarschijnlijk mijn
leven te danken. Toen de
trein tot stilstand werd
gebracht, werd ik vrij spoe-

razende activiteit. Bliksemsnel overweegt en kiest men
zijn reddingsmogelijkheid,
hoe klein deze ook is. Zoo
moet het mogelijk zijn
geweest dat de chauffeur Wachtpost 66 lag aan het spoor tussen Blerick en Grubbenvorst, enkele
van de gesloten omnibus honderden meters onder het Raaijend. Op deze kaart uit 1932 is de post
zich het leven op een zoo duidelijk te zien. Iets zuidoostelijk lag grinderij De Sondert, tot waar de file
vreemde en bijna onwaar- kijklustigen stond. In de huidige situatie is van Wp 66 niets meer van terug
schijnlijke wijze weet te red- te vinden. Ruwweg moet de post gelegen hebben waar nu de bushalte staat
den. “Inderdaad weet Wiefe- tussen DSM (Andeno) en autogarage Arena. Bron: GA Venlo. Foto:
ring zich met grote tegen- Bericht uit de Katholieke Illustratie van 18 februari 1931. Foto: Kees
woordigheid van geest vast Verbeek. Bron: GA Venlo.
te grijpen aan de lantaren
voor op de locomotief. Het is niet duidelijk hoe dit precies
dig door omstanders van
mogelijk is vanuit de als gesloten voertuig beschreven bus
deze ongewone plaats van
en bij de snelheid van veertig kilometer per uur die de trein
vervoer bevrijd.”
heeft. Feit is dat hij de lantaren vastpakt en met de trein
Wordt ook de zestienjarige
wordt meegevoerd tot deze stilstaat. Dan haalt een pasVenraynaar Piet Moorrees
sant hem van de machine. Wiefering is inmiddels buiten
op de locomotief geslinbewustzijn geraakt en komt pas in het ziekenhuis weer bij
gerd? Wiefering vertelt achkennis. Op wat stijfheid na blijft hij ongedeerd.
teraf dat hij de knaap op
het fatale moment nog geOok andere passagiers komen op de loc terecht. Oogzien heeft. Maar “later was
getuige mevrouw Engels van het nabijgelegen café meldt
deze weg.” Als Piet terugge“hoe een vijf- of zestal inzittenden zich tegen de machine
vonden wordt, ligt hij
van den trein trachtten vast te klemmen, althans zulke
“vreeselijk verminkt onder
bewegingen maakten zij.”
de machine, zijn hoofd was
Wie zijn deze inzittenden? Twee ervan kennen we bij naam,
totaal in de schouders
misschien drie. Als de trein na honderdvijftig meter tot
gedrukt.”
stilstand komt, helpt de toevallig passerende radiohandeBakker Cleven uit Horst ziet

nog net hoe de buschauffeur naar de lantaren
grijpt - wat doet hij zelf? maar wordt dan tegen de
grond langs de spoorbaan
gesmakt. Hij breekt allebei
zijn benen en blijft nog
maanden sukkelen.
De Venrayse koopman Van
Leuken herinnert zich
slechts dat hij in de bus
van Piet Moorrees een sigaret aanneemt en de eerste
rook inhaleert: “Toen ik mij
terugvond, voelde ik, dat ik
uit mijn neus bloedde.” Of
Van Leuken nog probeert
zich te redden is onduidelijk.
Nadat Krumm de beide buspassagiers van de locomotief geplukt heeft, beseft hij
dat hij niet veel meer kan
uitrichten. Hij springt in zijn
auto en rijdt naar Venlo om
de politie te informeren.
Onmiddellijk rukken doktoren en kapelaans uit om
medische en geestelijke bijstand te verlenen. Ter
plaatse zijn al twee verpleegsters, die toevallig in
de trein zaten, aan de slag.
Omwonenden doen wat ze
kunnen en ook uit Blerick is
hulp onderweg.
De hulpverleners treffen
een enorme chaos aan.
Overal liggen brokstukken
van de vernielde bus en
daartussen meer en minder
ernstig gewonde passagiers. “Een hartverscheurend gillen en kermen doortrilde de lucht”, meldt de
Nieuwe Venlosche. En: “Een
erbarmelijk gekerm en gekreun steeg op uit den
chaos der overblijfselen,
terwijl enkele inzittenden
stervend langs de spoorweg lagen.” Binnen een
mum van tijd komt ook het
ramptoerisme op gang en
zijn er tientallen kijkers op
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schrijft: “Een gewonde vrouw, met bebloed gelaat, de gebeden der stervenden biddende bij een der zwaar gewonde
medepassagiers....” Behalve zijn vrouw laat Swinkels acht
kinderen achter.
Gerard Peters, vertegenwoordiger van Singer Machines,
loopt een zeer ernstige hoofdwond op en breekt beide
benen. Men vreest voor zijn leven. Zijn vrouw en zoontje
raken licht gewond en kunnen diezelfde dag al terug naar
huis in Venray. Maandagavond laat overlijdt Peters.
Het aantal doden staat daarmee op vier. Er zijn vijf zwaar
en tien licht gewonden.
Onder hen twee leden van wat de krant “de ambulante
bevolking van Horst” noemt, W. Kraus en zijn vrouw. Zij zijn
minder zwaar gewond; wel is mevrouw Kraus “ernstig ziek
door den zwaren schok”. En wel zo ernstig dat zij op vrijdagavond 6 maart alsnog overlijdt. De precieze doodsoorzaak
wordt niet vermeld. Mevrouw Kraus is het vijfde dodelijke
slachtoffer van het autobusongeluk op 14 februari 1931.
Overlijdensadvertentie
17 februari 1931.

Advertentie in de Nieuwe Venlosche Courant van 17 februari

1931.
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de been. Er staat een file
tot aan grinderij De Sondert - zie de kaart bij dit
artikel - en het verkeer
raakt ontwricht.
Nauwelijks tien meter van
de overweg ligt de vijfenzestig jaar oude Franciscus Winckes uit Venray “op
een kussen uit een van de
eerste klasse coupé’s, welke men uit den trein had
genomen.” Hij is er bijzonder slecht aan toe. Zijn
dochter en kleinzoon, die
met hem meereisden zijn
ongedeerd. Ze zitten “geknield aan deze onverwachte stervenssponde in
gebed verzonken.”
Winckes overlijdt ter plaatse.
Boer Peter Johannes Swinkels uit Venray zat samen
met zijn vrouw in de bus.
Hij overlijdt nog diezelfde
dag aan zijn zware verwondingen; zij heeft een
hoofdwonde en een beenbreuk. Misschien zijn zij
het die de Courant be-

Al snel na het ongeluk gaat de belangstelling uit naar de
oorzaak. Een bewaakte overgang, een reguliere trein en
toch de bomen niet gesloten!
De overgang wordt bewaakt door Egberdina Ebben, vrouw
van een spoorwegarbeider en moeder van twaalf kinderen.
De jongste - van haar negentiende zwangerschap - is krap
een jaar jong. De Courant zoekt de dag na het ongeval de
vrouw op in haar woning aan wachtpost 66: “ In hare legerstede troffen wij een doodsbleeke vrouw, droef weenend.
De toch reeds ziekelijke vrouw, die sedert geruimen tijd
onder dokters behandeling was, is thans totaal gebroken.”
Mevrouw Ebben is al zesentwintig jaar in dienst bij NS, ook
haar man werkt bij het spoor. De werkdag loopt van 5:02
tot 17:02. De vrouw ontvangt hiervoor een vergoeding van
ƒ 578,- per jaar, mag ik aannemen - met een toeslag van
een gulden per week vanwege de drukte - er passeren
drieënzestig treinen per dag.
Al langere tijd tobt de wachteres met haar gezondheid en
al eerder heeft ze NS verzocht om lichter werk. Sinds de
geboorte van haar jongste kind zijn de problemen toegenomen. Ze heeft vooral last van duizelingen, waarvoor ze
al sinds 1929 de dokter bezoekt. De fondsarts van NS lijkt
echter maar matig in haar klachten geïnteresseerd, onderzoekt haar nauwelijks maar schrijft wel medicijnen voor.
Overplaatsing naar een lichtere post wordt wel overwogen,
maar er is niets voorhanden met voldoende ruimte voor
het grote gezin.
Op de dag van het fatale ongeluk voelt ze zich niet goed,
slechter dan anders, maar ze denkt dat ze haar werk wel
kan doen. Over de toedracht zegt ze op 16 februari tegen

KLACHTLIED VAN EEN
WACHTERES
wijze: O God, ik leef in nood
Uit het feit dat de dichter
vier doden meldt, blijkt dat
het lied kort na het ongeluk
- in elk geval voor het overlijden van mevrouw Kraus
op 6 maart - geschreven is.
de Venlosche Courant: “Of ik duizelig ben geweest en geen
belsignaal heb gehoord, ik weet het niet, maar plotseling
hoorde ik voor mij de trein, die met een hevigen knal tegen
een voorwerp aanbotste. Ik begreep, dat er een ongeluk
moest zijn gebeurd. “Dat er sprake is van nalatigheid is wel
duidelijk, maar de vraag is of dit verwijtbaar is. De krant is
direct al van mening dat kritisch naar NS gekeken moet
worden. Welk bedrijf haalt het nu in vredesnaam in zijn
hoofd om zo’n zware post toe te vertrouwen aan een
vrouw die én ziekelijk is, én de zorg voor zo’n groot gezin
heeft? “Stel voor, fulmineert de redacteur“ dat een der kinderen een ongeval overkomt binnenshuis, moeder is altijd
alleen thuis en een trein nadert. Wat zal de wachteres dan
doen? Zal zij haar kind in den steek laten of haar post
bedienen? Uit meerdere stemmen van het publiek sprak
verontwaardiging over een dergelijken bewakingsmaatregel.”
Die verontwaardiging is niet alleen in Venlo te horen. In
heel Nederland neemt men het op voor de ongelukkige
spoorwegwachteres. De Nieuwe Venlosche Courant citeert
met instemming ingezonden brieven in andere kranten.
Een Joh. de Roos uit Rotterdam vraagt in de NRC of de
Tweede Kamer niet wil proberen dergelijke toestanden als
in Blerick te veranderen. Hij veronderstelt dat mevrouw
Ebben ontslag zal krijgen, maar kan “de gedachte niet
onderdrukken dat een gedeelte van de schuld, althans van
de moreele schuld, zeker niet op haar schouders drukt.”
Ook J.A.C. Bosch uit Scheveningen gaat er in Het
Vaderland van uit dat mevrouw Ebben ontslagen zal worden en doet een oproep geld in te zamelen: “Een vrouw,
die haar tijd nu eens niet verdoet met cocktail slurpen,

1 o god ik leef in nood
ik heb door mijne schuld gedood
vier menschen onverwacht
waar ik toen niet aan dacht
ik heb jarenlang trouw mijne plicht vervuld
nu heb ik verzuimd een ongeluk door schuld
ik kan geen voet meer gaan
|: ja geheel mijn leven lang
mijn gemoed blijve zeer bang:|
2 ik moeder van een gezin
had tot taak en tot gewin
voor mij zo’n talrijke kroost
een post zoo onverpoost
mijn moederhart was op dat oogenblik
misschien meer op mijne kinderen beschikt
want ach mijn taak was zwaar
meermalen werd ik gewaar
|: ‘k had aan de maatschappij
verlichting gevraagt voor mij:|
3 ‘k vergeet nooit dat oogenblik
vol aller angst en schrik
hoe zoovele menschen daar
als wrakken al te gaar
ik hoor daar nog die verschrikkelijke stoot
die allen daar bracht in den grootsten nood
auto verplinsterde gansch
dood en gewonden thans
|: o god ach sta mij bij
heb met mij medelij:|
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De opmerkingen van de officier van justitie en de advocaat tijdens het proces over kermis- en cabaretliedjes
suggereren, dat meer dichters dan onze marktzanger zich
met het ongeval hebben beziggehouden. Dat klopt. In
Blariacum, Blerke, Blerick verhaalt journalist Gerrit Gommans over het ongeluk. En ook hij heeft een lied, ‘t
Vrouwken van den overweg. Het is geschreven door E. Paoli
en - gezien het refrein - geconcipieerd als een smeekbede tot Moeder Maria. Het werd op muziek gezet en gezongen door niemand minder dan de befaamde Willy Derby.
‘T VROUWKEN VAN DEN OVERWEG
Ik doe m’n werk voor méér dan schamel weekloon.
M’n man is ook in dienst der maatschappij.
Wanneer het huisgezin zich telkens uitbreidt,
Dan komt het spook der armoede nabij.
Als veertien monden daaglijks voedsel vragen,
Wanneer de zorg je droeve ziel vermoordt,
Ben je versuft dan is het te verklaren,
Dat je ‘t waarschuwend signaal niet hoort.
Refrein:
Ik smeek U bij voorbaat om gratie.
Ik bid U: “Ach heb medelij.
Ik vraag U dit slechts voor m’n kinderen,
Wijl ik moeder ben, net als Gij.”
Maar nooit zal ik die droeve dag vergeten,
Toen ik door m’n schuld, ja schuld’ zo zegt de wet
Die autobus met levensblije mensen
Door een daverende sneltrein werd verplet.
Dat doodsgegil zal ik altijd blijven horen.
Dat gat mij nooit, nee nooit meer, uit m n hoofd.
De zwaarste straf heb ik alreeds ontvangen.
Gemoedsrust is voor mij altijd mij ontroofd.
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Tijdens de terechtzitting op 16 juni blijkt NS te beschikken
over brieven van mensen die zich erover beklagen dat de
bewuste overgang vaker niet tijdig gesloten is. Mevrouw
Ebben is er al viermaal voor bestraft.
Getuige-deskundige dokter Meulemans - die de vrouw in
zijn vroedvrouwenschool te Heerlen drie dagen in observatie heeft gehad - meent dat “met medische wetenschap
kan worden verklaard, dat hoogstwaarschijnlijk duizeligheid aanwezig is.” Kennelijk windt hij zich op over de arts
die mevrouw Ebben eerder behandeld heeft, want hij vervolgt “zeer positief, ja eenigszins met verheffing van stem
dat het een misdaad is deze vrouw als wachteres aan te
stellen: “ALS MIJ DESTIJDS WAS GEZEGD, WAT HAAR
SPOORWEGARTS WERD MEDEGEDEELD, ZOUDE IK
REEDS TOENDERTIJD ZIEKENVERLOF EN MEDISCH
ONDERZOEK ONMISBAAR GEACHT HEBBEN”- de hoofdletters zijn van de krant.
Officier van justitie meester Rieter ziet echter geen verzachtende omstandigheden en eist drie maanden hechtenis. Hij
heeft weliswaar medelijden met de vrouw, maar wil zich
door dergelijke gevoelens niet laten misleiden. Rieter vindt
overigens dat er wel erg veel medelijden is opgewekt “in
couranten en wat spr. nog meer geërgerd heeft, in kermisliedjes.”
Advocaat Nederveen bepleit vrijspraak omdat duizeligheid
en flauwte aannemelijk zijn en de vrouw derhalve geen
nalatigheid kan worden verweten. De strafpleiter herinnert
er in zijn pleidooi aan “hoe inderdaad het geheele vaderland van het begin af aan, om zo te zeggen, eenparig te
velde trok in verontwaardiging tegen de Nederlandsche
Spoorwegen en ter verdediging der verdachte en zelfs,
zooals de Heer Officier reeds terecht opmerkte, in cabaretliedjes deze campagne werd voortgezet, hetgeen de
verdediger evenmin toejuichte als het Openbaar Ministerie.”

BERKENLAANTJE NIEUWE STIJL
ort na de oorlog bouwde de gemeente Venlo meer dan vijftig
zogenaamde 'kernwoningen' op de Leutherberg. Deze woningen
bestonden uit slechts één woonlaag met een plat dak. De bedoeling
was er later nog een verdieping bovenop te bouwen, een bewoonbare kapverdieping, als de naoorlogse materiaalschaarste zou zijn
opgeheven. Stadsarchitect Jules Kayser trad op als stedebouwkundig adviseur. In augustus 1948 werden de eerste woningen betrokken. De huur bedroeg vier gulden per week. Enige tijd later besloot
de gemeente de buurt te verfraaien met grasperken, bomen en
struiken. Tuinarchitect De Ruijter maakte een plan voor straatbeplanting, plantsoenen en tuinaanleg. De gemeente zou het groen
onderhouden, wat de bewoners dertien gulden extra per jaar kostte, een kwartje per week. Wethouder Receveur bestempelde het
complex als 'een openbaar tuindorp'. Deze nieuwe buurt stond bij
de Venlonaren al gauw bekend als de 'Bloemenbuurt'. De straten in
deze buurt kregen namen als Dahliaweg, Tulpenweg, Rozenweg en
Acaciaweg.
Gelegen aan de Postweg en ingesloten door de Anjerweg, Bremweg
en Dahliaweg lag een stuk ongeschonden bos, een restant van oude
steilrandbossen met in het middengebied berken en tamme kastanjes en aan de randen vooral eiken en beuken. Voor de kinderen
uit de 'Bloemenbuurt' was dit een ideale speelplek. Het gebied
werd het 'Berkenlaantje' genoemd. Op warme zomeravonden veranderde het zandpad, dat door het gebied liep, in een vrijerslaantje. De twee bankjes die er stonden waren dan doorlopend bezet. In
de herfst kwam jong en oud naar het 'Berkenlaantje' om er kastanjes en beukennootjes te zoeken. Inmiddels is het 'Berkenlaantje'
bebouwd met veertien architectonisch zeer bijzondere woningen.
De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk gehandhaafd.

K
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n 1994 heeft de gemeenteraad van Venlo de nota
'Architectuurbeleid Venlo 1994' aangenomen. Hierin wordt aangegeven hoe het architectuurbeleid in Venlo inhoud dient te krijgen.
"Een gedetailleerde beleidsvisie wordt vastgelegd in een
'Beeldkwaliteitplan'. Dit geeft in woord en beeld de uitgangspunten aan voor het stedebouwkundige en architectonische ontwerp.
Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te
scheppen zodat opdrachtgevers en architecten weten op grond van
welke uitgangspunten en kwaliteitscriteria bouwinitiatieven aan
de Postweg/Bremweg zullen worden beoordeeld."
(Beeldkwaliteitplan Postweg/Bremweg van de gemeente Venlo)

I

Egberdina Ebben wordt - ook in hoger beroep in Den
Bosch - veroordeeld tot een maand hechtenis.
▼

Bronnen.
Franken, Harrie. Liederen en dansen
uit de Kempen, Kempen Pers,
Hapert, 1978.
Nieuwe Venlosche Courant. Diverse edities uit 1931. GA Venlo.
Persoonlijk archief Harrie Franken, Bergeyk.
Gommans, Gerrit. Blariacum, Blerke
Blerick, Drukkerij Limburg, Venlo,
1978.

cigaretjes rooken, dansen enz. (.....) mag toch zeker niet
dupe worden van een, te betreuren, maar zeer begrijpelijke fout en verdient onze volle sympathie.”
Die sympathie krijgt zij, zoals ook uit het lied van onze
marktzanger blijkt. En het is waarschijnlijk dat die alleen
maar toeneemt. De ingezondenbrievenschrijvers Bosch en
De Roos krijgen gelijk, Egberdina Ebben wordt namelijk op
27 maart op staande voet ontslagen. Ze vecht dit aan bij
het scheidsgerecht, dat op 28 april het ontslag bevestigt.
Wel zal NS de mogelijkheid onderzoeken haar een pensioen te geven.
Verder wordt er een rechtzaak tegen haar aangespannen
omdat ze “hoogst roekeloos en onvoorzichtig de overweg
niet gesloten heeft zoodat het derhalve aan hare schuld te
wijten is geweest, dat alstoen aldaar, gevaar is ontstaan
voor het verkeer door mechanische kracht over dien
spoorweg.”
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"De specifieke context van de woningbouwlocatie in een bosachtige omgeving stelt hoge eisen aan de architectonische kwaliteit van de villa's. "
(Beeldkwaliteitplan)
"We hebben zoveel mogelijk bomen laten staan. Materiaalkeuze: hout, glas, steen. Het toilet in de hal dient als visuele afscheiding van een van
de twee terrassen," zegt architect Hans Janssen uit Baarlo.
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"Het bestaande bos bepaalt in hoge mate de identiteit en de kwaliteit van de woningbouwlocatie. Het 'wonen in het bos' is zeer specifiek en
bepaalt de beeldkwaliteit."(Beeldkwaliteitplan)
"Uniek voor het gebied Postweg/Bremweg is, dat het de enige plek in heel Nederland is waar in een reeds bestaand bos gebouwd mag worden,'"
aldus J. van Beek uit Venlo, architect van deze villa.

13

"Gelegen aan de oostelijke
stadsrand tussen de Postweg en
de Bremweg met een oppervlakte van ongeveer 2,16 ha. is deze
unieke plek geschikt voor een
ruime verkaveling en extensieve
bebouwing, waarbij het boskarakter zoveel mogelijk kan worden behouden."
(Beeldkwaliteitplan)
"Wij hebben zorgvuldig gekeken
naar de uitgangspunten van het
Beeldkwaliteitplan en hebben
gekozen voor massa-opbouw
met een duidelijke materiaalkeuze, passend in de bosachtige
omgeving," zegt architect Venhuizen uit Eindhoven.

"De woningen dienen plat te worden afgedekt, danwel passende
varianten hierop, zoals bijvoorbeeld een lessenaardak met flauwe dakhelling." (Beeldkwaliteitplan)
"De hoge voorgevel en de open hal zorgen voor lichtinval van voor
naar achter door het hele huis. Voor komt de zon op, achter gaat hij
onder. De werkkamer op de eerste verdieping kijkt uit over de hei. Aan
de achterkant is een halfronde glazen wand met uitzicht op de tuin,"
zegt architect Bart Smeets uit Venlo.
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"In het gebied Postweg/Bremweg is er van uitgegaan dat de woningen een min of meer gelijkwaardig karakter hebben en een eigentijdse uitstraling." (Beeldkwaliteitenplan)
"Heel trots zijn we op het zuid-west gelegen dakterras, waar je de zon kunt zien ondergaan. Ons huis is ons visitekaartje," zegt architecte en
tevens bewoonster Gritt Hartmann.
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"Voor het kleurgebruik van de gevels wordt de voorkeur gegeven aan wit- en grijstinten. Dit vanwege het contrast met de bosrijke
omgeving." (Beeldkwaliteitplan)
"Als tegenhanger van het groen van de bomen hebben we een lichte kleur gekozen voor de gevel en hier en daar een rood accent, bijvoorbeeld bij de voordeur," aldus architect Silvrants uit Panningen.
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NOVEMBER

verkleuren zonder klacht;
nauw dralen zij nog tussen
de morgen en de nacht.

Al naar de maanden schrijden
de kring der oude maan
en overrijpe zomers
ontbinden en vergaan

ontroert ons, die nog leven
--maar vreugdeloos en wreed
de kansen overwegen
van dood en oorlogsleed--

dit sterven zonder vrezen
en vrij van rouw en pijn,
dat telkens zich bestendigt
in weemoed en in wijn.

Cor Deneer,
journalist/dichter (1917 - 1976)
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COR DENEER (1917 - 1976)
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De dagen in November

DE STAAIJ
J A C Q
IN

G R U B B E N

BLERICKENAREN LEEFT
DIE SFEERVOLLE, REUSACHTIGE PINKSTERKERMIS VAN 1993, DIE WERD GEHOUDEN
PAL TEN NOORDEN VAN DE STADSBRUG. DAT GEBEURDE TER GELEGENHEID VAN HET 650-JARIG BESTAAN VAN
DE STAD VENLO. TIJDENS DIE KERMIS VOER ER OOK EEN
VEERPONTJE OP EN NEER NAAR DE VENLOSE OEVER.
OP DE PLAATS AAN DE BLERICKSE OEVER, WAARVANDAAN DAT PONTJE NAAR DE OVERZIJDE VERTROK, LAG
EEUWENLANG HET MARKANTE HUIS ‘DE STAAIJ’. HET
HAD VIER FUNCTIES, NAMELIJK VEERHUIS, SCHIPPERSHERBERG, BROUWERIJ EN BOERDERIJ. EEUWENLANG
LAG HET OP BLERICKS GRONDGEBIED EN PAS IN 1812
WERD HET BIJ DE STAD VENLO GEVOEGD. HELAAS
OVERLEEFDE DE STAAIJ DE TWEEDE WERELDOORLOG
NIET. NA DE OORLOG WERDEN DE PUINHOPEN OPGEDE HERINNERING VAN VEEL

HIJ NOG STEEDS VOORT.

DE LOCATIE
Daar waar de Garnizoensweg
rechts van de Frederik Hendrikkazerne uitkomt op de
Horsterweg, lag vroeger vlakbij de Maasoever op een lichte verhoging het zeer markante gebouw dat de Staaij heette. Vandaaruit ging de weg
van Keulen over Venlo verder
naar Den Bosch. Een gedeelte
van de huidige Horsterweg is
daar nog een restant van. Ter
hoogte van de Grubbenvorster boerderij Groot-Raaij was
er in deze weg een aftakking
naar Nijmegen via de Meerlose Baan. In een wegenoverzicht van de gemeente Maasbree uit 1816 heette deze ‘(...)
de weg over Meerlose ban na
nieumeegen van het vherhus
de Stay na Gribenvorst (aen
de Stay en S.Annencapel
slegt)’. In diverse archieven
bevinden zich talloze kaarten
van Venlo en omgeving waar
de Staaij zeer duidelijk op is
afgebeeld. De een wat meer
natuurgetrouw dan de ander.
De oudst bekende kaart met
een afbeelding van het
gebouw is die van Jacob van
Deventer van omstreeks
1560. Daarop ziet men op de
Blerickse oever recht tegenover de stad Venlo een summiere afbeelding van een
gebouw dat niet anders dan
de Staaij kan zijn. Een vrij
natuurgetrouwe weergave van
het huis is te zien op een kaart
van Venlo uit 1741 en gete-

RUIMD EN VERDWEEN HET OUDE VEERHUIS VOORGOED
UIT BEELD. IN

BLERICK LEEFT DE NAAM NOG VOORT IN
STAAIJWEG, DIE VAN SUR MEUSE TOT AAN DE
VENRAIJSEWEG LOOPT. EN - ENIGSZINS ONWEZENLIJK IN HET GEMEENSCHAPSHUIS ‘DE STAAY’ AAN DE
WITHERENSTRAAT. HET ENIGE PUNT VAN OVEREEN-

DE

KOMST TUSSEN BEIDE GEBOUWEN IS DAT ER ALTIJD
VEEL ‘VOLK’ KWAM EN KOMT. STAAIJ BETEKENT ANKERPLAATS; OOK WEL RUST- OF HALTEPLAATS.

kend door Jan de Beijer, een
bekend topografisch tekenaar
uit de 18e eeuw. Daarop ziet
men op de linker Maasoever
de twee topgevels waartussen
een lang zadeldak, die de
Staaij ook nog in de 20e eeuw
kenmerkten. Vanuit de Maas
gezien lag er vóór de Staaij
een muur, die min of meer de
functie van waterkering vervulde.
De Staaij heeft eeuwenlang op
Blericks grondgebied gelegen.
Ook toen vlakbij in 1461 een
versterking werd aangelegd.
En ook toen de Spanjaarden
op 17 september 1641 - SintMichielsdag - begonnen met
de aanleg van het fort SintMichiel. Het fort lag op
Venloos grondgebied.

Zoals bekend veranderde er
met de komst van de Fransen
heel wat. Ondermeer zou de
aanleg van de waterweg tussen de Schelde (Antwerpen),
de Maas (Venlo) en de Rijn
(Mülhausen) onder de naam
‘le grand canal du Nord’ voor
de Staaij grote gevolgen hebben. Het kanaal zou daar via
een sluis in de Maas uitmonden. De plannen werden echter niet voltooid. Wat wel
doorging was het bij Venlo
voegen van de Staaij op 5
augustus 1811. In de erop
betrekking hebbende publicatie van de prefect van het departement van de Roer stond
dat het huis ‘(...) faisant partie
de la commune de Bléric
(Roér) au territoire de la com-

mune de Venlo dans laquel
elle est enclavée.’ In artikel 1
werd vermeld dat ‘La maison
dite Staye avec son jardin faisant aujourdhui partie de la
commune de Bléric (Roér)
sont réunis à la mairie de
Venlo (Meuse Inférieure)’. De
Venlose burgemeester schreef
op 14 oktober 1811 aan zijn
Maasbreese ambtsgenoot dat
die ‘réunion’ had plaatsgevonden, omdat de Staaij en aangehorigheden ingesloten waren door de fortificaties van
het fort Sint-Michiel, dat
Venloos grondgebied was. De
Maasbreese burgemeester
werd verzocht alles wat de
Staaij betrof in de Maasbreese
administratie door te halen,
zodat er geen ‘double emploie’ zou ontstaan. Venlo zou
de woning c.a. dan met
ingang van het jaar 1812
administratief overnemen. En
zo geschiedde.
En toen Blerick, Hout-Blerick
en de Boekend op 1 oktober
1940 bij de gemeente Venlo
werden gevoegd, veranderde
er wat de Staaij en omgeving
betrof dus niets. Het gebied
rond het vroegere fort heette
tot die bewuste dag ‘Over de
Maas’.
Het huis had het aanzicht van
een boerderij en bestond uit
een voorvleugel tussen twee
eenvoudige topgevels en twee
lagere zijvleugels. De daken
waren zadeldaken. Het geheel
was aangelegd om een rechthoekige binnenplaats, die aan
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de zijde van de Horsterweg
open was. In een hoekkamer
bevond zich een betegelde
open haard met een koperen
omraming in de stijl Louis XV.
De muren van een andere
kamer en de gang waren betegeld met bruine en blauwe
tegeltjes. In het gebouw bevond zich een tamelijk beschadigd tegeltableau ‘Ecce Homo’
voorstellend.

De Staay,
detail uit bovenstaande
pentekening van Jan de
Beijer, ’Venlo, langens de Maes
te sien, 1741’.
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HET VEER
De Staaij is eeuwenlang onlosmakelijk verbonden geweest met
het zogenaamde Venlose veer. Op de tekening van De Beijer is
links van het veerhuis in de Maas een aanlegsteiger te zien,
waaraan twee schepen liggen afgemeerd. Die steiger was tevens
de aanlegplaats van het veer. Een veerpont heeft eeuwenlang de
verbinding tussen de beide Maasoevers gevormd. Toen het dorp
Venlo op 1 september 1343 tot stad werd verheven, is daarvan
een fraai document opgemaakt. Daarin stonden alle rechten en
plichten van de jonge stad genoemd. Een van de de passages
luidde ‘(...) uytgenome die lyfgewinne vanden Veerscepe van

in leen gehad, waarna zij het
aan de stad Venlo verkocht,
die het tot november 1798 in
leen hield. Toen werd namelijk
de Franse wet van kracht volgens welke de overheid de
voor het publiek verkeer
bestemde veren onteigende.
De leenhouders c.q. pachters
kregen een schadevergoeding.
Zoals de gewezen pachter van
het Venlose veer, Schaffers,

Venle (...) alst nu is ende van auders geweest heeft (...)’. Met
andere woorden vóór de stadwording van Venlo bestond het
veer al. Alleen is niet bekend of de locatie hetzelfde was.
Waarschijnlijk wel, want waarom zou men een zo gunstige
plaats voor een veerstoep aan beide oevers veranderen? Aan de
Venlose oever lag de aanlegplaats - ‘aan de Bath’ geheten ongeveer ter hoogte van de huidige Bolwaterstraat/Lichtenberg.
Bij die aanlegplaats stond toen ook een houten veerhuisje en in
de stadsmuur was voor de mensen die per veer de oversteek
hadden gemaakt een kleine poort. De wagens die de oversteek
hadden gemaakt, kwamen waarschijnlijk door de Maaspoort in
de stad. In de zeventiende eeuw werd het veer vervangen door
een gierpont. Dit was een voor anker liggende platte boot die
door de stroming van de ene naar de andere oever voer of gierde. Door een lange ketting was de pont met een anker verbonden, dat een flink stuk stroomopwaarts midden in de Maas lag.
Meestal liep die ketting via een of meer kleine gierbootjes naar
de pont. Men moet zich wel realiseren dat de waterstand in de
Maas vroeger niet zo constant was als na de kanalisatie van de
rivier. Vooral ’s zomers was de waterstand soms erg laag, zodat
de veerpont c.q. gierpont een heel stuk van de Staaij af aanlegde. Bij extreem hoog water en bij ijsgang was de oversteek
gevaarlijk en werd er vaak een toeslag op het veergeld gezet. In
eerste instantie had de graaf, vanaf 1339 hertog, van Gelre het
veerrecht van het Venlose veer. In de vijftiende eeuw gaf hij het
veer in leen, onder andere in 1427 aan Lambert Mercator en
diens erfgenamen. Deze familie heeft het Venlose veer tot 1657

die 14.270 franks en 30 centimes kreeg. In juni 1815 werden Nederland en België samengevoegd tot het koninkrijk
Nederland onder koning
Willem I. Het Rijk hield voorlopig via de Domeinen de veerrechten in handen. In datzelfde
jaar probeerde de stad Venlo
de rechten op het veer terug te
krijgen. Pas in november 1827
kreeg de stad antwoord op het
rekwest aan de koning; helaas
afwijzend. Ook tijdens de Belgische periode van 1830 tot
1839 probeerde Venlo de
veerrechten terug te krijgen.
Via de administratieve weg
mislukte deze poging eveneens. Hierop daagde Venlo de
administratie der Domeinen
voor het gerecht. In augustus
1836 wees de Roermondse
rechtbank de Venlose eis af.
De derde poging ondernam
de stad in juni 1839 toen Limburg weer onder Nederlands

bestuur kwam. Ook hier kreeg
het stadsbestuur in 1841 nul
op het rekwest en gaf het zich
gewonnen. Het Venlose veer
bleef een rijksveer.
HET EINDE VAN HET VEER
In verband met het doortrekken van de spoorlijn Maastricht-Eindhoven werd op 18
september 1865 de spoorbrug
over de Maas tussen Venlo en
Blerick geopend. Deze werd
ook opengesteld voor voetgangers en rijtuigen. Ondanks
het feit dat het veer bij de
Staaij een van de drukste
veren van Limburg was, werd
het opgeheven. In 1883 ontstonden ten gevolge van de
opening van de spoorlijn
Venlo-Nijmegen op de brug
dagelijks lange wachttijden. In
verband daarmee kreeg oudveerman Gradus Broekmans
verlof om personen over te
varen. Dit veer lag ten zuiden
van de oude plaats. Daarnaast
zette ene Charles Nelissen
personen, kruiwagens en hondenkarren over bij het oude
veer tussen de Venlose Maaspoort en Van den Pasch c.q.
de Staaij. Deze veerdiensten
werden spoedig opgeheven en
daarmee verdween het veer
voor lange tijd uit het beeld.
Toen in mei 1940 de Maasbruggen waren opgeblazen,
was er geen oeververbinding
meer. Na overleg met de Duitse autoriteiten verleende de
Venlose burgemeester op 11
mei van dat jaar toestemming
aan G. Zaeyen om voor eigen
rekening een veerdienst tussen de lage loswal en de Staaij
te beginnen. Op 2 juni nam de
gemeente de veerdienst over.
Het veer voer op en neer met
behulp van een langszij liggende sleepboot, waardoor
een stoompontveer ontstond.
Dit zeer drukke veer heeft
dienst gedaan tot 1 maart
1941.

PACHTERS VAN HET VEER
De landsheren, andere personen of instellingen die de veerrechten hadden, exploiteerden hun veer niet zelf. Zij verpachtten het
voor de tijd van twaalf, negen, zes of drie jaar. De pachters op
hun beurt namen een of meerdere veerlieden in dienst, die zorg
droegen voor het overzetten van mensen, goederen, vee en
wagens. Wat betreft het Venlose veer kennen we een aantal
pachters. In 1589 was dat bijvoorbeeld Alaert Kuyten. Hij werd
ook wel veerman genoemd. Maar gezien zijn verwantschap met
de vermogende Venlose patriciërsfamilie Mercator was hij waarschijnlijk pachter van het veer en had hij een veerman in dienst.

In het gebouw De Staay bevond zich een tamelijk beschadigd
tegeltableau ‘Ecce Homo’ voorstellend.

In de Franse tijd was de reeds eerder genoemde Schaffers pachter. In 1829 werd de veerpont plus paardenaak, boot, lichters,
ankers, kettingen en kabels geschat op 2900 gulden. Aan vaste
kosten werd een bedrag van 400 gulden per jaar geteld. Het ‘teeren en leveren van gereedschappen en klein touwwerk is ten lasten des pachters’. Bekende pachters in de vroege 19e eeuw
waren J. Renette, H. Mingels en Jos Linskens. Laatstgenoemde
pachtte het veer in 1830 voor een bedrag van 2399 gulden. In
de strenge winter van dat jaar werd hem een poets gebakken
door de Blerickse koopman Paul Herman Titulaer, eigenaar van

Sur Meuse. De Maas was
dichtgevroren en Linskens
had bij de Staaij een geul in
het ijs laten hakken, zodat zijn
veerman toch kon overvaren
en, wat het belangrijkste was,
veergeld kon innen. Titulaer
weigerde dat te betalen en
reed met paard en wagen over
het ijs op en neer om 182
manden kolen van de Venlose
haven naar Blerick te transporteren.
Wat al de genoemde pachters
van het veer gemeen hadden
was dat ze geen relatie hadden
met de Staaij. Dat was wel het
geval met Jan van Doesborgh
die het veer met ingang van 17
januari 1726 van ‘(...) Borgemeester, schepenen en Raedt
der stadt Venlo (...)’ pachtte
voor de tijd van twaalf jaar.
Tegelijk met het Venlose veer
pachtte hij ook het Blerickse
veer van de stad Venlo. Dit
laatstgenoemde veer, dat ter
hoogte van de Blerickse kerk
op en neer naar de Venlose
oever voer, had de stad in
1693 gekocht van de heer van
Kessel Caspar van Merwijck
en zijn vrouw Agnes.
Van Doesborgh was in 1708
getrouwd met Petronella van
Boven, die de Staaij van haar
ouders Michiel van Boven en
Agnes Versmissen had geërfd.
Na het ‘uijtbranden’ van twee
kaarsen, tijdens welke gehoogd kon worden, verbleef
het veer aan Jan de Bruijn, die
verklaarde namens Van Doesborgh te handelen.
Uiteindelijk pachtte Van
Doesborgh beide veren voor
een bedrag van zeshonderd en
zeventig gulden brabants per
jaar. In de bewaard gebleven
pachtakte staan ook de veertarieven vermeld. Het overvaren
van een molensteen bijvoorbeeld kostte een goudgulden.
En ‘(...) eene karre met turf en
brandthoudt twee en een halven stuijver, in groot water
vier stuijvers (...) van eenen
mensch een oort stuijvers, in
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hoog water dobbel’. Voor een
paard anderhalve stuiver, en
voor een koe, schaap of varken telkens één stuiver. Dat er
ook over de weg goederen
naar Venlo werden aangevoerd, blijkt onder meer uit het
tarief ‘van een wagen met timmerhoudt van elck peerdt daerinne gaende eenen blamuiser,
(...) van een voeder wijn
eenen halven rixdaler’. Zoals
uit de tarievenlijst blijkt, moest
bij hoog water het dubbele
tarief worden betaald. Bepaalde met name genoemde personen en goederen waren vrijgesteld van betaling van het
veergeld. Onder meer de militairen die vanuit Venlo wacht
moesten lopen op het fort
Sint-Michiel. Ook personen,
personeel en goederen van de
adelijke familie Van Merwijck
uit Kessel genoten vrije overvaart. En ten slotte hoefde de
stad Venlo geen veergeld te
betalen voor alle materialen
‘(...) wat namen die soude
mogen hebben (...)’, die ten
behoeve van de stad overgezet
moesten worden. De pachter
was verplicht de tarieven op
een plaat te vermelden en deze
aan een van de masten van de
ponten te bevestigen. De
pachter was bovendien verplicht ‘(...) op sijne kosten te
besorgen (...) van knechten,
anckers, touwen, kettingen
ende andersints (...)’.
Wanneer er hoog water was
en de gierpont dus niet kon
worden gebruikt, moest de
pachter zorgen voor ‘(...) eene
suffisante ponte offte aeck om
daermede over te vaehren
(...)’. Zo zijn er in de loop van
de eeuwen talloze pachters en
vooral veerlieden geweest die
hun dagelijks brood op het
Venlose veer verdienden. Het
veerhuis de Staaij zal daar
ongetwijfeld een graantje van
hebben meegepikt in de vorm
van wachtende passanten en
veerlieden.
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DE STAAIJ EN ZIJN BEWONERS
Zoals al gezegd heeft de Staaij tot 1812 onder Blerick geresorteerd. In het Blerickse kerspelarchief zijn dan ook veel gegevens
over het huis en zijn bewoners bewaard gebleven.
De tot nog toe oudste gegevens over de Staaij staan vermeld in
de Kesselse tynslegger van Blerick over de jaren 1441 tot 1515.
Daarin wordt zeker vier maal land genoemd vlak bij ‘den guede
van genen Stay; achter den Stade; den gude van ge Stade; achter den Stade; den Staecamp’. En eenmaal wordt vermeld ‘Item
op Stade 2 summeren haver’, die betaald moesten worden op

De Staay, vanuit Venlo gezien.

Sint-Thomasdag oftewel 30 november. Een van de oudst bekende eigenaren of pachters was Reinier up den Stay die in september 1592 werd genoemd. Dezelfde Reinier kwam ook voor
op de lijst van nieuwe erven uit 1609. In een van de leggers uit
de 16e eeuw van de Hout-Blerickse laathof van Kessel kwamen
als bezitters van de Staaij voor Johan Ploenis en zijn zus
Gertruijt. Op 7 augustus 1618 werd in Venlo geboren Theodorus
zoon van Jan Ploenis van Dülcken en Maria. En volgens de
Venlose geschiedkundige Jan Verzijl was de Staaij rond 1629
eigendom van de broers Derick van Schundelen, ook wel
genoemd Van Dulicken, en Willem Ploenis, priester. Geen van
beide woonde echter op de Staaij, maar wel de pachter Thijs
Renckens. In een burgerlijk proces kwam in augustus 1630
dezelfde Derick van Schundelen voor. Er was daar sprake van
‘seeker goet als huijs ende landerie genoemt op den Stay
onder ’t gericht van Blerick gelegen den voorschreven debiteur
toegehoirich ende van sijne patrimonie hergecomen’. Op 8 mei
1622 werd er in Blerick een tweeling, Johannes en Jacobus,
gedoopt. Hun ouders waren Theodorus op den Staeij en
Gertrudis. Toen de Spanjaarden op Sint-Michielsdag 1641
begonnen met de aanleg van het Fort Sint-Michiel verloor, zoals
vele Blerickenaren en Venlonaren, ook de Staaij een stuk grond
en wel ‘eenen morgen drij vierdell’.
De volgende eigenaren van de Staaij waren Goris Versmissen en
zijn vrouw Catharina Brumioel, die de 7e oktober 1643 in Blerick
waren getrouwd. Op Sint-Andriesdag - 30 november - 1657

werd Goris aan de Staaij
behand; tegenwoordig zouden
wij zeggen dat de eigendom
op hem werd overgeschreven.
Dat Versmissen tevens herbergier was, blijkt uit een
declaratie van hem aan de stad
Venlo. In deze declaratie staat
het door hem ten behoeve van
de stad Venlo geleverde bier
van 14 september 1658 tot
medio januari 1659. Geleverd
waren 39 kannen Luijcker bier
voor 5 gulden en 1 ort stuiver.
Goris Versmissen werd op 2
december 1673 op het Blerickse kerkhof begraven. Zijn
vrouw hertrouwde op 16
februari 1676 met de weduwnaar Leonard Bitsen uit
Blerick. Dit echtpaar bleef op
de Staaij wonen, zoals blijkt uit
de hoofdschat van 3 februari
1677. Daarin werd ‘Lenaert op
den Stay’ aangeslagen voor 8
gulden en 10 stuivers. In april
1680 betrof de aanslag in de
hoofdschat ‘man ende vrou,
een knecht, vijer maeght’. Die
vier meiden werkten waarschijnlijk in de herberg, terwijl
de knecht onder meer boerenwerk verrichtte. Want op de
Staaij werd vee gehouden, terwijl tot het bezit ook akkerland
hoorde. Het veebezit varieerde
van 1 koe en wat kleinvee in
1631 tot 2 koeien in 1706.
Catharina Brimouil overleefde
ook haar tweede man, want
deze overleed op 22 juli 1684.
Nog vóór het overlijden van
haar tweede man liet zij haar
zoon Geurt Versmissen aan de
Staaij behanden en wel op 7
januari 1684. Zij bleef zelf echter tot haar overlijden op 18
juni 1702 op de Staaij wonen.
Op het oude kerkhof naast de
huidige Blerickse Sint-Antoniuskerk bevinden zich zowel
het grafkruis van haar en haar
eerste man Goris Versmissen
als dat van haar tweede man
Leonard Bitsen.
Catharina’s dochter Agnes
Versmissen was in 1686 getrouwd met de uit Venlo af-

komstige Michael van Boven.
Na het overlijden van haar
moeder werd de Staaij op 27
juli 1702 door haar man gekocht. Bij het begin van de
Spaanse Successieoorlog in
1702 werd de stad Venlo belegerd. Bij de toen ontstane
vuurgevechten werden de
stad, het fort Sint-Michiel en
Blerick zwaar beschadigd. Ook
de Staaij liep schade op. Die
werd als volgt beschreven:
‘d’erfgenaemen van Catelijn
Brumouill 4.000 pondt hoeij,
800 busselen stroeij mitgaders door de gealleerdens aen
het huijs beschaedight ten
minste ad 50 rijxdaelers’. Die
geallieerden waren onder
meer de Nederlanders en de
Pruisen. De man van Agnes
overleed enkele jaren later en
zij hertrouwde op 2 oktober
1705 in Roermond met de uit
het Waalse Flémalle afkomstige Maasschipper Mathieu
Houba. Deze deed al eerder in
onze contreien zaken. Want op
23 juni 1690 werd hij tot burger van Venlo aangenomen en
beëdigd. Hij betaalde daarvoor
60 rijksdaalders plus één rijksdaalder voor een leren blusemmer. Zij woonden op de
Staaij. Daar woonde bovendien Jan van Boven, een zoon
uit Agnes’ eerste huwelijk, die
op 3 maart 1706 aan de Staaij
werd behand. Al met al een
enigszins onduidelijke situatie
wie nu eigenlijk de hoofdbewoner was. In 1706 werd Catelijn op de Staeij in de beestenschat aangeslagen. Dat is
Catharina Brimouil die dan al
bijna vier jaar dood is; gemakzucht van de schatbeurder! In
1707 werd Matthij Houba op
den Staeij in de hoofdschat
aangeslagen.
Vervolgens werd in 1711,
1713 en 1714 Jan van Boven
aangeslagen in de beesten- en
de hoofdschat. Vanaf 1716 tot
en met 1722 kwam Houba
alleen voor als aangeslagene
in de verschillende schat-

tingen. Deze was ook pachter/bezitter van het marktschip dat
tussen Venlo en Mook op en neer voer. Dit was een schip dat in
geconcessioneerde vaste diensten voer, personen en stukgoederen vervoerde en gebonden was aan vaste vertrektijden. Het
recht om deze dienst te onderhouden, werd door de stad Venlo
verpacht. Kennelijk gingen de zaken op een gegeven ogenblik
niet goed. Zo hadden hij, zijn vrouw en de kinderen uit haar eerste huwelijk een fikse schuld aan twee Dordrechtse kooplieden,
De Bruijn en Cloens, van 1950 gulden Cleefs voor geleverd hout.
En op 27 oktober 1715 verkochten hij en zijn vrouw dan ook
‘hun marcktschip, peerden, touwen, mast, seijl, aken en alle
meubelen int selve schip gheene uijtgesondert, wie insgelijck
alle mobilien in haer huijs op den Staeij, beesten, peerden, verckens, ’t gewas opt velt (...) en sulx voor de somme van 1.839
gulden 7 stuijvers hollants’. De kopers waren de erfgenamen
van Peter de Bruijn, tijdens zijn leven ontvanger te Dordrecht.
Dat er op de Staaij ook bier werd gebrouwd en getapt en herberg
werd gehouden, blijkt uit de lijsten van handel en nijverheid van
1717/18. Daarop kwamen Houba en zijn vrouw voor als bierbrouwer en maltmaker. En bovendien als tappers van bier, wijn
en ‘hitsige waters’; dat laatste staat voor brandewijn. Na het
overlijden van Jan van Boven liet Wilhelmus Stappers uit Venlo
zijn 9-jarige zoon Gerardus op 12 december 1726 aan de Staaij
behanden. Stappers was in 1712 getrouwd met Anna Catharina
van Boven, één van Agnes van Boven-Versmissen’s dochters.
Toen Agnes Versmissen op 30 december 1727 overleed, hertrouwde Mathieu Houba acht maanden later met de zesentwintig jaar jongere Petronella Engels en verdween van de Staaij.
Dan volgt er een periode van ongeveer twintig jaar waarin niets
of bijna niets bekend is over de bewoners van de Staaij. Onder
meer omdat er toen in allerlei gemeentelijke overzichten alleen
maar de naam van het huis werd genoemd. Op 2 november
1724 was de bewoner van de Staaij twee dagen voor het kerspel
Blerick met paard en wagen naar Geldern geweest. En toen op
20 juli 1725 in Blerick een overzicht van bezitters van paarden
werd opgemaakt, kwam daar Wilhelmus Stappers voor als bezitter van één paard. Of Stappers lang op de Staaij heeft gewoond,
is niet bekend. Ergens tussen december 1726 en april 1744
moet de Staaij behand zijn aan Petronella van Boven, echtgenote van respectievelijk Jan van Doesborgh en Augustinus Gijsen.
Of en wanneer zij op de Staaij heeft gewoond, is eveneens onbekend. Het is echter wel een feit dat zij op 22 januari 1744 op de
Staaij haar testament maakte. Daarin werden als haar erfgenamen haar zeven kinderen uit haar eerste huwelijk en haar tweede man genoemd. De drie getrouwde dochters hadden bij hun
huwelijk ieder al 100 ducatons gekregen. De vier overige kinderen moesten dit bedrag ook nog krijgen, liefst nog tijdens het
leven van hun moeder. Zoon Michiel, die geestelijke was, kreeg
de helft van de gierpont en alles wat daar bijhoorde evenals het
recht en gebruik van het ‘packhuijs op den werff aen de haven’
van Venlo. Deze Michiel van Doesborgh overleed op 20 juni
1796 als pastoor van Buggenum. Haar tweede man kreeg naast
geld onder meer haar gouden trouwring en ‘eene van de beste
bedden met toebehoren’.
Na het overlijden van Petronella van Boven in februari 1744
werd op 7 april 1744 aan de Staaij behand schoonzoon
Antonius Teunissen. Hij was getrouwd met Maria Catharina,
dochter van Petronella van Does-borgh-Van Boven. Dit echt

paar, met name Maria Catharina, heeft lang in het huis
gewoond. Haar eerste man
overleed op 25 augustus
1748, waarna zij op 19 januari
1749 hertouwde met de uit
Kessel afkomstige Peter
Claessens. Deze overleed op
20 januari 1753. Uit het eerste
huwelijk werden in juni 1744,
mei 1746 en november1747 te
Blerick drie kinderen, Anna,
Gerard en Hendrik, geboren,
dus mag men ervan uit gaan
dat dit echtpaar zeker sinds
juni 1744 op de Staaij woonde. Na het overlijden van haar
eerste man liet Maria Catharina haar 7-jarige zoontje Willem Theunissen aan de Staaij
behanden. Dit zoontje is kennelijk jong overleden, want op
10 december 1750 werd Peter
Claessens, haar tweede man,
aan de Staaij behand. Ook
deze behanding duurde niet
echt lang, want na het overlijden van Claessens liet Maria
Catharina zich op 22 december 1757 zelf behanden. Op 27
december 1757 stond in de
Blerickse hoofdschat vermeld
‘Weduwe Claessen op haer
eijgen eerf kleijn koeter’ en zij
was herbergier en wijntapper.
Bovendien had zij één knecht
en één meid. Er werd toen
kennelijk geen bier meer gebrouwd op de Staaij.
Tijdens de Zevenjarige Oorlog
werden er door de Fransen in
1757 onder meer Blerick leveranties in natura aan de bevolking opgelegd. Maria Catharina moest een hele waslijst
goederen leveren, zoals 2000
pond nagras, 1000 pond klaverhooi, 15 malder haver en
twee koeien.
Zoals in iedere herberg gebeurde er ook in haar herberg
wel eens iets onplezierigs. Op
18 juni 1758 zat de Blerickse
akkerknecht Jacob Linssen in
de herberg van de weduwe
Claessens ‘drinckende eene
kanne bier en in compagnie
sijnde mit seekeren Ruth’.
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Deze stootte per ongeluk een
kan bier van de tafel. Hierna
bemoeide de scheepsknecht
Acol zich met de zaak en er
ontstond ruzie. Acol stak
Linssen ‘tot twee mael toe mit
een mets’; eerst in zijn linker
arm en daarna in zijn rechter
borst. De weduwe Claessens
en haar knecht Anthoon Eck
getuigden voor Jacob Linssen.
Op de lijst van grondbezitters
van 1765 kwam de weduwe
Claessen voor als bezitster
van zes morgen akkerland en
vier morgen weiland, waarvan
de waarde werd geschat op
550 rijksdaalders en de verpachte landerijen brachten 22
rijksdaalders per jaar op.
Alleen uit haar eerste huwelijk
werden kinderen geboren.
Een daarvan, Anna Theunissen, werd de volgende
bezitster c.q. bewoonster van
het oude veerhuis. Zij trouwde
liefst vier maal.
Achtereenvolgens waren dat
in november 1763 Jan Clemens, in juli 1768 Gerard
Broeckers, in juli 1783 Urbanus Titulaer en in juli 1787
Peter Lambert Painsmaij.
Alleen uit de twee eerste huwelijken werden kinderen
geboren. Op 10 februari 1768
kwam zij als weduwe Clemens
voor in de hoofdschat. Dus
woonde zij al geruime tijd op
de Staaij voordat haar moeder
er op 25 oktober 1778 overleed.
Na diens overlijden maakte
schoonzoon Gerard Broeckers een overzicht van haar
financiële ontvangsten en uitgaven over de jaren 1776/78.
De ontvangsten bestonden
voornamelijk uit de opbrengsten van pacht van landerijen
en de huur van haar huis aan
de Vleesstraat in Venlo.
Wanneer men de pacht kwam
betalen, werden de brengers
getracteerd. Getuige de 13
stuivers die werden uitgetrokken ‘voor ’t tracteren der luijen
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die de baendthuijre gebraght hebben’. In die jaren werden er
nogal eens reparaties aan de Staaij verricht door timmerman
Willem Bollen, metselaar Christiaen en smid Peter Janssen. Ook
werden allerlei bouwmaterialen aangeschaft, zoals plavuizen,
spijkers, stenen, kalk en ‘ijserwerk’.
Een van de aardigste uitgaven was de opdracht ‘voor koeijhaer
onder de kalck te mengen’; waardoor de metselspecie steviger
werd en beter hechtte. Medische kosten kwamen in de uitgaven
veelvuldig voor, onder andere ‘aen de heer medicinae Docter
Erckenraedt’. Tegen het einde van haar leven ‘voorsien sijnde
met de H.H. Sacramenten’ moest er aan ziekengeld liefst 40 gulden en 13 stuivers Cleefs worden betaald. En de kosten voor de
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begrafenis bedroegen liefst 115 gulden en 18 stuivers. Op 13
maart 1779 werd haar inboedel verkocht, voornamelijk bestaande uit huishoudelijke artikelen, beddegoed, kleding en enkele
sieraden. Het duurste artikel was ... ‘een voegelskooij’, die 14
gulden opbracht. De achtendertig kopers betaalden in totaal 456
gulden en 9 stuivers voor de inboedel. Als de weduwe Urbanus
Titulaer had Anna Theunissen in 1786 nog een vordering van 52
gulden Cleefs openstaan ten laste van Henri Joseph Massart,
cadet van de huzaren van het corps De Mattha. Op de Staaij,
waar hij had gelogeerd, bevonden zich ‘mobilaire effecten’ goederen - van Massart, voornamelijk bestaande uit officierskledingstukken. Zij kreeg van het Blerickse schepengericht toestemming deze goederen te verkopen en uit de opbrengst haar
vordering te innen.
Het is nu eenmaal het noodlot dat gebouwen die vlak bij rivieren
liggen regelmatig met wateroverlast te kampen krijgen. Zo ook
de Staaij en ongetwijfeld heeft zij vele malen onder water
gestaan. Tijdens de zeer hoge waterstand van de winter van
1783/84 was dat ook het geval. Het betrof hier een combinatie
van een dichtgevroren Maas gevolgd door zeer zacht weer met
veel regen. Het gesmolten ijs raakte op drift en zorgde verder
stroomafwaarts voor een stremming waardoor de waterstand
zeer snel opliep. In Venlo stond het water tot in de tuin van de
pastorie in de Grote Kerkstraat, dus hoger dan in 1926. In
Blerick was veel schade aan gebouwen. Onder meer bij de
Staaij, waar één van de muren was ingestort.

PETER LAMBERT PAINSMAIJ
Op 22 juli 1787 hertrouwde de
weduwe Anna Theunissen te
Blerick met de uit Maastricht
afkomstige Maasschipperkoopman Peter Lambert
Painsmaij. Zij bleef met haar
vijf overgebleven kinderen en
haar vierde man in haar ouderlijk huis wonen. Haar man
stond te boek als herbergier
en wijn-, bier- en jenevertapper. Daarnaast werd hij aangeslagen voor ‘gemeene cramerije’, met andere woorden hij
handelde in winkelwaren. Ook
in zijn herberg gebeurde wel
eens wat onrechtmatigs. Want
op 30 juni 1789 werden de
Blerickenaren Gerit Titulaer,
Peter Gijsen, Laurens van
Densen en Mathijs ingen Rijdt
veroordeeld ‘ter oorsaecke der
excessen door hun in den
nacht tusschen 4 en 5 juni
laestleden ten huijse van den
clager op de Staeij begaen’.
Wat er precies aan de hand
was, werd niet helemaal duidelijk daar ‘de selve niet claer
genoght rechtens in actis
bewesen zijn’. Zij moesten per
persoon een halve ducaton
betalen.
In 1796 werd zijn vermogen
als akkerman geschat op 500
gulden. Maar zijn voornaamste bron van inkomsten bestond uit de Maashandel.
Tegen het einde van de 18e
eeuw had hij een compagnon,
Cornelis Jorissen. Op een
gegeven ogenblik ontstonden
er eind 1789/begin 1790 zakelijke problemen; welke is niet
op te maken uit het bewaard
gebleven procesdossier. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn
dat de beide compagnons uit
elkaar wilden gaan. Het gerecht te Blerick zou hun schepen verkopen. Zij hadden verschillende types schepen,
zoals mignol, herna en spitsbek. Ondere andere de weduwe Gerardus ’t Hooft & zoon
uit Dordrecht en de weduwe

Robert uit Luik behoorden tot
de crediteuren. Uit de opbrengst van de verkochte
schepen van Painsmaij werd
op 8 oktober 1790 aan de
weduwe Robert een wissel
van 2000 gulden Luiks betaald. Bij het betreffende dossier bevinden zich twee uitgave-overzichten van een aantal
reizen van in totaal vijf schepen en twee aken gedurende
het jaar 1788. Daarmee was
een bedrag van ruim elfduizend gulden gemoeid. Uit deze
overzichten kan men zich een
goed beeld vormen van de uitgebreide handelsactiviteiten
van Painsmaij en zijn compagnon. Hun schepen kwamen
onder meer in Hoei, Luik,
Maastricht, Urmond, Roermond, Well, Gennep, Katwijk,
Grave, Cuijck, Ravenstein,
Dordrecht, Nijmegen en Den
Bosch.
Veel geld werd uitgegeven aan
loon voor logies en verteringen en voor stuurlui en dekknechts. Regelmatige uitgaven betroffen de kosten voor
lijnpaarden die de schepen
stroomopwaarts trokken. Verreweg het meeste geld werd
echter betaald aan de verschillende tollen - zoals de bekende
tol van Lith - en op de ‘comptoren’ oftewel de belastingkantoren in al die plaatsen.
Kennelijk was Painsmaij er in
de daarop volgende jaren weer
aardig bovenop gekrabbeld.
Uit opgemaakte overzichten
van oorlogsschade uit de
Franse tijd krijgt men een
goed beeld van zijn bezittingen. En men kan gerust stellen
dat hij een vermogend man
was. In de afrekening van de
gemeente Blerick met onder
andere Painsmaij staat dat op
14 maart 1793 twee van zijn
paarden een broodschip voor
de Pruisische troepen naar
Grave hadden getrokken.
Daarvoor werd aan zijn vrouw
uitbetaald 57 gulden Cleefs en

10 stuivers. Daar was dus niets mis mee. Maar toen de Franse
troepen de stad Venlo belegerden, leed Painsmaij grote schade
aan de Staaij en zijn schepen. Begin 1793 verbleven de Franse
troepen drie weken op het fort Sint-Michiel.
En ‘geduurende 3 dagen ten haare huijse hebben geplundert en
alles vervoert en verwoest’. Een gedeeltelijke opsomming van
de geleden schade. Aan sterke drank werd door hen voor 658
gulden Cleefs ontvreemd. Aan veldvruchten voor 800 gulden,
aan kolen en turf voor 100 gulden en aan tabak voor 225 gulden. En ‘aan lijwaat, bedden, koper en tin, ijserwerk, holten vatwerk, touwen en scheepsgereetschap en andere meubilaire goederen circa 800 gulden’. Tevens werd vanuit de Staaij op het fort
ten behoeve van de commandant bezorgd drank, brandstof en
fourage voor de paarden ‘met de belofte van betaling voor eene
zomme van 266 gulden’. Van het huis waren veel ruiten kapot en
verder was er veel ‘beschadigt en verdestrueert’ totaal voor 800
gulden. De totale schade beliep een bedrag van liefst 4099 gulden Cleefs. In hetzelfde jaar werden Painsmaij en zijn vrouw ook
nog geconfronteerd met inkwartiering van manschappen en
paarden. Tussen 25 april tot 8 mei verbleven op de Staaij voor
een of twee etmalen zeven manschappen en twintig paarden.
Maar dit alles was nog niets vergeleken met de schade die hij in
oktober 1794 zou lijden aan zijn schepen op de Maas. De geleden schade bedroeg de enorme som van 12.338 gulden Cleefs.
Maar het ging hier dan ook over schade aan zeventien schepen.
Zes schepen werden door de Fransen naar Cuijck gebracht, terwijl zes schepen licht tot zwaar waren beschadigd. Twee schepen werden ‘in den brant gestocce door de Engelsche troppe
aen het Cantor tot Gennipper Huijs’. Een schadepost bestond uit
verbrand en in beslag genomen scheepsmateriaal. Tenslotte
werd één schip naar de Rijn gebracht en twee schepen inclusief
twee knechts werden ‘in requischissie genommen’. De schepen
van Painsmaij varieerden qua laadvermogen van acht tot twintig
last. Een last is een oude inhoudsmaat ter grootte van 2 ton,
later algemeen op 30 hectoliter gesteld. Hoe lang Anna
Theunissen en Lambert Painsmaij, zoals hij meestal werd
genoemd, daarna nog op de Staaij hebben gewoond, is niet
exact bekend. In ieder geval woonden zij er nog op 12 oktober
1798. Want toen stond in een notariële acte dat zij ‘à Stay’
woonden en dat twee van hun schepen door de Fransen in
beslag waren genomen. Tussen die datum en 12 februari 1803
moeten zij naar Venlo zijn verhuisd. Want op die dag werd door
notaris Hendrix uit Helden een acte opgemaakt over de bezittingen, die de kinderen Clemens in Blerick en Venlo hadden.
De Staaij hoorde daar ook bij en stond als volgt beschreven:
‘La maison appellée de Staeij avec brasserie, grange, magasin,
écurie, étable et jardin’. Volgens die acte woonden Anna en
Lambert toen ‘dans la ville de Venlo’. Daarna ontbreken alle
sporen van hen.
HENDRIK HOUBA
Uit het huwelijk van Anna Theunissen met Jan Clemens werden
drie kinderen geboren, één jongen en twee meisjes. Eén daarvan, de op 30 november 1765 geboren Maria Catharina Clemens, trouwde op 23 augustus 1791 te Blerick met Paulus Henricus Houba. Deze was een kleinzoon van Mathieu Houba, die
van 1705 tot 1728 op de Staaij woonde. Vijf jaar na hun huwe-

lijk, 27 augustus 1796, hadden Hendrik en Maria en hun
twee dochters in de stad Venlo
‘hun Burger Recht gekogt en
daar voor aangenoomen te
betaalen eene somma van
Eenhondert Gulden Cleefs’. Of
zij na hun trouwen meteen op
de Staaij zijn gaan wonen, is
niet bekend. Het is wel een feit
dat hun tweede dochter, Maria
Catharina, op 12 oktober 1794
in Dordrecht werd geboren.
Petronella, de derde dochter,
werd in Blerick geboren. En
toen in Blerick op 16 september 1803 een volkstelling werd
gehouden, woonde Houba als
‘aubergiste’ op de Staaij. Hij
en zijn vrouw hadden toen vier
kinderen. Ze hadden één
knechtje, de 15-jarige Leonard
Janssen, en twee meiden,
Wilhelmina Beurskens en
Joanna Janssen. Een erg lang
huwelijksleven was hun niet
gegeven, want Maria Clemens
overleed op 14 oktober 1807.
Ruim vier en een half jaar later
hertrouwde Houba met de veel
jongere Elisabeth van Laer,
geboren in Düsseldorf, dochter van baron Augustus van
Laer uit Blerick.
Twee schoonzoons van Houba
hadden nauwe relaties met het
veer en de Staaij. De uit Wallonië afkomstige Jacques
Renette was in januari 1810
getrouwd met dochter Anna
Maria Houba. Enige jaren later
was hij samen met A. Moreau
voor 2700 gulden per jaar
pachter van het Venlose veer.
Dat bestond toen uit ‘het veer
of de Pont, le passe-cheval of
grooten aak, één klein bootje,
hier bij 4 ankers en een ijsere
keting’.
De tweede dochter, Maria
Catharina Houba, was in maart
1813 getrouwd met de Luikenaar Jean Joseph Joiris. Zeker
vanaf 1817 tot na oktober
1833 woonde het echtpaar
Joiris-Houba op de Staaij. Dat
bleek onder meer toen in 1817
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bewoond door den Heer Joiris voornoemd’. De totale oppervlakte bedroeg een bunder, zesentwintig roeden en vierenzeventig ellen. Het gebouw inclusief de brouwerij had een oppervlakte van elf roeden en vierenvijftig ellen oftewel 1174 m2. De inzetprijs bedroeg 8000 Belgische franks. Aangezien er te weinig
werd gehoogd, werd de verkoop stop gezet om een week later
opnieuw ingezet te worden. Er werd speciaal vermeld dat bij de
brouwerij ‘toebehoort een ketel, roerkuip en koelschip’. De aanvankelijke prijs van 8.000 franks kwam ‘na eenige gedane opbiedingen’ uit op 11.700 Belgische franks. De nieuwe eigenaars
werden de in Grubbenvorst woonachtige Gerard van den Pasch
en zijn negentien jaar oudere echtgenote Hendrina Evers. Op de

cessie van haar bezittingen
werd opgemaakt, hoorde de
Staaij daar dus niet bij. Wel het
er vlakbij gelegen weiland gemeente Venlo - van ruim
één hectare. Daarnaast had zij
in Blerick nog bijna zes hectare bouwland, weiland, bos en
struwelen. En in Grubbenvorst
tenslotte lagen nog ruim vijftien hectare bos die haar
eigendom waren.

De Staay, in vervallen staat.

GERARD VAN DEN PASCH
De kinderen uit Houba’s eerste
huwelijk - zij waren even oud
of iets jonger dan hun stiefmoeder! - en diens tweede
vrouw Elisabeth van Laer, als
voogdes van haar negen kinderen, verkochten op 13 oktober 1834 onder meer de
Staaij. De verkoop werd verricht door de Venlose notaris
E. Thiessen. Het geheel werd
als volgt omschreven: ‘Een
huis met stallingen, schuren,
pakhuizen, brouwerij met toebehoor, tuin en weide,
genaamd de Staaij gelegen in
het gebied van en tegenover
de stad Venloo aan den linker
oever der Maas aan de overvaart (...) en zijnde thans
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lijst van de Venlose volkstelling van 1840 stond Van den Pasch
vermeld als logementhouder en tapper. Daarnaast woonden er
nog zijn vrouw, het 13-jarig jongetje Francis van Haeff, de
knecht Gisbert Ottenheim en de twee dienstmeiden Helena en
Maria Schneiders. In hetzelfde jaar - op 16 oktober - overleed
Hendrina Evers. De Staaij c.a. werd toen geschat op ƒ 5500. Dat
Van den Pasch ook bier brouwde, blijkt uit de ‘Staat der
Fabrijken, Trafijken en Bedrijven’, die de gemeente Venlo in januari 1843 opmaakte. Daarin werd hij vermeld als bezitter van een
bierbrouwerij in de klasse 14A. Er werkte één volwassene, waarschijnlijk hijzelf, en de jaarproductie bedroeg 240 hectoliter, die
voornamelijk voor zijn eigen herberg werden gebruikt. Na de
dood van zijn vrouw hertrouwde Van den Pasch met Christina
Seuren.
In 1872 bleek dat de percelen grond waar de Staaij opstond niet
goed waren gemeten. Er volgde een hermeting, waaruit bleek
dat de totale oppervlakte ruim 5 are groter was. Bij zijn overlijden op 29 oktober 1876 gingen zijn bezittingen over op zijn vijf
kinderen, waarvan Gijsbert nog minderjarig was. Toen Christina
Seuren op 15 januari 1881 overleed en er een Memorie van Suc-

DE LAATSTE EIGENAREN
EN BEWONERS
Het valt dus niet te verwonderen dat de drie ongetrouwde
kinderen Van den Pasch, die
op de Staaij woonden, naast
herbergiers ook te boek stonden als landbouwers. Na het
overlijden van hun moeder
volgde in 1882 de scheiding
en deling van de ouderlijke
onroerende goederen. Huis,
stal, brouwerij met erf en tuin,
die ze allemaal samen van
vader hadden geërfd, gingen
over naar de jongste zoon
Gijsbert. Zus Catharina zorgde
voor de herberg. En de twee
broers Jan Hendrik en Gisbert

verdienden de kost als landbouwer. Catharina overleed in
1906, terwijl Jan op 12 juli
1921 overleed. In 1927 besloot Gisbert de Staaij c.a. te
verkopen. De koper was de
N.V. Stoombootonderneming
H. Janssen te Lith, beter
bekend onder de naam Janssen Booten en later gevestigd
aan de Venlose Bolwaterstraat. Waarschijnlijk werd bij
de verkoop de conditie gemaakt dat Gisbert tot zijn dood
op de Staaij mocht blijven
wonen. Gisbert - men noemde
hem Staaijer Bertje - overleefde zijn oudere broer slechts
acht jaar. Want hij overleed op
17 augustus 1929. De familie
Van den Pasch had zo’n vijfennegentig jaar op de Staaij
gewoond.
Welke plannen de firma Janssen Booten had met de Staaij,
is niet bekend. De boten van
deze firma voeren vanuit Lith
onder meer op Venlo. Het
meeste personeel woonde dan
ook in Lith; ook nadat Janssen
Booten zich in Venlo had gevestigd. Toen echter het MaasWaal Kanaal werd geopend en
daardoor een rechtstreekse
verbinding met de Merwede
ontstond, veranderde er het
een en ander voor de schippers van Janssen Booten. Lith
was voor hen een plaats
geworden die min of meer
buiten de vaarroute lag en
daarom als woonplaats onaantrekkelijk.
Janssen Booten liet in het
begin van de jaren 1930 aan
de Horsterweg op het grondgebied van de Staaij eerst drie
en vervolgens nog twee woonhuizen bouwen voor de schippers. Eén daarvan was Hent
Janssen, alias Kappie – kapitein. Ofschoon de woningen
tot de gemeente Venlo hoorden, gingen de schipperskinderen in Blerick naar school.
Daar werden zij heel toepasselijk ‘de schippertjes’ genoemd.
Enkele jaren later werden de

vijf woningen verkocht aan de Venlose koopman/slager J.M.
Drijvers. Nog tijdens het leven van Gisbert van den Pasch
vestigde de uit Sevenum afkomstige weduwe Maria WildersVan Heugten zich met ingang van 12 december 1927 met
enkele kinderen als pachtster op de Staaij. Op 9 februari 1930
brak er brand uit op de Staaij. De nieuwe Venlosche Courant van
10 februari verwoordde de brand als volgt: “Het grote Staai-huis
‘aan den euverkant’ heeft gisteravond een ernstige bedreiging
gehad van het vuur. Tegen half negen werd plotseling brand ontdekt in de schuur en stalling. De gewaarschuwde brandweer
was onmiddellijk present en in de ‘fiene’ kou begon ’t blussingswerk. Het vuur greep gretig om zich heen en het gevaar
voor een grote uitbreiding was niet denkbeeldig. Tegen 11 uur
had men den brand echter zoover bedwongen, dat hiervoor
geen angst meer bestond. ’t Vuur bleef beperkt tot stallen en
schuur, die geheel uitbrandden. De oorzaak is onbekend.” Nog
in hetzelfde jaar werd de schade hersteld. Na bijna acht jaar - op
4 november 1935 - verhuisde de weduwe Wilders naar de
Broekstraat - nu Pepijnstraat - in Blerick.
En dan verschijnt de laatste pachter van de Staaij. Op 20 november 1935 betrok de uit Belfeld afkomstige landbouwer Jozef
Hubert Peeters met zijn vrouw Gertrudis Linders en hun vier
kinderen het oude huis aan de Maas. Voorheen woonden zij in
het Blerickse Ubroek op huisnummer 20. Zij hebben daar de
Tweede Wereldoorlog meegemaakt en daarmee het definitieve
einde van de oude Staaij.

straat nog een tijdlang een
houten noodbrug geweest. Er
waren in die tijd geen vrachtwagens en vrachtschepen
beschikbaar. De transporten
werden toen met paard en
wagen gedaan, onder meer
door Janssen Booten. Wanneer het dagelijks werk erop
zat, stonden de trekpaarden
van Janssen Booten in de wei
rond de puinhopen van de
Staaij te grazen. Uiteindelijk
werden de puinhopen van de
Staaij opgeruimd en de grond
werd door de Gemeente Venlo
gekocht. Nu herinnert alleen
het landweggetje van de Venraijseweg naar de Maas nog
aan de locatie waar eens het
oude veerhuis de Staaij lag.
▼

Joiris te boek stond als bewoner van de oude herberg.
Zijn beroep was ‘cabaretier et
marchand’; herbergier en
koopman. En in 1818 kwam
hij als ‘brasseur’ voor op een
overzicht van alle Venlose
brouwers; de Staaij hoorde
immers sinds 1812 bij Venlo.
Tevens een bewijs dat de oude
brouwerij weer in gebruik was
genomen. Dat hij zich ook met
de scheepvaart op de Maas
bezig hield, bleek in 1823.
Toen exploiteerde hij namelijk
samen met zijn in Luik wonende broer beurtschepen, die
tussen Venlo en Luik op en
neer voeren. Hendrik Houba
woonde dus niet meer op de
Staaij. Hij overleed op 8 oktober 1833 te Blerick.
Uit zijn memorie van Successie bleek dat zijn dochter
Maria Catharina met haar man
Jean Joseph Joiris toen op de
Staaij woonden met hun zoon
Hendrik, één knecht en twee
meiden. Na Houba’s overlijden
werd de Staaij c.a. verkocht.
Na ruim honderd vijfenzeventig jaar via de vrouwelijke lijn
in de familie te zijn geweest,
kwam de Staaij in vreemde
handen.

HET EINDE
Het begon eigenlijk allemaal op 10 mei 1940. Toen de Duisters
Nederland binnenvielen dachten zij ons land zonder noemenswaardige tegenstand in te kunnen nemen. Zij kwamen echter
bedrogen uit. Op de linker Maasoever lagen, in het Maasvak
waartoe Venlo en Blerick behoorde, veel kazematten om de vijand de overtocht te verhinderen. Vlakbij de Staaij lagen enkele
van zulke verdedigingswerken; eentje lag er zelfs enkele tientallen meters vanaf. Rond deze kazematten is hevig gevochten,
waarbij ook de open en bloot tegenover Venlo liggende Staaij
veel schade opliep.
Tegen het einde van de oorlog ruimden de Duitsers veel obstakels op, waar de oprukkende Geallieerden zich zouden kunnen
verschansen. Dat lot was in de herfst van 1944 ook de Staaij
beschoren. Eerst werden de schuren en stallen verwoest en niet
veel later werd ook het woonhuis vernietigd. Op 29 en 30
november 1944 werd door de Duitsers bij de bouwval van de
Staaij een soort veerboot ingezet onder meer om goederen over
te zetten. In verband met de naderende Geallieerden wilden de
Duitsers heel Blerick evacueren. Door het snel naderende front
konden zij hun plannen niet afmaken. Toch zagen zij nog kans
om ruim duizend Blerickenaren ter hoogte van de puinhopen
van de Staaij over de sterk gewassen Maas te zetten, waar zij
aankwamen ter hoogte van het Villapark. Tijdens die barre overtochten vonden er regelmatig beschietingen door de Geallieerden plaats. Hierbij vielen vijf doden en vele gewonden. In de ontstane paniek wisten vele Blerickenaren te vluchten en zo aan
de Duitsers te ontsnappen. Globaal genomen betrof het hier
Blerickenaren die woonden tussen de Nieuwborgstraat en de
Horsterweg. Na de oorlog is er tussen de Staaij en de Bolwater-
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om te informeren naar emigratiemogelijkheden. Daar
trof ik iemand die me vroeg waar ik heen wilde.
Maakt niet uit, zei ik. Nee, zei hij, maar Duitsland heeft
een oorlogsverleden en Zwitserland-Italië, dat ligt
elkaar niet zo lekker, waarom ga je niet naar
Nederland? Ik moest toen naar Milaan waar ik
gekeurd werd door Nederlandse artsen. Een van hen
vroeg waar ik in Nederland heen wilde. Omdat ik
katholiek was, raadde hij me aan om in Limburg te
gaan wonen en zo kwam ik te werken bij Hekkens
IJzergieterijen in Tegelen."

DOOR KOEN EYKHOUT
FOTO LÉ GIESEN

Een engel tussen de vreemden

I

N HET PAS GEOPENDE BOCCIA-DROMO, BOCCIA
IS EEN SOORT ITALIAANS 'JEU DE BOULES' (SCUSA
PRISCO), SPREEK IK MET PRISCO CARAFA (1938). DE
ZWARE SPEELBALLEN ROLLEN OVER DE BETONNEN
VLOER ALS PRISCO ZEGT DAT HIJ AL VEERTIG JAAR IN
TEGELEN WOONT. GEBOREN EN GETOGEN IS HIJ
ECHTER IN SAN GIORGIO JONICO, EEN PLAATSJE BIJ
TARANTO IN DE ITALIAANSE PROVINCIE PUGLIA
(APULIË).
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"In Italië leven ze op straat. Hier natuurlijk veel minder,
door het klimaat. Zoiets bepaalt voor een groot deel
het karakter van een volk. In Italië is alles meer gericht
op uiterlijk vertoon. De mensen maken hun geld ook
gemakkelijker op dan hier. Ze hebben ondervonden
dat om de zoveel jaar een oorlog ervoor zorgt dat je
weer opnieuw moet beginnen. Daartegenover staat
dat de mensen hier veel meer creatief bezig zijn met
hun vrije tijd. Ze volgen bijvoorbeeld allerlei cursussen, veel meer dan de gemiddelde Italiaan. Dat is
mooi. Net als de ordelijkheid hier, de gelijkheid. Alles
is beter geregeld voor iedereen. Je bent niet afhankelijk van vriendjes die iets voor je versieren. De mensen
zijn hier gelijk. De rebel die ik was beviel dat. Ik was
vrij in mijn keuze. Ik kon het meisje kiezen dat ik
wilde. De spanning en de uitdaging die de Nederlandse samenleving kenmerken bevallen mij uitstekend."

"Op allerlei manieren ben ik betrokken bij de
Nederlandse samenleving en bij de Italianen in deze
samenleving. Dat doe ik niet zonder reden. Ik wil geïnformeerd zijn. Informeren komt van 'formeren', van
'vormen'. Ideeën zijn pas ideeën als ze vorm hebben
gekregen. Ik wil graag zitten waar die ideeën vorm
krijgen, waar ze gevormd worden en dat is nu eenmaal vaak in allerlei overlegorganen, ook politiek. Zo
ben ik in Tegelen en straks misschien ook in Venlo
actief binnen de PvdA. Maar vooral ben ik bezig voor
de Italiaanse gemeenschap. In Tegelen ben ik voorzitter van de S.C.Crit Boccia, waar een vijftigtal families
lid van zijn. Nationaal en internationaal zit ik in
comités die de belangen behartigen van Italianen en
mensen van Italiaanse afkomst, eigenlijk over de hele
wereld. Maar met name in de regio Limburg/Brabant,
hier ben ik Consulair Correspondent voor de Italiaanse gemeenschap. Zo heb ik eens iemand kunnen helpen haar vader op te sporen. Ze wist alleen de naam,
meer niet, en dat het een Italiaan was. Maar we hebben hem gevonden. En in Italië sprak mij eens een
Italiaan aan die wist dat ik in Nederland woonde. Daar
hadden ze hem zo goed geholpen in de oorlog, zei hij.
Waar dan, vroeg ik. In het plaatsje Belfeld, zei hij.
Verdorie nog aan toe, ik zei niks, maar als ik in mijn
tuin hard roep, kunnen ze me in Belfeld horen. Na een
oproep van mij in het Tegels Weekblad kreeg ik
prompt drie reacties van mensen die wisten wie ik
moest hebben. Dat contact heb ik toen gelegd, tussen
die man in Italie en die familie in Belfeld."
Prisco zwaait ons uit. Vanuit het Boccia-dromo klinkt
nog altijd het geluid van klotsende jeu de bouleballen
(scusa Prisco): Little Italy aan sportpark De Snelle
Sprong in Tegelen. La Bella Figura in Limburg.
▼

"Ik kom uit een familie van beeldhouwers. We maakten 'sculpturen' voor kerken, gemeenten en herenhuizen. Mijn grootvader, mijn vader, mijn broer en ik.
Alles in natuursteen. Veel restauratiewerk waar het
gezin goed van kon bestaan. We hadden geen armoede thuis. Maar ik was een rebel. Ik wilde weg. Het was
me te benauwd. Alles lag vast voor je. Zelfs met wie je
later zou gaan trouwen. Daar wilde ik onderuit. Onder

die dwang van de familie uit. Ik haatte ook het werk
met die 'sculpturen'. Het was geen liefhebberij van me
maar een familietraditie. Ander werk gaan doen in
datzelfde dorp ging niet. Je hele familie zat in de
'sculpturen', dan kon jij niet zomaar wat anders gaan
doen. Neen, ik wilde weg. Ik was geen jongen voor al
die vastliggende regels. Ook niet als het om kleine
dingen ging. Zo was het gewoonte dat je voor Pasen
een nieuw kostuum kreeg. Dat werd gemaakt door
een kleermaker en dat lag dan klaar voor je op de
woensdag voor Pasen. Ik wilde het dan die avond nog
aantrekken. Neen, zei mijn moeder, dat kan niet. Dat
kan pas met Pasen. Ik moest weg, dat was duidelijk."
"Maar waar naar toe? Naar Duitsland, naar Zwitserland? Nederland, daar dacht je niet eens aan. Je wist
dat het bestond, maar daar hield het op. Je kende
Amsterdam en Rotterdam en dat was het. In elk geval,
na wat onenigheid thuis, ik was intussen zo'n vier
maanden uit dienst, ging ik naar het arbeidsbureau

"Eerst vier dagen in Villa Rozenburg hier in Tegelen,
toen in een pension in de Nachtegaalstraat en een
paar maanden bij mensen een paar straten verderop;
daarna tot aan mijn trouwen bij een familie in de
Holtmühlestraat, maar liefst vijf jaar lang. Ik bewoonde daar de zolderverdieping, maar was helemaal in
het gezin opgenomen, terwijl ze zelf toch vier kinderen hadden. Toen ik hier kwam in 1961 was ik voorbereid op veel kou en veel regen, maar het was een
mooie zomer, dus de lange onderbroek die ik van
mijn moeder had meegekregen bleef in de kast. Ik
was een jaar of twintig. Toen ik terugging voor een
familiebezoekje, kocht ik een mooi licht zomerkostuum met bijpassende witte schoenen, een roze overhemd en een zilverkleurige das. Ik was het helemaal.
Maar de jongens hier in Tegelen klopten op de rug van
hun hand als ze mij en mijn vriend zo zagen. Pas later
begreep ik wat ze daarmee bedoelden. Maar daarin
vergisten ze zich. Al spoedig bleek dat wij voor hen
geduchte rivalen waren bij de Tegelse meisjes. In dat
pak voelde ik me als een engel tussen de vreemden."

Ik zou daar bij de gemeente kunnen werken. Maar je
krijgt een kind en dan verdwijnen die plannen. Bovendien was ik bang dat ze heimwee zou krijgen. Ik weet
wat heimwee is. Ik heb gezien hoe sterke mannen,
die bij wijze van spreken water uit een steen kunnen
persen, worden weggevreten door heimwee. Ze worden stil, ze trekken zich terug. Het vreet je op. Het verspreidt zich door je hele lichaam. Heimwee doet pijn.
Ik wilde niet riskeren dat mijn vrouw daar last van zou
krijgen. Dus bleven we in Tegelen. Ik ben nu genaturaliseerd. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik leid
twee levens. Een concreet leven: alles wat je doet
vindt hier plaats, hier in Nederland. En een abstract:
houden van en trots zijn op Italië, als daar reden voor
is. Door die twee culturen leef je dubbel. Het is spannend. Het voegt iets toe aan je leven."

Door die twee culturen leef je dubbel
"Even hebben mijn vrouw en ik overwogen om in
Italië te gaan wonen. Uiterlijk is ze ook een Italiaanse.
BUUN 29

THEO LENDERS:

1
De kleine lord

‘De kleine Lord’ van mevrouw Hutjens.

DOOR ADRI GORISSEN
FOTO’S THEO LENDERS EN LÉ GIESEN
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Ze schilderde doeken van
Rembrandt en Jan Steen
na en vrijwel iedereen in
Baarlo had in de jaren
zestig wel een werk van
haar in huis hangen. Door
haar schilderwerk was mevrouw Hutjens-Koenen in
Baarlo een lokale beroemdheid.
Theo Lenders werd in de
tweede helft van de jaren
zestig haar leerling. Hij was
in het bezit van een met
Sinterklaas gekregen verfdoos, waarmee hij thuis al
vrolijk aan de slag ging. Al
snel barstte hij van het zelfvertrouwen en keek met
een kritisch oog naar het
werkje van mevrouw Hutjens dat in zijn ouderlijk
huis hing. Het portret van
een jongetje was getiteld
‘De kleine lord’. Naar
Theo’s oordeel was de
stofuitdrukking van het fluwelen jasje van de kleine
lord niet goed. Vandaar
dat hij het doek van de
muur haalde en het fluweel naar zijn inzichten
opnieuw beschilderde.
Moeder zag het later
meteen en was er niet zo
blij mee.
Dat hij iets in de kunst zou
gaan doen, stond voor de
in 1955 in Baarlo geboren
Theo Lenders al vroeg vast.
Als jongetje hield hij niet
alleen van schilderen, maar
was hij ook helemaal idolaat van tekenen en knutselen. Vandaar dat hij na
de middelbare school naar
Breda toog om er te gaan
studeren aan de Academie
voor Beeldende Kunsten
St. Joost. Hij begon in

1975 aan de richting vrije
schilderkunst en monumentale vormgeving. Tijdens zijn studie ging hij
zich steeds meer afvragen
of schilderen wel zijn
medium was. Het was de
tijd van de conceptuele
kunst, de kunst waarbij het
altijd ging om het idee
achter het werk. Theo en

zijn collega-studenten wilden dat ook. Ze zetten zich
af tegen de kunst die de
docenten propageerden:
het abstract expressionisme. Zo schilderde Theo op
een dag een voorstelling
helemaal rood. De docent
kwam binnen, keek goed,
maar zei niets. Toen Theo
na de pauze terugkwam
was op zijn palet een hele
tube kobaltblauw leeggedrukt. Een nadrukkelijke
hint van de docent dat hij
meer kleur moest gebruiken. Uit kwaadheid schilderde Theo nu dezelfde
voorsteling in kobaltblauw.
Bij de volgende les zei de
docent: Dus je wilt het niet
over kleur hebben, maar
over inhoud.

2
De lichtheid
van Japan
In 1981 studeerde Theo in
Breda af en kreeg hij een
reisbeurs voor een jaar
Japan. Er was één voorwaarde: hij moest er een
traditionele Japanse kunstvorm gaan studeren. Dat
werd uiteindelijk de Japanse kalligrafie. Na twee
maanden aan de Tokio
University was hij er achter
dat dit niets voor hem was.
“Ik vond het iets om te
doen als je 65 bent. Ik
dacht onder de lessen
steeds aan de stad, ik
wilde naar het echte leven.” Hij maakte zijn kalligrafie-studie wel af, maar
had veel meer contacten
met de studenten van de
video-afdeling aan diezelfde universiteit en via hen
kwam hij ook in dat echte
leven terecht. Met twee
vrienden die hij daar opdeed, Tada Akio en Akichiko Onishi, verzorgde hij
video-performances
en
maakte hij object-theater.
Zijn twee vrienden speelden bijvoorbeeld twee
Chinese toeristen die voor

het eerst in een kapitalistisch land waren en randden een uitdagende Japanse aan.
Mede door de vriendschap
met deze twee en het werk
dat hij met hen vervaardigde, bleef hij uiteindelijk
drie jaar (met enkele onderbrekingen) in Japan. In
Tokio had hij ook een tentoonstelling in galerie Lunamy. “Ik heb die helemaal
volgehangen met wat ik
kaligrafische geluidstekeningen noemde. Die had ik
gemaakt door te tekenen
met een potlood waaraan
een microfoon was vastgemaakt. Bovendien was ik
tijdens mijn werk met een
videocamera gefilmd. Die
videoperformance werd
ook in de galerie getoond.”
Na drie jaar Japan keerde
hij terug naar Breda. “Er
was inmiddels wel wat
gebeurd met mijn werk”,
vertelt hij. “In eerste instantie werkte ik enorm
conceptueel, heel zwaar,
heel Europees. Maar in
Japan kreeg ik lichtheid,
een zonnige kant, meer
humor. Ook deed theater
zijn intrede en ging ik
steeds meer video gebruiken. Ik kreeg een heel nieuwe visie en die was voor-

Counter Attack’ pattern
awareness in Japan.
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The way to
beauty

De hoofdpersoon van ‘ Vitamin Service’ met de in
zijn hoofd geschminkte baksteen

Terug in Nederland ging hij
samen met zijn vriend
Ruud van Empel videofilms
maken. Voor hun eerste
film, Vitamin Service getiteld, haalden ze Tada Akio
naar Nederland. Ze lieten
zich inspireren door B-films
en spionagefilms, maar
hadden geen verhaal.
Affiche ‘ The way to beauty’.
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schminken lukte het. Vitamin Service, waarin de
hoofdpersonen geen tekst
hadden, handelde over een
professor die experimenteerde met vitaminetabletten en uiteindelijk drie vitaminelevens schiep. Deze
wisten uit het lab te ontsnappen en gingen een
eigen leven leidden. Uiteindelijk gingen zowel de
vitamines A, K en O als de
professor dood.
De volgende film heette
The way to beauty. Die werd
professioneler aangepakt,
mede doordat ze contact
hadden gekregen met de
videowerkgroep van het
Venlose OOC, onder leiding van Piet Nillessen.
Ook raakte Erik van Empel,
de broer van Ruud die
cameraman was bij de
VPRO, erbij betrokken. Daar

kwam nog bij dat Theo en
Ruud inmiddels een aantal
decors hadden gemaakt
voor theatervoorstellingen
van de groep Hauser Orkater, onder meer voor
Verschnitt met de toen nog
niet zo beroemde Loes Luca. De inspiratiebron voor
The way to beauty vormden ansichtkaarten. “Die
zitten altijd echt tegen het
cliché aan, en die clichés
wilden we tot leven brengen in onze film”, aldus
Theo.
Na deze film gingen Theo
en Ruud ieder hun eigen
weg. “Ons uitgangspunt
was dat we samen films
zouden gaan maken, maar
door ons werk voor Hauser
Orkater en doordat we bijvoorbeeld de vormgeving
van het Filmfestival in Rotterdam gingen doen, waren we uiteindelijk meer
bezig met het maken van
decors dan met eigen werk.
Dat zat me niet lekker, ik
wilde meer de vrije kant
op, terwijl Ruud de weg
van de vormgeving wilde
inslaan.”

4
Boeren ster ven
Ondanks zijn hang naar de
vrije kant van het kunstenaarschap bleef Theo decors maken voor theatergezelschappen. Dat werk was
hem enorm gaan fascineren, en werd naast zijn
videokunstenaarschap een
tweede belangrijke uitingsvorm voor hem. Vanuit
Venlo werkte hij onder
meer voor Het Kruis van
Bourgondië in Maastricht.
Voor de voorstelling Boe-

ren Sterven, die gaat over
een boerenzoon die naar de
stad wil, plaatste hij nepwanden in de theaterzaal.
In het eerste deel van de
voorstelling vormden ze de
muren van het boerenhuis,
dat voorzien was van een
mooie romantische te-gelvloer. Door de wanden om
te laten vallen op die vloer,
konden ze later fungeren
als het asfalt van de grote
stad. Hele simpele, directe
theatervormgeving,
die
werd ondersteund door de
belichting. In het plattelandsdeel hingen de lampen heel laag, werd alles
uitgelicht op een wijze als
bij Van Goghs Aardappeleters. Bij het tweede deel
gingen de lampen omhoog
en werd het podium verlicht door een grote lichtstraal die vanachter het
publiek kwam.
Theo: “Ik heb een hekel
aan grote verbouwingen
van decors voor de verschillende delen van een
stuk. Het was voor mij dan
ook een uitdaging om de
personages in één klap van
het platteland naar de stad
te verplaatsen en het toch
heel natuurlijk te laten uitzien. Ik denk dat het gelukt
is.”
Toneelprojecten deed hij
verder onder anderen met
regisseur Loek Sijbers en
theatermaakster Gerrie
Abels. Voor Rowwen Hèze
giet vremd, de eerste
theatertour van de groep,
verzorgde hij de enscenering. Inmiddels is hij ook
actief als vormgever voor
het Mechels Miniatuur
Theater, een in België
toonaangevend toneelgezelschap. Daarvoor maakte
hij al de decors bij de voorstelling Alle Twee en God
is a deejay.

5
Picture parking
Het maken van installaties
kwam na 1988 goed op
gang. “Ik had eigenlijk nog

nooit een video-installatie
gemaakt”, herinnert Theo
zich, “maar wist toen wel
dat ik iets met ‘elektriciteit’ wilde gaan doen en
niet met verf.” Het werken
met ‘elektriciteit’ leidde
uiteindelijk tot The Electronic Rose Garden, zijn eerste installatie, die in 1990
op de Zomerparkfeesten in

Venlo te zien was. In een
broeikastje in het park
stonden tachtig televisieschermen. Op al die schermen was het open en
dicht gaan van een roos te
zien. Daarbij verscheen op
een bepaald moment een
rood kloppend hart en
door het dichtgaan van de
roos verdween het weer.

“Het geluid van al die
kloppende harten was
heel fascinerend, had iets
vervreemdends.”
The Electronic Rose Garden sloeg aan en er werd
een groep geformeerd die
nieuwe projecten zou bedenken en uitvoeren. Hay
Joosten, Sjaak Peters, Carla
Dienaar, Piet Nillessen en

Video-installatie ‘Electronic Rose Garden’.

3

“Dat moest ontstaan door
collages van beelden te
maken. Geen verhaal en
toch een verhaal”, verklaart Theo. Het einde van
de film bezorgde hun grote problemen, totdat ze
een mooi slot zagen in een
Indiase film. Daarin kreeg
de hoofdpersoon een baksteen in zijn hoofd. Dat wilden ze ook. En met veel

Het decor van ‘Boeren sterven’ voor en na het omvallen van de wanden.

namelijk geïnspireerd door
de kleuren in Japan. Alles
lijkt daar wel overbelicht.”
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Theo vormden samen Picture Parking. Een van de
nieuwe projecten was AV
Maria (AV stond voor Audio Visual), waarin Theo
een geraffineerd spel speelde met beelden van Maria
en reclamebeelden. Deze
vloeiden in elkaar over en
maakten zijn stelling duidelijk dat de reclame de rol

van de katholieke kerk
heeft overgenomen bij het
leveren van ikonen. Wat
vroeger Maria was, is nu
fles Spa of enkele pakken
waspoeder.
Het Picture Parking-collectief bedacht niet alleen
installaties voor het Zomerparkfeest, maar haalde
ook andere multimedia-

kunstenaars naar de stad.
Bijvoorbeeld Peter Bogers,
Nico Parlevliet, Pieter Baan
Müller en Paul Panhuizen.
Die laatste spande draden
tussen gebouwen en liet ze
vervolgens als snaarinstrument werken.
Uiteindelijk was Picture
Parking tot 1995 actief.

6
The closed
cockpit
Theo kreeg steeds meer de
behoefte zijn werk te verdiepen. Hij had het gevoel
dat hij zich meer met de

langrijkste inspiratiebron.”
Film ging hij daarna ook
nadrukkelijker gebruiken
in zijn installaties. Vooral
de tekst. Daaruit citeerde
hij en zette er dan nieuwe
beelden bij. Hij maakte als
het ware een nieuw verhaal van de geciteerde
tekst en de eigen beelden.
Het was een soort vorm-

nen en verdwijnen op
deze achterliggende wand
en geven voortdurend
commentaar vanuit het
standpunt ‘dood’. Voor
deze beelden werden op
dramatiek geselecteerde
teksten uit bestaande
films en tv-documentaires
op computer bewerkt en
gemixt.”

mee aan zou sluiten bij
Marcel Duchamp die een
pisbak in het museum
hing. Een wasrek wordt
kunst, hoe plat het ook is,
er zit toch poëzie in. Die
omkering laten zien, daar
ging het me om.”
Uiteindelijk deed Theo
toch nog wat meer met
het wasrek. Hij plaatste het

dels een respectabele
naam opgebouwd. Hij exposeerde na de afronding
van
zijn
studie
in
Düsseldorf in 1996 op tal
van plaatsen in Nederland,
Duitsland, Japan en Noorwegen. Toch is hij bij het
grote publiek niet of nauwelijks bekend.
Misschien omdat je niet zo

in een door vijftig tl-buizen
overbelichte ruimte. Daardoor kon je het niet of
nauwelijks zien. Als plotsklaps het licht uitging, zag
je op het wasgoed dat aan
de buitenkant van het rek
hing babyhoofdjes. De baby’s huilden. Ventilatoren
onder het rek zorgden
voor de beweging van het
wasgoed. Wanneer het
licht weer aanging, waren
de baby’s vervangen door
volwassenen, die je als
gevolg van het vele licht
bijna niet kon waarnemen.
Teksten uit films van David
Lynch en Brian de Palma
klonken, en het was alsof
de baby’s ze uitspraken.
Die teksten vormden voor
Theo een verhaal. Wie wilde, kon het oppakken.
Met zijn installaties heeft
Theo Lenders zich inmid-

gauw een video- of beter
gezegd multimedia-installatie (er komt van alles aan
te pas) in de kamer zet
naast de bank. Of wellicht
omdat er nog maar weinig
kunstenaars op dit terrein
actief zijn en de mensen
dergelijke werken niet zo
vaak krijgen voorgeschoteld.
Theo zelf heeft geen moeite met die relatieve onbekendheid. Een klein publiek voldoet voor hem,
zegt hij. En hij verwijst naar
een uitspraak van de schilder Margritte: ‘Ik schilder
voor schilders’. “Dat geldt
voor mij ook”, stelt hij. Zijn
werk heeft overigens de
weg naar de musea en
kunstcollecties al lang gevonden. Van de installaties
worden foto’s gemaakt en
die verkoopt hij.

nieuwe media moest gaan
bezighouden om verder te
kunnen. De ontwikkelingen bij die nieuwe media
(video en computers) gingen zo snel, dat hij
opnieuw moest gaan studeren. Bovendien had hij
heel erg behoefte aan
contact met andere kunstenaars, mensen met wie
hij over zijn werk kon praten. In Venlo was dat
moeilijk. Vandaar dat hij
zich in 1993 aanmeldde
bij de afdeling nieuwe media van de Staatliche Kunstacademie Düsseldorf, een
afdeling die onder leiding
stond van de Amerikaanse
Nan Hoover.
Theo had het in de drie
jaar die volgden prima
naar zijn zin. “Het heeft
me veel opgeleverd. Elke
week presenteerden studenten daar hun werk en
werd er vervolgens over
gepraat. Technisch en inhoudelijk gingen er nieuwe werelden voor me
open. Er werden lezingen
gehouden door mensen
als Lüppertz, Richter en
Nam June Paik, die compleet nieuwe denkrichtingen voor me blootlegden.
Ik heb tijdens die periode
ook veel tijd besteed aan
studie en opnieuw aan
veel films kijken en erover
praten. Want film was en
is voor mij de allerbe-
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onderzoek voor hem. Hij
wilde met zijn installaties
loskomen van de monitor,
uit het kastje, net zo als hij
vroeger met zijn schilderwerk los wilde komen van
het schilderij.
Pas na heel veel van die
experimenten durfde hij
weer met een installatie
naar buiten te komen. Dat
was tijdens de expositie
Kamertjes van God in het
Venlose Museum Van Bommel Van Dam in 1996. Hij
liet er de installatie The
closed cockpit zien, die hij
zelf als volgt beschrijft:
“The closed cockpit bestaat uit twee videoprojecties. Een videoprojectie
van ‘n kloppend hart in
een vacuümstulp, een
tweede videoprojectie op
de achterliggende wand.
Fantoombeelden verschij-

7

Een wasrek wordt kunst.

Installatie ‘The closed cockpit’.

Baby’s op een
wasrek
Het idee voor de installatie
die Theo in oktober en
november 1999 in de Heerlense galerie Signe toonde,
kreeg hij toen hij thuis de
wind met de was op zijn
wasrek zag spelen. “Ik zag
dat en het fascineerde me
enorm. Dat zou je ook als
installatie kunnen laten
zien, bedacht ik toen, en ik
realiseerde me dat ik daar-
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Een van de belangstellenden voor Theo’s werk is de
kunstcommissie van DSM.
De chemische multinational heeft hem gevraagd
om samen met lichtarchitect Har Hollands een project te doen op de gebouwen in Geleen. Voor alle

afspelen, is afgekeurd. Nu
ligt er het plan om met
bewegend licht en video-

beelden een futuristisch
landschap te maken. Zo
zouden camouflagevlekken, zoals die op legerkleding, geprojecteerd moeten worden op een koeltoren. Vanonderuit zou langs
die toren bovendien rook
in camouflagekleuren moeten opstijgen. De camouflagekleuren zijn een verwijzing naar het idee dat
bij veel mensen leeft,
namelijk dat een chemisch
bedrijf als DSM heel wat te
verbergen heeft.
Op het moment dat dit
stuk wordt geschreven,
moeten de eerste proeven
nog gehouden worden.
Voor Theo is het zaak een
manier te vinden om te
communiceren met de automobilisten. In zijn werk
gebruikt hij vaak tekst en
geluid. Hij denkt eraan om
daarvoor een speciale radiofrequentie in te huren.
Als de pilot slaagt wordt
het project ook uitgevoerd
op DSM-lokaties in het
Amerikaanse Augusta en
het Oostenrijkse Linz.

A brief flash

I n s t a l l a t i e ‘A b r i e f f l a s h ’ .

Futuristisch
landschap bij
Geleen

9

E l e k t r o n i s c h e d e v o t i e ‘A . V. M a r i a ’ .

8

duidelijkheid: het gaat dan
om de installaties van het
bedrijf zoals de naftakrakers en de koeltorens. De
DSM-lokatie wordt doorkruist door twee autowegen en het is de bedoeling
dat het video- en lichtproject, met als titel Omni at
oculos (Alles voor de ogen)
voor de automobilisten
zichtbaar is.
Het eerste idee van Hollands en Lenders, met behulp van beelden en licht
laten zien welke processen
zich in de DSM-installaties

Theo heeft na 1996 een
hele reeks installaties gemaakt met intrigerende
titels als The natives are
restless en Zingen boven
de beenderen. Gevraagd
naar een ontwikkeling in
zijn werk, antwoordt hij:
“In het begin gebruikte ik
heel veel materiaal, sleepte
er van alles bij, en werkte
ik met verschillende stadia,
ook in de presentatie. Dat
is nu allemaal veel soberder, ik zet het steeds simpeler neer. Een vervolg op
de wasrek-installatie in
Signe te Heerlen zou nu
eenvoudigweg het aan- en
uitgaan van de tl-buis in
de expositieruimte kunnen
zijn. Het gaat erom hoe je
binnenkomt bij een andere
persoon. Dat moet duidelijk zijn. Kunst moet communiceren.”

En natuurlijk wil Theo met
zijn werk ook iets uitdragen, heeft hij een boodschap, zoals dat zo mooi
heet. Maar echt benoemen
kan hij die niet. “Ik wil via
een visuele prikkel vertellen
wat me op dat moment
boeit. Dat is voor mij een
noodzaak. Ik moet vertellen over wat ik gelezen
heb, over wat ik gezien
heb. Dat moet absoluut
actueel zijn. Sterker nog:
een kunstwerk moet voor
mij altijd actueel en provocatief zijn.”
Heel trots is hij op zijn

deelname afgelopen mei
aan het European Media
Art Festival in het Duitse
Osnabrück. Een festival dat
voor de multimediakunst
zo’n beetje dezelfde status
heeft als de Dokumenta in
Kassel. Hij toonde er zijn
installatie A brief flash, die
hij eerder in het Museum
Van Bommel-Van Dam in
Venlo liet zien. In een
ruimte werden op de vloer
beelden geprojecteerd van
onder meer bewegende
zaadcellen. Op de vloer
stonden drie ventilatoren
op een hoge voet. Een pro-

jector toverde schedels op
de draaiende ventilatoren.
Uit de luidsprekers klonk
tegelijkertijd de stem van
wetenschapper Stephen
Hawkins die allerlei grote
kwesties besprak. Doordat
de kaken van de schedels
synchroon met de tekst
bewogen, leek het alsof zij
deze uitspraken. Als de
ventilatoren stilvielen, waren er opeens gezichten op
te zien. Ook zij leken een
tekst te spreken. Bijvoorbeeld de volgende: ‘You
don’t know where the
boundaries are’. Een uitspraak van de moeder van
Stephen Hawkins, een uitspraak die belangrijk was
voor Theo Lenders. Zoals
de hele installatie veel voor
hem betekende. Ze was
eigenlijk een soort van
zelfportret. Of iemand dat
eruit haalde, weet hij niet.
“Als iemand iets oppikt uit
mijn werk, dan is dat oké”,
zegt hij, “maar ik vind het
ook niet erg als het niet
gebeurt.”

▼

Zijn deelname aan het
Osnabrückers festival heeft
hem twee nieuwe tentoonstellingen opgeleverd. Een
met A brief flash in Foro
Artistico/Eisfabrik in Hannover en een met een
nieuwe installatie in de
Laing Art Gallery in Londen. Beide vinden volgend
jaar plaats.
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DE EEUW

Lieve Mees,
December 1999 had veel weg
van een vooravond van een
belangrijke gebeurtenis. Zo
eentje waarbij je in alle stilte,
zo dicht mogelijk met je
gezicht, in de spiegel staart en
terwijl je op een rijtje zet wat
je allemaal hebt gedaan en
nog zult moeten doen, vang je
een glimp op van een lijn.
Meestal is die lijn even duidelijk als de rimpels die tegen die
tijd ook gaan komen. En hoe
ouder je wordt, hoe meer van
dit soort vooravonden je mee
zult maken. Als je op zo'n
moment eens terug zult kijken naar december 1999
hoop ik dat je - buiten alles
om - vooral jezelf ziet. Dat je
in jezelf nog steeds iets zult
herkennen van het kind dat je
was voor de overgang naar
deze nieuwe eeuw. Een overgang die zelf een weerspiegelend effect had kunnen hebben.
December 1999 heb ik rondgelopen met de hoop daarop.
De hoop op zoiets als collectieve contemplatie. Het idee
dat als we met z'n allen deze
vooravond als een belangrijke
beschouwen; we met z'n allen
stilstaan bij hoe we ervoor
staan; we een gezamenlijke
spiegel ophouden, deze ervoor zou kunnen zorgen dat
de huidige stand van zaken
naadloos over zou gaan, in
hoe het zou moeten zijn. Het
zal die maand wel de hoop
zijn geweest van iedere moeder. Want ik hoef je niet te
vertellen hoe de wereld eruit
zag. Alle 'top-tiens-van-deeeuw' die deze maand in de
kranten stonden ten spijt, is
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daarvoor nog altijd dat ene
woordje 'slecht' het meest
juiste. En al jouw goede karaktertrekken en al onze beste bedoelingen ten spijt, zul je
het niet gemakkelijk gaan krijgen als 'ech Venloos maedje'
in het volgende millenium.
Daarom wilde ik op die
bewuste vooravond, juist dat
etiketje eens een spiegel voorhouden.
December 1999 ben je zes en
Venlo is jouw wereld in plaats
van jouw stad. Ondanks het
feit dat je vrijwel iedere week
wel in een ander deel van ons
land komt, heb je iedere keer
nog het gevoel dat je daarvoor een grens moet overschrijden. En dat doe je niet
graag. Je bent trots op je stad.
Je kunt je niet voorstellen dat
iemand een stad als Boston
prefereert boven Venlo, bent
hoogst verontwaardigt als
jouw straat wordt opengebroken omdat er nieuwe kabels
de grond in moeten en bent
tot tranens toe zo bang dat je
de muurschildering op je
kamer zult moeten missen als
we ooit gaan verhuizen. Ach,
dat had ik vroeger ook hoor!
Ik zal niet veel ouder dan zes
zijn geweest, toen ik begon
aan een schriftje over 'mijn
stad'. Zoals jij nu kaarten van
Venonat en Tangela* verzamelt, spaarde ik die van Venlo
en Tegelen. Ik verzamelde
foto's van alle mooie plekjes,
tekende onze historische gebouwen na en maakte plattegronden waarop de meest
fantastische routes te zien
waren in deze stad. Ik geloofde dat 'De Luif' ons nog altijd
beschermde; het Romerhuis
was mijn droomwoning en
het Goltziusmuseum vond ik
het mooiste plaatje dat er bestond. Na het schriftje volgde
nog vele andere, minder letterlijke, uitingen van liefde

voor alles wat van hier kwam.
Maar juist voor dat soort
gevoelens zijn vooravonden
zo noodzakelijk. Vooral die,
die vooraf gaan aan dagen
waarop een stad je af- of aanvalt. Zelden heb ik nog een
Venlonaar gesproken die zo'n
vooravond niet heeft meegemaakt.
December 1999 lijkt een wandeling door Venlo nog het
meest op een test van de
breekbaarheid der zintuigen.
Mijn eigengemaakte routes
herken ik niet meer omdat te
veel sterke bouwwerken zijn
vervangen door zwakke
bouwkundige keuzes. 'De Luif'
is niet langer bestand tegen al
het lelijks van nu en alle mooie
plannen (lees: persoonlijke
ambities) van later. In Venlo
wonen te veel mensen die
denken dat ze, om er de baas
te zijn zichzelf alleen maar zo
hoeven te voelen en dus staat
mijn droomwoning al een tijdje niet meer in deze stad. Het
nieuwe museum, dat als een
portret van Limburg zou moeten zijn, ervaar ik als een belediging, omdat het ons een
plaatje voorschotelt van een
zo groots mogelijke buitenkant die probeert te verdoezelen dat er van binnen niet
zo heel veel van waarde is. In
Venlo wordt voortdurend gewerkt aan de toekomst maar
er nooit echt in geloofd.
December 1999 besluit ik dat
als Venlo een moeder is zonder vertrouwen in haar kinderen, we haar aan de vooravond van een nieuw millenium in deze spiegel maar moeten strepen. Voor jou houden
we dan een 'ech maedje' over.
Net zo trots als ik als kind was
op mijn verbondenheid met
mijn stad, zo overtuigd was ik
van het feit dat ik het met mijn
sexe enorm getroffen had. Jij

bent, anno 1999, duidelijk
veel slimmer. Jij bent trots op
je jongensnaam en als mensen
je vragen wat je later wilt
worden, zeg je heel beslist
'een jongen' (een vrouw immers zul je per ongeluk worden en een man zou je niet
bewust willen zijn). Prima
meid, jij had geen last van een
millenniumprobleem, jij was
voorbereid.
December 1999 lees ik - op
aanraden - Michel Houellebecqs 'Elementaire Deeltjes',
een roman opgedragen aan
de mens. Nooit eerder las ik
zoveel eenzaamheid en verbittering, onverschilligheid en
wreedheid in één boek. Toch
vond ik nooit eerder iets zo
het uitlezen waard, juist op
een vooravond. Zoveel troost
vond ik voorheen alleen bij
mijn kinderen... “Dat eerste
voorgevoel over hoe de
wereld in elkaar zat werd versterkt door 'Het leven der
dieren', dat elke woensdagavond op televisie kwam. Te
midden van de walgelijke
smeerboel, het permanente
bloedbad dat de natuur was,
werd het enige spoor van toewijding en altruisme gevormd
door de moederliefde, of een
beschermingsinstinct, in ieder
geval iets wat geleidelijk aan,
stukje bij beetje, tot moederliefde leidde. Het vrouwtje
van de pijlinktvis, een klein
pathetisch ding van twintig
centimeter lang, viel zonder
enige aarzeling de duiker aan
die in de buurt van haar
eieren kwam. Dertig jaar later
kon hij niet anders dan
opnieuw tot dezelfde conclusie komen: vrouwen waren
absoluut beter dan mannen...”**.
December 1999 zet ik dit
boek af tegen alle berichten in
deze maand, waarin de ach-

terstand van de vrouw in deze
tijd doorklinkt en tel het op bij
het feit dat we zelfs het
woord 'emancipatie' niet eens
om ons laten draaien. Ik weet
dat ik mijn hoop voor de volgende eeuw bij de juisten heb
gelegd. Bij ons. Bij jou. Al betekent het dat je van gebaande paden af zult moeten om
dingen te ontdekken. Dat je je
eigen schriftje van overtuigingen zult moeten samenstellen, die je ook nog eens moet
kunnen veranderen wanneer
je dat nodig vindt. En vooral
dat je zult moeten proberen
nooit op een punt te komen
waarop je met absolute zekerheid zult denken te weten
wat waar is. In de vorige
eeuw waren er te veel mannen en steden die dat deden.
Er waren er te weinig die
goed genoeg in de spiegel
keken op de vooravond van
deze nieuwe eeuw. De wereld draaide gewoon op
dezelfde wijze door. Er waren
er te weinig die echt geloofden in morgen.
1 januari 2000 besef ik dat
twee bewoordingen van dat
'ech Venloos maedje' het jou
moeilijk kunnen maken in deze wereld. Maar gelukkig zit
er nóg een woordje in deze
term. Het woord dat het die
moeite waard maakt. Het
woord dat zovelen over het
hoofd zien. Het woord 'ech'.
En dat ben jij, boven alles.
Laten we dat woord maar
gewoon los op zichzelf staan.
Laten we maar doen alsof het
al volwassen geworden is.
Het al vele vooravonden heeft
gekend. Dat woord. Veel
mensen vinden twee van de
drie niet slecht, maar ik denk
dat je beter kunt kiezen voor
het ene. Echt.

* voor 'niet-ouders-van-nu': Venonat
en Tangela zijn Pokémon.
** (meest gematigde passage van) pagina 176-177 van genoemd boek.

Pascalle Mansvelders, kunsthistorica
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FROM MA ASBREE TO L.A.

In december 1998 viel in het Duitse rockblad Oblivian deze recensie te lezen:

Ik had nooit durven denken dat er naast goedkope koffie, sigaretten, kaas en vis nog een gegronde reden zou zijn om naar Venlo te scheuren. ( Zwarte
Afghaan, Coke en Porno met dieren even daargelaten ). Die is er sinds jullie band in de Iris studio een CD heeft opgenomen met een sound die tastbaar uit
de speakers knalt. ( Ja, daarvoor ga je nu naar Nederland ).
Het Nederlandse The Chillfactor presenteert op hun zelf geproduceerde CD een zeldzame goede sound die zijn weerga niet kent. Zonder grootse effecten
maakt de band op speelse wijze een eigen mix uit verschillende muzikale stijlen. Zo nu en dan lichtjes neigend naar Progressieve Metal en dan weer gelardeerd met heftige recht-toe-recht-aan nummers die in de punkstroming niet misstaan zouden hebben. Bij het plaatsen van de accenten heeft men zich
uitsluitend geconcentreerd op het werk van drummer Hans in't Zandt die een waanzinnig mooi en veelzijdig contrast schept met de rest van de muziek.
Lees: de hele CD lang!
Fraai zijn ook de meerstemmige vocalen, die helaas te weinig voorkomen. Het gitaarwerk had voor mij afwisselender gemogen maar..... Wie kickt op goed
geproduceerde rock met wat invloeden uit de punk en AOR kan zonder aarzeling aanschuiven.
Persoonlijke tip: I'm gonna win, vreemd genoeg het laatste nummer; vervolgens drukken op repeat all shuffle en laten lopen tot je erbij neer valt!!!.( SBk)

'Ik heb de hoop op een baan aan de universiteit definitief opgegeven', sprak Albert
Einstein ooit, en we weten allemaal hoe dat heeft uitgepakt.
Vandaag had ik een gesprek met Hans in 't Zandt, verantwoordelijk voor de
drumtornado die zich een weg baant binnen The Chillfactor.
Een muzikant met een brandende passie voor muziek, die iedere motivatie om
iets anders te doen doet verbleken.
Samen met de kleinzoon van Ian Gillan, zanger Harold van Gestel, gitarist Roy
Smets die hopelijk nog lang niet zijn gitaar aan de rockwilgen zal hangen, en
Marcel Engels, in een vorig leven wellicht bassist van de Chili Peppers, maken zij
met de door hem in 1994 opgerichte The Chillfactor muziek, die zuigt, rockt,
verbaast en... jawel, danst. Een strakke mix van metal, funk en grunge die klinkt
als grote stad rock & roll. Live weet de band tijdens een gemiddeld drie uur
durende performance een spanningsboog op te bouwen die men zelden aantreft.
Het in 1998 verschenen debuutalbum Catch a chill dat onder de productionele
leiding van Fred Hendrix (Terra Nova) in eigen beheer werd uitgebracht, heeft
kracht en vooral karakter, de nummers knallen als kaakslagen, en de reacties
waren lovend. 43 Minuten puur geluk!!!!
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Hoe is het dan toch mogelijk dat er onder u lezers zijn die tot op heden nog nooit
van deze decibeldelicatesse hebben gehoord?
Het is zoals in de godsdienstles: veel vragen en geen antwoorden. Toch maar een
poging...
Ik gun u een blik in de keuken van de platenindustrie.
Popmuziek is money money money.
Het vele geld dat er in omgaat komt echter lang niet allemaal terecht bij de creatieve motor van deze hypnotiserende branche: de artiesten, componisten en de
producer. Platenmaatschappijen verkopen platen het liefst in zo'n groot mogelijke aantallen. Daarom drukken zij uiteraard ook een grote stempel op het uiteindelijke resultaat dat op een geluidsdrager wordt gezet.
In de strijd om de hoogste luistercijfers doet een radiostation vrijwel alles om het
't grote publiek (mainstream) naar de zin te maken. Wie zou er beter weten hoe
je dat moet dan de platenindustrie zelf. Grote maatschappijen zoals Sony, BMG,
EMI, Warner en Polygram noemen we Majors. De overheadkosten (vaste lasten)
zijn erg hoog, zodat er pas bij een groot aantal verkochte geluidsdragers winst
wordt gemaakt. Vandaar dat zij niet staan te trappelen om in zee te gaan met riskante muzikale projecten, met een sound die zich hardnekkig verzet tegen het
journalistieke hokjesgebruik.
The Chillfactor komt ondanks de lovende recensies en een vette hit binnen handbereik (I'm gonna win) niet aan bod, voor hun is artistieke faam belangrijker dan
hitparadedollars.
Door de behoudende koers van de majors hoeven we van hen qua vernieuwing
weinig te verwachten. Gelukkig zijn er ook nog de independents: kleine, wendbare maatschappijen, die bij iedere verandering binnen het popklimaat, snel reaBUUN 41

Hans is een muzikant in hart en nieren, en geeft de droom van erkenning, roem
en succes niet op.
Een Nobelprijs zoals Einstein die in 1921 heeft gekregen is misschien over the
top, maar dat platencontract moet lukken.
Daarom blijft hij zich net als de andere leden van The Chillfactor storten in de
meedogenloze ratrace. Maar zeker niet tegen iedere prijs. We hebben te maken
met een Limburgse band met jongens, die principieel blijven doen waar ze zin in
hebben, en bovenal waar ze ontzettend goed in zijn: het geven van strakke
optredens, in tot op heden het clubcircuit, het schrijven van buitengewoon
dynamische composities met kop en staart, en het uitbrengen, van vette platen,
al dan niet bij een major of independent. Het is een gegeven dat bands die het
helemaal gemaakt hebben er vaak geen cent aan over hebben gehouden.

T H E C H I L L FAC T O R :
FROM MA ASBREE TO L.A.
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Ondanks dat is er niets wat nieuwe muzikanten op weg naar een plaats in Ahoy
kan tegenhouden.
Immers, in het Nederlandse kunstveldenlandschap is de popmuziek steeds sterker vertegenwoordigd. Uit deze wereld komt dan ook het grootste deel van de
live-optredens die in ons land plaatsvinden. Een deel van de popmuziek op de
podia is serieuze muziek, die geloofwaardigheid, authenticiteit en artisticiteit
voorop stelt. Merendeels gemaakt door mannen.
Er gaat een subsidiestroom naar het 'serieuze' deel van de popmuziek. Dit geld
gaat ook al NIET naar de muzikanten maar via het Nationaal Pop Instituut (NPI)
naar instanties, instituties, buitenlandpromotie, poparchivering en heel belangrijk
voor de muzikant: kernpodia (Podiumplan). Er is een circuit van zogeheten kernpodia. Dit zijn er ongeveer veertig, verspreid over het hele land.
In dit circuit treden buitenlandse groepen en de 'betere' Nederlandse op.
Het los peuteren van optredens resulteert vaak in een grote excursie hersencelvernietiging. Om deze klus te klaren heeft men een management ingeschakeld,
dat alles in het werk stelt, opdat de band, de door de overheid gesubsidieerde
poppodia en achterafzaaltjes, daadwerkelijk eens in kan ruilen voor Ahoy, en het
publiek zal overtuigen met een wild spetterende live-act.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar roem en succes alles behalve gemakkelijk is. Toch ga ik ervan uit dat The Chillfactor op een dag het ware geluk de
Amor dei intellectualis ten deel zal vallen. Hans, Harold, Marcel en Roy don't give
up!!! Albert Einstein werd uiteindelijk in 1999 door Times uitgeroepen tot persoon van de eeuw!!!!!!!
▼

geren, omdat zij weten wat er te koop is. Maar let op: krijgt een artiest succes bij
een independent, dan staat opeens de major op de stoep om deze artiest vaak
voor veel geld weg te kopen, soms wordt zelfs een hele firma overgenomen.
Island van Chris Blackwell was oorspronkelijk een reggaelabel, dat aan de basis
stond van de popularisering en wereldwijde verspreiding van de Reggaesound
(Bob Marley, Third World). Tegenwoordig vertegenwoordigt het niet meer onafhankelijke label veel meer genres.
Nog een voorbeeld is Motown van Berry Gordy dat in 1960 begon als zwart poplabel in Detroit en uitgroeide tot een begrip op het gebied van zwarte hitparademuziek (Diana Ross & The Supremes, Stevie Wonder, Jackson five, Marvin Gaye).
Inmiddels echter ook niet meer onafhankelijk.
Misschien kan The Chillfactor zelf een platenmaatschappij oprichten.
Als je als band over zulke enorme talenten beschikt, en deze steeds verder weet
uit te bouwen, zoals bijvoorbeeld Hans dit heeft gedaan door in Amerika les te
nemen van niemand minder dan Jazz-Fusion drummer Dave Weckl, dan hebben
we het over passie en gedrevenheid.
Wie weet zal er uiteindelijk een major overstag gaan, dat zou heel mooi zijn,
omdat zij beschikken over een gigantisch distributieapparaat.
Zou het niet prachtig zijn om Catch a Chill in L.A. (Los Angeles) te kunnen kopen?
Als het resultaat niet altijd gladgestreken muziek moet zijn, blijft er hoop.
Het tekenen van een contract blijft een probleem op zich, het lijkt er vaak op dat
je als creatieve spil je ziel aan de duivel verkoopt.
Verkoopt je product niet, dan kun je er eigenlijk zeker van zijn dat je vroeg of laat
gedumpt wordt. Zo heb je als artiest altijd te maken met het spanningsveld tussen commercie en creativiteit. Je maakt muziek om je uit te kunnen drukken, en
aan de andere kant besef je heel goed dat er platen verkocht moeten worden.

C a t c h
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Links: Portret Reina van Bommel Van Dam door Johan Buning
Rechts: Foto Mevrouw van Bommel Van Dam (Lé Giessen)
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"Als je maar weet: mijn piet is voor moe, zei schilder Jan
van Herwijnen tegen het meisje uit de rosse buurt, toen hij
naast haar wakker werd in hotel Schiller aan het
Rembrandtplein. Ze hadden namelijk een grapje met hem
uitgehaald. Je moet weten dat Van Herwijnen een kwartaaldrinker was. Om de paar maanden ging hij op kroegentocht in Amsterdam, waarna hij bleef slapen in een
hotel. Zijn vrienden hebben op een keer een meisje
gevraagd een nachtje te gaan logeren bij mijnheer Van
Herwijnen in Schiller. Nou, dat deed ze wel. Toen hij 's
morgens na een goede nachtrust ontwaakte en om zich
heen tastte, trof hij dat meisje aan. 'Maar kindje, wat doe
jij hier? Als je maar weet: mijn piet is voor moe'."

D O O R KO E N E Y K H O U T
F O T O’ S L É G I E S E N
44 BUUN

Mevrouw Reina van Bommel - Van Dam herinnert zich. In
december 2000 wordt ze negentig jaar, "deo volente" voegt
ze hieraan toe. "Armando heeft beloofd een serenade te
BUUN 45

KATER ZEI: 'REINA,
ALS IK JE TOEN ZO
GEKEND HAD, HAD IK
JE ANDERS GESCHILDERD.'

Portret Maarten van Bommel door Arie
Kater

komen brengen met zijn
zigeunerorkest. Laten we
hopen dat hij tegen die tijd
zijn belofte vergeten is,
haha." Ze is misschien wel
de enige in leven zijnde
naamgeefster van een museum voor moderne kunst
in Nederland. Toen er aan
het begin van de vorige
eeuw wat geharrewar ontstond omtrent de inrichting
van het Stedelijk Museum
in Amsterdam -men beschikte er zelfs nog over
een apothekersmuseumwerd besloten vanaf 1919
een scheiding van beleidsgebieden in te voeren.
Voortaan zou de geschiedenis beheerd worden door
de staat, de zorg voor
moderne kunst zou toevallen aan de gemeenten. Die
delegeerden die zorg vervolgens aan stedelijke
musea. In Venlo werd dat
het stedelijk museum Van
Bommel- Van Dam, dat in
1971 zijn deuren opende.

"Mijn man en ik logeerden
eind jaren zestig in een
pension in Arcen telkens
als we in Venlo een zomertentoonstelling organiseerden in het toenmalig
Cultureel Centrum. Dat
waren de Facettenexposities. Mijnheer Alberigs,
directeur van de Culturele
Dienst van de gemeente
Venlo, heeft er een groot
aandeel in gehad dat onze
collectie van zo'n 1200
schilderijen, tekeningen en
beelden in 1967 naar Venlo
kwam. Wethouder mevrouw
Van Soest - Jansbeken adviseerde ons contact op te
nemen met het provinciaal
bestuur in Maastricht. Daar
vonden ze Venlo de meest
geschikte plaats voor onze
verzameling, want die stad
had op dat gebied nog niet
zoveel. Naarmate het plan
groeide en er meer publiciteit kwam, ontstond het
idee om de collectie in een
nieuw museum te huisvesten. Wij sprongen een gat
in de lucht toen we hiervan
hoorden. Dat het echt
definitief doorging vernamen we in het Maashotel in
Arcen op de radio. Het was
op het nieuws. We hadden
als voorwaarde gesteld dat
we bij de collectie konden
blijven wonen, dus werd
deze woning tegen het
museum aangebouwd. Nog
altijd is er een verbindingsdeur van dit huis naar het
museum, al is dat tegenwoordig natuurlijk allemaal
streng beveiligd. Mijn man
vond dat maar niks, dat hij
niet meer zomaar naar binnen kon via die deur. Als ik
er niet bij dag en bij nacht
in kan zet ik nog eens de
bijl in die deur, zei hij,
haha."
Elegant, krachtig, kordaat,
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ijdel op een prettige manier
en ze loopt als een kieviet,
dat is wat opvalt aan deze
sterke vrouw die een groot
deel van haar leven temidden van kunst en kunstenaars doorbracht en nog
steeds de actualiteit van de
kunst tracht te volgen. Een
ernstige teruggang van
haar gezichtsvermogen belet haar dat echter sinds
een paar jaar. Als ze haar
gesprekspartner wil zien,
staat ze op en gaat op
slechts enkele decimeters
afstand recht voor hem
staan; eerst dan ziet ze zijn
gezicht. Ze is hierdoor wat
afhankelijk geworden, onder meer van haar goede
vriendin Maria Adams en ze
maakt gebruik van een
medium als Het Gesproken
Boek, boeken naverteld op
cassettebandjes.
Voor ze de draad van haar
herinneringen weer oppakt,
steekt Reina een sigaartje
op -Sumatra Cum Lauda La
Reina (!): "Ik sprak daarnet
al over Jan van Herwijnen.
Ik herinner me dat we op
een zaterdagmiddag weer
eens naar Bergen (N-H)
gingen, 'ons geliefde Bergen', en dan zaten we daar
op een bankje te wachten
tot het een nette tijd was
om bij Jan van Herwijnen
aan te bellen, haha. Voor
het eerst zagen we werk
van hem in hotel 'De rustende jager' in Bergen en
dat trok ons wel. Dus wij op
ons fietsje, het regende
ook nog, naar de villa van
Jan van Herwijnen. Fiets in
de tuin en aangebeld. Zijn
vrouw deed open. Mevrouw van Herwijnen, zeiden wij, wij hebben werk
van uw man gezien en wij
zouden graag nog wat meer
van hem willen bekijken.
Zou dat kunnen? Ze zei: Ik

zal het eens even gaan vragen. Ze bleef een hele
poos weg. Ik denk dat hij
eerst in bad was gegaan.
Hij zag er zo fris uit als een
hoentje, mooie witte haren
en een hagelwit overhemd.
Toen mochten we dan binnenkomen in zijn atelier. Ze
hadden drie stoelen klaargezet. Mijn man gaat heel
argeloos op de middelste
zitten en ik naast hem.
Hoho, zegt Van Herwijnen,
u zit op de stoel van de
meester, haha. Ja, er gaan
heel wat verhalen over Jan
van Herwijnen in Bergen.
Maar zijn schilderijen spraken ons erg aan. Hij schilderde bijvoorbeeld geesteszieken en zelfs doden,
in een ziekenhuis in Amsterdam. Erg aangrijpend
allemaal."

Om zich heen wijzend in
haar woonkamer, zegt ze:
"Wat hier hangt is allemaal
door mij gekocht. Dat
hoort dus niet bij de collectie. Ja zegt meneer
Voragen dan, de directeur
van het museum, dat kan
wel zijn, maar die twee wel.
En dan bedoelt hij de twee
portretten die daar hangen." Hoewel ze het tweetal amper kan zien, weet ze
dat ze er recht tegenover
zit: een portret van Maarten en een van Reina van
Bommel, geschilderd door
de Amsterdamse schilder
Arie Kater, over wie Boersma eens schreef: "...dat
Kater iemand is, die beter,
scherper, eerlijker kijkt dan
de meeste mensen, dus:
wat hij ziet eerlijker, onthullender weergeeft. Waar het

om gaat, is dat niet de niet
bestaande fysieke lelijkheid
hem interesseert, maar wel
het innerlijk van de mensen, de afspiegeling van
wat zij voelen en denken,
beleven en beleefd hebben." (Dominoreeks dl.10).
Ze wijst nog eens naar de
beide portretten. Vooral
Reina staat er wat ernstig
op: "Daar hangen ze, de
Katers. Al heel vroeg gekocht. Later waren we eens
op een feestje en daar was
de schilder ook. Ik was in
een nogal vrolijke stemming en Kater zei: 'Reina,
als ik je toen zo gekend
had, had ik je anders
geschilderd.' Hij vond het
een beetje te ernstig, een
beetje te gedistantieerd.
Toen hij me schilderde
kende hij me niet zoals ik

Arie Kater, Contrasten
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H O H O, Z E GT VA N H E RW I J N E N , U Z I T O P D E
S T O E L VA N D E M E E S T E R . . .

Jan van Herwijnen, Dode man
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toen op dat feestje was. Wij
gingen echter niet zo vaak
naar kunstenaarsfeesten.
Ik weet nog dat ze een keer
Arie Kater uitdaagden op
zo'n feest in een of ander
hotel in Amsterdam, ik
weet niet meer welk, heb
dat wel altijd geweten,
maar ja, de oude dag; maar
goed, Arie Kater zou meneer Van Bommel weleens
bellen of hij ook zou

komen. Die zou dat nooit
doen, lachten de anderen
hilarisch, die komt niet
naar zo'n kroeg waar jij zit.
Maar Arie Kater belde en
Maarten en ik gingen er
samen naar toe hoor,
haha."
Anekdoten rijgen zich aaneen tot een kleurrijk verhalensnoer over schilders en
schildersvrouwen - "die

hadden het niet gemakkelijk, oh nee" - over Jan
Schoonhoven en Wim
Steijn, over Sef Moonen en
Albert Grosfeld, over Ger
Lataster en Edgar Fernhout. Maar het meest toch
over de schilders die
Maarten en Reina van
Bommel leerden kennen in
en vlak na de oorlog. Ze
woonden destijds in de
Sarphatistraat boven de
familie Van Schijndel: "Boven elkaar woonden de
families Van Schijndel en
Van Bommel. Je had daar
de
hele
Nederlandse
schoenenindustrie bij elkaar wonen, haha. Op de
begane grond woonde de
joodse familie Barend, die
gelukkig kans zag de oorlog
te overleven. Niet ver van
ons vandaan woonde toen
de schilder Cor Dik, van wie
we ook werk kochten, en
die zei: U moet eens naar
Henri Boot gaan in
Haarlem. Dat hebben we
toen gedaan. Het was een
prachtbelevenis. We hadden ons netjes aangekondigd: of we mochten komen. Ja dat mocht. Hij
woonde tweehoog en op
de donkere traptreden
lagen telkens doosjes lucifers. Want hij lichtte altijd
zijn gasten bij, met lucifers.
Hij was werkelijk te vies om
aan te pakken. Hij had een
behoorlijk grote kamer en

in de verte zag je zijn bed
staan. Dat lag helemaal
opengewoeld. Het leek wel
een nestje. Verder stond er
een grote ronde tafel vol
met knipsels en andere
rommel met aan de rand
een klein plaatsje uitgespaard voor een bord met
een mok. Om de zoveel tijd
kwam de gemeente de boel
een beetje ruimen. Zijn
vriendin heeft ook een
keertje orde op zaken willen stellen toen Boot in het
buitenland was, hij reisde
nogal. Bij zijn terugkeer was
hij helemaal van de kook.
Hij zei: 'Ze hebben het stof
der eeuwen weggenomen.'
Hij vond het verschrikkelijk
dat het zo schoon was.
Maar het was een heel erudiete man. Hij had ook
gestudeerd.
Bovendien
mochten we hem erg graag.
Mijn man heeft er tot op
het laatst spijt van gehad
dat hij hem ooit heeft afgewezen. Boot bezocht ons
op een bepaald moment in
Amsterdam. Hij wilde naar
Parijs vertrekken en vroeg
toen aan Maarten een lening. Maarten vertrouwde
dat niet helemaal, dus die
deed dat niet. Daar heeft
hij altijd spijt van gehad. Al
was het weggegooid geld
geweest, dan had ik het
toch aan die Boot moeten
geven, zei Maarten."

Waarmee het gesprek is
beland bij haar in 1991
overleden man Maarten,
die zijn eerste kunstwerk al
kocht als jongen van zestien en die in zijn tweede
vrouw Reina met wie hij
trouwde toen hij achtendertig was een partner in
crime vond als het erom
ging integere, eerlijke kunst
te kopen. Schilderkunst
vooral, maar ook weleens
een Ibomasker of een ijzeressemblage. "Over Maarten raak ik nog altijd niet
uitgedacht. Vandaag de dag
nog niet. Maarten had zo'n
machtig brede belangstelling. Misschien kwam dat
door zijn werk op de effectenbeurs, wat voor mij een
heel vreemde wereld was,
maar hij had overal veel
belangstelling voor. Zo
dacht ik bijvoorbeeld: ik
ben in de verpleging geweest, dus ik weet meer
van medische zaken dan jij.
Moet je niet denken hoor.
Hij was in militaire dienst
een 'paplap', zoals hij dat
noemde, hij werkte dus op
de ziekenafdeling. Daar
moest hij rapporten schrijven over al die zieken. Hij
wist er nog meer van dan
ik, terwijl ik toch gediplomeerd verpleegster was.
Altijd is hij me de baas
geweest, haha. Maartens
vader was zeeman. Na een
ongeluk kreeg hij slechts

drie gulden per week uitgekeerd, voor een heel gezin.
Zijn vrouw nam toen kostgangers in huis waar ze van
moesten leven. Op zijn
dertiende ging Maarten al
in betrekking bij een effectenzaak. 's Avonds bezocht
hij de avondschool. Zo
kwam hij in de effectenhandel terecht waar hij
later zijn eigen kantoor in
begon, met een bijkantoor
in Utrecht. Van al die mensen is niemand meer in
leven. Wonderbaarlijk is
dat. Zijn compagnon is er
niet meer en van dat bijkantoor is ook niemand
meer in leven. Ik word oud,
zeg je dan. Tsja. Mijn man
had ook nog een zus. Ze
hielp ons waar ze maar
kon, een engel was het. Ze
had een heel innige, heel
mooie band met haar
broer. Ze betekende heel
veel voor ons. Terwijl ze het
zelf niet gemakkelijk had.
Na haar scheiding bleef ze
achter met een zoon. Die
jongen werd musicus; hij is
ook al weer een hele tijd
geleden gestorven; hij is
niet oud geworden die jongen. Mijn man zei altijd, zo
lang hij leefde: ik word niet
oud. En hij is toch vierentachtig mogen worden."

Mevrouw van Bommel - Van Dam

Na de kunst, na de kunstenaars en na haar man
wordt het tijd om ruimte te
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Henri Boot

"We zongen ook graag, mijn
zusjes en ik. Op zondagavond stonden ze allemaal
te galmen bij het orgel dat
ik bespeelde. We zongen
als lijsters. Mijn vader had
ook een mooie stem en die
voegde zich daar op een

▼

mooie avond ook weleens
bij. Eigenlijk vond ik dat ik
wel talent had. Als ik in
deze tijd jong was geweest,
was ik misschien wel zangeres geworden. Toen zong
ik trouwens ook al solo in
de kerk. Heerlijk vond ik
dat. Verrukkelijk. Drie jaar
geleden heb ik ook nog
gezongen. Met Parool-redacteur en hoofdredacteur
van Kunstbeeld Frans Duister die hier op bezoek was.
We zaten gezellig aan de
borrel en spraken onder
meer over muziek. Samen
hebben we toen Du Holde
Kunst gezongen van Franz
Schubert. Zang heeft altijd
mijn hart gestolen. Ik had
me in Venlo moeten aanmelden bij een zangkoor.
Dan raak je ook een beetje
geïntegreerd in de gemeenschap. Maar ja, die beeldende kunst heeft alles in
beslag genomen, alles. En
daar had ik ook wel vrede
mee, ik ging er helemaal in
mee. Maar een heel klein
beetje spijt, jawel, want de
zang was toch een grote
liefde van me. Zelfs de
piano heb ik verkocht vanwege onze verhuizing naar
Venlo. Aan de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam. Dan heeft hij nog een
goede bestemming dacht
ik, haha."
Te hopen valt dat Armando
zich zijn belofte herinnert.
Juist hij, als schrijver, schilder en musicus is bij uitstek geëquipeerd om Reina
van Bommel - Van Dam,
vriendin van de muziek en
van de beeldende kunst
een serenade te brengen.
Een lied voor een vrouw uit
'Du Holde Kunst'.
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MENSEN STEUNEN BOEKEN

ADRI GORISSEN

maken voor de innemende
persoonlijkheid die Reina
is. Nippend van een glaasje
rode port en na nog een
trekje aan haar sigaar vertelt ze met jeugdige bevlogenheid over zichzelf, over
haar liefde voor de muziek
en over haar zusjes: "Ik
kom van de Veluwe, van
Voorthuizen, gemeente Barneveld. Mijn vader verkocht
de boerderij en kocht vervolgens een hotel. En moeder runde dat. Ze hadden
zeven dochters. Ik was de
tweede. Een is er overleden, eentje woont in Amerika, in New Jersey, zodat
we nog met zijn vijven hier
in Nederland zijn. Met oudjaar, op mijn verjaardag,
komen ze allemaal naar
Venlo. Hun kinderen zitten
dus nooit met het probleem waar ze met moeder
heen moeten met oudjaar,

want die is dan hier, haha.
De zusjes werkten ook mee
in het hotel. Ik was wel al
vroeg weg thuis, eerst als
kindermeisje, later in de
verpleging, maar tussendoor hielp ik ook altijd een
handje mee. Gezellig was
dat, zo'n hotel. Ik weet nog
dat ik een keer hardstikke
verliefd was op een van de
gasten, ik weet zelfs nog
hoe hij heette: meneer Frits
Muller. Hij kwam enkele
jaren achtereen met zijn
vrienden naar de Veluwe.
Ze maakten fietstochten
en 's avonds wasten ze zich
buiten onder de pomp. Dat
vonden ze heel bijzonder
die Amsterdammers."

J A N UA R I 0 0

A L S I K I N D E Z E T I J D J O N G WA S G E W E E S T, WA S
IK MISSCHIEN WEL ZANGERES GEWORDEN

Jan Wolkers, Aar van de
Werfhorst, Nikos Kazantzakis, Antoon Coolen, Harry
Mulisch, Anton van Duinkerken, Renate Dorrestein,
Marie Koenen, Edmund Nicolas, André Gide, Salvador
Hertog, Joost Zwagerman,
Toon Kortooms, Herman de
Man. Ze liggen allemaal
schouder aan schouder op
tafels die samen een rechthoek vormen. De rechthoek
van de letterkunde op de
beurs van de stichting Boeken
steunen mensen. De stichting
is begaan met het lot van
medemensen overzee en
steunt met de opbrengt van
de boekenverkoop bijvoorbeeld de bouw van scholen in
Afrika.
Maar de stichting doet meer.
Waarschijnlijk zonder het te
beseffen. Ze zoekt adoptieouders voor een weeshuis
van boeken. Mensen die hun
boeken niet meer willen of
kunnen houden, brengen ze
naar de stichting. Kloosters
die sluiten en niemand meer
hebben om naar hun bibliotheken te kijken, laten de
vrachtwagens komen om hun
vaak al lang onaangeraakte
boeken, met het stof van
decennia erbij, weg te halen.
Openbare bibliotheken sturen hun afgeschreven werken, scholen de door de tijd
ingehaalde leerboeken en
naslagwerken.
Al die boeken krijgen via de
boekenbeurs een nieuwe
kans. Uitzicht op een betere
plek in het rek van een liefhebster van streekromans,
een verzamelaar van boekenweekgeschenken, de man die
alles van Emile Zola wil hebben, een Limburgensia-collectioneur, de liefdesboekenlezeres, de poëziefan, een historicus met interesse voor de

Boerenoorlog in Zuid-Afrika,
de vrouw die alleen ‘de
Russen’ leest, de erotica-liefhebber, de ex-librissen-jager,
of gewoon mensen die aan
veelboekerij doen. Vele duizenden boeken komen goed
terecht, krijgen een betere
toekomst, worden eindelijk
echt gelezen. De stichting had
dus net zo goed Mensen steunen boeken kunnen heten.
Voor het adviseren van de
aspirant-boeken-adopteerders sta ik in het hart van de
rechthoek. Ik kan de tafels
redelijk overzien. Weet ongeveer waar Michel van der
Plas, Cormac McCarthy,
Pieter van der Meer de Walcheren, Toon Kortooms,
Anna Blaman, Dostojesvki,
Saul Bellow en Israël Querido
zich bevinden. Wat de bemiddelingskosten zijn hangt af van
de dikte. Een dikke Hubert
Lampo moet meer opbrengen dan een dunne Jos
Vandeloo. Niet elke nieuwe
verzorger in spe weet het
verschil tussen weelderig geschapen en doorschijnend iel,
tussen omnibus en novelle.
Daar liggen twee dikke Israël
Querido’s. Een bebrilde man,
voorzien van een wapperende haardos, heeft ze ook
gezien. Twaalf gulden, zeg ik.
Dat begrijpt hij niet, want
alleen dikke gebonden boeken kosten zes gulden per
stuk, beleert hij. Dit zijn dikke
gebonden boeken, stel ik. Hij
schudt vol onbegrip zijn hoofd
en gaat.
Een vrouw vraagt of ik verstand van boeken heb. Een
beetje, antwoord ik bescheiden. Ligt er een boek bij dat
De Filippijnse Gelofte heet? Ze
heeft er veel goeds over
gehoord, wil het graag zelf
eens lezen, kan er misschien
beter van worden. U bedoelt
De Celestijnse Belofte van
James Redfield, verbeter ik.

Ze kijkt verongelijkt, wil niet
gecorrigeerd worden door
zo’n boekenverslindende wijsneus. Voor ze me wat toe kan
bijten, zegt een andere
vrouw: Verderop ligt het wel
in het Engels. Ook goed, zegt
ze, en weg is ze.
Een man schuift langs de
tafels. In zijn hand heeft hij
een piepklein computertje.
Een soort elektronische agenda. Hij is alleen geïnteresseerd
in Salamander-pockets. Verzamelt ze. Weet echter de
titels niet. De nummers wel.
Ietsje verder staat zijn vrouw.
Heb je 154 al? Hij raadpleegt
het computertje. Ja. En schuifelt door. Zijn verzameldrift
komt voort uit ordening, zo
vertelt hij even later. Ooit was
hij in de depots van het
Venlose gemeentearchief. Er
viel hem iets op aan de rekken, maar wist niet meteen
wat. Totdat hem werd verteld
dat de grote boeken bij de
grote en de kleine bij de kleine staan. Dat scheelt ruimte.
Thuis ging hij dat ook doen en
ontdekte dat hij flink wat
Salamanders had. En nu wil hij
alleen nog maar die kleine
boeken.
Een half Duits en half
Nederlands sprekende vrouw
zoekt Out of Africa van Karen
Blixen. Of ik weet waar dat
ligt. Ze heeft de film gezien
met Robert Redford en wil al
heel lang graag het boek. Ik
heb alleen een bundel verhalen van Blixen zien liggen,
maar weet niet meer waar.
Jammer, zegt ze, zoekt verder
naar de schim van Redford.
Uren nadien is ze er weer, en
zie, daar is Deense Karin met
haar Afrikaanse belevenissen
opeens. De vrouw is zielsgelukkig.
Het mooi jong Marokkaans
meisje hangt lang rond de
tafels. Zoekt heel gericht en
wil plotseling afrekenen.

Boeken van Sartre, Nietzsche
en enkele Russen. Ze verbaast
me. Maar meteen kijk ik ook
op van mezelf, want die verbazing komt voort uit vooroordelen. Gelukkig besef ik
het. Boeken steunen mensen.
Dan duikt plotseling de bebrilde Israël Querido-liefhebber
weer op. Voor een tientje
neem ik ze allebei mee, zegt
hij, daarbij kijkend of hij me
een plezier doet. Voor twaalf
gulden mág u ze hebben,
kaats ik terug. Opeens wordt
hij woest en begint in het
Engels te tieren. Typically
Dutch, roept hij, als ik hem er
nog eens fijntjes op wijs dat
de opbrengst naar een goed
doel gaat. Hij beent zich
scheldend een weg naar de
uitgang. Verbouwereerd vraag
ik me af of ik zijn bod niet
toch had moeten accepteren.
Nu heb ik niks voor het goede
doel, en erger, liggen die
mooie (fraai ingebonden) boeken er nog. Ze krijgen geen
tweede thuis.
Gelukkig komt een kwartier
later een jongen van achter in
de twintig en hij toont interesse voor de dikke Querido’s.
Weer ben ik verbaasd. Nu
doordat de jongeman belangstelling heeft voor een toch
belegen schrijver uit het eerste kwart van de vorige eeuw.
We raken aan de praat en
bespreken zelfs de venijnige
kritieken van Querido, die
door zijn collega’s werden
gevreesd. Dan koopt de jongeman de werken. Mensen
steunen boeken.

Adri Gorissen, chefredacteur 'Scala'
Dagblad De Limburger
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Het Schinkemenke op de
Kwartelenmarkt
Door Ad Bogers

Op de Kwartelenmarkt bevindt zich sedert

1953 een fontein met een beeldje, het

‘Schinkemenke’ genaamd. Over hoe en waar-

om het beeld er kwam en wat het voorstelt,
gaat nevenstaand artikel.

Tersluiks houdt het Schinkemenke een schink (ham) achter z'n rug.
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Het oude Schinkemenke
Iedere rechtgeaarde Venlonaar kent het zogenaamde
Schinkemenke. Het stelt een ridderfiguur voor, staand op
een schildpad, met in de rechterhand het stadswapen van
Venlo. Het beeld is gemaakt door de zeventiende-eeuwse
kunstenaar Gregorius Schissler; de schildpad is vervaardigd door Pasque Marssin, naar een ontwerp van
Eyricius Puteanus. In vroeger tijd sierde het een monumentale fontein die in 1618 gereed kwam en op de Markt
voor het stadhuis stond. Vanaf bronnen in de buurt van
Onderste Molen werd deze fontein door middel van een
houten buizenstelsel van stromend water voorzien.
Behalve de fontein waren er nog twee kleinere fonteinen:
bij de Roermondse Poort en op de Oude Markt. In de
jaren dertig van de zeventiende eeuw werden ze afgebroken.
Nog diezelfde eeuw kwam het beeld in een nis boven de
poort aan de achterzijde van het stadhuis terecht.
Vanwege zijn ‘hoge positie’ viel het moeilijk het beeld aan
een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Van veraf
gezien, leek de ridder een ham (schink) te dragen en dat
leidde tot allerlei speculaties. Zo schreef H. Welters in De
Maasgouw van 1879 dat het Schinkemenke uit dankbaarheid voor verkregen hulp was gemaakt. Vier eeuwen
geleden heerste er een grote hongersnood in Venlo. De
boeren uit Neer en het Gulikerland schoten te hulp door
karren met brood, graan en schinken (hammen) binnen
de stadsmuren te brengen. Uit erkentelijkheid kregen de
boeren het recht om zonder stand- of marktgeld te betalen hun koopwaren op de Venlose markt aan de man te
brengen. Bovendien zou ter herinnering aan dit feit het
Schinkemenke op de Markt voor het stadhuis zijn
geplaatst.
Ook in het begin van de twintigste eeuw bleef de benaming Schninkemenke de gemoederen bezig houden.
August Faldera gaf in zijn Venlo en Venlonaren voor een
halve eeuw, dat in 1928 verscheen, zijn eigen lezing, al verbasterde hij de naam tot Schinkemanus. Het verhaal luidde als volgt. Toen de stadsmuren er nog stonden, had de
magistraat besloten om belasting te heffen op geslachte
dieren, vlees en gemalen granen. Er waren mensen die
deze belasting probeerden te ontduiken door te gaan
smokkelen. Om dergelijke praktijken tegen te gaan had

de magistraat onder elke
stadspoort, naast de militaire wacht, een post voor
stedelijke ambtenaren opgericht. Een ieder die de
stad in of uit wilde moest
ter controle deze post passeren. Nu was er een notabele, die voor de verleiding om goedkoop vlees
op zijn bord te krijgen
bezweek. Iedere dag ging
hij gekleed in een zwarte
jas met lange panden, de
hoge hoed op, de poorten
in en uit, de belastingambtenaar negerend met een
air van gewichtigheid. Niemand waagde het hem
vragen te stellen. Totdat
een beambte op een dag de
stoute schoenen aantrok en
nader onderzoek instelde.
Spoedig kwamen de malse
hammetjes uit de jaspanden te voorschijn. Sedertdien was de man het
lachertje van de stad en
kreeg de bijnaam Schinkemanus.
Toen het beeld in september 1950 uit de nis werd
verwijderd, bleek het
voorwerp dat de ridder in
zijn hand had, niet een
ham maar een deel van het
wapenschild van de stad
Venlo te zijn. Desondanks
bleven beide legenden
voortleven onder de Venlonaren.
Zoals gezegd bleef het
Schinkemenke tot in 1950
vanuit zijn hoge positie het
reilen en zeilen van de
Venlonaren
gadeslaan.
Toen bleek dat het beeldje
ernstig was beschadigd,
besloten B & W van Venlo
het uit de nis te laten halen
om het te laten restaureren. Ondanks de restauratie door Van Dongen uit
Venray, zou het Schinkemenke niet meer naar zijn
oude plaats terugkeren.

Zijn ‘gezondheidstoestand’
liet niet toe dat hij langdurig aan weer en wind werd
blootgesteld. Momenteel
heeft het Limburgs Museum het beeld in bruikleen van de gemeente
Venlo.

De opvolger
In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) kreeg
Venlo het zwaar te verduren. Met name de gebieden rond de Maasbruggen
moesten het tijdens de
winter 1944/45 - Venlo
was toen frontstad - ontgelden. Ook het gebied
rond de Kwartelenmarkt
behoorde hiertoe. Van de
huizen aan de Jodenstraat,

waaraan de Kwartelenmarkt toentertijd lag, het
Wijngaardstraatje en ‘t
Hetje bleef weinig overeind.
Na de bevrijding volgde
een ingrijpende wederopbouw van de Venlose binnenstad. Hiervoor werd in
grote lijnen het Herbouwplan Binnenstad van architect Kayser gevolgd. Mede
aan dit plan hebben de
Kwartelenmarkt en omgeving hun hedendaagse
aanzien te danken. De
Jodenstraat werd aanmerkelijk verbreed; de in 1936
begonnen sanering van de
volksbuurten ‘t Hetje en
Wijngaardstraatje werd
voltooid en de loop van

Situatie van de Kwartelenmarkt
1936-1939. De in 1936 begonnen
sanering van de wijk is in volle

gang. De restauratie van het

Romerhuis (1939-1941) is nog
niet begonnen.

Foto: Gemeentarchief Venlo.
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Het Schinkemenke op de Kwartelenmarkt

Het oude Schinkemenke nadat het
uit de nis van het stadhuis is

gehaald. De beschadigingen zijn

duidelijk te zien.

Foto: Gemeentarchief Venlo.
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beide straten werd gewijzigd. Gelukkig kon het
oude Romerhuis, thans
gelegen aan de Wijngaardstraat, behouden blijven. De restauratie van dit
gebouw, onder leiding van
Kayser, was in 1949 voltooid.
In dit kader van Venlo’s
wederopbouw paste het
plan van de ‘Stichting tot
bevordering van het Cultuurbezit der Gemeente
Venlo’ om de Kwartelenmarkt meer aanzien te
geven. Toen bleek dat het
Schinkemenke niet meer
in de nis van het stadhuis
zou terugkeren koos het
stichtingsbestuur voor een
fontein, waarop een nieuw
Schinkemenke zou prij-

ken. Het gaf oud-Venlonaar Van Rhijn de opdracht een ontwerp te
maken. Nadat beide partijen overeenstemming hadden bereikt, kon de kunstenaar met zijn werk
beginnen. Op 4 april 1952
meldde het Dagblad voor
Noord-Limburg dat Van
Rhijn reeds aan de slag
was gegaan en dat het
‘kunststukje’ binnen niet
al te lange tijd op de Kwartelenmarkt zou ‘prijken’.
Het krantenbericht was
wat al te optimistisch van
toon: het zou nog even
duren voordat de fontein
met het Schinkemenke er
kwam.
In het artikel werd tevens
gemeld dat het Schinkemenke op een plaats zou
komen, die zowel vanaf de
Vleesstraat als de Jodenstraat zichtbaar was. Over
de juiste plaats rezen twijfels. Het gemeentebestuur
in Venlo was al in een
vroeg stadium van de
plannen op de hoogte,
ongetwijfeld omdat de
secretaris van de stichting
gemeentesecretaris M.J.E.
Thielen was en haar voorzitter niemand minder dan
burgemeester Van Rooy!
Op 5 september 1952 was
tijdens de vergadering van
het college van B&W het
idee geopperd om de fontein niet op de Kwartelenmarkt, maar op een driehoek, nabij het pand
Bartels aan de Vleesstraat
neer te zetten. Het college
vroeg architect Kayser om
advies. Deze koos in zijn
antwoord van 15 september voor de Kwartelenmarkt. Letterlijk schreef
Kayser: “Voor de fontein
in kwestie werd een plaats
in het zuidelijk deel van de
Kwartelenmarkt gekozen.

Rekening houdend met
deze plaats t.a.v. de aanwezige en toekomstige
bebouwing is het zich aan
deze situatie aanpassend
ontwerp gemaakt en wel,
het monument tegen het
trottoir aansluitend en als
achterwand hebbend de
zuidelijke wand van de
bebouwing van dit plein.
Voorts in de as van de
Jodenstraat. Deze wand
vormt een integrerend
deel van de totaal-conceptie; deze wand moet het
monument ondersteunen
en er zijn vastheid aan
geven, om het nagestreefde stedebouwkundig effect te bereiken. Mijns
inziens zal dit hier het
geval zijn.” Met het stedenbouwkundig effect bedoelde Kayser het verband
tussen het monument en
de plaats, die het ten aanzien van de bebouwing
innam. Hieruit moest een
wisselwerking ontstaan:
monument en omringende
bebouwing dienden elkaar
aan te vullen, opdat zij een
esthetisch gaaf en harmonieus geheel zouden vormen. Van het driehoekig
pleintje aan de Vleesstraat,
omgeven door drie straten, verwachtte de architect in dit opzicht niets.
Naar aanleiding van dit
advies besloot het gemeentebestuur op 25 september 1952 de oorspronkelijk geplande locatie te
handhaven.
Een tweede punt van vertraging was dat de stichting de fontein in maart
1953 aan de gemeente ten
geschenke aanbood. En
een schenking kon niet zó
maar worden aanvaard.
Allereerst diende gemeenteraad hieraan per raadsbesluit zijn fiat te geven.

Nadat dit was gebeurd
moesten Gedeputeerde
Staten (G.S.) te Maastricht
het besluit goedkeuren.
Het was een langdurige
procedure en de tijd
drong. Want in maart 1953
berichtte de directeur van
de Firma H. Goossens het
gemeentebestuur dat de
fontein gereed was en binnen afzienbare tijd kon
worden geplaatst. Hij verzocht de gemeente de
exacte plaats te willen aanwijzen waar de fontein
zou worden opgesteld.
Om stagnatie te voorkomen dienden B&W tijdens
de gemeenteraadsvergadering van 16 maart 1953
een voorstel tot aanvaarding van de schenking in.
Het besluit tot indiening
was mede ingegeven door
het feit dat het college er
zeker van was dat een
meerderheid van de raad
achter het voorstel stond.
B&W kregen hun zin.
Daarop zonden zij het
raadsbesluit naar G.S. Die
gaven op 4 mei 1953 hun

fiat, maar stelden wel als
voorwaarde dat aan het
raadsbesluit de bepaling
werd toegevoegd “dat de
fontein zal moeten worden
uitgevoerd overeenkomstig een door het college
van Burgemeester en
Wethouders goedgekeurd
plan”. Met deze bepaling
maakten G.S. het gemeentebestuur erop attent dat
het de vereiste procedures
diende te volgen. Van een
bouwvergunnig bijvoorbeeld was op dat moment
nog geen sprake. De
gemeenteraad had geen
enkele moeite met de
voorgestelde toevoeging
en wijzigde het eerder
genomen raadsbesluit op
10 juni 1953 conform de
wensen van de provincie.
Ondertussen had het college van B&W niet stilgezeten. Het had op 22 april
machtiging aan Gemeentewerken verleend om een
model op ware grootte van
de fontein te maken, teneinde de juiste plaats van
oprichting te bepalen. Op

8 juni was het model
gereed. Drie weken later
vond de beoordeling
plaats. Hierbij waren de
leden van de stichting,
architect Kayser en beeldhouwer Van Rhijn aanwezig. Hoewel de exacte
locatie vastgesteld was,
liet de plaatsing op zich
wachten. Op 15 augustus
beklaagde Van Rhijn zich
hierover bij de stichting.
De firma Goossens, die
reeds maanden geleden
met haar deel van het
werk klaar was, moest
extra opslagkosten betalen. Hoewel Van Rhijn
door persoonlijke omstandigheden er niet in was
geslaagd het beeldje in het
voorjaar van 1953 af te
leveren zoals was afgesproken, was het nu reeds
lang gegoten. De door
hem aangestelde practicien (d.w.z. de persoon die
voor een beeldhouwer
geboetseerde ontwerpen
overbracht in hout of
steen) begon ongeduldig
te worden. Om de onkos-

In het kapiteel, waarop het Schinke-

menke staat, zijn de legenden over
het beeld uitgehouwen. Hier: de

hulp van de boeren uit Neer en het
Gulikerland.

De arrestatie van Schinkemanus is

eveneens op fraaie wijze op de lin-

kerzijde van het kapiteel uitgebeeld.
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gemeester De Rooij de fontein met
het

Schinkemenke

Kwartelen-markt.

op

Foto: Gemeente-archief Venlo.
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Tersluiks houdt hij echter
achter zijn rug een schink
in zijn handen. Onder de
schildpad bevindt zich een
kapiteel. Aan twee kanten
worden de legenden van
Schinkemanus en de
menslievende daad van de
boeren uit het Gulikerland
en Neer uitgebeeld. Op de
andere zijden is de Gelderse poort afgebeeld, die
de toenmalige verbondenheid van de stad met het
hertogdom Gelre symboliseert. In zijn creatie heeft
beeldhouwer Jacq. van
Rhijn feit en fictie op knappe wijze met elkaar verweven.
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Op 23 oktober 1953 onthulde bur-

ten niet nog hoger te laten oplopen, verzocht de beeldhouwer om het in gang gezette proces voortgang te laten
vinden. De stichting speelde het verzoek door naar
B&W en dit college gaf op 20 augustus de directeuren
van Gemeentebedrijven en van Gemeentewerken
opdracht tot de benodigde aansluitingen van water en
licht, alsmede de plaatsing van het monument te zorgen.
Tevens moesten zij mededelen wanneer de werkzaamheden gereed waren. Van deze opdracht zou Van Rhijn
in kennis worden gesteld. Op 25 september was echter
nog steeds niets gebeurd.
Waarschijnlijk is deze vertraging te wijten aan het feit
dat de bouwvergunning (te) laat was aangevraagd. Pas
op 22 juli 1953 diende de firma Goossens de zogenaamde Welstandsformulieren in, die voor de Schoonheidscommissie waren bestemd. Terecht oordeelde de directeur van Gemeentewerken, Ir. P. Kallenbach, op 13 oktober (!) dat dit mosterd na de maaltijd was, omdat het
monumentje was gemaakt zonder dat het ontwerp van
tevoren ter beoordeling aan de Schoonheidscommissie
was voorgelegd. Kallenbach meldde verder dat Goossens de officiële aanvraag tot de bouwvergunning in
orde maakte, zodat B&W deze na behandeling door de
afdeling Bouwtoezicht van Gemeentewerken tegemoet
konden zien. Hiermee was de zaak eindelijk in orde. Op
23 oktober 1953 werd de fontein feestelijk onthuld. De
onthulling viel samen met de opening van de zogenaamde Torenfeestweek,
die ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe
Sint-Martinustoren werd
gehouden. Het resultaat
dat Venlo's ingezetenen na
de onthulling te zien kregen mocht er zijn. Achter
de zeshoekige fonteinbak
stond een zuil. Op deze
zuil stond het nieuwe
Schinkemenke.
Dit beeld herbergt zowel
feit als fictie in zich.
Evenals het oude Schinkemenke is het een ridderfiguur, die in zijn rechterhand het wapenschild van
Venlo draagt. Hij staat op
een schildpad, die water
spuit. De schildpad symboliseert de Venlose wapenspreuk ‘Festina lente,
cauta fac omnia mente’,
oftewel: ‘Haast u langzaam en handel in alles
met rijp overleg’.
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Het Schinkemenke op de Kwartelenmarkt

Niets dat lokale politici zo
leuk vinden als wereldpolitiek
bedrijven. En het is nog te
begrijpen ook. Een heel jaar
vastgenageld zitten tussen
bestemmingsplannen, preconceptnota's en speerpuntenbeleidsstukken - daar vergaar je geen eeuwige roem
mee. Maar dan komt er zo'n
kleine kans om je met de
Grote Wereld te bemoeien.
En die zul je verdorie gríjpen
ook.

De intocht van de extreemrechtse Freiheitliche Partei
Österreich (FPÖ) in de Oostenrijkse regering was in
februari wereldnieuws. En
dus een uitgelezen kans voor
de Venlose politiek. Want de
FPÖ-kopman, Jörg Haider, is
gouverneur van Karinthië, zetelt in Klagenfurt en juist met
die stad heeft Venlo een
vriendschapsband. Een kans
voor open doel dus.

Venlo moest de betrekkingen
met de Oostenrijkse stad
maar gauw stilleggen, blaften
de raadspoltici van GroenLinks. Ook andere fracties
wilden een protest laten
horen, al hadden ze geen
flauw benul hoe de situatie in
Klagenfurt in werkelijkheid is.
Daar zitten namelijk al 28 jaar
leden van de FPÖ in de gemeenteraad. En in het college
van B en W, dat in Oostenrijk
trouwens Magistrat heet,
heeft de FPÖ met drie zetels
eenderde van de macht in
handen. En tot ieders tevredenheid, want de Klagenfurtse FPÖ'ers hebben nooit
een extreemrechtse koers
gevaren.
Maar ja, je moet wát als Venlo
en dus roep je maar 'boe'

tegen de stedenpartner.
Waarmee je tenminste nog
iéts doet aan die relatie. Want
wat Venlo de laatste decennia
aan vriendschappelijkheden
heeft uitgewisseld met zijn
partnersteden Klagenfurt,
Krefeld en Gorizia is op de
achterkant van één bierviltje
te beschrijven. Beschamend
zelfs. Onder de vorige burgemeester Van Graafeiland gold
nog het smoesje dat de man
geen woord fatsoenlijk Duits
kon uitbrengen en leuke ontvangsten met de bestuurscollega's uit Duitsland en
Oostenrijk dus wat pijnlijk
werden, maar met de
Limburger Schrijen in het
stadhuis zou dat toch beter
moeten kunnen.

daar woont een raadslid van
GroenLinks. En ferme wereldpolitiek is mooi, maar
mag natuurlijk niet ten koste
van jezelf gaan.

Het kwam Venlo trouwens
slecht uit dat Klagenfurt
behalve met Venlo ook nog
een vriendschapsband onderhoudt met... het Israëlische
Nazareth. Jawel, de stad waar
Jezus is opgegroeid. Dat zat
natuurlijk niet lekker bij een
veroordeling van Klagenfurt.
Wat wilde Venlo nou eindelijk? Landelijk kon men zich
fijn opwinden dat koningin
Beatrix ondanks Haider toch
naar Oostenrijk op skivakantie ging, terwijl de Britse prins
Charles juist een reis naar het
land afzegde. Maar lokaal?
Zeuren over de toch al flinterdunne band met de
Karinthische hoofdstad was
een wel heel goedkope optie.
Een beetje origineel politicus
had opgeroepen de Klagenfurtlaan in Venlo af te sluiten,
de Tiroler Abende van de
plaatselijke harmonie te boycotten of alle cd's waarop
André Rieu Weense walsen
speelt te verbranden. Of
desnoods huize Nazareth
besmet te verklaren. Maar ja,

Wim Doesborgh, journalist Dagblad
De Limburger
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LANGS DE KLOOSTERSTRAAT IN STEYL TERUG

LANGS DE KLOOSTERSTRAAT
Dit is een relaas waarin
IN deSTEYL
auteur zijn bevindingen
TERUG
over Steyl neer-

DOOR RUUD LINSSEN
FOTO’S ELLEN HEUIJERJANS

Steyl is een spel van herinnering. Zonder herinnering geen
betekenis. Vanuit gedachten aan het verleden kunnen we
de dingen op hun waarde schatten, terwijl het heden ons
blind laat. Zo zijn er talloze mooie plekken in de wereld die
pas goed tot je doordringen in de file op de maandagochtend als je net bent teruggekeerd uit Parijs.
Maar wat als je in Parijs woont of werkt? Het zal ongetwijfeld wennen. De statige gebouwen en de levende straten
zullen verworden tot een omgeving. Ja, zelfs Rome zal
krimpen als we onze dodelijke sleur eraan toevertrouwen.
Steyl is voor mij de uitzondering. Minstens eenmaal per
twee weken kom ik hier om te wandelen. Feiten: mijn oma
heeft vijftig jaar in Steyl gewoond. Mijn moeder is er geboren. Tot mijn achtste kwam ik er elke zondagmiddag. Dat
kan echter onmogelijk verklaren waarom dit dorp mij zo
onweerstaanbaar aantrekt. Waarom het zo vaak in mijn
geest verschijnt als geen andere plek op de wereld.
Wat is Steyl eigenlijk? Volgens de ambtenaren reiken de
grenzen tot in de Alland. Maar ga kijken in de Alland, dat
conglomeraat van blokkendozen, en in geen velden of
wegen is Steyl te bekennen, ook al heet het sinds enkele
jaren Nieuw-Steyl.
Plausibeler is dat het waarachtige Steyl begint tegenover
de Martinuskerk in het centrum van Tegelen. In mijn geest,
hier achter dit bureau, zie ik er een straatje liggen met
vooroorlogse huisjes in een prachtige bocht. Daar, in een
groot, wit huis stierf vorig jaar Frans Oehlen. Hij kon zijn
marqueziaanse ouderdom ijdel laten schitteren als hij
door Tegelen fietste: het ingevallen gezicht, de lichtgebogen gestalte en de doordringende ogen achter een hoornen bril. Hij was iemand. Maar niet alleen hij - de sfeer van
het hele straatje geeft je het gevoel dat mensen hier vrij
zijn gebleven van moderne anonomiteit. De tegenstelling
met het massale Nieuw-Steyl kan bijna niet groter.
In gedachten verzonken sla ik aan het einde rechtsaf de
Hoogstraat in. Grote, openliggende vlakte achter de de
huizen in het westen. Het is de rivierbedding. Landschap
waarin de Maas stroomt. Deze bedding wordt in een
razend tempo volgebouwd met luxueuze huizen en flats:
peperdure skyboxen die uitkijken op het leven van een
rivier.
Maar ik wandel in mijn kop vanuit de Hoogstraat alsmaar
rechtdoor. Nadat ik een bruggetje over een kunstmatig
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legt. Een verhaal uit herinneringen die elkaar levend houden.
Algemeen over het ruimtelijk mysterie van hoeken, nissen en bochten. Persoonlijk over de man die door een raam naar buiten sprong.

beekje ben overgestoken en een stijlvolle flat gepasseerd,
neemt de verleiding toe om het water te zien. Honderd
meter naar rechts ligt een smalle dijk, die twee jaar geleden is aangelegd om zowel de Maas tegen te houden als
mij een pad langs de rivier te bieden. Mooi uitzicht. In de
winter kan het er ongemeen hard waaien en valt er meer
regen dan op andere plekken in Steyl. In de zomer zie je er
vooral veel vrolijke zondagswandelaars en ondernemende
fietsers.
Maar de keuze valt toch op links. Om de spanning op te
bouwen en om de Kloosterstraat te zien. Bij de geringste
wind hoor je daar de bladeren van de hoge populieren ruisen. Ik kan me herinneren, ik moet acht of negen jaar zijn
geweest, dat ik tegen de bomen een plasje heb gedaan.
Waarom heeft mijn geheugen dat moment al twintig jaar
vastgehouden?
Voor het plasje was ik met mijn ouders op bezoek geweest
bij mijn oma in het bejaardenhuis de Erkenkamp. Mijn oma
heeft daar acht maanden gewoond, waarna ze haar dood
omhelsde, moegestreden van het leven. Mijn oma was letterlijk uit haar huis gevlucht voor haar zoon. Een zoon, die
altijd bij haar was blijven wonen, als een vloek. Op het
laatst was hij in een keiharde, geestelijke oorlog met zichzelf verwikkeld. Een zoon die, naarmate de jaren vorderden, steeds vaker de demonen ‘s nachts voelde ontwaken.
Dat huis van mijn oma en haar zoon ligt in de kern van dit
verhaal, aan het einde van de weg die ik ben ingeslagen.
En in dat huis ligt een kamer, uitkijkend over de Maas, waar
mijn leven is begonnen.
Honderd meter na de populieren laat de Kloosterstraat
geen twijfel meer bestaan: dit is Steyl. De knoestige
bomen werpen een permanente schaduw over de straat.
De herfst verdubbelt de schaduw tot een mistroostig,
wonderlijk zwart.
Maar vandaag vallen zeeën licht over Steyl. Fiat lux. Geen
mystieke schemering of het wintergrijs, maar zomerlicht.
Zomerlicht dat mij tegemoet komt over de straat, tuimelt
om de lange hoeken van de kloosters en dansend over de
weiden tussen de huizen.
Rechts begint de eerste kloostermuur, lang en blind.
Hierachter houden de Roze Zusters een gebed van 24 uur
per dag. Bij duisternis zie je vanaf de dijk licht branden
achter de hoge glas-in-loodramen van de kapel. Helder
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licht dat schijnt over een inkzwarte weide aan de Maas.
Eenzaam licht ook.
De bezoekersruimte bij de Roze Zusters is vandaag geopend. Dat is de fantasie van dit papier. In de flank van het
klooster open ik de zware, houten deur. Daar zit zij: een
Roze Zuster, laatste restant van devotie. Als ik naar deze
bruid van Christus kijk, door de gaten van het ijzeren hek,
is het alsof de stilte van de ruimte toeneemt. Alsof de stilte zijn overtreffende trap vindt in het bidden. Ik luister een
kwartier, totdat de stadse onrust mij naar buiten drijft.
Even verderop aan de Kloosterstraat ligt een huis zoals je
het nergens anders aantreft. Op zichzelf, hoog en getooid
in macabere randen. Een houten balkon in het midden. In
de avond lijkt het huis tot leven te komen. Vaak brandt er
geen licht, anders alleen in de woonkamer. Een- of tweemaal heb ik iemand overdag gezien in de tuin. Hij lijkt op
een stereotiepe tuinman uit Victoriaanse tijden, vanuit de
ooghoeken de wereld in zich opnemend.
Vanaf dit punt draait de Kloosterstraat naar het oosten. In
deze hoek woont Pie Daenen. Kunstenaar en de sublimatie van beminnelijkheid. De kinderlijke schittering in zijn
ogen maakt me altijd verlegen. Het is bijna onmogelijk niet
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van hem te houden. Tegenwoordig exposeert hij regelmatig in New York.
Het spel van Steyl zwelt. Onverstoorbaar. Links, een drukkerij die is gesticht door monniken en inmiddels tot de
grootste van Europa behoort. Als ik het straatje daarachter zou inslaan, kom ik uit bij de werkplaatsen van kunstenaars die zich hier enkele jaren geleden hebben gevestigd.
Els Winter en Niek Hoogland, weet ik uit mijn hoofd. Op
deze zomerdag staan de deuren open, waardoor een sfeer
van ambachtelijkheid naar buiten komt.
Het lijkt alsof zij zich afgezonderd hebben van het centrum
in Tegelen, waar winkeliers zonder fantasie en wethouders
met ambitie de dienst uit maken. Waar ik ben, is daar niets
van te vinden. Mijn grootste angst is dat de mensen uit dat
centrum hun vingers uitstrekken naar Steyl en aan het
inrichten slaan.
De Nederlander en inrichten. Duur betaalde, ruimtelijke
ontwerpers bakken er niets van. Zelfs in het gracieuze Den
Haag planten ze het nieuwe Ministerie van VROM ongemakkelijk naast het station. Alsof het kost wat kost daar
moest komen om de symboliek een handje te helpen.
Stel je voor dat de tweede garnituur ruimtelijk deskundigen

zich bezig gaat houden met Steyl. En dat is niet eens zo
onwaarschijnlijk. Een aantal jaren geleden opperde een
voorzitter van een woningbouwvereniging (diezelfde grapjas die allochtonen wilde verplichten hun tv-schotels van
de buitenmuren te slopen) om de kloosters in Steyl neer
te halen en daar woningbouw te laten verrijzen. Voor mij is
het een nachtmerrie dat een deze huizenpooier zich met
dit dorp gaat bemoeien. Hij zal het bijzondere karakter
zonder meer over de kling jagen.
Wat is dan het bijzondere van Steyl? Deze plek is de tucht
van moderne maakbaarheid bespaard gebleven. Steyl is
verrezen uit een geleidelijk wordingsproces, waarvan de
schoonheid altijd superieur is aan een plannetje dat in een
half jaar klaar moet zijn en ook nog eens voldoet aan de
budgetnormen van een woningbouwvoorzitter.
Steyl daarentegen heeft nog steeds van die onverwachte
hoeken, die nergens voor lijken te dienen. Aan de bochten
in de wegen herken je dat het asfalt zich heeft aangepast
aan de ligging van de gebouwen (op de tekentafel gebeurt
dat andersom). Hier zie je tussen de huizen een grasveldje waar paarden grazen. Geen speelplek voor kinderen,
met van die achterlijke speeltoestelletjes, nee alleen twee
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paarden die stoïcijns meters ruimte afgrazen in het overvolle Nederland.
Deze identiteit, steeds zeldzamer, moeten kunstenaars als
Hoogland en Winter hebben herkend. Vanuit hun werkplaats in het intieme straatje zullen zij de rust voelen van
de kloostertuinen, verborgen achter de bomen tegenover
zich. In de kloostertuinen ligt tegen een heuvel een groot
kruis, opgebouwd uit heggen in verschillende kleuren. Wat
de seizoenen daar laten zien, kan alleen het oog begrijpen.
Maar goed, ik ben het kunstenaarsstraatje niet ingegaan
en doorgelopen. Het St. Michaëlsklooster aan de rechterkant. Soms zijn hier ‘s avonds gordijnen opzij geschoven.
De kleur van het behang en de inrichting verraden ouderdom. Een intrigerend detail van Steyl zijn de ramen van de
kloosters ‘s avonds of ‘s nachts waarachter nog licht
brandt. Een levensgroot, zwart gebouw, met een enkel
individueel licht. Mensen zijn aanwezig, nog wakker.
Biddend, lezend, schrijvend in een dagboek.
Dan het pleintje. Voor het eerst staat Christus hier openlijk op een voetstuk. Het Missiemuseum overschaduwt het
plein. Daar heeft mijn oma met haar kinderen in de oorlog
geschuild voor de gruwel van een oorlogsfront dat met een
vernietigende kracht over Limburg schoof.
Het café aan het plein heeft een zeer lucratief terras, zo
blijkt ook nu. Geen plek meer. Allemaal mensen die hier
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iets komen zoeken. Enkele huizen daarnaast ligt een oud
huisje. Tweede herinnering uit de diepte. Snoepwinkeltje.
Als zesjarige liep ik hier naar binnen met de gulden die ik
van mijn oma had gekregen. Een klein, oud vrouwtje achter een, toen al, ouderwetse toonbank. Het winkeltje is pas
enkele jaren geleden definitief gesloten, wat iets zegt over
de taaiheid van dit dorp.
Naar beneden lopend, kom ik uit bij het veer. En de Maas.
Aan de overkant ligt Baarlo, maar eerst grote weiden waarover de hemel zich uitspreidt. Fabelachtige troost van de
ruimte. Drie generaties lang is het veer Steyl-Baarlo in
bezit geweest van mijn familie. ‘Mijn opa was de veerman
Van Heel’, zeg ik tegen mensen uit Steyl. Hij stierf in 1955.
Het water uit de kleine glaasjes had hem gedood.
Mijn oma, die me het eerste besef van het verleden heeft
gegeven, vertelde me meer dan twintig jaar geleden dat de
Duitsers in de oorlog dit veer hebben opgeblazen. Zij vertelde me ook over haar twee zonen die het veer jaren na
de dood van hun vader dagelijks naar de overkant hebben
gebracht. Steeds weer datzelfde stukje over het water. Het
moet zijn uitwerking hebben op de geest; het trage ritme
uit de dag van een veerman. Gedachten gaan zich herhalen en bij elke herhaling verfijnen ze zich, zo stel ik me
voor. Maar de oudste van de twee tuimelde in de waanzin.
Hij moet steeds de verkeerde gedachtes zijn tegengekomen.
Vaak wandel ik in Steyl met Paul en dan is dit veer meestal het keerpunt van onze wandeling. Paul, een vijftiger is
een nog beter bewijs van de uitzonderlijkheid van Steyl.
De route Kloosterstraat loopt hij namelijk elke avond en
nog steeds raakt hij er niet over uitgepraat. Als ik in Steyl
ben, dan meestal met hem.
Regelmatig ga ik zelfs ‘s nachts naar Steyl. Als de cafés in
Tegelen sluiten en ik nog niet verzadigd ben van de duisternis. Het grijpt me bij de strot: de nachtelijke verlatenheid van de plaats, als mensen in hun slaap zijn gekropen.
In de nacht loop ik vaak met Servaas, ongeveer van mijn

leeftijd, door het dorp. Bij het veer aangekomen, lopen we
er op en gaan op de rand van de klep aan de voorkant zitten. Een fles wijn wordt ontkurkt en de gesprekken verdiepen zich, terwijl Baarlo aan de overkant toekijkt en het
water onder ons klinkt.
Een half jaar geleden vond misschien de mooiste wandeling plaats. Er was mist. Nacht, dikke mist en dan in Steyl.
Grote genade. Alleen de lantaarnlichten braken door het
grijs en van dichtbij doemden donkere gestalten van
gebouwen op. Bij het veer zag ik een beeld dat ik me tot
aan de dood nog zal herinneren.
De overkant van de Maas was verdwenen. Overgebleven,
de watergeluiden en het veer onder ons. Omsloten door
een grijze muur. De mysteriën van het leven hadden zich
verenigd. Een dodenrijk, anders kan ik het niet omschrijven. De metafoor van de veerman als dodenbezorger,
kreeg zijn uiteindelijke werkelijkheid. Aan de overkant was
alleen een oranje licht te zien, net als achter ons. Tussen
die twee oranje lichten zaten wij op het vochtige ijzer van
het veer. Er is niet veel gezegd.
Deze keer gingen we niet terug de Kloosterstraat in, maar
rechtsaf waar de St. Michaëlstraat ligt met Hotel Elise.
Schat ik het goed in dan is het hotel interessant materiaal
voor filmers die zich bezighouden met occulte gaten in de
werkelijkheid. Aan de weg staan majesteuze bomen waar

in mijn jeugd zwarte uithollingen vol met vermoedens
zaten. Nu zijn ze dichtgemaakt.
We draaiden de hoek om en stonden tegenover het hart
van dit verhaal. De Maashoek. Als Steyl aan de Maas ligt,
dan kust de Maashoek het water. Deze plek, zo verbonden
met mijn jeugd, rees nu op uit de mist. De hele
Kloosterstraat en het veer bleek het voorspel hiervan. Dat
ik meestal vanuit het veer terugloop naar huis, kan dus
erotisch uitgelegd worden.
Ditmaal liepen we de Maashoek in, langs de botanische
tuin. Daar aan de heg stond een auto, waaruit muziek
klonk. Dashboardlicht. Het was inmiddels vijf uur in de
ochtend. Dichter bijgekomen vermengde hunkerend vrouwengeluid zich met de muziek. De ramen waren beslagen.
Nog steeds pieker ik me suf over het vrijende stel in die
auto. Een Volvo stationcar nog wel.
Bij de Maas zagen we dat de mist heel langzaam begon op
te trekken, want in de verte kon je de lichtjes van de stuw
onderscheiden. De stilte kleefde aan het gehemelte van
onze monden. Alle gedachtes waren uit mijn hoofd verdwenen om plaats te maken voor dit beeld.
Ook vandaag draai ik me om en ervaar het witte huis van
mijn oma in de zomerschittering; de linkerhelft van een
groot complex. Vanuit mijn ooghoek zie ik het groepje
mannen uit Steyl staan. Allen vijftigers en een arbeidersleBUUN 63

ven in hun buikige lichaam bestorven. De enige vrouw in
dit gezelschap is de pontificale Nel die schippersvrouw
had kunnen zijn. Haar kan ik me nog goed herinneren.
Twintig jaar geleden stond ze ook al op deze hoek van de
Maashoek in dezelfde zomerdag met dezelfde mannen.
De herinneringen aan Steyl uit het begin van mijn leven
concentreren zich rond de Maashoek. Vaag weet ik nog
wel dat we eenmaal met de auto door de Kloosterstraat
zijn gereden, maar die leek er niet bij te horen. Steyl was
indertijd synoniem voor de Maashoek. Hier speelde ik en
hier waarschuwde mijn oma mij voor de duivel die me het
water zou intrekken als ik te dichtbij zou komen.
Aan de buitenkant van het huis is niets veranderd. Het ligt
op een verhoging die vroeger het water moest tegenhouden, wat maar slecht lukte. Van het muurtje, dat de verhoogde tuin ondersteunt, durfde ik na enkele jaren naar
beneden te springen, wat een dodensprong was. De huidige nietigheid van de stenen is verwonderlijk, alsof het kind
en niet de volwassene de juiste afmetingen van de muur
heeft gezien.
De betegelde tuin krioelde elke zondag van familie. Nu is
er verlatenheid. Aan de voorkant van het huis is de oudste
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een heldere lichtzee die al bezit had genomen van de
Maashoek, de Maas en Baarlo aan de overkant. Alleen het
huis van mijn oma hield nog stand en sprak in de diepzinnige koelte van de schaduw. Het lijkt alsof ik toen voor het
eerst gewezen werd op de schoonheid van de wereld.
Alsof toen het kijken een aanvang heeft genomen.
De kracht van het beeld heb ik te danken aan de omgeving
die het steeds weer tot leven brengt. Ik voel mijn ziel bij de
gedachte dat op deze zelfde plek 25 jaar later twee mensen met elkaar vrijen in Volvo stationcar. Op dezelfde plek
ook waar mijn oma heeft gehuild.
Wat moet ik nog meer vertellen? Dat ik ook vandaag het
paadje langs het huis naar boven ben gelopen om de intimiteit van de Maashoek tot zijn climax te laten komen?
Dat honderd meter verder het eerste klooster al is gesneuveld, omdat de fratsenmakers uit het centrum er geen
functie voor konden bedenken? Dat de geiten daar uit mijn
jeugd het veld hebben geruimd voor een kapitale villa?
Nee, dit is genoeg. En voor wie het nog niet heeft begrepen, dit verhaal is opgedragen aan Steyl, een dorp aan een
rivier, dat me voor het eerst de schaduw van de dingen
toonde.
▼

zoon van mijn oma eenmaal naar buiten gesprongen - het
brekende glas in zijn ondergang meesleurend. Niet lang
daarna werd hij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Verloren van zichzelf. De sprong heb ik natuurlijk
nooit gezien, maar in mijn verbeelding is het zo vaak
gebeurd dat mijn herinnering knabbelt aan de grenzen van
de werkelijkheid.
Zoals ik ook zelf binnen, op de laatste avond dat mijn oma
hier sliep, het ratelende geluid van de traptreden naar
beneden hoorde komen. Zoals ik zelf de wilde ogen de
woonkamer zag binnenstormen, de woonkamer waar ik
angstig op de bank in het donker zat. Maar ik ben het niet
geweest. Nee, het was mijn moeder die de moed had verzameld om die nacht in dit huis door te brengen, voor de
veiligheid van haar eigen moeder die per se nog een nacht
bij haar zoon wilde blijven. Mijn oma ging de volgende dag
ongedeerd met haar dochter mee, voorgoed weg uit het
huis waar ze bijna veertig jaar had gewoond.
Waarom vertel ik dit? Omdat het hoort het Steyl waar ik
over schrijf. Alles loopt door elkaar en versterkt elkaar.
Niet te scheiden door het mes van Descartes. Er is alleen
een begin. Een enkel moment als een oerknal. Hier heeft
mijn leven vrucht gekregen, hoewel ik in Roermond ben
geboren. Het beeld, zoveel simpeler dan deze taal, staat
recht overeind in de wirwar van allereerste schimmen uit
mijn leven. Ik stond voor het rechterraam boven. In een
grote schuin aflopende kamer met alleen een bed waaruit
ik zojuist was opgestaan. Het was vroeg in de ochtend,
een zomerdag zoals deze en ik moet vier jaar zijn geweest.
Voor me zag ik de schaduw van het huis, met daaromheen
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Ik kijk naar je voeten, klein
maar volmaakt van vorm, met
mooie tenen die bijna een
eigen persoonlijkheid hebben.
Heel voorzichtig streel ik met
de buitenkant van mijn vingers
je wreef. Ik steek een sigaret
op & open de fles port die ik
vandaag speciaal voor jou
gekocht heb. De glazen staan
al klaar op het tafeltje. Jij bent
echter niet verder gekomen
dan drie slokjes bier. Twee
sigaretten & drie slokjes bier
& een hoewel vol vuur niettemin loom verteld relaas over
je dagje uit. & toen zei je: "Ik
ben zo moe." Je sloot je ogen
& binnen enkele tellen sliep je.
Je draaide je op je zij & sliep.
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Je opent je ogen. Jouw ogen
hebben alle mogelijke kleuren. Toen we elkaar onlangs
na heel lange tijd weer tegenkwamen & we aan de praat
raakten verwarden je ogen
me. Soms waren ze grijs, dan
weer groen, wanneer je je
hoofd een beetje draaide
leken ze bruin & het volgende
moment was ik er zeker van
dat ze blauw waren. Nu kan
ik jou in de ogen kijken &
weet ik dat jouw ogen de
zeldzame gave hebben alle
kleuren in zich te verenigen.

gaat weer liggen. Dan slaap je
weer. Ik sta op & zet andere
muziek op.

Toen we elkaar weer zagen
spraken we af om eens samen
naar de film te gaan. We
kozen een oude film uit:
BRIEF ENCOUNTER van
David Lean, een hartverscheurend melodrama over
een onmogelijke liefde. Kon je
meteen zien dat ik een sentimentele dweil ben. Na de film
spraken we niet, maar onze
handen vonden elkaar. In de
kroeg waar we daarna terechtkwamen & we margharita's dronken draaiden ze Alle
Menschen Werden Brüder,
het slotkoor van Beethovens
Negende Symfonie. Wij hadden elkaar gevonden.

Ik wil slapen, de fles port is
half leeg, het pakje sigaretten
leeg, de muziek afgelopen. &
ik ben moe. Voorzichtig steek
ik mijn armen onder je
lichaam & til je op. Je slaapt
gewoon door wanneer ik je
naar de slaapkamer draag. Je
weegt bijna niks. Ik zweef. Ik
voel me gelukkig. Wanneer ik
je op bed leg word je wakker.

TEJO MERKUS

Op je rechterzij lig je, beide
handen onder je hoofd. Je
slaapt. Je slaapt op mijn bank.
Ik zit op de houten vloer bij
jouw voeten & kijk naar jou. Ik
drink je flesje oud bruin leeg.
Ik luister naar Portishead. Ik
luister voornamelijk naar je
ademhalen. De regelmatige
ademhaling van iemand die
zich op haar gemak voelt & in
slaap is gevallen. Bijna midden
in een zin. Tijdens het praten
was je al half gaan liggen. Ik
zat naast je opgetrokken
benen & streelde je knieën. Je
vertelde over een dagje stappen met een vriendin in
Amsterdam. Je had wat kleren gekocht & Das Lied Von
Der Erde van Mahler, in exact
dezelfde uitvoering die ik heb:
het Concertgebouworkest
onder leiding van Eduard van
Beinum, met de tenor Ernst
Haefliger & de alt Nan Merriman. Een mono-opname uit
1957. Alleen de hoezen zijn
anders. Je had veel, heel veel
gelopen & je voeten brandden. Ik wilde je sokken uittrekken & je voeten kussen.

Na vier kanten Portishead zet
ik Possible Musics van Jon
Hassell & Brian Eno op & ga
verder met port drinken &
naar jou kijken. Ik streel jouw
lange gekrulde roodzwarte
haren & volg heel voorzichtig
met mijn vingertoppen jouw
fijne gelaatstrekken. A dream
come true. Toen jij een jaar of
zestien was zag ik je voor het
eerst & mijn hart stond bijna
stil. We zagen elkaar af & toe
in een kroeg & op de een of
andere manier had ik het
klaargespeeld dat jij me groette. Wanneer ik op zo'n avond
naar huis liep zei ik in mezelf
de enige dichtregel die ik uit
mijn hoofd kende: "O schone
kind, groet mij niet, blameer
mij niet onder de groene
linde...want straks is thuis
voor elk verdriet een schone
troost te vinden." & nu, vijftien jaar later, lig je op mijn
bank. Je slaapt weliswaar
maar jij bent mijn geliefde. Ik
mag je aanraken, je zachte
knieën je haren je rug je
armen je buik. Ik...
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KORTE ONTMOETING

Zuster Agnes Huijn en de pest van 1636

I

N DE MIDDELEEUWEN EN DE VROEG-

MODERNE TIJD WORDT EUROPA

DE PEST. EEN VAN DE GROTERE EPIDE-

MIEËN VINDT PLAATS IN DE JAREN ROND

1636 EN MAAKT OOK VENLO IN VEEL

SLACHTOFFERS. BEGIN 1637 VERDWIJNT DE
"HEETE SIECKTE" OP WONDERLIJKE WIJZE.

"Het werd tijd om het bed op
te zoeken," zeg ik. Ik merk dat
mijn stem verontschuldigend
klinkt. Slaapdronken sta je op
om naar de wc te gaan.
Teruggekomen kijk je me aan,
je glimlacht & wijst naar buiten. Het begint licht te worden.
"Vandaag begint de lente."

Twee dagen later vertel je me
dat het voorbij is tussen ons.

Tejo Merkus, Filmhuis Venlo

1630.

MEERMALEN HEVIG OPGESCHRIKT DOOR

Jouw stem...
"Ben ik in slaap gevallen?"
vraag je. Ik knik. Je glimlacht
flauwtjes & komt sloom overeind om een slok port te
nemen & een sigaret aan te
steken. Je neemt een trek,
legt de sigaret in de asbak &

Stedelingen vluchten naar het plat-

teland tijdens de pestepidemie van

DOOR KEES VERBEEK

E

ind juli 1635 arriveert in Venlo een contingent
zieke Franse soldaten, op weg naar de hoofdmacht die bij Nijmegen ligt om het fort
Schenkenschans aan de splitsing van Rijn en Waal te ontzetten. Drie jaar daarvoor hebben de Staatsen in strategische alliantie met de Fransen Venlo veroverd op de
Spanjaarden. Ook Roermond, Maastricht en andere
Zuid-Nederlandse steden zijn gevallen voor de legermacht onder leiding van prins Frederik Hendrik.
Dat er vreemd krijgsvolk in Venlo langskomt is op zichzelf geen bijzonderheid. Het is ook niet zo bijzonder dat
de mannen ziek zijn. Zeker het Franse leger staat bekend
om zijn slechte verzorging en dat maakt de soldaten
kwetsbaar. Deze mannen zijn echter niet zomaar ziek, ze
lijden aan wat men wel 'pestilentiaele sieckte' noemt, in
die tijd een verzamelnaam voor allerlei besmettelijke
ziekten zoals dysenterie, tyfus, pokken en pest.
Tweeduizend zieke soldaten in een stadje van vierenhalfduizend inwoners! De gasthuizen puilen uit. Zieken
worden ondergebracht in woonhuizen, schuren, tenten,
barakken of achtertuinen. Karrenvrachten anonieme
doden worden buiten de stad gebracht om daar te worden begraven. Hun aantal is tot op vandaag onbekend.
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Het verblijf van de Fransen in Venlo duurt iets meer dan
een week; op 8 augustus vertrekken de laatsten naar
Nijmegen. Venlo haalt opgelucht adem, niet wetend dat
deze korte periode van ziekte en sterfte de opmaat is van
veel ernstiger lijden: in november 1635 breekt in Venlo
de pest uit.
Deze pestaanval - van najaar 1635 tot voorjaar 1637 maakt deel uit van een van de grotere West-Europese
epidemieën. Een overzicht uit 1664 van de Amsterdamse
uitgever Otto Smient vermeldt dat "Tot Constantinopolen. 1637. Was in dit jaer so swaren pestilentie/ dat
daegs meer dan 1500 Menschen zijn gestorven." Het aantal slachtoffers in Praag volgens hetzelfde drukwerk
bedraagt twintigduizend christenen en tienduizend
joden.
De pest slaat ook in Holland hevig toe. Zozeer zelfs dat
in Leiden 's avonds voor ze gaan slapen buren afscheid
van elkaar nemen: morgen kunnen ze zijn overleden! In
die stad vallen in 1635 meer dan veertienduizend doden
te betreuren. In Haarlem ruim achtenhalfduizend en
Amsterdam telt zeventienduizend doden.
De statistieken zijn niet altijd volledig. In Schoonhoven
overlijden honderdzeventig mensen, behalve "diegene
die sonder luyden opt kerckhoff ende int Gasthuys oft
Pesthuys syn begraven." Nijmegen registreert op een
inwoneraantal van zestienduizend iets meer dan zesduizend begrafenissen "behalven die door verzuim des kosters zijn vergeeten."
In Venlo beschikken we nauwelijks over betrouwbare
gegevens, zodat het aantal doden hier onbekend is.
"Onberekenbaar is het getal dergenen", schrijft L.J.E.
Keuller in 1843 in zijn Geschiedenis en Beschrijving van
Venloo "welke aan deze besmettelijke ziekte stierven; hetzelve was zo groot, dat eene menigte landerijen, wegens
gebrek aan handen, onbeakkerd bleven, en dat steden en
dorpen naauwelijks schenen bewoond te zijn."
Dit spookachtig beeld van een vrijwel verlaten hertogPestlijders, naar een gravure, die vervaardigd werd naar een tekening van
Pieter Breughel uit 1564.

dom ontleent Keuller waarschijnlijk aan het in 1719 verschenen boek Historia Ecclesiastica Ducato Geldriae van
Joannes Knippenbergh. Precieze getallen geeft deze
Heldense pastoor niet; hij drukt zich wel in min of meer
dezelfde termen uit als Keuller na hem.
In maart 1636 bericht de Venlose magistraat een leegstand van ongeveer honderd woningen. Dat geeft echter
geen indicatie over het aantal doden. Velen ontvluchten
immers huis en haard om aan de pest te ontkomen.
Bovendien zullen er ook doden betreurd worden in huizen die nog wel bewoond worden. Maar het beeld van
massale leegstand is andermaal spookachtig.
De registratie van begrafenissen is waarschijnlijk onvolledig. In zijn dissertatie Het Staatse Interregnum te Venlo,
1632 - 1637 oppert de Maasbreese historicus Hans
Vaessen de mogelijkheid dat onbekenden en armelui in
anonieme massagraven buiten de stadsmuren zijn begraven.
Algemeen wordt aangenomen dat het sterftecijfer in de
zeventiende eeuw drieëneenhalf procent is. Dat zou voor
Venlo met zijn vierenhalfduizend inwoners uitkomen op
een statistisch gemiddelde van ruim honderdvijftig
doden per jaar. De rekeningboeken van de SintMartinusparochie tonen echter voor normale periodes
een gemiddelde van ongeveer twintig begrafenissen per
jaar, veel minder dan het statistisch gemiddelde. In 1635
worden er dat bijna zeventig. In 1636 ruim honderdtwintig, een verzesvoudiging van het gebruikelijke aantal. Als ik het statistisch gemiddelde van honderdvijftig
voor normale periodes met deze zes mag vermenigvuldigen dan kom ik op zo'n negenhonderd doden. Ter vergelijking: Nijmegen en Xanten verliezen elk ongeveer
een derde van hun inwoners. Negenhonderd doden in
Venlo is plausibel, slechts eenvijfde deel van de Venlose
bevolking en dus misschien zelf wel wat te weinig.
Dit soort gereken is echter te speculatief om de precieze
werkelijkheid boven water te krijgen. Het maakt hooguit
aannemelijk dat er meer Venlonaren zullen zijn overleden dan uit de rekeningboeken valt af te leiden.
Statistisch gezien zijn er dus doden zoekgeraakt. En dat
moet ook wel, want hoe is anders Knippenberghs beeld
van verlaten steden en velden te verklaren?
SWARTA DÖDEN.

I

n Europa komen pestepidemieën met grote regelmaat
voor in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd,
van 1347 tot 1665. Helemaal nieuw voor Europa is de
pest in 1347 overigens niet. Al in de zesde eeuw bezoekt
ze verschillende havensteden zoals Constantinopel en
Antwerpen. Ook dan slaat ze hard toe. Het verschil met
de latere Middeleeuwen is dat deze vroege epidemieën
zich blijkbaar niet als olievlekken over heel Europa uitbreiden en zich tot de havensteden lijken te beperken. Is
het verkeer met het achterland in die vroegere tijd misschien minder omvangrijk?
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De Zwarte Dood van 1347 is de eerste pestgolf in de latere Middeleeuwen - het begrip swarta döden duikt voor
het eerst op in 1555 in een Zweedse studie - en maakt
naar schatting minstens vijfentwintig miljoen slachtoffers, ongeveer een kwart van de West-Europese bevolking.
In 1665 is The Great Plague zo ongeveer de laatste,
berucht door de uitzonderlijke sterfte - zeventigduizend
doden alleen al in Londen - en in de vorm van een ooggetuigenverslag in 1772 (!) uitvoerig beschreven door
Daniel Defoe.
Na de zeventiende eeuw komt de pest niet meer als epidemie voor in Europa. Dat wil niet zeggen dat ze uitgeroeid is. Buiten Europa wordt Mantsjoerije begin deze
eeuw nog hevig door de pest getroffen. In 1995 doet zich
een enkel geïsoleerd geval voor op Madagaskar. De doktoren zijn er tijdig bij en de patiënt overleeft de ziekte.
Aan de epidemie van 1347 danken we de Boccaccio's
Decamerone, honderd galante verhalen verteld door tien
mannen en vrouwen die Florence ontvluchten, waar volgens de jongste berekeningen in krap zes maanden tijd
rond zestigduizend mensen aan de pest overlijden.
De inleiding schetst de ziekte nauwkeurig: "...er ontstonden bij haar begin, bij de man zo goed als bij de vrouw
zowel aan de liezen als onder de oksels gezwellen, die,
bij de een in groter, bij de ander in geringer getal, deels
de omvang van een gewone appel, deels die van een ei
bereikten en door het volk pestbuilen genoemd werden.
Van de twee vermelde plaatsen uit begonnen gezegde
dodelijke builen overal zonder onderscheid op het
lichaam te ontstaan en te voorschijn te komen; en dan
begon het beeld van genoemde ziekte in zwarte of
blauw-zwarte vlekken te veranderen, die bij velen op de
armen en in de lendenen, maar ook op ieder ander
lichaamsdeel optraden, bij de één groot en in gering aantal, bij de ander klein en in groten getale. Hetzij dat de
aard der epidemie dit niet toeliet, of dat de geneesmeesters in hun onwetendheid niet wisten, waar zij vandaan
kwam en bijgevolg niet de juiste middelen aanwendden,
in ieder geval genazen slechts zeer weinigen, en bijna
allen stierven binnen drie dagen na het optreden van
bovenvermelde tekenen, de een sneller, de ander langzamer en de meesten zonder koorts of een andere uiterlijke
oorzaak."
De onwetendheid van de medici, waar Boccaccio over
schrijft, is kenmerkend. De doktoren weten wel hoe de
ziekte verloopt, maar nauwelijks hoe de patiënt haar
oploopt en nog minder hoe hij ervan afkomt.
Eerst in 1894 ontdekt de Fransman Alexandre Yersin de
pestbacil, die zich bij voorkeur ophoudt in het bloed van
knaagdieren en meer in het bijzonder de zwarte rat. Een
cruciale rol bij de besmetting speelt de rattenvlo, die zich
voedt met het besmette rattenbloed. De bacillen blokkeren de toegang tot zijn maag. De vlo raakt uitgehongerd,
probeert bij andere gastheren zijn honger te stillen en
brengt zo de pestbacil over op andere dieren en mensen.

Arts in beschermende kleding op weg naar een patiënt.

De bacil wordt echter niet alleen in bloed aangetroffen,
maar ook in menselijk speeksel, ontlasting, urine en in de
vuiligheid uit de pestbuilen. Ook via die stoffen is
besmetting mogelijk.
Voor Yersins ontdekking heeft men geen flauw benul
van de bemiddelende rol die vlooien spelen. Het insect
komt in de bronnen niet voor en al zeker niet in relatie
tot de pest. Kennelijk horen vlooien bij het dagelijks
leven.
Wel leeft in vroeger jaren de opvatting dat het pestgif en
andere smetstoffen aan de harige vacht van huisdieren
kleven. Een prent uit 1720 geeft dan ook de aanbeveling
"Men moet Alle Honden en Katten so wel buyten Als
binnen De insluijting [quarantaine?] een uur int Rond
Doot schieten." Venlose verordeningen uit het begin van
de zeventiende eeuw regelen dat de bevolking haar varkens niet op straat laat en bepalen "Dat ein ider syne
honden zall bynden en inden huisen halden".
Even verdacht zijn mensen die aan de pest lijden of met
pestlijders omgaan. Ze moeten worden gemeden en
mogen zich niet op openbare plaatsen ophouden.
"Dewijl de pest aenclevende en aenstekende is", aldus
een Venlose verordening van 17 augustus 1615 "soo ist
nuttig ende nodich dat bij tijts eene voorsichtige separatie geschiede van gesonde en besmetten, wandt soo ghij
eenen enige verrotte appel onder hondert duijsent gave
appelen op den solder laet leggen, soo sullen se alle verrotten, nemende hen bij tijts wech, so preserveert men de
gantsche rest."
Voor de godsdienstoefening wijst de magistraat in een
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andere verordening een kapel aan nabij de huidige SintMartinuskerk: "...alle ende iegelick, die mitte pest besmeth syn, offte zyn wonnende inde huisen darinne
iemandt vande peste gestorven offt besmeth is, mitsgaders alle die ghene, die krankck wachten, dat sy inde
kercke niet en sullen gaen off koemen, maer sullen koemen in onser Liever Vrouwen Capell ingen Daell alwaer
Sondaghe ende heylige daghe tot thiendehalff uhr tot
hunnen berieff missen gedaen sal worden."
LUCHT EN WATER BEDORVEN.

D

e pestepidemieën tussen 1347 en 1667 zijn zo
immens, zo vernietigend, zo grotesk eigenlijk, dat
het niet anders kan of er moeten geweldige natuurkrachten aan het werk zijn.
Inderdaad melden reizigers dat tussen 1333 en 1345 het
verre China getroffen wordt door lange droogteperiodes,
enorme overstromingen en aardbevingen, gevolgd door
sprinkhanenplagen, ernstige voedselschaarste en pest.
Een Vlaamse geestelijke schetst apocalyptische taferelen
zoals slagregens van kikkers, slangen, hagedissen en
schorpioenen. Hagelstenen van nimmer geziene afmetingen. Donder en bliksem en vuurzeeën. Uitgebrande
steden. Dood, veel dood en de geur van ontbinding.
Razende stormen die het land besmetten en de kusten
vergiftigen.
Boven de Indische Oceaan, weet een ander, voeren zon
en maan een woedende strijd. Het kokende, ziedende
oceaanwater verdampt tot een hete stoom, vergiftigd
door de rotting van miljoenen viskadavers.
Veel geleerden wijten de pest aan een ongunstige stand
van de planeten Saturnus, Mars en Jupiter "die der naturen en dem leve des mynschen contrarij synt." Omdat de
ziekte echter lang aanhoudt, opperen ze een mogelijkheid die wij eeuwen later bacteriologische oorlogvoering
noemen: ergens in een laakbaar laboratorium brouwt
een morbide geest giftige gassen. Bij gunstige wind
opent hij zijn flessen om het gas te verspreiden en zijn
verderfelijke werk te laten doen.
Opmerkelijk is dat slechts een enkele keer de duivel
wordt aangewezen als bron van de pest.
Welke krachten er ook aan het werk zijn, steeds weer is
er dat smerige, haast boosaardige gif, die stank van vergankelijkheid en rotting, die zich met de lucht vermengt
en al wat leeft aantast. Er lijkt weinig tegen te doen.
Natuurlijk ontstaat er het idee, dat een atmosfeer zo smerig en vervuild ook gereinigd moet kunnen worden.
"Fuyr reynycht ende purgiert die luycht", schrijft de
Drent Arent Schryver in de vijftiende eeuw in een pas
onlangs ontdekt pesttraktaat. Hij is niet de enige. En dus
worden er vuren gestookt. In de huizen en buiten voor
de deur.
"Om de boose geinfecteerde lucht gants ende grondlich
te suyveren en isser niet treffelicker als een dagelickse
vlam", bedingt de Venlose pestverordening van 1615 om
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vervolgens te verwijzen naar "de practijcke van den vermaerden Hippocrates" die in Griekenland een bos in
brand stak en zo zijn land redde. "Men behouft hier geen
geheel bos", vervolgt de magistraat geruststellend maar
iedereen moet dagelijks toch wel flink wat struiken van
het "wacholter houdt" verbranden, hout van de jeneverbes: "wandt den vlam verteert dat quaet gift uyt de lucht,
ende de roock resisteert de corruptie ende boose dampen."
Elders worden ook essenhout en wijnstokken aanbevolen. De Nijmeegse arts IJsbrand van Diemerbroeck
schrijft in 1636 ter preventie het roken van tabak voor.
Dat zou hem bijna vierhonderd jaar later een proces kunnen opleveren van anti-rokersbonden! Pestdokters dragen een masker waardoor ze aan groteske vogels doen
denken. Maar het gaat hier niet om een angstaanjagende
verkleedpartij: in de snavel smeulen jeneverbessen om
de lucht te zuiveren. Menig pestdokter raakt niettemin
zelf besmet en overlijdt.
Niet alleen de lucht, ook het water is bedorven. Vrij algemeen wordt dit de joden aangerekend. "Die Joden, dat
verstaet", schrijft de Antwerpse stadsschrijver Jan van
Boendale in 1330 "Sijn van naturen quaet." Het begint al
met het verraad van Jezus. En zijn ook later de joden er
niet altijd al op uit geweest hun erfvijand, de christenen,
te vernietigen? Van Boendale in zijn Boec vander Wraken:
"Die Joden al ertrike doren/ Hadden opgheset die
Kerstine/ Te bederven met venine/ En daer omme hadden sij/ Alle putten verre en bi/ Doen veninen telker
stede." Vertaald: alle joden over de hele wereld hadden
zich voorgenomen de christenen met gif om het leven te
brengen en daarom hadden ze alle waterputten, ver en
dichtbij, en ook stilstaande wateren overal laten vergiftigen. Deze verklaring van de pest leidt steeds opnieuw
tot processen en pogroms.
Ze zijn niet nieuw deze jodenvervolgingen. Al een kleine
driehonderd jaar voordien richten de kruisvaarders op
hun heilige tocht naar Jeruzalem een ware slachting aan
onder de joden in het Rijnland. In 1215 verplicht het
Concilie van Lateranen joden een geel herkenningsteken
te dragen. Geel, de kleur die de onbetrouwbare buitenstaanders markeert. Ook moslims, hoeren en tovenaars
moeten geel dragen. Veel later, midden in de pestepidemie van 1636, werpt in Utrecht de hervormde predikant
Gisbertus Voetius de vraag op of de joden behoren te
worden gedood of niet. Tijdens de epidemie van 1665
verbiedt de Alkmaarse vroedschap de joden zich in de
stad op te houden.
Over de situatie in Venlo is over de hele periode alleen
bekend dat er nauwelijks joden wonen. Slechts met
mondjesmaat krijgen joden toestemming zich in de stad
te vestigen. Wordt die enkeling vervolgd? Dat is onbekend, maar als de annunciate Mechteldis van Lom in de
eerste helft van de zeventiende eeuw in een van haar
gedichten Christus' lijdensweg bezingt, weet zij wel
waardoor Zijn lijden veroorzaakt wordt: "Van die fel

Doodgravers in Doornik tijdens de pest van 1349. Foto Copyright Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België.

Joeden, die hem benijden [mishandelen],/ d'hij soo veel
weldaeden heeft gedaen." Laten we zeggen dat de joden
niet geliefd zijn; niets nieuws onder de zon dus!
ZONDE EN GEZONDHEID.

D

e lucht verziekt en het water giftig... waarom? Wat
is er loos met de wereld? Waaraan heeft de mensheid deze haast onwerkelijke ramp te danken?
"Gelyck als de rechtveerdige Godt ons sondighe menschen met de aenstekende afschuywelicke pestilentiaele
sieckte straft...", schrijft de magistraat van Venlo in 1615
in de aanhef van zijn pestverordening.
In de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd staat God
nog aan het begin en het eind der dingen. Ook met de
pest heeft Hij van doen en dat is niet voor niets. De mens
is zondig en daarom heeft God ook in het verleden al
menigmaal in zijn bestaan ingegrepen. Arent Schryver
wijst in dit verband op Ninivé, Sodom en Gomorra, "die
vergynghen om oyrrer [hun] sunden wil."
"De aldergrootste Pest", heet het in een Leids geschrift uit
1637 "dat is de helsche sond. Om dezen grouwel ist, dat
Godt met Peste wondt." De zonden in kwestie zijn: "ghemeene ydelheyt, lichtveerdigheyt, dartelheyt ende
broodtdronkenheyt al te groot: het vreeten, suypen,
drincken, klincken, slempen, dobbelen, spelen, gasten,

brassen, proncken, pralen."
Elders en opvallend genoeg minder vaak wordt hier de
"voldoeninghe haerder prickelende lusten des vleesch"
aan toegevoegd.
Wee hij die hardnekkig is en in zijn vuige levenswijze
volhardt. Zegt Leviticus in het Oude Testament immers
niet dat God zo nodig nogmaals straft en nogmaals en
nogmaals: "...so wil ick u lieden noch sevenmael slaen
om uwer Zonden wille." We zijn gewaarschuwd.
De epidemieën zijn weliswaar het werk van een vergramde God, ze worden ook in de hand gewerkt door
een ongezonde levenswijze.
Waar onze moderne medische wetenschap ziekte vooral
ziet als een functiestoornis, zien dokters in vroeger eeuwen ziekte als een verstoring van het evenwicht tussen
de vier levensvochten. Ze baseren zich daarbij op de
vierhumeurenleer van Hippocrates. Deze stelt dat het
lichaam uit vier elementen bestaat: aarde, water, lucht en
vuur. De vier vochten van ons lichaam corresponderen
hiermee, de koude en droge melancholie of zwarte gal,
het koude en vochtige flegma, het warme en vochtige
bloed en de hete en droge gal. Cruciaal voor een goede
gezondheid is het juiste evenwicht tussen deze vier. Zij
immers vormen samen het bloed - het woord bloed heeft
inderdaad twee betekenissen - dat via de aderen als
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voedsel naar de ledematen
wordt gezonden.
De evenwichtige samenstelling van het bloed kan
op verschillende manieren
worden verstoord. Eten en
drinken hebben er invloed
op. "Ghy moet nimmermeer tot slempen overgeven", maant de Dordtse
arts Johan van Beverwijck
in 1636 in zijn Bericht van
de Pest "Want die te gulsigh drinckt, en al te dickmael brast,/ Wort inder haest besmet en van de doot verrast." Ook verstoringen op het gebied van werken en rusten, slapen en waken, klimaat en ten slotte de stoelgang
kunnen de samenstelling van het bloed veranderen.
Een wijdverbreide opvatting is ook dat emoties of heftige gevoelsaandoeningen ongezond zijn. Boosheid en
droefenis immers brengen de levensgeesten in woeste
beweging. Gepieker koelt het lichaam af, evenals overmatige seks. Anderen menen daarentegen dat seks het
gemoed juist verhit. Koud of warm, "die onkuysche
werk" leidt tot onverantwoord vochtverlies en dus verwarring van het bloed. Met alle fatale gevolgen van dien.
Angst en schrik kunnen fataal zijn. "De schrick heeft
veele aen een sieckte, en dan aen een kist geholpen",
waarschuwt de Amsterdamse dokter Paulus Barbette.
Talloos zijn dan ook de verhalen over mensen die onverhoeds met de pest in aanraking komen en zodanig
schrikken dat ze het niet overleven. Van Diemerbroeck
beschrijft hoe zijn patiënt Rutger van Oxstein op zekere
nacht droomt in gevecht te zijn met een naakte, uitzinnige pestlijder. De laatste wint het gevecht, zet zich schrijlings op Van Oxstein en braakt het pestgif uit in diens
mond. Van Oxstein wordt in paniek wakker, krijgt drie
dagen later de pest en overlijdt. In onze tijd voer voor
psychologen. Voor Van Diemerbroeck toont het verhaal
hoe fataal angst voor de pest kan zijn; je kunt er de pest
van krijgen.
Naast godvruchtig leven, gezond eten en drinken, een
evenwichtig levensritme en een geregelde afvoer van
afvalstoffen vormen matigheid en een opgeruimd
gemoed dan ook de beste preventie in tijden dat het
onzalige pestvuur rondwaart. Arent Schryver: "Dairom
salmen in den tyden goitlich [zachtmoedig] ende meissich [matig] myt vreuden leven."
DE EPIDEMIE IN VENLO.

V

aessen schrijft in zijn dissertatie dat al in augustus
1635 de Franse soldaten Venlo met de pest opzadelen. In een telefoongesprek dat ik onlangs met hem had,
nuanceert Vaessen dit. Het precieze begin wordt nergens
duidelijk gemarkeerd. De Venlose bronnen - stadsreke-
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ningen in het Gemeentearchief - gebruiken voornamelijk
het algemene woord 'krancken' als het over de zieke
Fransen gaat. In een document van een jaar later - 1636 wordt het woord 'gepestifereerd' gebruikt, maar dan is
de pest al duidelijk gaande.
Volgens Keuller breekt de epidemie in november uit,
drie maanden na het vertrek van de Franse soldaten. Uit
een voetnoot in zijn Geschiedenis en Beschrijving van Venlo
blijkt dat hij zich baseert op de Chronijk van de Stad der
Batavieren uit 1785 waarin predikant en historicus
Johannes Smetius de geschiedenis van Nijmegen behandelt. Al in juli 1635 heersen in die stad "koortsen, boven
alle voorbeeld verderfelijk en andere kwaadaardige ziektens". Hij meldt "een verbazende meenigte van vliegen
en andere bloedeloze diertjens".
De Nijmeegse arts Van Diemerbroeck vermeldt in zijn
pesttraktaat van 1644 eveneens het warme weer, dat volgens hem tot verroting van de natuur en bijbehorende
pestdampen leidt. De muggenzwermen ziet hij als voorbode van de pest. Dat is niet zo vreemd als het lijkt. Wij
weten dat insecten uit eitjes geboren worden. De heersende opvatting in die tijd is dat ze voortkomen uit rottende materie. Net als het pestvuur. Van Diemerbroeck
markeert november 1635 als begin van de pestepidemie.
Keuller baseert zich dus op Nijmeegse bronnen en neemt
aan dat de situatie in Venlo niet anders zal zijn. Dat ligt
voor de hand. De pest is zelden een lokale aangelegenheid.
Toch zijn er wat mij betreft wel vragen bij november als
begin van de epidemie. Van Diemerbroeck staat bekend
als een gewetensvol arts en hij doet zo accuraat verslag
van de epidemie dat er weinig reden is om aan zijn
berichten twijfelen. Maar november is wel laat!
Doorgaans woedt de pest van augustus tot oktober, de
broeierige maanden die gunstig zijn voor een riante
vlooienpopulatie. Leiden noteert zijn hoogste sterftecijfer van 1635 al in de derde week van oktober!
Behalve een droge, hete zomer kent 1635 een lauw en
vochtig voorjaar en is de voorafgaande winter zeer
streng. Volgens de mediëvist Herman Pleij is ook dat een
gunstige conditie voor de pest. In zijn Sneeuwpoppen van
1511 wijst hij erop dat het overvloedige dooiwater na een
vorstperiode grote schade toebrengt aan landerijen en
installaties. Het gevolg is voedselschaarste - toch al veel
voorkomend in de Middeleeuwen - en verzwakking van
de bevolking die daardoor des te vatbaarder is voor de
aanstormende pestbacil.
En de winter van 1634 - 1635 is streng. In Nijmegen vriest
de Waal gedurende drie weken toe. Een Maastrichtse
kroniek meldt dat het van 16 januari tot 3 februari zo
hevig vriest dat de Maas in een ijsvlakte verandert. Op
de vierde februari breekt het ijs "deur allet sneuwater
datter quam" met flinke wateroverlast tot gevolg. Een
dag of wat later vriest de rivier weer dicht "t'welcke geen
mensche gedenck oyt gesien, gehoort ofte gelesen heeft."

Zeventiende-eeuwse kaart van Venlo.

Inzet: de Daelkerk links, naast de SintMartinuskerk.

Het dooiwater vervolgens spoelt
bij Maastricht drie molens weg.
Na de uitbraak in het najaar van 1635 woedt de
pest nog door tot in het vroege voorjaar van 1637.
Er zijn van die jaren geen speciale verordeningen bekend
waarin beschreven wordt wat de Venlonaren hebben te
doen en te laten. Dergelijke voorschriften zijn wel
bekend van de voorafgaande epidemieën in 1615 en
1623. Veel nieuws zal er in 1635 niet onder de zon zijn.
Isolement en hygiëne vormen de hoofdpunten van het
beleid. We zagen al dat pestlijders niet meer elke kerk
kunnen binnenlopen om de mis bij te wonen. Daarvoor
is de Daelkerk, de kleine kapel op het kerkhof van de
Sint-Martinuskerk gereserveerd. Ook huisgenoten van
pestlijders en "alle die ghene, die einighe proeff van die
peste vuelen" zijn voor hun religieuze plichten op de
Daelkerk aangewezen. Niet alleen tijdens hun kerkgang
maar ook in overige gevallen moeten pestlijders en hun
huisgenoten contact met medeburgers zoveel mogelijk
mijden. Als ze al de straat op moeten dan behoren zij een
witte stok bij zich dragen "wesende eyn elle lanck, openbarlick, dat een iedelick die siehn mach" en er met een
grote boog omheen kan lopen. Op marktdagen mogen zij
zich niet op de markt en de stadsvesten laten zien. Water
halen "aen die gemeine putten op die straet" is uit den
boze. Wie water nodig heeft, moet zich dat maar door

zijn buren laten aanreiken.
De doden mogen eerst 's
avonds na zes uur - als er
weinig ander volk meer op
straat is? - begraven worden en mogen op hun laatste tocht niet door kinderen of anderen - "oyck
gheene gilden" - begeleid
worden. Huizen die door
de pest leeg komen staan
worden afgesloten en
mogen de eerste zes weken
niet betreden worden. Het
uitroken ervan moet 's
nachts gebeuren.
Hoezeer men ook onkundig is over de ware aard
van de pestepidemie, er
leeft een scherp besef dat
contact met de dood kan
leiden tot de dood.
Ook het belang van een
goed hygiëne wordt onderkend. Katten, honden en
varkens moeten binnengehouden worden omdat het
pestgif aan hun harige vacht
kleeft. Men mag op zaterdagen
geen mest op straat laten liggen en
door de week niet meer dan snel met
een kar kan worden afgevoerd. Voorts is
het ten strengste verboden "enige urine ofte
andere vuijlicheit van den geinfecteerden uijt de vensteren" te gieten. Kleding waarin pestlijders gestorven zijn
mag pas zes weken later worden verhandeld en niet
voordat ze uitvoerig gereinigd is en wel "onder die stadt
tusschen Swaegermans Kempken ende de wyntmulen
onder die Schiep". Dat lijkt een overbodig voorschrift,
maar van elders zijn verhalen bekend dat de armsten der
armsten vechten om het hout van de kist, zelfs om de
vodden waarin de lijken gewikkeld zijn!
In 1636 blijven de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van de pest. Extreem hoog water in februari
wordt gevolgd door een vier maanden lange droogte
zodat "men in Mai bekommerd was om gras voor 't
Vhee te vinden." Kortom, de crisis verdiept zich. In
augustus en september van dat jaar is het door de heersende ziekte zeer moeilijk voldoende maaiers te vinden:
"het gras wierd voor de helfte gehooijd".
ZUSTER AGNES' GEHOORZAAMHEID.

I

n februari 1637 wordt de ziekte gestuit door een plotseling invallende februarikoude. Althans volgens Van
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Agnes Maria Huyn van Amstenraedt, religieuze van de orde van de annunciaten.
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gheboden, dat sy soude daer over gaen maken een teeken des H. Kruys. Agnes simpel ghehoorsaem synde, is
op-staende voet naer het vier ghegaen, ende makende
daer-over een teecken des H. Kruys, is het vier terstondt
verdwenen."
Dat met pesttijd hier die van 1635 tot 1637 wordt bedoeld
is waarschijnlijk. De volgende epidemie, die van 1655,
maakt ze niet mee doordat ze in 1641 overlijdt.
Ook van 1624 tot 1626 woedt in Venlo de pest. In november 1626 ontvangt Agnes als twaalfjarige het ordekleed.
Ze is dan minimaal een jaar als novice in het klooster en
maakt de pest dan ook mee. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat moeder-overste een kind een dergelijke
gevaarvolle opdracht geeft.
Dat de pest louter en alleen door zuster Agnes' uit Venlo
wordt verdreven kunnen we niet uit Croonenborchs biografie afleiden. Die geschiedenis vinden we begin vorige
eeuw bij stadsarchivaris Michels. Hij is vurig bewonderaar van de zuster en meldt zelfs door haar te zijn begun-

▼

Diemerbroeck. Smetius houdt het op begin maart.
Keuller schrijft dat de pest in Venlo begin april uitdooft.
Daarbij is een bijzondere rol weggelegd voor zuster
Agnes Huijn, annunciate in het klooster Transcedron.
Deze wordt al in 1673 beschreven door haar biograaf
pater Matthias Croonenborch en in 1917 door gemeentearchivaris Hub. Michels.
Croonenborch tekent zuster Agnes Huyn uitvoerig als
een vrome, godvruchtige vrouw die tot het uiterste gaat
om zich met haar hemelse bruidegom, haar "goddelijk
Een" te kunnen verenigen. Versterving, zelfkastijding,
zelfverachting en een niets ontziende opofferingsgezindheid. Zuster Agnes' gehoorzaamheid is prijzenswaardig.
Hij laat dit zien aan de hand van het verhaal over het
pestvuur dat op zekere nacht door het kloostervenster
naar binnen valt: "want alsser op eenen sekeren nacht in
den pest-tydt door een venster was ghevallen op den
Dompter een vlammigh pestilentiael brandende vier als
een vierighe Kole, soo heeft de overste aan Suster Agnes

stigd. De inhoud van de gunst vermeldt hij helaas niet.
Zijn bewondering is voor hem aanleiding om het door
Croonenborch opgetekende levensverhaal voor de
moderne lezer toegankelijk te maken. Ook hij vertelt hoe
zuster Agnes, gehoorzamend aan het woord van haar
overste, door een kruisteken het pestvuur uit de slaapzaal verdrijft. Maar hij komt ook met nieuw materiaal,
"eene andere overlevering van geloofwaardige personen". Wie dat zijn, is niet duidelijk.
De gebeurtenis waarop Michels doelt speelt zich af "toen
juist op 't laatst van 1636 en begin 1637 de pest te Venlo
't ergste heerschte, zoodat de menschen op straat dood
bleven, en niet eens begraven konden worden, wijl allen
vluchtten, toen de nood 't hoogst geklommen was en de
bevolking van Venlo geheel scheen te moeten uitsterven." Agnes Huyn brengt uitkomst. In opdracht van
moeder-overste begeeft zij zich met de andere zusters in
gebed. "Zij zelve viel in 't koor voor het H. Sacrament
neder en smeekte haar Goddelijk Een om afwending van
dien geesel. Na eenigen tijd gebeden te hebben, zagen de
zusters door een openstaand venster eene blauwe vlam
inkomen en door een ander weer verdwijnen en oogenblikkelijk hield de pest op."
Een wonder! Dat is niet heel ongebruikelijk als het om de
pest gaat. Het bekendste wonder in dit verband vinden
we in Rome. Daar staat op Castel San Angelo, de
Engelenburcht, de beeltenis van een engel die zijn
zwaard in de schede steekt. Het is het droombeeld van
paus Gregorius I als in 590 een pestepidemie Rome hevig
teistert. Hij is nog maar net paus; zijn voorganger
Pelagius II is juist aan de pest overleden. In dagelijkse
gebedsstonden en processies smeken de burgers om
Gods genade. Op zeker moment krijgt Gregorius een
visioen van een engel die een zwaard in de schede steekt.
En zie, weg is de pest!
Zuster Agnes Huijn uit het Venlose klooster Transcedron
bevindt zich dus in goed gezelschap.
Na de uitbraak van die jaren keert de pest nog tweemaal
terug in Venlo, van 1655 tot 1657 en van 1664 tot 1666. Na
1667 sterft de pest nagenoeg uit in West-Europa. Een
bevredigende verklaring voor die verdwijning is nog
steeds niet gegeven. Verondersteld wordt dat de pestbacil in de loop der jaren minder virulent wordt en de
zwarte rat meer resistent. Verder worden op uitgebreide
schaal quarantainemaatregelen genomen. Reizigers en
goederen uit gebieden waar de pest heerst worden
geruime tijd geïsoleerd voor ze het land in mogen. Die
maatregel is mogelijk omdat de steden in die tijd steeds
minder autonoom worden en er staatsvorming plaatsvindt waardoor maatregelen voor grote gebieden genomen kunnen worden.
Of zou het zijn dat zuster Agnes na haar dood nóg een
wonder verricht?

Een met de pest besmette vlo. De donkere vlekken zijn pestbacillen die zich

snel uitbreiden.
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De gedachten komen nu vanzelf, als een stortvloed van
woorden, chaotisch door
elkaar. Als zinnen met veel
overbodige woorden, die niet
in de goede volgorde staan.
Herinneringen flitsen door
mijn hoofd, als een film die te
snel afgedraaid wordt, maar
langzaam genoeg om te zien
waarover het gaat.
OKTOBER 1999

We waren met de Nationale
Selectie op ons jaarlijkse trainingskamp in Inzell, een klein
plaatsje in Bayern, Duitsland.
Het was kil herfstweer met
veel regen. We trainden erg
hard en ik was vol vechtlust
om doelen te halen die ik
mezelf voor dit seizoen gesteld had. Ik wilde mij namelijk in het wereldbekercircuit
rijden en daar was ik erg op
gefocust. Drie dagen voor het
einde van het trainingskamp
scheurde ik echter de enkelbanden aan mijn linkervoet.
Op het moment dat die
enkelbanden scheurden realiseerde ik in een fractie van
een seconde dat ik nooit op
tijd hersteld kon zijn om op
de kwalificatiewedstrijden
voor de Wereldbekerwed-
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JANUARI 2000

Er was nog een kans om mij
te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. Het NK
Afstanden in januari. Van
tevoren waren we weer op
trainingskamp
in
Inzell
geweest, waar we nog een
zwaar trainingsblok gedraaid
hadden. Te zwaar, bleek achteraf, want ik was niet uitgerust op het NK Afstanden.
Desondanks geen slecht toernooi gereden, ik werd zesde
op de 1000 meter, net genoeg
om reserve te zijn voor de
Wereldbekerwedstrijd
in
Butte, Amerika. Er vielen
twee dames uit, maar de
bond liet mij toch niet gaan. In
plaats daarvan heb ik een landenwedstrijd gereden in
Inzell. Dat was tevens mijn
beste race van het hele seizoen. Op zeer slecht ijs met
zware sneeuwstormen reed
ik tijden die ik in Nederland
nog nooit gereden had.
FEBRUARI 2000

Toen ik terug was van de
inmiddels derde keer in Inzell
was al snel het NK Sprint in
Utrecht. Ik reed twee aardige
races, maar het was niet goed
genoeg om helemaal tevreden te zijn. Had totaal geen
gevoel meer en de felheid
ontbrak. Dit was de laatste
belangrijke wedstrijd. Ik had
geen enkele doelstelling
gehaald dit jaar. Twijfels kwamen in mijn hoofd. Wat wilde
ik nou eigenlijk?

MAART 2000

Calgary. De naam alleen al
zegt genoeg om sidderingen
over mijn rug te krijgen. Het
snelste ijs ter wereld. Het stadion ademt magie uit. De
sfeer die het uitstraalt, is niet
in woorden uit te drukken. Je
wordt er helemaal stil van.
Met de hulp van een aantal
gulle sponsors ben ik dit jaar
weer naar de finales in
Calgary gegaan, dit zijn de
jaarlijks gehouden wedstrijden om snellere tijden neer te
zetten.
De tijden in Calgary zijn altijd
snel. Twee dagen voor de
wedstrijd kreeg ik heftige
migraineaanvallen, die duurden tot de wedstrijden afgelopen waren. Ik heb de tweede
dag niet kunnen starten. Op
de eerste dag heb ik mijn
1000 meter en mijn 1500
meter licht verbeterd. Over
de 1000 meter was ik redelijk
tevreden, maar de race was
niet subliem. Wel bijna een
seconde beter dan de vorige
keer in Calgary.
Na de schaatswedstrijden ben
ik nog een week gaan skiën in
de Rocky Mountains. Ondanks alle sneeuwpret voelde
ik een drukkend sfeertje bij
mezelf opkomen. Het was
niet te negeren en ook niet te
verklaren op dat moment.
Neerslachtigheid was aan de
orde van de dag en er zat een
onverklaarbaar gevoel van
eenzaamheid en gemis van
binnen dat hardnekkig op de
voorgrond aanwezig was.
APRIL 2000

Ik ben mijzelf af gaan vragen:
"Wat wil ik nou eigenlijk?" Het
gevoel op een dood spoor te
zitten was heel sterk aanwezig. Dingen liepen niet zoals ik

het wilde, laat staan dat ik
wist wat ik werkelijk wilde.
Wat stelde het hele schaatscircus nou eigenlijk voor?
Wilde ik daarin meespelen?
Waren dit de symptomen van
een identiteitscrisis? Ik had nu
de tijd en de rust om alles in
mijn leven op een rijtje te zetten en de balans tot nu toe op
te maken. Ik heb de hele winter geworsteld met mezelf en
mijn omgeving. Op een gegeven moment heb ik mij overgegeven aan de situatie. Moe
van alle tegenslagen en tegenwerkingen. Ik had geen gevoel meer voor het schaatsen,
geen plezier meer, alles was
me teveel, ik kon het niet
meer opbrengen. Was dit het,
wilde ik dit? Nee, dit wilde ik
zeker niet en ook niet op
deze manier.
Ik wilde schaatsen, dat was
duidelijk, ik zou het mijzelf
nooit vergeven als ik in een
troebele en emotionele toestand een beslissing zou
nemen waar ik later zeker
spijt van zou krijgen.
Schaatsen is mijn leven, mijn
liefde. Maar wat dan? Mijn
hoofd was een warboel van
weggedrukte emoties, gedachten en belevingen. Deze
borrelden nu naar de oppervlakte om een knalharde confrontatie met mij aan te gaan.
De pijlers van mijn identiteit
waar ik met moeite op leunde, werden onderuit gehaald
alsof het niets was. Ik had het
gevoel dat ik weer helemaal
opnieuw moest beginnen
mezelf op te bouwen. Waar
moest ik beginnen? Alles lag in
grote brokstukken in mijn
hoofd verspreid. Toen het
rookscherm optrok en een
aantal zaken glashelder werden, realiseerde ik mij dat ik
mezelf vergeten was mee te
nemen in de grote haast toen
ik mezelf voorbij rende, of

beter gezegd, ik had teveel
haast om mijzelf mee te
nemen en daarbij was ik mijzelf verloren. Met deze
wetenschap in mijn achterhoofd ben ik gaan ontdekken
wat de persoon en sporter
Tijn Ponjee nu eigenlijk echt
wil.

Ik ben erachter gekomen dat
ik wil gaan studeren. Weliswaar naast het schaatsen,
want schaatsen is nog steeds
het belangrijkste in mijn leven.
Daarmee wil ik over twee jaar
pieken, in Salt Lake City. Aan
de universiteit van Utrecht wil
ik psychologie gaan studeren.
Met mijn trainer heb ik ook al
verschillende zaken op een
rijtje gezet betreffende de
trainingen, die ik voor het
komende jaar beslist anders
wil aanpakken. Daar zat wat
mijn sport betrof het grootste
knelpunt. Ik heb knopen
doorgehakt, keuzes gemaakt
en een duidelijke koers uitgestippeld. Ik voel me er erg
goed bij, maar er blijven altijd
dingen over die je niet kunt
doen, hebben of kiezen. Aan
beslissingen zitten altijd meerdere kanten, leuke en minder
leuke. Dat zul je altijd moeten
accepteren, zowel in het
dagelijkse leven als in de keiharde wereld die topsport
heet.

TIJN PONJEE

Voor mij als hardrijdster op de
schaats is het voorjaar een
periode van bezinning die je
de kans geeft om gedachten
toe te laten die tijdens de winterperiode weggedrukt worden. Het einde van het seizoen voelt aan als een trein
die abrupt tot stilstand komt:
veel haastige drukte om je
heen en dan opeens de stilte,
die als een deken op je neerdaalt. Van de ene kant weldadig, maar van de andere kant
ook onrustig, drukkend en
vragend.

strijden hard te schaatsen.
Mijn zelfvertrouwen brokkelde af en ik verloor het zicht
op mijn zorgvuldig gekozen
doelen. Uiteindelijk werd ik
op deze wedstrijd zevende,
er waren maar vijf plaatsen te
verdelen. Jammer, net niet
gehaald dus.

APRIL 0

APRIL 2000

Tijn Ponjee, hardrijdster op de
schaats

BUUN 77

NESTGEUR

NESTGEUR

Ruud Linssen

zich in, afwachtend. Langs het raam liep een man met half gekamde haren,
een sigaret rokend. Misschien had hij ruzie met zijn vrouw; misschien was
zijn vrouw dood en rouwde hij om het verlies.
Morgen gaan we een lang weekend naar de Ardennen.

B

"

omen wandelden als schaduwen door de maanlichtkamer, de kamer
waar Broos hijgend rechtop zat tussen de bezwete lakens. Buiten was het
winternacht in Blerick, dorp van betondozen.
"Wat is er? Had je een nachtmerrie", vroeg ze.
"Ja."
"Wil je wat te drinken?"
"Ga maar slapen, ik ga beneden een sigaret roken."
Ze keek hem doordringend aan.
"Het is goed", en hij kuste haar op haar wang, die nog warm was van de
slaap.
Beneden knipte hij het licht boven de salontafel aan, dat zich over de helft
van de woonkamer verspreidde, over strakke meubels, grote witte vloertegels, en drie planten die zij elke dag verzorgde. De hoge boekenkast bij de
deur naar de tuin bleef in de duistere helft staan.

Mijn boeken slapen nog.
Op de kleine, leren bank probeerde hij van de sigaret te genieten, maar het
was niet meer dan een handeling. Het uitzicht op de straat vol duisternis en
lantaarnlicht was normaal uitermate geschikt voor mijmeringen die een
plek in de wereld zoeken. Nu reikte het beeld niet verder dan een eenzijdig
decor.
Is het verkeerd om tegen haar te liegen?
Wat zich al weken had aangekondigd was zojuist gebeurd. Elke nacht lag hij
minstens een uur wakker en minstens eenmaal vulde zijn borst zich met
een schreeuw. Op het laatst wist hij het geluid terug te dringen in zijn
lichaam waar het wegstierf; wat in zijn romp overbleef was de angst. En als
die was weggeëbd, gleed hij in een lange aarzelende slaap.
Slechte dromen kon hij zich de volgende morgen nooit herinneren. En wat
zojuist was gebeurd had daar al helemaal niets mee te maken.
Op het moment dat hij schreeuwde, lag hij namelijk klaarwakker in bed. Er
was iets uit hem ontsnapt dat groter was dan hij ooit had gevoeld.
Waanzin.
Als een genetisch spoor liep het door zijn familie. Zijn opa was er aan ten
onder gegaan, zijn oom had het in een zwarte afzondering gedreven. En dan
waren er nog de verhalen over zijn overgrootmoeder. Hij probeerde te achterhalen waaraan hij had gedacht voordat de schreeuw zich opende. In de
jonge herinnering was niets meer te vinden.
De maan buiten kroop weg in de duisternis. De stilte van de kamer groef
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Ja. Dat was de laatste gedachte. Iemand op het werk had het tegen hem
gezegd toen ze vanmiddag bij het koffieapparaat stonden. Broos had hem
veel plezier gewenst. Daarna was hij het vrijwel meteen vergeten. Nu kon hij
geen enkele reden bedenken waarom die opmerking hem met uitgestelde
kracht overhoop had gehaald. Een lang weekend in de bergen, het deed
hem nog steeds niets. Geen irritatie, geen verwondering.
Hij begreep zichzelf niet meer. Op zijn werk was hij een meester in het neutraliseren van psychische druk. Zijn vrouw kon hij nog steeds verwonderen,
begrijpen en laten voelen. Een huivering trok diagonaal over zijn rug.
Een deskundige van de geest raadplegen, weigerde Broos. Hij was ervan
overtuigd dat hij de vragen zou doorzien, bedoeld om hem op de goede weg
te helpen, terwijl de vragensteller zichzelf elke dag voor de gek hield met
een schijncontrole over zijn eigen sores.
Nee, hij moest bij de dichters te rade gaan, schrijvers die geen genoegen
nemen met gemakzuchtige taal; zij die een gevoel omsingelen met woorden en de openstaande ruimte als hun definitie geven. Maar Broos bleef op
de bank zitten. De verlaten kamer klopte in zijn desolate hart.
Zijn opa had zich 's nachts opgehangen in zijn boomgaard achter de boerderij in Kronenberg. Broos was negen toen hij hem in een tuin zag liggen;
met een geruite deken over zich heengeslagen. Zijn vijf zonen stonden er
om heen. Door een gat in de heg zag Broos de gestalte.
Zelf gekozen om niet meer te bewegen, dat wist ik toen al. Wat heeft hem
bezig gehouden? Wat heeft hij in godsnaam gezien?
Een tweede schreeuw schoot naar zijn keelgat. Hij liet de vingers in elkaar
glijden en bad het Weesgegroetmaria. De woorden tintelden op zijn lippen
en hij voelde het geluid terugwijken. Gelukkig over het resultaat deed hij er
nog een Weesgegroetmaria bovenop en nog één.
Terwijl hij naar boven liep en hij haar licht hoorde snurken, bemerkte hij dat
een weldadige stilte zich op de bodem van zijn hart had gevlijd. Hij sliep vast
die nacht.
Toen Broos de volgende morgen met zijn BMW in het centrum van Venlo
aankwam, zag hij tot zijn verbazing dat er een plek naast het bankkantoor op
de Parade vrij was. Ruimte als een uitnodigend gebaar. Tevreden parkeerde
hij tussen twee onbekende auto's.
De bank was net geopend en de klanten van het eerste uur stonden aan de
balie. Zestigplussers en werkelozen. Jos, half achter zijn computer verscholen, onderzocht een neusholte met zijn pink, die daarna onder het bureau
verdween. Marie-Louise en Janneke zaten nog steeds met de rug naar
elkaar toe.
"Dag, meneer Lenders."
"Dag, Janneke. Goed je best doen vandaag, en dan twee banken vooruit plus
een pluim van de meester."
Domme opmerking, maar het gaat om de intonatie waarmee je het zegt.
Originaliteit moet je bewaren voor de momenten die langer dan een minuut
duren.
Hij liep naar de tweede verdieping, weg uit het gedruis van het kleine geld.
Daar zat de directie, het middenkader, de handelaars, en de consulenten
voor de grote rekeninghouders.
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Mevrouw Van Stoffelen was er al met haar boodschappentas. Ze bracht het
geld dat haar zoon verdiende als eigenaar van acht cafes in de stad. Ze leek
op een vrouw uit een roman van Couperus, met haar rafelige, zongevlekte
huid die haar chique verdiepte. Dromerig keek ze voor zich uit.
"Dag, meneer Lenders", zei zijn secretaresse.
"Dag, Jos . Wat gaat er vandaag met mij gebeuren?"
"Dadelijk een starter, daarna overleg met Kuipers; de middag staat open."
Hij bewonderde de zakelijke toon, zo tegengesteld aan haar getut dat soms
zijn kamer binnendwarrelde. Nooit over het nieuws, over de documentaire
van gisteravond, des te meer over collega's en haar vriend die promotie ging
maken. Maar als de telefoon in zijn kamer overging, wist hij dankzij Jos vrijwel zeker dat daar een goede reden voor was.
"Meneer Lamans heeft zich al gemeld."
De starter. Een keer per maand voerde hij een gesprek met een beginnende
ondernemer om een voorbeeld te stellen aan zijn medewerkers die soms al
te zeer geilden op Van Stoffelen die een negende café ging openen.
Broos Lenders was ongekend populair om zijn persoonlijke benadering.
Persoonlijk sloeg dan op hemzelf, omdat hij tegen iedereen hetzelfde vertelde op zijn persoonlijke manier. Tegen zijn mensen sprak hij ongeveer zo:
"Die starter daar, in een maatpak dat hij van zijn schoonbroer heeft geleend,
is nog zoekende naar houvast. Waarschijnlijk gaat hij binnen een jaar met
zijn bedrijf het schip in en moeten we rennen om ons geld terug te krijgen.
Tot dat moment lik je op de meest onbeschofte wijze zijn reet."
Broos nam de papieren van de starter door: het zag er goed uit. De man had
een zachtrubberen tegel ontwikkeld voor kinderspeelplaatsen. Het patent
voor Nederland was al aangevraagd. Vier brieven van geïnteresseerde
gemeenten legde hij op tafel. En achter het ondernemingsplan zat een
behoorlijke financiering; zelf nam hij een tweede hypotheek van tachtigduizend gulden, en zijn schoonbroer legde nog eens twintigduizend gulden in.
De starter vroeg aan Broos om 180.000 gulden voor het eerste jaar.
Er was weinig risico, realiseerde Broos zich. Als het mis ging trok de bank als
eerste het geld er uit, omdat ze als enige een zuiver zakelijke afweging
maakte. Het verlies zou in het allerslechtste geval tachtigduizend gulden zijn.
Na een kwartier liep hij op Lamans af, ging tegenover hem zitten, hoorde
zijn verhaal aan, bekeek nog een keer quasi-belangstellend de stukken en
zei vervolgens: "Goed, we stappen in als het product patentwaardig wordt
bevonden, en u die hypotheek bij ons afsluit."
Broos zag Lamansí ogen groot worden over deze nonchalance.
"Bent u verbaasd? U bent toch hopenlijk wel overtuigd van uw eigen plan?"
"Jazeker, jazeker", haastte de starter zich te zeggen, "maar ik had niet verwacht dat u nu al een beslissing zou nemen. Bij een andere bank moet ik nu
al voor een derde keer terugkomen."
"Dan had u maar meteen bij ons moeten binnenstappen. Laat het een les
zijn voor de volgende keer. Het was aangenaam met u gesproken te hebben.
Als u alles heeft geregeld, zorgen wij dat alles in orde komt. Mochten er verder problemen zijn of wilt u wat weten dan vraagt u naar mij, Broos Lenders.
Goedenmorgen."
Met een ruk draaide hij zich om en verdween. Hij wist zeker dat zijn medewerkers hem nauwgezet hadden gevolgd vanachter hun bureaus. Met nog
meer zekerheid wist hij dat ze deze starter het komende jaar zouden volgen,
soms werden er zelfs weddenschappen afgesloten. Als het slecht afliep, had
hij een goed verhaal waar iedereen lering uit kon trekken; in het andere
geval zou hij niets zeggen.
Na een half uur gerommel in cijfers achter zijn computer liep hij naar
Kuipers.
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"Zo, Broos, een kop koffie?"
"Nee."
Broos zat al in de stoel zo dicht mogelijk bij zijn baas. Directe confrontatie,
zonder een sprankje amicaliteit. Hij was zich bewust van al zijn bewegingen, alsof een camera het gesprek registreerde.
"Hoe gaat het?", vroeg Kuipers.
"Prima, ik kan niets anders zeggen. Bedrijven doen het goed, weinig tegenvallers. En op de beurs?"
"Daar wilde ik 't nou net over hebben, Broos. De beurs. De resultaten vallen
tegen in vergelijking met vorig jaar."
"Dat klopt. Twee redenen. Als je goed bent, is het veel moeilijker jezelf te
overtreffen dan anderen, en Azië zorgt voor nogal wat onzekerheid."
"Begrijp ik heel goed, Broos. Maar in deze onzekere tijden kun je je juist
bewijzen als een goede bankier.”
Nu komt het prekend riedeltje.
"Een onstabiele Aziatische markt is voor jou de kans om geld te verdienen.
Dat weet je toch, Broos. Beweging betekent verandering en dan kunnen wij
geld maken. Van tijd tot tijd moet het kapitalisme opgeschud worden zoals
je vrouw elke morgen de lakens uitklopt. We betalen niet voor nestgeur,
maar voor een frisse morgen, Broos."
Geperverteerde woordsjacheraar.
Het was alsof Kuipers hem opzettelijk vernederde met deze economieles.
Broos wist dat elk verweer hiertegen hem verder in het nauw zou drijven;
Kuipers zou alleen maar irritatie veinzen over zoveel onverwachte dommigheid. Dus gooide hij het over een andere boeg.
"Ik begrijp precies wat je bedoelt, Bram. Maar even iets anders, waarom heb
jij me opgescheept met Cindy?"
Kuipers keek hem doordringend aan, uit zijn ogen was geen enkele reactie
af te lezen.
Broos vervolgde: "Een half jaar geleden had ik de beste afdeling die ik me
kon wensen en dan splits je me haar in de maag en plaatst mijn beste kracht
over naar Venlo-Noord, een bijkantoortje dat we binnen twee jaar sluiten."
"Praat wat zachter, man. Wat wil je nu horen?", vroeg Kuipers bars.
"Wat jij denkt."
"Wij hadden een half jaar geleden forse problemen in Venlo-Noord en daar
was acuut een oplossing nodig. Dan moet je schuiven. Wie denk je dat ik
dan kies? Niet degene met de minste sociale vaardigheden. Nee, ik kies de
beste, en ook nog degene van de beste afdeling."
"Ja, zo kan ik er ook nog wel een punt aan zuigen!"
Kuipers' blik hield het midden tussen verwondering en schrik. Hij zei niets.
"Op deze manier wordt presteren afgestraft. Nog erger is dat Cindy..."
"Wacht even, wacht even, wat is er nu aan te merken op Cindy?", gooide
Kuipers het over een andere boeg. "Zie haar eens zitten, een brok representativiteit."
Door de openstaande deur zagen ze haar in de verte achter haar bureau; ze
keek een beetje wezenloos voor zich uit vanonder haar opgestoken permanentje.
Opeens voelde Broos dat zijn hoofd van links naar rechts schoot. De laatste
drie weken was hem dit al een paar keer gebeurd, maar nu voor het eerst
op het werk. Hij herstelde zich razendsnel en dempte zijn toon: "Wat moet
ik godverdomme met haar tieten beginnen. Hmm, vertel me dat eens."
Meteen stond Kuipers op en liet de deur langzaam in het slot vallen. Nog
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langzamer draaide hij zich om, zonder iets te zeggen. Broos keek hem aan
en zag drie haartjes uit zijn rechterwenkbrauw omhoog steken. De ogen
waren hard als glas.
"Helemaal niets, Broos, anders krijg je problemen met mij. Begrepen?
Verder zorg jij aan het eind van de maand dat het resultaat beter is dan vorig
jaar. Zo niet dan las ik voor jou een speciaal functioneringsgesprek in."
Kuipers ging achter zijn bureau zitten, draaide zich naar het raam, terwijl
Broos een binnensmondse vloek meende te horen.
Zonder nog iets te zeggen liep Broos weg - buiten zichzelf van woede. Op
zijn kamer plofte hij achter zijn computer en bekeek met een half oog de
laatste resultaten van zijn afdeling. Flitsen uit zijn herinnering jaagden ongecontroleerd door zijn hoofd. Beelden wisselden elkaar zonder samenhang
af. Dat bleef zo voortduren tot het moment dat hij opkeek vanuit zijn handen,
waarin hij zijn gezicht had begraven, en Cindy schalks zag lachen naar een
van de belangrijkste klanten van de bank. Met wat ruimhartigheid had hij dat
nog kunnen scharen onder de categorie klantenbinding, ware het niet dat
zijn vrouw er naast het jeugdige lachje met haar blik had gevangen. Nog
erger was dat zij haar man kort had zien teruglachen. Dit opgeteld bij het
karakter van de vrouw was een fatale combinatie. Morgen zou hij een telefoontje van de man krijgen, zoveel was zeker.
Terwijl hij ergens een ruit hoorde sneuvelen, stond hij op van zijn stoel.
Terwijl het glas op de grond klaterde, liep hij naar het meisje. "Zeg eens,
waarom verziek jij mijn afdeling?” Tegelijkertijd balde zijn hand tot een vuist
die zich in de lucht verhief en vervolgens keihard terecht kwam op haar
bureau. Broos voelde dat hij plotseling in het centrum van de afdeling stond.
De blikken vanuit alle hoeken, vergezeld van het wegstervende gerinkel,
maakten een kring rond de adjunct-directeur. Paniekerig realiseerde hij zich
dat voor het eerst zijn zelfbeheersing het had begeven.
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geschiedenis van dit huis weerkaatste nergens in de straat. De onbekende
vrouw die met haar keffertje voorbij kwam, haar arrogante houding, het
gesoigneerde uiterlijk; ze vloekte met de Kronenbergers uit zijn herinnering.
De tijd had het huis nu teruggebracht tot een strikt persoonlijke affaire, waarbij oude beelden alleen nog in zijn hoofd leefden.
Achterom was de boomgaard verdwenen. Ook de heg waardoor hij ooit zijn
opa onder een geruite deken zag liggen, was verdwenen. De plek open.
Daar ergens in het midden moet hij gelegen hebben. Daar ergens in het midden heeft hij zich opgehangen. Waarom in godsnaam?
Kort daarvoor was zijn opa door een raam gesprongen. Wat had hij achter
het glas gezien? Wie of wat had hij willen aanvliegen?
Niemand zou het te weten komen. De familie had gemerkt dat hij steeds stiller werd. Vanuit zijn stoel in de woonkamer, licht onderuit gezakt, observeerde hij de wereld. De taal kwam steeds meer te kort voor wat hij zag. Met
zijn rechterhand streelde hij de gehele dag zijn kalende voorhoofd, altijd
vooraan rechts. Met het verstrijken van de jaren was het strelen veranderd in
wrijven totdat de hand op het laatst niet meer loskwam van zijn hoofd en de
gekoesterde plek ging bloeden.
Wat was het dat mijn opa zag toen hij door het raam sprong?
Het huis was alleen. Er was slechts het zonlicht en ergens in zijn achterhoofd
een betekenisloze mengeling van autogeluiden. Het gras was keurig
gemaaid, waarschijnlijk gisteren nog. De glooiing in het veld zat er nog
steeds in.
Niets misschien.

Wat gebeurt er met me? Moet iets doen, moet iets doen.
Naar huis rijdend, keerde de rust terug; morgen zou hij naar Kuipers gaan en
zijn excuses aanbieden. Zijn actie van die middag zou hem waarschijnlijk
alleen op een reprimande komen te staan en binnen een half jaar zou het
voorval vergeten zijn.
Een diepkleurende avondschemering, ongewoon voor een winteravond,
spreidde zich uit over de landerijen. Vol van een hypersensitief geluk dacht
Broos aan haar, aan haar die hij nog niet kende, terwijl de zwarte bomen in
de bocht van de weg naar hem over bogen.
▼

“Morgen wil ik je hier niet meer zien. Datzelfde geldt voor de rest van de
dagen dat ik hier werk", zei Broos. Minder dan een halve minuut later was
hij buiten, drukte op de afstandsbediening van zijn auto, negeerde de afgebroken antenne, plofte neer acher het stuur en wilde zo hard mogelijk wegrijden. Maar recht voor hem parkeerde een vrouw van minstens zestig jaar
haar Nissan.
"Verdomme, tempo met die omgebouwde badkuip", zei Broos tegen de
voorruit van zijn auto. Weer voelde hij dat zijn hoofd dezelfde beweging
maakte. "Niet te geloven. Stadsverkeer moet een leeftijdsbegrenzing krijgen."
Gejaagd keek hij over zijn schouder, terwijl de zweetdruppels op zijn voorhoofd stonden, en zag Janneke uit het bankgebouw komen aanrennen. Hij
scheurde weg, de Nissan licht rakend.
Zonder dat hij een beslissing nam, reed hij naar Kronenberg waar hij vroeger elke zondag kwam om zijn grootouders te bezoeken. Het plaatsnaambordje passerend, was het alsof hij zijn oorsprong binnenreed. Herkenning
van zichzelf. Rust. Terugvinden. Al deze woorden stroomden als gevoelens
door zijn lichaam.
Hier is mijn vader geboren.
Het huis van zijn grootouders lag buiten de kern. Zonlicht plooide zich rond
het purperen dak. Het huis met bloemkoolkeuken en vergeeld behang was
in een doorschijnwoning veranderd.
Hij leunde tegen zijn BMW en nam het in zich op. De verbondenheid met de
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Ik loop in Venlo rond. Mijn ogen zijn gesloten
En voel de rulle grond
waarin de klinkers tijdloos rusten
Ik ga voorbij aan muren
met barsten en met groeven
In hoge nokken weet ik de oude spanten
die trouw de eeuwen schragen
waarin beroemde namen schuilen
in de lagen van de tijd
Boven het aards gewoel verheven
omsloten in vier ronde nissen
staren zij met versteende blik
En ik kijk naar het verhaal
uit hun verstomde mond
Onzichtbaar verweven door een oud verbond
vormden zij de inslag van het grondpatroon
de leidraad in ons leven
De klokkengieter, de humanist, de graveur, de schilder
Wat is een mens nog meer
dan een handreiking
naar wat was en naar wat komen gaat
Een schakel in de tijd
Een korrel zand die door de vingers glijdt
Een wegstervend gerucht in een verlaten straat

D

e parallel ligt al te zeer voor de hand. Ik bedoel die tussen de `aardige jongens’ uit
het verhaal Titaantjes van Nescio en de ‘aardige jongens’ uit Tegelen die tussen april
1970 en juli 1972 het blad POWESIE uitgaven.
Om met Nescio en zijn Titaantjes te beginnen:

‘Jongens waren we - maar aardige jongens. Al zeg ik ‘t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink die
mal is geworden. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hen wel eens laten zien hoe ‘t moest. We, dat waren
wij, met z’n vijven. Alle andere mensen dat waren ‘ze’. ‘Ze’, die niets snapten en niets zagen. (...) Wat we eigenlijk zouden
doen is ons nooit duidelijk geworden. Iets zouden we doen. (...) Eens waren we ‘t , dat we ‘eruit’ moesten. Waaruit, en hoe?
Eigenlijk deden we niets anders dan praten, roken, drinken en boeken lezen. (...) Hele zomernachten stonden we tegen ‘t hek
van ‘t Oosterpark te leunen en honderd uit te bomen. Een heel kamerameublement zou je eraan kunnen verdienen, als je
dat allemaal had kunnen onthouden. Er wordt toch zoveel geschreven tegenwoordig.’
Het is precies deze sfeer die je aantreft in de nummers van het tijdschrift POWESIE, maar
ook in de verhalen eromheen.
Neem alleen maar de ‘beginselverklaring’ op de kale eerste pagina van het eerste nummer.
We schrijven 1970, de strijd om de spellingshervorming was op zijn hoogtepunt en de
redactie van POWESIE koos partij door zichzelf ‘redaksie’ te noemen en poëzie als ‘powesie’ aan te duiden.
POWESIE is een blad dat
voor iedereen maar niet
voor allemaal wordt gemaakt. POWESIE is een b
lad dat advertenties en
informatie weert, omdat
daar andere bladen voor
zijn. POWESIE is een bl
ad dat in de komende ma
aanden zal moeten bewijz
en enige zin te hebben.
redaksie

Jeanne Alsters-van der Hor

E
De graveur Hubertus Goltzius, de humanist Erycius Puteanus, de schilder Jan van Cleef en de klokkengieter Jan van Venlo zijn bovenin de
voorgevel van het stadhuis afgebeeld in vier ronde medaillons.
Van Hubertus Goltzius werd echter per vergissing de beeltenis van zijn
familielid Hendrick Goltzius genomen.
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en blad voor ‘iedereen, maar niet voor allemaal’ - alsof dat niet hetzelfde is- , een blad
bovendien dat ‘informatie weert’ - alsof poëzie niet ook een zekere informatieve waarde heeft - en een blad ten slotte dat zich in de moderne spelling POWESIE noemt met een
‘redaksie’, maar waarin de moderne spelling allesbehalve consequent wordt doorgevoerd.
Dat alles wijst meer op een zich vaag tegen ‘iets’ afzetten zoals bij de Titaantjes van Nescio
het geval is dan op een doortimmerde linkse strategie zoals van studentenleiders als Daniel
Cohn-Bendit in Frankrijk, Rudi Dutschke in Duitsland en Ton Regtien in Nederland.
Dezelfde ‘losheid’, of als men wil: schelmachtige inconsequentie, treft men aan in het feit
dat de redactie doorgaat de naam POWESIE te voeren, terwijl het steeds minder een blad
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met gedichten wordt. Dat begint al met Ben Verbong’s ’geprogrammeerde notities’ in het
tweede nummer en culmineert met André Mommen’s theoretische verhandeling
over ’Trotsky en de literatuurbeschouwing’ in het laatste nummer, waarbij de verhouding
poëzie-proza ongeveer fifty-fifty is.
Een verdere overeenkomst tussen de Titaantjes van Nescio en de POWESIE-jongens uit
Tegelen is hun na-geschiedenis of diaspora. Het leven heeft hen uiteengedreven. De
Titaantjes van Nescio mislukten in hun artistieke opzet en verburgerlijkten:

de een weet volgens Nescio ‘ waar de boel op uitloopt. Hij heeft wat geërfd en zit flink in de duiten. Hij is lid van de S.D.A.P.
en leest Het Volk.’, de ander ‘zit weer ergens op een kantoortje. Hij heeft een goeie baas, die hem respecteert, omdat hij
Dante vertaald heeft.’, weer een ander ‘loopt nog altijd voor de gasfabriek en weet niet waar ‘t volgende kind zal moeten
slapen’. Kortom: ellende troef, kommer en kwel. Niets voor niets concludeert Nescio dan ook: ‘Een wonderlijke vergissing
leek alles’ en ‘Zo gaat alles weer zijn gangetje.’

H

Huub Beurskens
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oewel voor de belangrijkste twee POWESIE-jongens uit Tegelen, Ben Verbong en
Huub Beurskens, niet geldt dat ze in hun artistieke opzet zijn mislukt - Verbong is
filmer en Beurskens dichter/schrijver geworden, precies wat ze allebei van jongs af aan
gewild hebben - heeft het leven ook hen uit elkaar gedreven. In het begin van dit jaar was
er de zgn. ‘Passiespeltekst-affaire’, waarbij Beurskens partij trok voor zijn broer Geert - de
gedoodverfde Christus-vertolker - tegen de nieuwe tekst die Ben Verbong - de nieuwe
Passiespelregisseur - voor de voorstellingenreeks van dit seizoen door Marieke van Leeuwen
had laten schrijven. De affaire liep zo hoog op dat zelfs de landelijke pers er gewag van
maakte. Verbong en Beurskens waren niet langer meer ’on speaking terms.’ Of dit voor altijd

zo zal blijven is natuurlijk koffiedik kijken, maar voor mij had het als vervelende consequentie dat ik de mensen die ik graag bij elkaar had gebracht om samen over de geschiedenis van POWESIE te praten nu via een vragenlijst per e-mail apart aan het woord moest
laten komen, ieder met zijn eigen lezing.
Wie heeft het blad opgericht?
B.V.: Dat hebben Peter Huys en ik gedaan.
Stelden jullie het blad alleen samen of waren er ook andere personen bij betrokken?
B.V.: De teksten waren van de hand van Peter en mij, maar de illustraties werden verzorgd
door Ben Leenen en Wim Jacobs. Ferd Verstraelen zorgde voor de lay-out. Vanaf het derde
nummer kwam Huub Beurskens erbij.
Hoe verliepen de redactievergaderingen?
B.V.: Van echte vergaderingen kon je aanvankelijk nauwelijks spreken. We spraken erover
als we elkaar toevallig op straat ontmoetten of in de ezelshut die Peter gebouwd had in de
tuin van zijn ouders aan de Spoorstraat, of anders wel op mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis aan de Roermondseweg. We spraken erover als we vonden dat er weer eens wat
gestencild moest worden. Gewoon omdat we er zin in hadden. Er bestond geen regelmaat.
De sfeer was zeer ludiek, het ging ons om het plezier dat we eraan beleefden. Ik kan me
niet herinneren dat we met ons blad pretenties hadden, al waren we er wel van overtuigd
iets te melden te hebben. Wat wisten we niet precies, maar in elk geval wilden we wat meer
Ben Verbong
leven in de brouwerij brengen. Tegelen mocht dan wel een bloeiend verenigingsleven heb-
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ben, maar van provo’s, buitenparlementaire actie, dada, en noem maar op - daar wisten
maar weinig mensen iets van. En daar wilden we graag verandering in brengen.
De directe voorganger van POWESIE was het in Belfeld verschijnende blad DODO, dat
werd volgeschreven door Peter Huys en Fons Stevens jr. Als ik me goed herinner werd dat
blad gratis bij wat mensen in de brievenbus gestopt. Ten minste, zo kwam ik er mee in aanraking. Ik geloof dat ze nog eens een interview met mij hebben gepubliceerd. Aardige jongens, af en toe een joint, dat beviel me wel.
Peter en ik hebben daarop voortgeborduurd in de meer literaire richting. We dachten dat
dat misschien wat meer belangstelling zou wekken. Ons grote voorbeeld was het blad BARBARBER van Bernlef en K. Schippers. Ook putten we veel inspiratie uit EEN CHEQUE
VOOR DE TANDARTS, een boek met achtergrondinformatie over de kunst van Dada tot
Zero, dat door hen was uitgegeven.
H.B.: Omdat ik een paar gedichten had ingestuurd, werd ik in 1970 gevraagd in de redactie zitting te nemen. Het gesprek hierover, en daarmee tevens mijn eerste redactievergadering vond plaats ten huize van Peter Huys, boven de boekwinkel. Peter haakte al vrij snel
af. Hij ging zo geheel zijn ‘eigen’ weg. Om een voorbeeld te noemen: op een gegeven
moment woonde hij niet meer in huis, maar in een schuurtje in de tuin. Later ging hij bij
de Rozenkruisers en heb ik hem uit het zicht verloren. Ben Verbong en ik gingen als duo
door. Ik studeerde aan de kunstacademie in Tilburg, Ben zat in Amsterdam op de filmacademie. We correspondeerden veel, op zijn minst een lange brief per persoon per week.
Wanneer we elkaar in de weekends in Tegelen ontmoetten, ‘vergaderden’ we vaak eerst in
het kantoortje van zijn vader, die correspondent was van het Dagblad voor Noord Limburg,
waarna we steevast afzakten naar café de Up Quelle. Als vanzelf nam ik langzaam maar
zeker de eindverantwoordelijkheid op me. Ook de initiatieven kwamen veelal van mij. Dat
leverde wel eens ongenoegen mijnerzijds op als Ben zijn ’plicht’ (weer) eens had verzuimd.
Hij wist me dan altijd wel weer voor zich in te nemen... En, eerlijk is eerlijk, ik leed er
natuurlijk ook niet zo heel erg onder dat ik het meeste werk moest opknappen, dat gaf me
immers veel speelruimte. Bovendien had (en heb) ik moeite met samenwerken, daarvoor
ben ik niet in de wieg gelegd. Ik was op zoek naar nieuwe ontdekkingen in de literatuur,
niet alleen voor het blad, maar vooral voor mezelf. Ik wilde mijn literair blikveld verruimen.

Aan welke normen of vereisten moest de kopij voldoen?
B.V.: Als Peter en ik iets zagen zitten werd het gepubliceerd. We moesten het allebei interessant vinden, meer niet. Na twee nummers ontvingen we gedichten van Huub, die we
toen prompt hebben uitgenodigd voor een gesprek. Omdat hij veel meer van kunst en literatuur bleek af te weten dan wij en hij tamelijk ambitieus was (terecht overigens), hebben
wij de hele administratie aan hem overgedragen. Na een of twee nummers trad Peter terug.
Hij ging uit Tegelen weg, als ik me niet vergis. Huub en ik gingen verder. Met Huubs komst
werd het blad veel pretentieuzer en ambitieuzer. Huub wilde (ook dat weer terecht) serieus genomen worden, maar daar trok ik niet zo aan. Schrijven was voor mij meer een
manier om met mijn eigen creativiteit te stunten. Dat botste nog wel eens. Het is ten koste
gegaan van de losse schwung van het blad die er ook nooit meer in is teruggekomen. Met
Huub werden er serieuze kopij-vergaderingen gehouden. Werd alles op de schaal van de
Kunst gewogen en diepgaand doorgelicht. Door hem kreeg het blad status, en ach, dat was
ook wel weer leuk: kijken hoe ver je met zoiets kunt gaan...
H.B.: De kopij moest voldoen aan wat we toen onder kwaliteit verstonden. Dat ging vrij
intuïtief, terwijl Verbong en ik in onze correspondentie nogal theoretiseerden. We zochten
zelf ook meer kopij dan dat we maar wat afwachtten. En we wilden een blad waarin diverse artistieke en culturele aspecten aan de orde kwamen.
Waar en hoe werd POWESIE uitgegeven?
B.V.: Aanvankelijk werd het illegaal uitgegeven. Het stencilen gebeurde in de drukkerij van
de familie Huys, wanneer Har, de vader van Peter, langer dan drie uur van huis was. Toen
ik hem eens belde om erachter te komen waar het blad DODO werd gedrukt, moest hij
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tot zijn verbazing vaststellen dat er plotseling een hoop papier was verdwenen en de inkt
uit de stencilmachine bijna op was. Zonder dat hij het wist was hij uitgever van een blad
waarvan hij bestaan niet eens kende...
H.B.: Ik herinner me het in elkaar zetten van mijn allereerste nummer, nummer drie. Als ik
het me goed herinner had Ben Leenen het gestencild bij Fjoetsjer in de Spoorstraat. In de
woonkamer bij zijn ouders thuis lagen stapeltjes bedrukte vellen op tafel en om die tafel liepen we dan met z’n vieren of vijven alsmaar rondjes om nummers bij elkaar te rapen en te
nieten. Later werd het geoffset bij het Buro voor Jongerenservice in Venlo.
Hoe verliepen de distributie en de verkoop?
B.V.: Eerst op straat onder vrienden en bekenden. Later via boekhandels in de regio en weer
later via een reguliere verspreider; vraag me niet meer wie.
H.B.: Geen idee. Je zou het eens kunnen vragen aan Camilia Sitsen, ze was indertijd mijn
vriendinnetje en beheerde het secretariaat. We werden wel eens vermeld in De Volkskrant
en Vrij Nederland of besproken op Radio Zuid (nota bene door de beroemde Lodewick).
Werden er verslagen van redactievergaderingen gemaakt?
B.V.: Niet dat ik me herinner... Wel bestaat er een briefwisseling tussen Huub Beurskens en
mezelf uit die tijd waarin uitgebreid werd geschreven over de kopij etc. Joost mag weten
waar ik ze heb... Wie weet beschikt Huub er nog over...
H.B.: Nee, er werden geen verslagen gemaakt...
Het derde nummer gaat vergezeld van een brief van A.Mommen, waarin hij het literaire karakter van POWESIE onderstreept
en gewaagt van een vierde ’literair-cultureel’ nummer, dat er aan staat te komen. Wie was A. Mommen en wat was zijn rol?
H.B.: André Mommen was de baas van Fjoetsjer en in die hoedanigheid ook de geldschieter van het blad. In zekere zin was het bestaan van het blad van hem afhankelijk. Hij was
het prototype, qua uiterlijk en gepalaver, van de linkse, marxistische jongerenwerker.
Persoonlijk heb ik hem altijd een ideologie-engerd gevonden. Ik begreep ook niet veel van
wat hij uitkraamde. En wat ik ervan begreep interesseerde me meestal niet. Gelukkig legde
hij ons zo goed als niets in de weg, met uitzondering dan van zijn eigen eieren die hij in ons
blad kwijt wilde: de stukken van hem in nr. 6 en 7 zijn typerend. Het was in die tijd trouwens bon ton om literatuur en politiek met elkaar in verband te brengen. Dat gaf het blad
cachet. In Powesie zie je dat in de aanwezigheid van bijv. Jacques Schmitz en Hans van de
Waarsenburg (anoniem in nr. 7, ‘Gedichten V’).
B.V.: Wij noemden André Mommen de Bakoenin van de Spoorstraat. Hij werkte bij
Jongerencentrum Fjoetsjer en was een verstokte anarchist. Publiceerde wetenschappelijk
werk over de socialistische beweging en verschafte ons de middelen om het blad wat meer
porem te geven. Achteraf gezien kun je zeggen dat dat het begin van het einde was. Zelf
ging ik het nu ook serieuzer nemen, maakte bijv. een interview met de filmer Frans Zwartjes.
Ook ontvingen we kopij van verschillende ‘bekende dichters’, zoals van Habakuk ll de
Balker. En omdat ze ons financieel ondersteunden, mochten onze politieke vrienden van
Fjoetsjer ook hun zegje doen. Ik geloof niet dat ik iets begreep van wat Mommen schreef,
maar het stond wel chique.
In nummer 3 verschijnt een politiek-cultureel essay van Huub Beurskens over de houding van de kunstenaar tegenover zijn
consument, en in nr. 6 een uitvoerige beschouwing van André Mommen over Bakoenin. Hoe zou je POWESIE willen plaatsen in het politiek-culturele spectrum van die tijd?
H.B.: Mijn stukje in dat nummer was een krampachtig iets, flauwekul, interessant willen
doen.
B.V. : Hoe meer beroering we konden wekken, des te beter. Daar droegen dat soort artikelen aan bij. Niet op een banale manier, maar meer op het niveau van de Nieuwe Kunst.
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En hoe zagen jullie je zelf in de literaire kontekst van die tijd?
H.B.: We wilden niet ergens bij horen of een nieuwe stroming op zoiets op poten zetten.
Zoals gezegd, het verliep nogal intuïtief. Als we al iets wilden dan was dat wel een verruiming van het literaire blikveld, de kruisbestuiving van verscheidene disciplines. Wat mijn
eigen literaire ontwikkeling betreft zie je dat ik toen vooral bezig was met het idee van een
gedicht als een ding, een artefact, iets waar ik inmiddels allang weer vanaf ben gestapt.

HARRY LINSCHOTEN
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B.V.: Ikzelf had meer affiniteit met Dada en Zero. Ik schreef wel eens gedichten, maar heb
mezelf nooit als een dichter gezien.
Citaat inlegvel nr. 6:’De POWESIE-redactie meent dat de jaren Vijftig bij lange niet genoeg zijn geweest: het barst in Nederland
nog van de schijnheilige huisjes vol te gemakkelijke stoelen voor te gezapige konten! Wat wij willen is eerlijke eerlijkheid, ware
waarheid, zelfs in de literatuur. POWESIE gaat in de aanval!’ Wat werd er onder ’aanval’ verstaan en wat is daarvan terechtgekomen?
H.B.: Zie het maar als verplichte en evenzo obligate praatjes van adolescenten die ook iets
in de kunsten willen gaan betekenen. De normaalste zaak van de wereld dus.
B.V. : Van die aanval is zoals je weet weinig terechtgekomen, maar een manifest was erg
IN dus deden wij het ook.
Waarom is POWESIE na het zevende nummer opgeheven?
H.B.: Je kunt niet zeggen dat het blad is opgeheven. Het is meer als een nachtkaars uitgegaan. De belangrijkste reden was dat Tegelen gewoonweg voor de redacteuren niet meer
de thuisbasis was, de oriëntatie was definitief van Tegelen af gericht.
B.V.: Huub zat in Tilburg, mijn aandacht voor kunst concentreerde zich steeds meer op film
en scenarioschrijven. De afstand werd een probleem. Huub kreeg aanbiedingen om in de
betere literaire bladen te publiceren, ik zag voor mij geen carrière in de literatuur weggelegd. Ik deed het allemaal meer voor de gein.
Hoe kijk je achteraf terug op het blad?
H.B. : Zonder heimwee en met plezier. Het goede gevoel iets met enthousiasme in elkaar
te zetten wat je in de eerste plaats zelf de moeite waard vindt. Precies datzelfde gevoel heb
ik ook als ik terugkijk op mijn redacteurschap van de literaire tijdschriften Het Moment en
De Gids, gedurende twee jaar, respectievelijk zeven jaar. In feite deed ik bij De Gids hetzelfde als wat ik bij POWESIE deed, alleen wat volwassener, met meer geld, status en meer
connecties en mogelijkheden, maar het basisgevoel, de oerdrang en -lol, waren nauwelijks
anders.
Het vervelendste aan POWESIE heb ik van begin af aan de naam gevonden. Die dekte de
lading absoluut niet. Maar vooral de schrijfwijze van de naam van het blad was, ook toen
al, tenenkrommend. Daar kon niks meer aan worden veranderd toen ik erbij kwam, want
het blad bestond al. Hetzelfde had ik ook met de naam van de ‘stal’ van het blad, ‘Fjoetsjer’:
je dateerde je toekomst bij voorbaat.

▼

B.V.: Prachtige tijd, lekker experimenteren en met niemand iets te maken hebben, erg
gezond. Ik kwam er toen ook achter dat literatuur niet mijn ding was. Het lukte me niet een
dag lang over een zin na te denken, daarentegen wél een hele week over een camera-instelling. En dat was voor mij persoonlijk een heel belangrijke ontdekking. Daar was ik zonder
POWESIE misschien niet zo snel achter gekomen... Maar het belangrijkste van alles was dat
je iets ‘maakte’, waarvoor je je verantwoordelijk voelde.

(Met dank aan Wim Jacobs, POWESIE-medewerker van het eerste uur, voor de informatie
die hij me over de totstandkoming van de eerste twee nummers verschafte.)
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IN DE ZOMERSE, ZONOVERGOTEN KLOOSTERTUIN
VAN MARIAWEIDE BIJ HET KLOOSTER VAN DE
PATERS DOMINICANEN IN HET CENTRUM VAN
VENLO ONTMOET IK KO BROUWER (1933), HOVENIER EN TUINARCHITECT. HET GESPREK ZAL GAAN
OVER NATUUR IN DE STAD. OF DAT WEL KAN. EN
OF DAT ER NOG IS: NATUUR IN DE STAD.
GÉ VAN DE HEUVEL

JUDITH FREY

THEO KUIPERS

M

aar eerst over Ko zelf: "Ik ben geboren in de
Nieuwstraat, in het hart van de stad, die er
voor het bombardement van 1944 heel anders uitzag
dan nu. Als door een wonder ontkwam ons gezin aan
persoonlijk leed, tenminste lichamelijk gezien, doordat mijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis
van Kaldenkerken toen de bommen op ons huis vielen
en de kinderen op school zaten. Voor mij was dat de
Mattheusschool (de latere Martinusschool), daarna
een poosje de MULO in het Rosarium en toen de
Tuinbouwschool in de Veestraat. Daar had ik het
gevonden. Dat was iets voor mij. Niet zozeer de algemene tuindersopleiding, die sprak me niet zo aan.
Maar de hoveniersopleidingen en boomkwekerscursussen, deels in Roermond en Nijmegen, dat was het.
Ik haalde mijn diploma's en ging op mijn zestiende
werken bij rozenkweker Jan Leenders in Tegelen. Ik
was volontair zoals dat destijds heette. Een mooi
woord, maar het betekende dat je werkte zonder loon
te ontvangen."

Een boom is heilig
DOOR KOEN EYKHOUT
FOTO'S LÉ GIESEN

Wandelend door de 'grote tuin' van "Mariaweide" "Mariaweyde" kan ook trouwens- wijst Ko op de specifieke vorm van de in 1962 door hem aangelegde
tuin: een oase van stilte vlakbij de drukke Parade en
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o Brouwer houdt bijen. In de tuin staan, verrassend omdat je het niet verwacht in een stadscentrum, bijenkorven of liever bijenkasten: "Een bijenvolk
telt zo'n veertigduizend bijen. Hier in de stad halen ze
hun nectar in het centrum zelf (plantenbakken en
klimop), in Blerick, al steken ze niet makkelijk de Maas
over, en in Tegelen. Dat gaat uitstekend. Ik heb ook
kasten staan op de Hamert en op Klein Vink, maar
daar doen ze het echt niet beter dan hier. Bijen hebben drachtbomen nodig. Gelukkig vind je die nog
altijd in het centrum. Al heeft de reorganisatie van het

K
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Julianapark veel schade
berokkend." Hij zucht
diep. "Ze hebben het park
aangepakt in een foute
periode. Toen alles in
volle bloei stond zijn ze
begonnen. Is heel slecht
geweest voor de bomen.
Een boom is heilig vind
ik. Het was ook slecht
voor de bijen, want die
hebben bomen nodig
met een dracht, met een
bloei. Maar het ergste
was het voor de vogels.
Die zaten juist in hun
paar- en broedperiode. In
het begin van het jaar zag
ik bijvoorbeeld nog kuifmezen, erg zeldzaam,
maar daarna heb ik ze
niet meer gezien. Die zijn
er waarschijnlijk uit verjaagd. Het is ook nog
afwachten welke bomen
terugkomen in het park.
En in andere stadsparken.
De zwermen spreeuwen
die vroeger in het
Nolensparkje neerstreken, komen nu na de herinrichting
van
het
Nolensplein steeds vaker hier in de tuin in de kastanjeboom zitten. Dat zijn er dan zoveel dat de kastanje
helemaal doorbuigt onder hun gewicht. Waar moeten
ze naartoe? Gelukkig staan er nog wel mooie bomen.
Kijk eens naar die hemelboom. Is toch een wonder dat
de natuur die boom in twintig jaar zo kan laten groeien. In de stad. Hij is heel geschikt voor bijen. Net als
lindebomen. Zag je vroeger meer dan nu. Komt door
de auto. De linde gaat namelijk druppen en legt dan
zo'n filmlaagje op de auto. De mensen betalen tegenwoordig parkeergeld en dan accepteren ze geen rommel op hun wagen. Dus zet de gemeente er van die
'ongevaarlijke' boompjes neer. Krijgen ze geen klachten meer." Plotseling wijst hij naar een kleine boom,
wijdvertakt, met korte, donkergroene blaadjes. "Hier
waar we nu staan, op deze plek, daar stond vroeger
een ceder. Een enorme boom die alles in de tuin overwoekerde en na een zware beschadiging tijdens een
storm verwijderd is. Ik heb hem vervangen door deze
Nieuw-Zeelandse beuk die heerlijk kan geuren in het
vroege voorjaar, dan ruikt de hele tuin ernaar. Let ook
eens op die bijzondere blaadjes. Voel maar eens, ze
kleven een beetje. Ook een geschikte boom voor de
bijen overigens."

E

r is nog een tuin in Mariaweide, een omsloten
tuin, een ommuurde tuin; de paters zeggen: de
'kleine tuin'. Omgeven door overdekte 'breviergalerijen' maakt deze kleine tuin meer nog dan zijn grote
broer de indruk van een idyllisch oord van rust en stilte, helaas niet toegankelijk voor de burger, netzomin
als de 'grote tuin': "Vroeger was de tuin open voor het
publiek, maar door veelvuldige vernielingen en door
drugsoverlast zit er nu al twintig jaar een slot op de
poort. Jammer. Soms staat de poort toevallig eens
open, iemand heeft vergeten hem af te sluiten, en
meteen heb je dan vervelend gedoe in de tuin. Dat is
helaas zo. Maar kijk hier eens, hier is het vijvertje." Ko
blijft het graag van de zonnige kant zien, al is het
soms tegen beter weten in. "Daar zwemmen nu voldoende vissen in, maar toen ik het netje er nog niet
over had gespannen vormden ze een prooi voor reigers. Daar op het dak van het vroegere GAK-kantoor,
daar zit er vaak een te loeren. Of daar, op het dak van
de ING-bank. Overal zie je tegenwoordig reigers.
Mooi is dat." Hij kijkt naar beneden en wijst me het
tegelpad. "Deze plavuizen waarover we nu lopen
komen uit de hal van de villa van de dames Berger. De
loodzware tegels liggen er nu al meer dan veertig jaar.
In het begin had ik er moeite mee, maar nu horen ze
helemaal bij deze binnentuin. En kijk hier eens, dit is
een Duitse Pijp, een prachtige klimop. Hij krijgt gele
bloempjes met een tuitje eraan, vandaar de naam,
want een Duitse Pijp is zo'n lange, kromme pijp.
Eigenlijk hoort hij thuis in Italie of Frankrijk waar hij
tegen andere bomen of tegen een oude muur
opgroeit. Maar hier doet hij het ook prima zoals je
ziet."

de Plasmolen tot Weert. Hier in Venlo kijk ik nog altijd
met plezier naar sommige tuinen in de Tichelarij die ik
heb aangelegd. Of naar de door mij geplante rode
beuk in de Oranjestraat, helemaal achterop de fiets
uit Tegelen gehaald nota bene. Of misschien ken je die
grote ceder op de hoek van de Hertog Reinoudsingel.
Doet me goed dat hij er nog is. Sommige planten en
bomen kweek ik zelf in mijn 'showtuin' aan de
Koelderstraat in het Ven. In het 'Rippendelleke'. Dat
noem ik zo, omdat daar vroeger turf was en als die
werd gestoken kreeg je een verhoging, een 'rib', waar
ze de turf even oplegden, en een verlaging, een 'delleke', vandaar de naam. Kom maar eens langs. Laat ik
je meteen zien hoe ik het water van de Venlose hei
met een verval van maar liefst viereneenhalve meter in
mijn kas krijg. Een waterval in Venlo."
Op een terrasje aan de Parade kletsen we nog wat na.
Ik kijk naar de andere gasten: Nokia op tafel, pauwblauwe scooter binnen handbereik. Wie van hen zou
weten dat hij op enkele meters zit van bijenkasten,
hemelbomen, Duitse Pijpen en breviergalerijen?
▼

Koniginnesingel: "Er loopt
een pad door de hele
tuin, want de paters
moeten er kunnen brevieren. Het is hier echt een
'weide'. Aan het gazon zie
je dat het soms erg nat
kan zijn. We lopen hier
door een laaggelegen
gebied. Vroeger had je
hier achter dat stuk
stadsmuur de Grote Beek.
Na de oorlog is de beek,
die liep van de Bovenste
Molen naar de Maas,
eerst overkluisd en ten
slotte is hij gedempt.
Maar de vochtigheidsverschillen zie je nog altijd.
Ook aan het gras. Daar
langs die stadsmuurresten", hij wijst in de richting
van
de
Koninginnesingel, "ligt
nog een grote put in de
grond. Daar putte men
vroeger het water van de
beek. Vlak ernaast stond
een pijpenfabriekje. Zoals
je hier overal bedrijvigheid had. Je had de ijzerhandel van Coehorst, de
touwslagerij van Van Heijster en een peperkoekfabriekje. Allemaal verdwenen. Daar had je ook grote
boogpoorten waar je met een koets doorheen kon en
met paard en wagen. Achter die poorten lagen de villa's van de familie Berger, de burgemeester en zijn
gezin, en de dames Berger, zussen van hem. Echte
dames, die nog Frans spraken wanneer ze niet wilden
dat je kon verstaan wat ze zeiden. Die huizen van de
familie Berger zijn weg, daar staat nu dit klooster.
Waar nu het terras is van het klooster, daar had je
voor de oorlog de Sociëteit. Eronder liggen nog altijd
de gewelven, volkomen intact."

Een boom is heilig

A

ls Ko door de stad wandelt of fietst, ziet hij nogal
eens tuinen die hij heeft aangelegd of bomen die
door hem geplant zijn: "Tuinen heb ik aangelegd van
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OF ZIJN VADER KUNSTENAAR

SJAAK SMETSERS.

WAS, VROEG IEMAND DE
ZOON VAN SJAAK SMETSERS.
DE JONGEN AARZELDE, STAMELDE

VERVOLGENS

‘JA’,

MAAR KEEK METEEN OM,
BEVESTIGING ZOEKEND BIJ
SJAAK. DIE KNIKTE MAAR,
WANT HET MAAKT HEM NIET
UIT WELK ETIKET OP HEM
WORDT GEPLAKT. HIJ IS GELUKKIG MET WAT HIJ DOET:
HET MAKEN VAN GLASOBJECTEN.

DOOR ADRI GORISSEN
FOTO’S LÉ GIESEN
EN SJAAK SMETSERS

meer. Bovendien leverde
hij de sleutels van zijn
oude auto in en nam ontslag.
Wat volgde was een
periode van nadenken,
zoeken, lezen. Veel lezen,
bijvoorbeeld boeken over
boeddhisme, zen, psychologie en filosofie. Leven
deed hij van zijn spaargeld, want door zelf ontslag te nemen kreeg hij
geen uitkering. Toen dat
spaargeld op begon te
raken, nam hij weer een
baan, werd verkoper van
tandwielen. Maar Sjaak
wist al dat het maar voor
even was. Hij kende de
richting al die hij uit
wilde gaan. Wist eindelijk
wie hij zelf was, wat hij
kon en wat hij moest
doen. En dat was het maken van objecten. Lichtobjecten en glasobjecten.

Zijn weg was die van het
kunstenaarschap.
De eerste stap in die richting zette hij toen iemand hem vroeg een
kaarsenstandaard te maken. “Ik wilde daar geen
gewone standaard van
maken”, vertelt Sjaak, “ik
gebruikte messing en
rood koper. Aan de buitenkant maakte ik een
soort spiraal, terwijl ik de
binnenkant de vorm heb
gegeven van de pirouette
van een ballerina. Daardoor kreeg de standaard
een heel vrouwelijke lijn.
Omdat hij zo afweek van
de normale kaarsenstandaards ontstond er meer
vraag naar, moest ik er
meer gaan maken.”
Al snel zocht zijn creativiteit ook andere uitwegen. Hij ging spiegels

bekleden, lichtobjecten
maken. De vaardigheden
daarvoor had de voormalige koeltechnicus in huis.
Zijn vak had met zich
meegebracht dat hij kon
lassen, alles wist van
warmte- en koude-techniek, sanitair kon aanleggen en zelfs veel bouwtechnische kennis en
kunde had.
De eerste keer dat hij met
zijn werk naar buiten
kwam, was tijdens een
beurs in Eindhoven. Hij
liet er lichtobjecten zien.
Robuuste werken van
koper en glas. Objecten
op hoge, grillige voeten,
maar ook sculpturen
voor aan de muur. Er was
meteen veel belangstelling voor, Sjaak kreeg een
reeks vervolgopdrachten.
“Ik wist zelf wel dat ze

SJAAKS MENSFIGUREN LIJKEN OP
STRIPFIGUREN.

ENKELE VAN DE EERSTE LICHTOBJECTEN.

e aarzeling van Sjaaks zoon is verklaarbaar.
Immers, tot 1998 zat zijn vader (nu 45) in de koeltechniek. Na een opleiding elektrotechniek aan de
Venlose mts en een specialistische hbo-opleiding in de
koeltechniek, ging hij aan de slag bij bedrijven in Venlo
en Roermond. Voor de laatste installeerde hij vooral
vriestransportbanden in de voedingsmiddelen- en bakkerijsector. Daardoor zat hij veel in het buitenland, was
vaak wekenlang van huis. Hij deed het werk jarenlang,
kreeg steeds meer verantwoordelijkheid, ging steeds
beter verdienen, had steeds de nieuwste lease-auto,
kortom: hij leek het allemaal voor elkaar te hebben.
Toch was Sjaak verkeerd bezig, deed dingen die niets
met hem te maken hadden. Hij leefde eigenlijk een
leven dat het zijne niet was. Een eerste signaal dat hij
fout bezig was, kwam toen hij op een gegeven
moment niet meer wist waar hij twee weken eerder
was geweest, bij welke klant, in welke plaats, in welk
land. Hij zag de boom voor zijn huis, er zaten blaadjes
aan. Blaadjes die er niet waren toen hij wegging. Hoe
ze er aan gekomen waren, had hij niet meegekregen.
Die schijnbaar kleine dingen zetten hem aan het denken, voor Sjaak begon een zoekproces. De doorbraak
daarin kwam toen hij op een vrijdag bijna overspannen thuis arriveerde. “En dat weekeind begreep ik het
pas”, zegt Sjaak nu terugkijkend.
‘s Maandags ging hij naar zijn werkgever. Er stond een
nieuwe auto voor hem klaar, maar die wilde hij niet

D
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de voet van het glasobject. Het staal kan
nadrukkelijk deel uitmaken van het object, bijvoorbeeld in de vorm van
een vleugel of staart bij
de vogels, als vin bij de
vissen of als benen bij de
mensfiguren. Het kleurcontrast tussen het staal
en het glas zorgt dan
voor een extra effect.
Overigens werkt hij
alleen met vlakglas. “Dat
is transparant, totaal
open. Je kunt de andere
kant van het object zien
en wat er zich daar
afspeelt. Bij gekleurd glas
kan dat niet.”
Ook de mens- en dierfiguren zijn erg in trek.
Zozeer zelfs dat Sjaak
voortdurend flink in de
weer is. Maar omdat hij
nu doet wat hij echt wil
doen, valt hem dat niet
zwaar. Hij weet dat dit
zijn weg is. Een weg die

ook nog eens niet zonder
succes is. Exposities (onder meer twee bij Galerie
De Groene Els in Eindhoven en een bij de galerie van Luc Pieters in het
Belgische Knokke) leverden grote belangstelling
voor zijn werk op. Dusdanig groot dat hij, twee
jaar na de start van zijn
nieuwe bestaan al fulltime bezig kan zijn met
kunst.

Geef het maar een naam.
Misschien kunstenaar.”

▼

klaar is, gaat het geheel
de smeltoven in. De temperatuur wordt vervolgens in fasen opgevoerd
naar een nauwkeurig
vastgestelde hoogte. Het
precieze aantal graden
verraadt hij niet, omdat
dat het geheim van de
glaskunstenaar is. “Het
komt in elk geval heel
nauw”, legt hij uit, “een
heel geringe afwijking
kan grote gevolgen hebben voor het eindresultaat.” Over het afkoelingsproces wil hij eveneens niets kwijt, ook dat
moet voor de buitenwacht alleen Sjaaks
kunstje blijven.
Pas als het glasgedeelte
klaar is, komt het staal
aan de beurt. De vorm
van het glas inspireert
Sjaak bij het vervolg, bij
het snijden of branden
van het metaal. En het
gaat dan niet alleen om

De weg van Sjaak Smetsers

VORMEN INTRIGEREN SJAAK.
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mooi waren, dat ze
schoonheid
hadden”,
zegt hij, “ik had ook nog
nooit ergens zo’n lichtobjecten gezien. Bovendien waren het allemaal
unica’s, dat spreekt mensen aan”.
Inmiddels had hij ook de
Tegelse kunstenaar Sjèr
Jacobs leren kennen,
bekend door zijn levensechte mensfiguren. Hij
kreeg de ruimte om in
diens atelier te werken en
in diens galerie werk tentoon te stellen. De creativiteit kwam goed op
gang. Sjaak stapte over
van koper naar metaal,
het zogenoemde Cortenstaal, materiaal dat ook
buiten kan staan. Langzaam maar zeker raakten
de lichtobjecten buiten
beeld, kwamen er dieren mensfiguren voor in
de plaats. Figuren die hij
nu nog steeds maakt, die

hem aanspreken, waar
hij veel van zichzelf in
kwijt kan.
De mensfiguren lijken op
stripfiguren, hebben korte beentjes, dikke lippen,
zien er vrolijk uit. Het lijken cartoons in glas. De
duidelijke vervorming van
de werkelijkheid zie je
ook bij de dierfiguren. Hij
maakt het liefste vogels.
Dat zijn de dieren die hij
het beste kent. Zijn vader
had vroeger achter het
huis in de Venlose Ursulinenstraat een volière.
Nam hem mee naar de
Groote Heide en wees
hem de diverse vogels.
Sjaak kent de kenmerken
van tal van vogelsoorten,
ziet van afstand wat er
aan komt vliegen. Toch
zijn de vogels die hij
maakt niet herkenbaar.
“Ik kies niet voor een
bepaald soort. Wel denk
ik bij het maken aan

bepaalde aspecten van
vogels. Zo kan ik een duidelijk herkenbare zwaluwstaart zetten aan een
verder nauwelijks te
bepalen vogel. Ik probeer
dingen weg te laten die
er teveel een vogel van
maken. Maar het moet
natuurlijk wel een vogel
blijven. Dat maak ik bijvoorbeeld duidelijk met
contouren. Vormen intrigeren me.”
Het vervaardigen van een
glasobject duurt gemiddeld zo’n twee dagen.
Het begint met de
opbouw van de lagen
glas. Sjaak snijdt eerst de
stukken glas met een
glassnijbrander of ander
gereedschap in de gewenste vorm; legt ze over
of op elkaar en zorgt
voor diepte door enkele
van de stukken op een
kleine verhoging te leggen. Als de modellering

Sjaak weet dat het allemaal erg snel gaat. Dat
hij een carriére heeft,
waarvan menig collega
droomt. “Ik verwonder
me er ook steeds over”,
bekent hij, “en ik ben er
hardstikke blij mee en
gelukkig door. Maar ook
als het geen succes was
geworden, was ik ermee
doorgegaan. Ik moet dit
doen, kan niet meer
anders. Dit is wat ik ben.

LINKS: STAAL KAN NADRUKKELIJK
DEEL UITMAKEN VAN HET OBJECT.

RECHTS: VAN SJAAKS WERKEN
WORDT ALTIJD MAAR ÉÉN EXEMPLAAR GEMAAKT.
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en juist op de plaatsen waar
de verbindingszones van de
naïeve natuurbeschermingsorganisaties zijn gedacht.
Denk alleen maar eens aan de
zone die oostelijk van het
Jammerdal is gepland. Daar
komt niet alleen het traject
van de A74 te liggen, maar
ook nog eens een groot, door
Venlo, Tegelen en Kaldenkirchen samen opgezet handelsterrein En ach, dat extra
fietspad langs de rivier, betekent nog lang geen Maascorridor. Niks geen lynxen, herten, boomkikkers en otters.
Op de ‘tweede Veluwe’ vind
je alleen dode mussen.
Misschien iets voor de collectie van het Missiemuseum,
want mussen zie je ook
steeds minder in Venlo.

ADRI GORISSEN

Blijk ik zo maar ineens vlakbij
de Veluwe te wonen. Oké,
niet de echte, maar toch wel
de ‘tweede Veluwe’. Mijn huis
staat maar enkele honderden
meters verwijderd van een
natuurgebied van ‘internationale allure’, liefst 30.000 hectare groot en met een planten- en dierenrijkdom waar
menig nationaal park de vingers bij aflikt. En dat terwijl ik
dacht dat mijn leefomgeving
steeds versteender raakte.
Ik moet toch wel een sukkel
zijn geweest. Me hebben
blind gestaard op de aanleg
van grote Trade Ports aan de
westkant van Venlo, het
dichtbouwen van de open
ruimte tussen Venlo en Tegelen, de plannen voor een
villawijk tussen Postweg en
Klagenfurtlaan, het doortrekken van de A73 over Tegels
grondgebied en de aansluiting
van de A74 daarop via een
tracé dwars over Ulingsheide
en het volmetselen van de
Maasoever in Steyl en Tegelen. Ik maar denken dat
daardoor heel veel groen verdwijnt. Maar zo is het niet!
Nee hoor, door een paar simpele verbindingszones aan te
leggen, worden natuurgebieden ten noorden van Venlo,
zoals de Maasduinen en Het
Zwarte Water, verbonden
met groene terreinen ten
oosten en ten zuiden van de
stad, zoals de Groote Heide,
het Jammerdal en zelfs De
Meinweg. Het zijn nota bene
natuurorganisaties zelf die me
de ogen openen, want het
idee komt van de Milieu-federatie Limburg, Limburgs
Landschap en Staatsbosbeheer.
Die ‘tweede Veluwe’ is nog
niet alles. In dezelfde maand
mei waarin dit spectaculaire

nieuws naar buiten komt, ben
ik al wakker geschud door het
Maasoeverplan van zeven
gemeentes uit de regio. Zij
gaan er voor zorgen dat de
natuur, veiligheid en recreatie
langs 26 kilometer rivier worden verbeterd. Dat doen ze
door het winterbed van de
Maas te verlagen, op diverse
plaatsen geulen te graven
langs de oever en fietspaden
aan te leggen. Deze Maascorridor moet bovendien de
natuur aan de Maas verbinden
met die ietsje oostelijker.
Inderdaad: de ‘tweede Veluwe’.
Wat een kansen! Terwijl ik me
zorgen maakte over het in
hoog tempo vol bouwen van
de laatste groene plekken in
de stad en het met grof
geweld aanharken van Burgemeester Berger en Julianapark, keken natuurbeschermingsorganisaties en gemeenten ver vooruit en zagen de
ongekende mogelijkheden
van de groene stad Venlo.
Otters en bevers op de
Maasboulevard, lynxen in de
nieuwe villawijk StalbergOost, boomkikkers in het
Steyler Maasveld en herten
op het grensoverschrijdende
bedrijventerrein tussen Kaldenkirchen, Venlo en Tegelen.
Het Missiemuseum kan zijn
collectie opgezetten beesten
wel bij het grof vuil zetten,
want al die dieren komen
gewoon om de hoek wonen
en zijn door iedereen ‘live’ te
bewonderen.
Het wordt goed toeven in de
groene stad Venlo. Alleen
jammer dat die er niet komt.
Met de Veluwe- en Maas-corridorplannen als alibi zal de
verstening van de stad
gewoon doorgaan. Want er
moeten meer mensen wonen
en die moeten op meer
bedrijfsterreinen werken.
Trade Ports die er ook komen

MEI 0

DODE MUSSEN OP DE VELUWE

verstild licht
daar
waar nu de auto’s razen
ging ik
een brug te ver
verloor me
in die noemer tijd
en vond nog
voor even
hij
die brug al over
geen weg terug
in verstild licht
lag onze ontmoeting
voor even

De steen- en pannenfabriek Canoy-Herfkens Tegula in Tegelen moest plaats maken
voor de Zuiderbrug.
Amateurfotograaf en -schrijver Hay Swinkels legde net voor de afbraak wat beelden
vast op foto en in woord, vooral echter in zijn gevoel.
Het werd een worsteling tussen verstild licht en grauwe werkelijkheid.

Hay Swinkels
Adri Gorissen, chefredacteur 'Scala'
Dagblad De Limburger
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in de oerkracht van klei
kleven zijn handen
zwijgend z’n werk
dag in dag uit
spreken
alleen die handen
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verstild licht
laat oude gedachten dwalen
donkere deuren de drempel te hoog
lopen dood
verlaat licht
laat vertwijfeld rammelen
aan deuren van tijd
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ik heb geen recht
hier
ben niet van deze wereld
spelend met licht
diafragma en sepia
vergeet ik:
productie past niet
bij verlaat of tegenlicht

stukgeslagen ramen
weerspiegelen het zinloze
van mijn omzien
tijd onomkeerbaar
bedriegt zichzelf
zo mooi

loonzakjes
zijn niet fotogeniek
110 BUUN
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‘Lang voordat het Woord
was vlees geworden, tokkelden de planeten in de
harmonische regelmaat
van hun omwentelings-

DE MUZIEK EN DE TAAL BEGEVEN, ZIJN AL WAT

Spaanse woord voor
raam. Het was tegelijk het
eerste ontwerp waarbij
hij gebruik maakte van de
computer. De grap van dit
kunstwerk was dat het
woord ‘Het Raam’ er in
verschillende talen in verwerkt was. De dubbele
grap was dat het door zijn
glas-in-lood-effect zelf
een raam voorstelde.

DUNNER GEZAAID. ECHT ZOEKEN WORDT HET

C O N S T E L L AT I E S

NAAR DIEGENEN DIE DEZE DRIE DEELGEBIEDEN

‘Constellaties’ noemt hij
ze: de reeksen van schilderijen waarop woord en
beeld verregaand geïntegreerd zijn. Uit duizenden
zijn ze te herkennen.
Taaltekens die kleurvakken markeren en die
door rechte en vloeiende
lijnen verbonden zijn.
Een greep uit de titels:
Tweeklank, Drieklank,
Destino, Ariës, Taurus,
Taugempis, Gemscocap,
Smaak, Mededogen, Ik
ben dat, Gij zijt dat.

KUNSTENAARS ZIJN ER LEGIO. KUNSTENAARS
DIE ZICH ZOWEL IN DE BEELDENDE KUNST, ALS

MET

ELKAAR

PROBEREN

TE

VERBINDEN.

ONDER HEN VENLONAAR JACK VISSERS (44).
VOLGENS HEM IS ER EEN DUIDELIJKE REL ATIE
TUSSEN VORM, KLEUR, KL ANK EN WOORD. DIE
REL ATIE PROBEERT HIJ IN ZIJN SCHILDERIJEN
TOT UITDRUKKING TE BRENGEN. EEN GESPREK
Constellatie in oranje.

DE QUEESTE NAAR
HET KL ANKBEELD
G R E N S G A N G E R

112 BUUN

I N

D E

K U N S T

DOOR THIJS LENSSEN

MET EEN AMBITIEUS KUNSTENAAR.

beweging de snaren van
de wereldharp en deden
door het heelal een wonderbaarlijke muziek ruisen.’ Het hadden regels
kunnen zijn van de dichter J.A. D r Mouw, ter toelichting van zijn hemelbestormende verzen, maar
daar stammen ze niet
van. Het was één van de
zinnen uit ‘De Queeste
naar het Klankbeeld’ (*),
een verklarende tekst van
Jack Vissers bij zijn kunstwerk dat het afgelopen
voorjaar een maand lang
te zien was in ‘Het Raam’,
de etalage tegenover de
kerk in het centrum van
Tegelen. Voor deze expositie vervaardigde hij een
speciale ‘constellatie’, met
als titel ‘La Ventana’, het

Je kiest je onderwerpen
en titels heel bewust?
‘Dat lijkt maar zo. Ze
komen vrij spontaan in
me op, en vervolgens
probeer ik de betekenis
ervan in een beeld te vangen. Dat doe ik door letters en woorden in een
bepaalde
constellatie
neer te zetten. Ook dat
gebeurt bijna in één
enkele beweging, bepaald door het moment.
Daarna voeg ik er kleuren
aan toe. Die kies ik al wat
zorgvuldiger. Vorm en
kleur staan in directe
relatie tot elkaar. Zo zijn
rechthoekige figuren veelal in een rode tint uitgevoerd, driehoekige in
geel, en ronde figuren
vind je vaak terug in een

blauwe kleur. Andere vormen krijgen een mengeling van kleuren.’
Afgaande op de titels van
verschillende schilderijen
ben je gefascineerd door
de tekens van de dierenriem.
‘Je hoeft geen aanhanger
van de astrologie te zijn
om die tekens als symbool te kunnen gebruiken. Ik heb het altijd
opvallend gevonden dat
de dierenriem is onderverdeeld in twaalf tekens.
In de muziek is er het
twaalftoonsysteem.
Interessant daarbij is dat
er geen groter contrast
denkbaar is dan tussen
bijvoorbeeld twee opeenvolgende toetsen van de
piano. Hetzelfde geldt
voor de dierenriem, en
eigenlijk ook voor de
kleurencirkel.’
Je probeert vorm, kleur
en klank in je schilderijen
tot uitdrukking te brengen. Op enkele van je
constellaties -ik denk aan
‘Constellatie in oranje’ en
vooral ‘Gezonde geest’dansen de toonsleutels
en notenbalken over het
doek. Dat zal geen toeval
zijn. Maar hoe is het in
godsnaam mogelijk om
klank in een schilderij om
te zetten?
‘Ik ben vanaf een bepaalde tijd heel sterk gaan letten op de relatie tussen
met name kleur en klank.
De aanleiding herinner ik
me nog heel goed, maar
zal misschien vreemd
voorkomen. Ik hoorde
eens tijdens een stil uur
van de dag een deur
dichtslaan. Op dat moment ‘zag’ ik een bepaalde kleur en vorm voor
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een van zijn uitspraken.
Zijn er nog andere inspiratiebronnen?
‘Behalve Mondriaan, die
me vooral aanspreekt
vanwege de zuiverheid,
ben ik altijd sterk onder
de indruk geweest van
Klee en Kandinsky, die
ook in het Bauhaus een
belangrijke rol speelden.
Een andere figuur uit het
Bauhaus, Johannes Itten,
heeft het verband tussen
kleur en vorm onderzocht. Zijdelings heb ik
kennis gemaakt met
de kleurentheorie van
Goethe. Maar zelfs iemand als Pythagoras intrigeerde mij, door zijn
onderzoek naar het verband tussen muzikale
tonen. Waarmee ik maar
wil aangeven dat er op
allerlei terreinen voorgangers waren.’
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me. Sindsdien ben ik me
in deze materie gaan verdiepen. Zo kwam ik uit bij
componisten die een
sterke nadruk leggen op
de relatie tussen beeldende kunst en muziek. Een
mooi voorbeeld vind ik
nog altijd de inmiddels
vrijwel vergeten Nederlandse componist Jacob
van Domselaer (18901960). Hij wordt gerekend
tot de geestverwanten
van de Stijlbeweging. Hij
probeerde werk van Mon-

driaan, die ik overigens
ook zeer bewonder, in
muziek om te zetten. Het
leverde, met name in zijn
vroege periode, opmerkelijke, bijna rechtlijnige
composities op.’
Dat doet denken aan de
Amerikaanse componist
Morton Feldman die zichzelf de Mondriaan van de
muziek noemde. Wie
mijn muziek wil begrijpen moet de geest van
Mondriaan begrijpen, was

In zijn zoektocht naar
deze samenhang speelt
meditatie een niet onbelangrijke rol. Niet voor
niets prijkt er in zijn atelier een afbeelding van de
Indiase guru Maharishi.
Tweemaal daags houdt
de kunstenaar twintig
minuten vrij om, zoals hij
het zelf verwoordt, ‘de
zintuigen aan te scherpen’: ‘Meditatie hoort bij
mijn levenswijze zoals
eten, drinken en slapen.
Maar ik beschouw het
bovendien als een middel
om extra inspiratie op te
doen.’
Al geruime tijd begeeft hij
zich vrijelijk van de beeldende kunst naar de taal
en de muziek - de piano
staat binnen handbereik.
In die zin kan men hem
als grensganger in de
kunst betitelen. Zijn voornaamste uitdrukkingsmiddel blijft evenwel de
beeldende kunst. Het
materiaal dat hij voor zijn
constellaties
gebruikt,
bestaat merendeels uit
olieverf op doek en op
hout, en krijt op papier.
De constellaties komen
de laatste vijftien jaar met
enige regelmaat terug in
zijn werk. En inmiddels
zijn er ook enkele driedi-

mensionale uitvoeringen,
uit hout vervaardigd.

M E TA M O R P H O S E
Jack Vissers genoot onder meer een opleiding
tot grafisch ontwerper.
Die achtergrond komt in
zijn oeuvre heel duidelijk
naar voren. Zo ook in een
project dat hem lange tijd
in beslag nam, Metamorphose genaamd. Het zou
bijna tien jaar duren voordat hij dit kunstwerk naar
tevredenheid voltooide.
De kunstenaar maakte
het zichzelf niet gemakkelijk. ‘Bij het maken van
Metamorphose heb ik de
mogelijkheden van vorm
en kleur zo volledig mogelijk proberen te benutten. Ik ging uit van de
rechthoekige vorm. Door
telkens een onderdeel
daarvan weg te halen en
ook nog eens diverse
spiegelbeelden in te voeren, ontstonden er twaalf
panelen met daarop een
gedaanteverwisseling die
eindigde in een purperen
kruis. De twaalf panelen
waren uitgevoerd in schakeringen die de kleurencirkel volgen. Ik wilde ze
bij voorkeur ook in een
ronde opstelling exposeren, zodat begin en einde
in elkaar zouden overlopen.’
Midden jaren tachtig
begon hij aan het monnikenwerk, het zorgvuldig
schilderen van vele honderden blokjes en figuurtjes op de panelen, die
elk een formaat van 1.80
bij 2.40 meter hadden.
Begin jaren negentig had
hij het project voltooid.
Maar nog vóór het tot een
expositie kwam, haalde

de kunstenaar zijn kunstwerk weer uit elkaar.
Wat was precies de reden
dat je dit enorme werk
weer helemaal afbrak?
‘Ik was niet tevreden over
de kleuren én niet over
het materiaal; de constructie bleek tenslotte
niet duurzaam genoeg.
Daarom besloot ik van
voren af aan te beginnen,
maar nu op kleinere
panelen van 1.20 bij 1.60
meter. Na ongeveer een
jaar had ik het opnieuw
gereed, ditmaal naar volle
tevredenheid. Vorig jaar
had ik gelegenheid dit
nieuwe twaalfdelige werk
in een bijna ronde opstelling te exposeren in een
schitterende kapel in
Nijmegen. Het harmonieerde perfect met de
stilte en akoestiek van het
gebouw. Een bedrijf in de
regio heeft belangstelling
getoond voor enkele van
de panelen, maar met
een verkoop van onderdelen zou ik tegelijk mijn
eigen principes verkopen.
De panelen horen onlosmakelijk bij elkaar. Ik
moet denken aan een uitspraak van Mahler - daar
heb je de muziek weer dat het belangrijkste van
de muziek niet in de
noten staat. Het geheel is
meer dan de som van de
delen. Zo moet je een
kunstwerk ook niet gaan
ontleden, figuurlijk niet
en letterlijk al helemaal
niet.’

werk, op basis van teksten, tekeningen en fotomateriaal. Twee jaar geleden verbleef hij, op uitnodiging van de stichting
Knecht-Drenth, een maand
lang in het Spaanse stadje
Callosa, om er nieuwe
inspiratie op te doen.
‘Spanje is mijn tweede
vaderland; mijn echtgenote komt er vandaan, en
ik ben verknocht aan dat
land.’ Zijn ervaringen in
de omgeving van Callosa
legde hij vast in woord en
beeld. De constellatie
‘Callosa’ was er een eerste product van.
Bij het maken van het
boek zal zijn recente
ervaring op computergebied goed van pas
komen. Als onderdeel
van een DTP-cursus ontwierp hij het afgelopen
jaar een Website over
Venlo als Cultuurstad,
waarop de evenementen
op cultureel gebied in de
maanden september en
oktober te raadplegen
waren.
De kunstenaar blijft zich
ontwikkelen: ‘Mijn hoogste ideaal is om ooit nog
eens beeldende kunst in
muziek te vertalen, maar
dat is nu nog toekomstmuziek.
▼

Jack Vissers in zijn atelier.

Kun je je voorstellen dat
de toeschouwer gegrepen
wordt door je werk als
zodanig, maar dat hij of
zij de toelichting of achterliggende theorie irrelevant vindt en misschien
zelfs vaag of hoogdravend?
‘De toeschouwer hoeft
inderdaad geen boodschap te hebben aan de
boodschap van de kunstenaar, om het even helder uit te drukken. Zodra
een kunstwerk af is, gaat
het zijn eigen leven leiden, onafhankelijk van de
bedoeling van de maker,
dat kan bijna niet anders.
En het zou natuurlijk raar
zijn als je kunst alleen
maar kunt waarderen
wanneer je de theorie of
het gedachtegoed van de
kunstenaar zelf aanhangt.
Wat de vaagheid betreft:
als ik preciezer onder

woorden kon brengen
waar het mij persoonlijk
om te doen is, zou ik me
misschien wel meer op
de literatuur richten. Ik
kan alleen bij benadering
aangeven waar mijn drijfveren liggen en hoe mijn
werken tot stand komen.
Ik werk in de eerste
plaats vanuit een gevoel,
een gevoel van samenhang tussen de verschillende levenssferen.’

(*) Een andere zinsnede hieruit
handelt over kunstenaars die
werken vanuit de optiek ‘dat het
oorspronkelijke

CALLOSA

wezen

van

vorm en kleur een fantastisch
trillen is, muziek geworden

Een volgend omvangrijk
project staat inmiddels op
stapel. Momenteel legt hij
zich toe op het samenstellen van een boek-

licht’. De toelichting eindigt met
een opsomming van illustere
voorgangers uit de lange traditie
in de zoektocht naar het verband tussen klank en beeld’
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HEUVELS

OP DE HEI
Nathalie Vossen

De mensen die het grafveld op de Jammerdaalsche Heide in gebruik
hadden behoorden tot
de Nederrijnse Urnenveldencultuur. De verschillende groepen van deze

116 BUUN

De overgang van de Bronstijd naar de IJzertijd,
een kleine 3000 jaar geleden, wordt onder
meer gekenmerkt door een verandering in het

cultuur gingen op dezelfde manier met hun overledenen om. De dode werd
gecremeerd op een brandstapel waarna men de as
in een urn verzamelde.
Deze urn, soms afgedekt

Informatiebord bij de grafheuvels op de Jammerdaalse Heide.

begravingsritueel van de mensen uit die tijd.
Deze verandering staat niet op zichzelf maar
weerspiegelt veranderingen binnen de
samenleving. De onlangs gerestaureerde
grafheuvels op de Jammerdaalse Heide te
Venlo laten dit duidelijk zien.
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met een schaal, kwam in
een kuil te staan waarover
een heuveltje werd opgeworpen. Rond de heuvel
werd een greppel gegraven. Aangezien één of
meer families vaak generaties lang een bepaalgrafveld in gebruik hadden ontstonden hele ‘velden’ vol met urnen.

Centraal Europa trokken
naar het Noorden, vestigden zich hier en drongen
al dan niet met geweld
hun eigen cultuur op.
Echter, ondanks de veranderingen in het begravingsritueel was de IJzertijd in veel opzichten juist
een voortzetting van de
tradities uit de Bronstijd.
Tegenwoordig wordt er
een andere verklaring gegeven.

I

De bronzen situla van Venlo.
( foto: Zebra fotostudio’s,
collectie Limburgs Museum,
inv.nr. G10.580)

De urnenvelden uit de
Late Bronstijd laten weinig verschillen in status
zien. Grafgiften werden
nauwelijks meegegeven
en de grafheuvels waren
allemaal van dezelfde
grootte.
De urnenvelden uit de
Vroege IJzertijd daarentegen bevatten vaak enkele
rijke urnbegravingen met
bijgaven geïmporteerd uit
meer zuidelijker streken.
De grafheuvels konden
onderling nogal verschillen in grootte. Vroeger
werd dit vaak verklaard
door de ‘migratietheorie’:
vreemde volkeren uit
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n de Bronstijd kreeg een
kleine elite de zeggenschap over het productieoverschot uit de landbouw en daarmee ook de
controle over de (ruil)handel. Immers, het teveel
aan bijvoorbeeld graan
kon geruild worden tegen
luxe bronzen voorwerpen.
Omdat de macht die hieruit voortvloeide nog niet
stevig was verankerd in
de maatschappij had deze
elite alleen bestaansrecht
door de steun van het
volk. De bronzen voorwerpen waarmee de elite
haar status bevestigde
moesten hun exclusiviteit
blijven behouden. Zodra
er een overschot dreigde
werden deze prestigegoederen uit de omloop genomen door ze in een rivier
of moeras te ‘offeren’.
Waarschijnlijk ging dit
gepaard met een soort
ritueel waarmee de elite
tevens aan de achterban
liet zien hoe rijk ze was.

Urn met crematieresten tijdens
de opgraving van 1964.

Het bronzen zwaard uit
de Late Bronstijd dat bij
Blerick uit de Maas is
opgebaggerd is hier een
voorbeeld van.

(foto: Fotocollectie
Gemeentearchief Venlo)

In

de IJzertijd was de
machtsbasis van de elite
een stuk sterker, ze was
minder afhankelijk van
het volk en kon zich
meer als individu gaan
presenteren. Prestigegoederen werden niet meer
ritueel ‘geofferd’ maar
werden aan belangrijke
personen meegegeven in
hun graven. De grafgiften
bestonden uit wapens,
paardentuig en wagenonderdelen. Deze rijke graven van de elite worden
vorstengraven genoemd.
Ook op de Jammerdaalse
Heide ligt een vorstengraf, in de volksmond ook
wel de Generaalsheuvel
genoemd. Met een diameter van maar liefst 35
meter is het één van de
grootste vorstengraven
van Nederland. De heuvel, met een oorspronkelijke hoogte van een meter,
werd omgeven door een
1,80 meter brede ondiepe
kringgreppel. Het centrale
graf was verdwenen maar
er werden enkele restjes
crematie en scherven
gevonden, onder meer
van een Schrägrandurn.
Verder werden geen bijgiften aangetroffen. Afgezien
van het formaat eigenlijk
een mager resultaat voor

een ‘vorst’, maar juist de
grootte van de heuvel
rechtvaardigt de uitspraak
dat het hier om een vorstengraf gaat. Misschien
komt de bronzen situla
(soort emmer) van Venlo,
waarvan niet bekend is
waar in Venlo deze is
gevonden, wel uit de
Generaalsheuvel. Dergelijke emmers werden in
plaats van een urn
gebruikt om de crematieresten in te verzamelen.

De zes overige grafheu-

vels hebben een doorsnee
van 16 tot 21 meter en ook
een hoogte van ongeveer
een meter. Er waren geen
sporen van kringgreppels.
In vijf heuvels werd een
urn met crematieresten

gevonden, de zesde heuvel had geen urn meer
maar er waren wel nog
crematieresten aanwezig.
De urnen waren in de
vaste grond ingegraven.
Twee heuvels hadden sporen van vier in een rechthoek geplaatste palen
waarbinnen de urn was
bijgezet. Verder werd in
drie grafheuvels metaal
gevonden, waarbij grafheuvel 4 het rijkst was met
een stukje ijzer, een 10 cm
lange ijzeren siernaald en
verschillende fragmenten
brons waaronder in ieder
geval een armband (de
overige stukken zijn nog
niet gedetermineerd).
Twee ijzeren voorwerpen
uit een andere grafheuvel
zijn gedetermineerd als
een pincet en een huidkrabber.

De

grafheuvels op de
Jammerdaalse Heide hebben deel uitgemaakt van
een urnenveld. Hoe groot
dit urnenveld oorspronkelijk is geweest kan niet
meer worden achterhaald.
Het was in ieder geval
groter dan de zeven heuvels die er nu te zien zijn.
De heer Michels schrijft in
1882 over “eene Germaansche begraafplaats”
bij het Jammerdaal waar
“acht en twintig grootte

Gerestaureerde Schrägrandurnen uit de collectie van het
Limburgs Museum.
(foto: Fotocollectie
Gemeentearchief Venlo)
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Mogelijk zijn dit eenvoudige urnbijzettingen zonder heuvel geweest zoals
ze ook uit andere urnenvelden bekend zijn.

▼

Situatieschets van de ligging
van de grafheuvels.
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westen van de grafheuvels. In 1998 werden bij
het afgraven van een terrein ten noordoosten van
de grafheuvels nog eens
acht urnen met crematieresten gevonden.
De bovengrond was hier
verstoord waardoor er
geen grafstructuren meer
herkenbaar waren. De kuil
waarin de urn was bijgezet was wel nog te zien en
in enkele gevallen waren
grote stenen rond de urn
geplaatst.

KEES VERBEEK

ONDER DE DORPSPOMP

Het

urnenveld op de
Jammerdaalse Heide kan
met behulp van het aardwerk in de Vroeg IJzertijd
worden gedateerd. Het is
een periode waarin statusverschillen zichtbaar worden in het grafritueel. Dit
uit zich in urnbegravingen
met of zonder grafheuvels, waarbij de grootte
van de heuvel kan verschillen. Sommige urnbegravingen bevatten bijgiften. Ook hierin zijn verschillen in rijkdom, en dus
status, te zien.
Al deze elementen kenmerkend voor de Vroege
IJzertijd zijn in het grafveld op de Jammerdaalse
Heide aanwezig.
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en kleine grafheuvels nog
zeer duidelijk zichtbaar
zijn”. Het is bekend dat
twee grafheuvels in de
vlakbij gelegen zandafgraving zijn verdwenen.
Bovendien hebben amateur-archeologen melding
gemaakt van twee urnen
die gevonden zijn ten
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Moet Belfeld Belfeld blijven?
Nee, meent minister Klaas de
Vries van Binnenlandse Zaken. Belfeld mag zijn wat het
is, maar het moet Venlo worden. In juni van dit jaar volgt
de Tweede Kamer hem in
deze opvatting en dus is
Limburg in last. Althans
Belfeld is boos.
Belfeld is een alleraardigst
dorpje tussen Tegelen en
Beesel. Het heeft sluizen in de
Maas. En een eigentijdse
rotonde in de provinciale weg
met in het midden een kunstwerk: even wat afleiding van
dat ellendige verkeer en dan
plankgas verder naar Roermond. Belfeld heeft ruim vierenvijftighonderd inwoners,
eenentwintighonderd huisadressen,
achtennegentig
straatnamen, acht wandelroutes, een natuurpad, een
visvijver en maar liefst drie
volksdansgroepen. Van de
Noord-Limburgse gemeenten wordt in Belfeld de
geringste hoeveelheid huisvuil
per inwoner opgehaald. Patroonheilige van de gemeente
is paus Urbanus I.
De historie gaat terug tot het
jaar 1326; de plaats wordt
dan nog Belven genoemd. In
1571 verheft bisschop Lindanus het tot een eigen
parochie; tot dat moment
hoort het bij Tegelen. De
voorzitter van de plaatselijke
heemkundevereniging huist in
Reuver; je kunt immers niet
alles hebben.
Dit Belfeld - Belvend in dialect
- wil dus Belvend blijven.
Sterker nog Belvend móet
Belvend blijven. Volgens een
inderhaast opgerichte actiegroep beschikt Belvend namelijk over een eigen identiteit en kent het - anders dan
Venlo - geen hondenbelasting.
Identiteitskwesties zijn de

folklore van elke gemeentelijke herindeling. Men neme
een snufje dorpspomp, een
mespunt ons-kent-ons en een
scheutje nostalgie. Men menge dit met xenofobie naar
smaak en voor men het weet
rukt men spandoeksgewijs op
naar het Binnenhof om de
boze bestuurder een Limburgse Vlaai naar Belvender
Wijs aan te bieden.
Eigen identiteit. Het doet me
denken aan die keer tijdens
een carnavalsbal, dat enkele
Blericknaren Venlo plagerig
Blièrick-Oeës noemden. Dat
gaf wat goedmoedige verontwaardiging. Voor veel Venlonaren immers is Blerick een
passage op weg naar Panningen; maar wie gaat er nu naar
Panningen? En dus klonk er
een buikig lachen. Het was
immers vastelaovend en het
grapje niet meer dan een aardige carnavaleske omkering
van waarden. Het bevestigde
dat zó de wereld niet in
elkaar steekt.
Misschien moeten we zoiets
verzinnen om de Bellevenders tegemoet te komen. Als
Venlo hun dorp inlijft, mogen
de verdrietige inwoners
Venlo drie dagen per jaar
Belvend-Noërd
noemen.
Maar dan alleen die drie
dagen tijdens carnaval. Venlo
moet wel Venlo blijven.

Kees Verbeek, tekstschrijver / journalist
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meisje kennen. Ik kwam bij haar thuis. In dat gezin
heb ik heel veel geleerd. Ik vond het hier heel plezierig. De mensen waren erg gastvrij."
"Toen ik mijn contract had uitgediend, had ik wel
genoeg tomaten gezien. Ik ging de metaal in. Dat was
niet mijn achtergrond, maar een werkgever liet me
het vak leren, in de avonduren. Op een technische
school in Rotterdam. Ik werd lasser. Daar zei een van
de docenten een keer dat het verstandig zou zijn als ik
wat theorielessen zou volgen. Ik zag dat toen niet zo
zitten, maar knoopte zijn advies wel in mijn oren. Tot
1982 heb ik in de metaal gewerkt. Lange dagen waren
dat. Overdag tot zes uur werken op allerlei projecten
en 's avonds naar de avondschool. In Marokko had ik
een soort commerciële mbo-opleiding gevolgd. Dus
dacht ik dat een Nederlands Praktijkdiploma Boekhouden daar wel bij aan sloot. Dat viel echter niet
mee. Mijn Nederlands was niet goed genoeg, daar
kwam het op neer. Bij Schoevers in Rotterdam
schreef ik me in voor een cursus Nederlands. Die cursus bestond voornamelijk uit spelling en grammatica
en ik merkte dat dat onvoldoende was. Daar leerde je
de taal niet mee en daarom ging ik de avond-mavo
doen. Overdag werken in Amsterdam, in Rotterdam,
in Noordwijk, noem maar op, en drie avonden in de
week naar school. De woensdagavond die je vrij had
ging op aan huiswerk en studie."

DOOR KOEN EYKHOUT
FOTO LÉ GIESEN

Marokkaanse Limburger met
Rotterdams accent

D

"In 1970 kwam ik naar Nederland. Er was toen nog
geen sprake van een integratieplan of een inburgeringstraject. Je moest alles zelf doen. Ik begon op con-
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tractbasis bij een tuinder in het Westland. Tomaten
plukken. De taal pikte ik op van wat er om me heen
werd gezegd. Ik sprak Frans en een klein beetje
Engels. Dat scheelde. Toen ben ik een Nederlandsetaalcursus gaan volgen in Rotterdam. Daardoor fungeerde ik al gauw op mijn werk als een tussenpersoon tussen mijn Marokkaanse collega's en vrienden
aan de ene kant en de werkgever en allerlei instanties
anderzijds."
"Ik was toen een bezienswaardigheid in het tuindersdorp waar ik werkte. Als je op vrijdagavond naar een
buurthuis ging, had je al snel vijf of zes jongens en
meisjes om je heen zitten die met je wilden praten. Ze
vonden je interessant. Ze namen je mee naar zee of je
ging een dagje uit met ze. Zo leerde ik al snel een

"Sommigen van mijn Marokkaanse vrienden van 1970
zie ik nog wel. Een paar werken nog steeds in het
Westland. Anderen zijn teruggekeerd naar hun moederland. Om allerlei redenen: heimwee, de familie,
de culturele verschillen, noem maar op. En een vriend
van me heeft net als ik een opmerkelijke ontwikkeling
doorgemaakt. Hij begon destijds als kippenslachter en

"Het ergert me een beetje als ik zie hoe sommige
allochtonen, zoals ze hier worden genoemd, de religie
gebruiken, soms zelfs misbruiken, op een manier die
niet klopt met wat de Islam eigenlijk is. Dat ergert me.
Ik zie dat om me heen. De Marokkaanse gemeenschap hier is heel religieus, niet alleen in haar directe
band met God, maar ook naar vrienden en familie toe.
Ik ben er bijvoorbeeld niet voor dat vrouwen bij de
politie, als ze in functie zijn, of in andere betrekkingen
met een uniform, hoofddoekjes dragen, of mannen
een tulband. Dat is waanzin. Dat noem ik misbruik
maken van de democratische mogelijkheden die er in
dit land zijn: ik eis dit en ik eis dat, zonder de consequenties ervan te overdenken. Ze schaden hiermee
het algemeen belang, omdat je spanningen oproept in
een land. En ze schaden ermee hun eigenbelang. Dat
is er een gevolg van. Het zal wel enige generaties duren voor dat een beetje zal zijn veranderd. Dat gaat
heel, heel langzaam. Van mij zou een inburgeringsplicht gerust mogen worden ingevoerd. De taal leren
en leren hoe de samenleving hier werkt is een voorwaarde om in Nederland een bestaan op te bouwen.
Doe je dat niet, dan zou je uitkering moeten worden
gekort."
"Ik voel me honderd procent Nederlander. Ik voel me
hier thuis. Ik voel me hier op mijn gemak. Het systeem
is goed, en dan bedoel ik de democratie. Hoe de
samenleving geregeld is, de besluitvorming en dat
soort zaken. Maar, Marokko is natuurlijk ook veranderd in al die jaren. Pas was ik er nog. Mijn vader is
tachtig jaar en vooral ook vanwege mijn twee kinderen, wilde ik een keer terug. Dan zie je hoeveel er veranderd is. Met mijn broer, die leraar is, ging ik naar
een Internetcafé op de hoek en zo had ik daar met
alles en iedereen op de hele wereld verbinding, voor
maar twee gulden per uur. En ze hebben er natuurlijk
allang televisie en iedereen loopt er met een GSM, dus
het is ook niet meer het Marokko van toen."
Nadat hij me door het politiebureau van Tegelen heeft
rondgeleid, neem ik afscheid van deze Nederlandse
Marokkaan of Marokkaanse Nederlander, de Tegelse
rechercheur met Rotterdams accent, de Limburger uit
Noord-Afrika of Noord-Afrikaan uit Limburg.
▼

E VIJFTIGJARIGE UIT MAROKKO AFKOMSTIGE
DRISS BALGUID WERKT SINDS 1983 BIJ DE
POLITIE VAN DE BASISEENHEID TEGELEN.
EERST ALS AGENT EN SINDS EEN PAAR JAAR ALS
RECHERCHEUR. MET ZIJN VROUW EN TWEE KINDEREN HEEFT DRISS HET NAAR ZIJN ZIN IN NOORDLIMBURG. "DAT JE 'DRISS' SCHRIJFT, IS TROUWENS
NIET ZEKER, WANT 'DRIES' KAN OOK. DAT KOMT
DOORDAT HET MAROKKAANSE SCHRIFT NIET MET
LATIJNSE LETTERS WERKT", ZEGT HIJ MET EEN
ROTTERDAMS ACCENT.

Dit was een kans
"Toevallig hoorde ik in 1982 op de KRO-radio een
oproep van de Tegelse politie. Ze zochten iemand die
zowel de Marokkaanse als de Nederlandse taal beheerste. Daar heb ik toen op gereageerd, ook al
omdat ik vanaf het begin dat ik in de Randstad kwam
te wonen naar een rustiger plekje in Nederland wilde
verhuizen. Ik schreef dus. Dit was een kans. Er kwam
een selectieprocedure en daarna volgden een aantal
tests. De enige die ik over moest doen was nota bene
de sporttest, en toen kon ik een tweejarige interne
opleiding gaan volgen in Heerlen. Mijn gezin bleef
voorlopig wonen in het Westen. Het was een pittige
opleiding in Heerlen. Vooral door het zelfs voor
Nederlandstaligen ingewikkelde juridische taalgebruik. Voor mij werd natuurlijk geen enkele uitzondering gemaakt. Er werd geen rekening gehouden met
je andere achtergrond. Wilde ik ook niet. Tegenwoordig gebeurt dat misschien wel, dat weet ik niet. Maar
toen niet, tenminste niet bij mij."

hij is nu analist bij Shell. Terwijl je toen minder kansen
kreeg dan nu. Kansen waren er toen ook wel, maar je
moest er zelf achteraan. Nu zijn er genoeg kansen en
voldoende mogelijkheden. Iemand die iets wil bereiken, die kan dat."
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con Bedevaartplaatsen in Nederland in ontvangst nemen. In de toespraak neem ik drie petten van de
goed gevulde hoedenplank en zet
deze vervolgens: onderzoeker/
auteur, museumdirecteur en geïnteresseerde in Limburgs cultureel
erfgoed.
Het weekend van 17 en 18 juni is
heerlijk. Zonder de twee dochters
(die mogen logeren bij opa en oma)
en met echtgenote Riky en een
grote groep vrienden een feestelijk
weekend op de Veluwe: borrelen,
klootschieten, huifkarrijden en
diner dansant. Soms maakt drank
meer goed dan werk vermoeid kan
maken.
Maandag 19 juni de hele dag overleg over de definitieve vorm van
het museumrestaurant. Het lijkt
erop dat het voor de bouwvakantie
nog kan worden aanbesteed en dat
tijdens deze verlofperiode gewoon
wordt doorgewerkt. Na het middernachtelijk uur zijn de zaalteksten voor mijn zaal over het ontstaan van Limburg af. De vormgever kan nu ook verder.
Het publiek begint het museum te
ontdekken. Steeds meer groepen
melden zich voor bezoeken, rondleidingen, huur van ruimten en de
mogelijkheden op het gebied van
culinair erfgoed. Cultuur in een
modern museum moet je namelijk
niet alleen zien of horen, maar ook
proeven! Op 22 juni geven zich
maar liefst zeven gezelschappen
op. Zodra de folders voor de specifieke doelgroepen gereed zijn,
zal het bezoekersaantal zeker de
eerste jaren volgens plan verlopen.
Vrijdag baaldag: de arbodienst
heeft diverse ernstige bedenkingen
bij de museumbalie, waardoor een
aantal aanpassingen noodzakelijk is.
Onze architecte Jeanne Dekkers
en haar rechterhand meenden dat
de overwogen ergonomische
ingrepen niet nodig zouden zijn,
maar we nemen geen enkel risico
meer. Er is geen tijd meer voor verder dispuut. Renée, Hoofd
Algemene Zaken bij het Limburgs
Museum heeft met de vormgever

van de interieurbouwer de noodzakelijke aanpassingen op de tekening verwerkt, zonder het ontwerp ernstig aan te tasten. Hierop
kan door de architect nog worden
gereageerd, maar voor de bouwvakantie moet het definitieve ontwerp binnen het budget zitten en
in productie worden genomen.
Zaterdagavond 24 juni vindt het
jaarlijks etentje met Willebrord en
Myra plaats. Ditmaal zijn wij aan de
beurt om culinaire hoogstandjes op
tafel te zetten. Ik geniet van de
voorbereiding en van de glunderende gezichten. Als ooit een nieuwe beroepskeuze moet worden
gemaakt wordt het kok of restauranthouder.
Maandagochtend 26 juni drie uur
lang stafoverleg over de wisseltentoonstellingen voor de eerstkomende twee jaren. Het programma is nagenoeg rond. Het is aantrekkelijk voor het publiek en uitnodigend voor toekomstige sponsors, fondsbeheerders en subsidieverstrekkers. Thema's als Jeugdcultuur, Verbeelding van Limburg in
de beeldende kunst, cultuurresten
als onderdeel van het landschap en
diverse fotografieprojecten komen
aan bod. De wisseltentoonstellingen geven de mogelijkheid om nog
duidelijker rekening te houden met
bepaalde doelgroepen. Zeker is
dat we met het jubilerende
Limburgs Landschap in 2001 een
mooie tentoonstelling maken over
culturele planologie en misschien
lukt het nog op de grote Asterix &
Obelix-tentoonstelling (voor veel
geld) naar Venlo te halen om ons
met name op het potentieel van de
Duitse markt te kunnen richten.
's Middags overleg met de kabinetschef van de gouverneur.
Prinses Margriet gaat het Limburgs
Museum openen!
Het is hard werken, maar het
loont. De aanwijzingen dat het
museum in een behoefte voorziet
worden allengs bevestigd. Het
jarenlang streven van velen werpt
zijn vruchten af.
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zich steeds met verve ingezet voor
Venlo. Ten behoeve van de kwaliteit van het leven in Venlo moeten
nu harde noten worden gekraakt
met Venlose ambtenaren en
bestuurders.
Theo Stroeken -mede geestelijk
vader van het museum- komt op 9
juni met een CDA-delegatie. Het
doet goed dat men oprecht onder
de indruk is van het gebouw en de
eerste contouren van de inrichting.
Ook de leerkracht van een basisschool die vandaag met mij naar
huis (Meterik) rijdt en voor het
eerst het gebouw betreedt, is
sprakeloos. Volgens hem heeft het
onderwijs lang gewacht op een
dergelijke 'verlengde leeromgeving'. Ons educatief team zal blij
zijn met deze belangstelling.
Op 13 juni gaat eindelijk de kogel
door de kerk over het tankstation.
De commissie stadskwaliteit acht
de laatste restauratieplannen van
een goed niveau. Terzake de financiële tegenvallers wegens het grote
tijdverlies komt het gemeentebestuur ons tegemoet. Venlo heeft er
alle baat bij dat het oudst bewaarde
tankstation van Nederland behouden blijft en een passende functie
krijgt binnen de 'culturele as' van de
stad.
Het lijkt te veel te worden; al jaren
gemiddeld zestig uur per week in
touw voor het museum. In het ziekenhuis kan men niets vinden. Het
hart ziet er gezond uit. Dagelijks
louter vergaderen is slopend. Ik
word op zoveel plaatsen verwacht,
dat ik steeds meer afspraken moet
afzeggen. Delegeren gaat ook niet,
want allen werken keihard om de
prioriteiten voor 14 september te
halen. Afmelden voor de presentatie in de Statenzaal op 14 juni van
het onderzoeksproject over beeldende kunst in Limburg. Die dag
maar niet 'netwerken'. Twee dagen
later mag ik niet ontbreken in
Maastricht. Als vertegenwoordiger
van het wereldlijk leven heb ik de
eer samen met de deken van
Maastricht het eerste exemplaar
van het deel Limburg van het lexi-
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De zevende maand van het jaar
waarin het Limburgs Museum de
poorten opent voor het publiek.
Op zaterdag 1 juli is het nog 12
weken te gaan tot de opening op
donderdag 14 september. Wie zal
de eregast zijn? 'Op zijn minst' de
Gouverneur, want hij heeft ook de
provinciale musea te Maastricht
(Bonnefantenmuseum) en Kerkrade (Industrion) geopend. In Sevenum de laatste lezing gehouden
uit een reeks van ruim veertig
voordrachten in heel Limburg over
de museale doelstellingen, architectuur van de nieuwe accommodatie, vormgeving van de semi-permanente exposities, opbouw van
de museumcollecties en de aantrekkelijkheid van een bezoek aan
het Limburgs Museum. In elk geval
is het aantal Vrienden van het
Limburgs Museum daardoor uitgebreid met circa honderd personen.
De komende anderhalve maand zal
alles in het teken staan van het
halen van de eindstreep.
Tijdens het maandelijkse standvan-zaken-overleg op 5 juni met
de projectleiders van de verhuizing,
inrichting en opening wordt het
definitieve ambitieniveau van de
inrichting vastgesteld. Dit is mede
afhankelijk van de opbrengst van de
sponsoractie. Omdat zich een
nieuwe sponsor heeft gemeld, kan
weer een beoogd onderdeel van
de inrichting worden geproduceerd. Alles wat nu nog in productie moet worden genomen, is pas
na de opening beschikbaar. Er is
nog een lange weg te gaan.
Voorlopig nog maar geen opdracht
geven om de nieuwe kantoorinrichting te bestellen.
Vergadering met het bestuur op 8
juni. Problemen met de gemeente
Venlo over de aanleg van het park
en de participatie in de restauratie
van het tankstation. Tien jaar lang
zijn we gezamenlijk schouder-aanschouder opgetrokken. Ook Jan
van den Brandt -onze voorzitterdoet dit zichtbaar pijn; in het zicht
van de haven... Hij heeft ook een
ambtelijke achtergrond en heeft

SINTERKLAAS
Wahrheit en Dichtung
MARTIN BERGEVOET
’Sinterklaas,
wie kent hem niet,
Sinterklaas Sinterklaas,
en natuurlijk Zwarte Piet ?’
Zo luidt de begintekst van een
bekend liedje van de gelegenheidsgroep
Henk en Henk.
En zeg nou zelf: welke Nederlander kent
de goedheiligman met zijn donkergekleurde
assistent nou niet?
Maar kénnen we hem ook werkelijk?

DE PERSOON VAN SINT NICOLAAS
Over de persoon van Nicolaas van Myra (Nicolaas betekent: hij die overwint) is buitengewoon
weinig met zekerheid bekend. In drie kronieken uit de zesde eeuw wordt verwezen naar een
zekere Nicolaas, die rond het jaar 300 bisschop was van het stadje Myra in Lycië (=KleinAzië, het huidige Turkse Kale) en twee eeuwen na zijn dood al object was van plaatselijke verering. De oudste tekst, de Historia Tripartita (Driedelige Geschiedenis) van
Theodosius van Constantinopel beschrijft hoe de bisschop drie onschuldig veroordeelde Byzantijnse officieren op het laatste moment van het beulszwaard weet te redden.
Dit is het enige betrouwbare feit uit het leven van Nicolaas. Het is ook lang niet
zeker of Nicolaas heeft deelgenomen aan het Concilie van Nicea (325); zijn naam
ontbreekt in elk geval op de presentielijst. Hij zou in of rond 350 na Christus zijn
overleden.
Wél is zeker, dat ook in zijn figuur een aantal andere personen zijn ’samengevoegd’, zoals het geval is bij Karel de Grote. Het betreft in elk geval de eveneens historische abt Nicolaas van Sion, die bisschop van Pinora was en eveneens in Lycië stierf op 10 december 564.
Relieken
Sinds zijn dood worden de stoffelijke resten van Nicolaas bewaard in de nog
bestaande basiliek van Myra. De streek rónd deze stad is al in 1071 door de
Turken veroverd en de vrees bestaat dat Myra ook in hun handen zal vallen.
Daarom besluiten de bewoners van de Zuid-Italiaanse havenstad Bari in 1087
om zich van de benijdenswaardige relieken meester te maken. Uit een gedetailleerd verslag blijkt hoe de Barezen zich van hun vrome taak kwijten. Na snel
de oversteek te hebben gemaakt (om de Venetianen voor te zijn die hun begerige ogen ook al op de heilige knekels hadden laten vallen) leggen drie handelsschepen op 9 mei aan op drie kilometer van Myra. Vervolgens begeven twee priesters en een groep bemanningsleden zich naar het buiten de stad gelegen heiligdom
van Nicolaas. Eenmaal binnen zetten ze de monniken die het graf bewaken gevangen,
breken de tombe open en slepen het geraamte in allerijl naar hun schepen. De klaagzangen van de inwoners van Myra zijn nog mijlenver te horen...
Onder de naam Translatio Sancti Nicolai (de overbrenging van Sint Nicolaas) wordt de
reliekendiefstal als een edele heldendaad te boek gesteld. Nicolaas zelf wordt tot
beschermheilige van de stad Bari uitgeroepen en en passant gehuisvest in een gloednieuwe
kerk. De crypte met de relieken van de Sint is al in 1089 klaar, en reeds negen jaar later kan
ook de kerk zelf door paus Urbanus II worden ingewijd. Bij die gelegenheid wordt boven het graf

Jos Schatorjé, directeur Limburgs Museum

- Beeld van St. Nicolaas achter de St. Nicolaaskerk van Walbeck (Dld.)
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Paard op het dak
Als bisschop Nicolaas zich op een van zijn nachtelijke clandestiene acties
te ver buiten de stad waagt, wordt hij aangehouden door een groep soldaten van de keizer. Hij weet ternauwernood op zijn schimmel over de daken
van de huizen te ontvluchten. Dat mag in onze oren ongelooflijk klinken,
maar vergeten we niet dat Myra een oosterse stad was met lage huizen en
platte, vaak van de straat af bereikbare daken. Het verhaal van de Sint,
rijdend over de daken, hoeft dus niet volkomen uit de fantasie ontsproten
te zijn.

een te krijgen. Nicolaas redt hen daaruit door
hen van boven uit het raam drie keer bundeltjes geld, zakjes goud of gouden ballen toe te
werpen. Uit deze legende is de goedgeefse Sint
voortgekomen die met pakjes en snoepgoed
strooit vanaf de daken. Ook levert het hem de
titel op van ’goedheiligman’, een verbastering
van ’goed-hylick-man’ oftewel een goed-huwelijk-maker en het patronaatschap van de huwbare meisjes. De gouden ballen worden ook wel
eens voor broden aangezien, zodat hij ook door
de bakkers als patroon vereerd wordt.

- Voorgevel van de St. Nicolaasbasiliek in Bari.
Uit : K. Meisen, Nikolauskult, p. 42.
van Nicolaas een concilie gehouden waaraan 183 Griekse en Latijnse bisschoppen deelnemen in een poging het schisma tussen de Oosterse en
Westerse Kerk te beëindigen.

- Deur naar het graf van de heilige onder
het altaar in de crypte van de St. Nicolaasbasiliek in Bari.
Uit : K. Meisen, Nikolauskult, p. 65.

VITAE EN LEGENDEVORMING
schop verschijnt in een droom aan Constantijn
en voorspelt hem een oorlog als hij de stratelaten niet vrijlaat en de keizer kiest eieren voor
zijn geld. Deze legende is aanleiding voor het
patronage van Sint Nicolaas over de gevangenen en verdrukten.

Johannes Diaconus schrijft rond 880 een omvangrijke vita (=levensbeschrijving) die de Nicolaasverering in het Westen sterk zal beïnvloeden.
Hij baseert zich op de Griekse Nicolaas-vita van Methodios ad Theodorum.
Johannes voegt daaraan een aantal wonderen toe, die hij aan andere
auteurs ontleent. Juist omdat er over het leven van Nicolaas van Myra zo
bitter weinig bekend is, kan de legendevorming welig tieren. Een aantal
van die legendes volgt hieronder.
Nicolaas’ leven zelf
Volgens de legende is Nicolaas rond het jaar 270 na Christus in de havenstad Patora/Patera in Klein-Azië geboren. Op zeventienjarige leeftijd verliest hij zijn ouders, die hem een groot fortuin nalaten. De jeugdige
Nicolaas wordt in een klooster opgenomen en tot priester gewijd. Als de
bisschop van Myra overlijdt komen de collega’s uit de omgeving bijeen om
zich te beraden over een opvolger. Ze horen een stem uit de hemel die
zegt dat de man die ’s morgens het eerste bij de kerk zal komen de nieuwe bisschop moet worden. En zie, Nicolaas is de eerste! In die functie
schijnt hij zijn vermogen aan de armen en zwakkeren te hebben uitgedeeld en zorgt hij voor iedereen die in benarde omstandigheden verkeert.
Tijdens de reizen die hij door zijn bisdom maakt is hij steeds vergezeld
van een zwarte slaaf, die een grote zak draagt waaruit hij de milde gaven
van zijn meester verdeelt.
In de tijd van bisschop Nicolaas wordt de Romeinse keizerskroon gedragen door Diocletianus, een felle christenvervolger. Ook Klein-Azië krijgt
zijn deel van deze vervolgingen en ook Myra wordt door de troepen van
Diocletianus veroverd. Maar bisschop Nicolaas is verdwenen en blijft
onvindbaar. Zo nu en dan duikt hij op in de vermomming van een edelman, gezeten op een schimmel. De zwarte slaaf wordt ingeschakeld om in
opdracht van zijn ondergedoken meester het goede werk voort te zetten.
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- Altaarruimte in de crypte onder de St. Nicolaasbasiliek in Bari.
Uit : K. Meisen, Nikolauskult, p. 55.

Redding uit de gevangenis
Nadat Nicolaas zijn bisschoppelijke werk weer heeft kunnen opnemen,
bezorgt zijn populariteit bij het volk hem bij zijn collega-bisschoppen een
slechte naam. Nicolaas wordt geboeid in een kerker geworpen. Alleen een
wonder kan hem nog redden, zo luidt de algemene mening, en dat gebeurt
dan ook. Voor het oog van de verzamelde menigte verschijnt op het dak
van zijn paleis een stralend wit paard met daarop gezeten de rijzige
gestalte van Nicolaas. De bisschoppen erkennen het wonder en Nicolaas
wordt in ere hersteld en bestijgt wederom de episcopale troon.
Redding van drie legeraanvoerders
Om orde op zaken te stellen stuurt de Romeinse keizer Constantijn een
vloot naar Klein-Azië, onder leiding van drie aanvoerders (stratelaten). In
Myra maken ze kennis met bisschop Nicolaas. De legeraanvoerders worden bij terugkomst in Constantinopel beschuldigd van samenzwering
tegen de keizer. In de gevangenis roepen zij Nicolaas aan om hulp. De bis

Redding van drie schipbreukelingen
Opperabt Michael uit de achtste eeuw vermeldt
dat Nicolaas drie schipbreukelingen, die
onschuldig ter dood veroordeeld zijn, heeft
gered uit een storm. Het verhaal lijkt wat
mager, maar de gevolgen zijn immens. Het
maakt hem al in de negende eeuw tot patroonheilige van de zeelieden en alles wat met het
varen te maken heeft. Daarom ook staan veel
Nicolaaskerken in havensteden, zoals Bari,
Nowgorod en Amsterdam. Of het nog niet
genoeg is, worden ook de reizigers onder zijn
bescherming gesteld. En omdat zeevaart een
handelsonderneming is wordt Nicolaas ook de
patroon van de kooplieden.
De drie arme dochters
De buurman van Nicolaas is van goede afkomst
maar tot armoede vervallen. Dat dreigt een
ramp te worden voor zijn drie dochters die nu
niet over een bruidsschat beschikken. Ten
einde raad stopt de vader zijn dochters in een
bordeel om zo het geld voor een bruidsschat bij

Redding in de hongersnood
Tijdens een hongersnood hoort Nicolaas dat er
schepen met graan in de haven liggen. De bisschop probeert de kapitein een deel van het
graan voor de hongerende bevolking te laten
afstaan. Deze weigert, omdat de lading gewogen is en men dus het gewichtsverschil zal merken. Maar Nicolaas belooft hem dat dit niet het
geval zal zijn, waarna de kapitein alsnog graan
uitdeelt. En bij aankomst in Byzantium blijkt
het gewicht nog precies hetzelfde te zijn. Dit
levert Nicolaas uiteraard het patronaatschap
van de hongerenden en armen op, maar ook dat
van de graanhandelaren.
De drie kinderen of studenten
in de pekelton
In het Westen heeft zich een zeer belangrijke
legende ontwikkeld dankzij een vertaalfout. In
960 schrijft bisschop Reginhold van Eichstadt
bij Neurenberg een liturgisch drama op de wonderen van Sint Nicolaas, gebaseerd op de vita
van Johannes Diaconus. Maar in de vertaling
vanuit het Grieks in het Latijn gebruikt hij bij
de episode van de drie veroordeelden niet het
woord innocentes (onschuldigen) maar pueri
(kinderen). Binnen korte tijd is daardoor het
beeld van de drie mannen en de beul vervangen
door dat van de drie kinderen en een boze
waard in een ouderwets gruwelverhaal. Drie
kinderen (vaak ook studenten) komen tijdens
een hongersnood in de taveerne, maar worden
door de uitbater, die vlees nodig heeft, geslacht
en in een kuip in het zout gezet voor toekomstige consumptie. Dan komt Nicolaas voorbij.
Onder het voorwendsel dat hij vlees wil hebben
weet hij de schuldige te ontmaskeren.

Nicolaas zegent het vat, waaruit de kinderen
weer geheel intact herrijzen. Dankzij dit wonder doen uiteraard ook de studenten sindsdien
een beroep op Nicolaas’ hulp. In een andere
vorm van dit verhaal vinden we de geredde
schipbreukelingen terug. Deze drie zeelieden
in een bootje worden dan aangezien voor de
drie kinderen in de kuip.
Andere legenden
Er zijn nog andere legenden rond de persoon

- St. Nicolaas met de drie studenten in de
pekelton. Houtsnede uit 1488 in Lyon
verschenen uitgave van de ’Legenda Aurea’.
Uit : K. Meisen, Nikolauskult, p. 295.

van Nicolaas. Zo vast hij reeds als zuigeling
door regelmatig de moederborst te weigeren.
De dertiende-eeuwse Legenda Aurea verhaalt
hoe hij als bisschop tekeer gaat tegen de verering van Romeinse goden en andere heidense
gebruiken. Na zijn dood zou er geneeskrachtige
olie uit zijn graf vloeien, die blinden het zicht
en zwakken hun kracht teruggeeft. Dit wonder
herhaalt zich in Bari en de olie vloeit in elk
geval nog in 1868.
VERERING
Tot in de achtste eeuw is Nicolaas een doorsneeheilige, die wordt vereerd in en rond Myra.
Uit de vita van Johannes Diaconus blijkt dat de
verering van Nicolaas eind negende eeuw al in
Zuid-Italië is doorgedrongen. In de daaropvolgende eeuwen begint zijn opmars, het eerst in
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de Byzantijnse wereld. Van twee kanten uit wordt dan de Nicolaasverering
in het Westen bekend. Eerst brengt het huwelijk van de Duitse keizer Otto
II met de Byzantijnse prinses Theophanu in 972 een versterking van de
Nicolaasverering met zich mee, zowel in Duitsland als aangrenzende
gebieden. Zo wordt in Stavelot al vóór 1030 melding gemaakt van een St.
Nicolaasaltaar. Maar de grote stoot voor de Nicolaasverering komt van een
geheel andere kant. De translatie naar Bari (in die tijd een steunpunt van
de Normandiërs) heeft niet weinig bijgedragen aan de verering van
Nicolaas in het Westen. En langs de kust is zijn reputatie verspreid door
de steeds mobiele Normandische zeelieden. In de elfde eeuw is Nicolaas
daarom al de meest geliefde heilige in Europa, tot in IJsland toe. Zijn
geboortedag, 6 december, wordt een feestdag. Overal worden
Nicolaaskerken gebouwd en het ene heiligenleven na het andere ziet het
licht.

Sleipnir door de lucht bewoog, vergezeld van
zijn opperknecht Ruprecht. Kinderen leggen in
de donkere tijd voor Weihnachten (=gewijde
nachten) een bundel hooi voor het paard klaar,
later ook een wortel. Die theorie is in 1931 al
overtuigend ontzenuwd door de Duitse onderzoeker Meisen. Maar diens boek komt in de
Nazitijd nogal ongelegen. Hadden ze een
Germaanse god die in december gezellig en al
uitdelend op bezoek kwam, vertelt daar iemand
dat het allemaal niet waar is... Meisens boek
belandt ondanks de gedegen argumenten op de
brandstapel en wordt vergeten. Zo kan
Ghesquiere in 1989 nog op deze oude theorie
voortborduren.

steld. De rol perkament die de heilige in de
hand houdt is wél origineel en is óók niet in
overeenstemming met de Nicolaas-iconografie.
Dat heiligenbeelden door gewijzigde omstandigheden werden ’omgekat’ door het toevoegen
en/of verwijderen van attributen, is een vaker
voorkomend verschijnsel. Ook de kerken van
Broekhuizen (een beeld en een portretbeeld uit
de achttiende eeuw) en Venlo (een beeld uit de
negentiende eeuw, waarschijnlijk uit het atelier

De meest waarschijnlijke verklaring is dat
Zwarte Piet rechtstreeks teruggaat op de vroegmiddeleeuwse verbeelding van de duivel zélf. In

In Nederland zijn talrijke kerken aan Sint Nicolaas gewijd, zoals in
Amsterdam en Gent, diverse plaatsen aan de Zuiderzee, langs grote rivieren en rond de Friese meren. Dat sommige gemeenten Nicolaas in hun
wapen voeren en daarmee een beroep doen op zijn patronage, is terug te
voeren op de aanwezigheid van een oude parochie die onder zijn bescherming viel. Dit is onder andere het geval bij Meijel, Heythuysen en
Broekhuizen. En voor de stad Sint-Niklaas in België is het niet meer dan
een vanzelfsprekendheid! Ook talrijke (ambachts)gilden kiezen Nicolaas
om verschillende redenen tot hun beschermheilige, onder andere dat van
de handelaren in ’s-Hertogenbosch en Maastricht, maar ook vleeshouwers
(’s-Hertogenbosch, Leuven) en zelfs kleermakers (Amsterdam). In
Nijmegen zijn de meesters van de gilden en broederschappen verenigd in
het St. Nicolaasgilde; zij fungeren als een soort volksvertegenwoordiging.
Uit hun midden worden ook de acht ’claesmeesters’ gekozen, die steeds
meer invloed krijgen en het hele stadsbestuur controleren. In 1592 komt
er aan dit instituut een einde.
Zo rond het jaar 1000 verwerft Nicolaas zich de faam van kindervriend,
die hem sindsdien is blijven aankleven. Via de Hanze dringt de verering
van Nicolaas naar noorderlijke delen van Europa door. Hij wordt de
patroon van Rusland en Lotharingen.
In Nederland krijgt Nicolaas al snel een plaats naast Sint Martinus, wiens
cultus door de Merovingers en Karolingers sterk werd bevorderd.
Nicolaas’ feestdag komt al in 1163 voor in het calendarium van de St.
Janskerk in Utrecht. In korte tijd weet Nicolaas een kwart van de kerkpatroonsnamen naar zich toe te trekken. Amsterdam verheft hem tot
stadspatroon en onder meer Maastricht, Venlo en Venray kennen een
Nicolaaskerk, Venray zelfs nog steeds een Nicolaasgilde.
Tijdens de Hervorming in de zestiende en zeventiende eeuw wordt heftig
gefulmineerd tegen ’paepse superstitiën’ als de verering van heiligen. Op
die manier komt in Noord-Nederland een vrij abrupt einde aan de openlijke Nicolaasviering, maar binnenshuis gaat alles op de oude voet verder
en kan het ’roomse’ feest zich merkwaardigerwijs in het calvinistische
Holland handhaven, terwijl het in het toleranter lutherse Duitsland zo
goed als te gronde gaat. Ouders en kinderen laten zich dit volksfeest niet
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- De ’Bisschopssteen’ in de gevel van de Incasso-bank op de Dam te
Amsterdam. Uit: D.J. van der Ven, Ons eigen volk, p. 237.

afnemen. Als in 1663 het stadsbestuur van Amsterdam een serieus verbod
uitvaardigt breekt er een kinderoproer uit en het bestuur gaat voor de
kinderen én hun ouders door de knieën. In 1614 verbiedt het stadsbestuur
van Grave het Sinterklaasfeest, omdat het ’vele goede luyden tot nog toe
heeft gebrocht op groot costen’ en het alleen maar ’streckte om de jeugt
te oefenen in superstitie’. Het wordt de burgers verboden ’de schoenen
ende clompen van eenighe kinders t’ontfangen (...) oft setten’. Toch blijft
Sint Nicolaas ’toch maar de interconfessioneele of liever gezegd de a-confessioneele volksheilige van het Nederlandsche volk’.
Eind jaren zestig van de twintigste eeuw wordt in het Vaticaan de roomse santenkraam eens duchtig opgeschoond. Daarbij wordt in 1969 ook de
populaire Sint Nicolaas, aan wie in de wereld zesduizend kerken zijn toegewijd, van de heiligenkalender geschrapt omdat ’er gerede twijfel
bestaat of hij inderdaad heeft geleefd’. Zijn verering wordt door de Kerk
nog wel gedoogd, maar is niet meer officieel.
WODAN?
Een vrij hardnekkig verhaal is dat Sint Nicolaas zo’n beetje afstamt van de
Germaanse god Wodan/Odin, die zich op zijn achtbenige schimmel

Om een bepaalde heilige tussen al die andere
te herkennen wordt hij of zij steeds afgebeeld
met eigen attributen, veelal afgeleid uit zijn of
haar leven of de daaromheen geweven legenden. Ook is identificatie mogelijk door bijzondere kleding, zoals een monnikspij, of een vast
type uiterlijk. Zo zien we Petrus meestal als een
oude man met baard. In het geval van St.
Nicolaas weten we nagenoeg niets over zijn
leven, maar hebben we niet te klagen over het
aantal legendes, zodat een rijk scala aan attributen mogelijk was.
In de kunst wordt Nicolaas doorgaans afgebeeld
als - westerse - bisschop met mijter en staf en
gekleed in een wit onderkleed en tuniek met
daaroverheen een kazuifel (en soms in een
koormantel). Zijn attributen zijn een evangelieboek (wat verwijst naar zijn werk als prediker),
een anker (patronaat van de zeelieden) en drie
gouden ballen/beurzen/appels op een boek
(redding van de drie arme dochters). Maar
dankzij het verhaal van de drie geredde studenten wordt Nicolaas in onze streken meestal
afgebeeld met een kuip met drie kinderen erin
aan zijn voeten. De aard van de opdrachtgever
zal bepalend geweest zijn voor de keuze voor
een bepaald attribuut.
De kerk van Meijel bevat een opmerkelijk Nicolaasbeeld. Dit uit het Maasland stammende
beeld uit 1620 heeft een bisschopsstaf en kuip
met kinderen van later tijd. Het beeld heeft oorspronkelijk dan ook een andere heilige voorge-

geassocieerd met de duivel, en die trok weer
mee in de scholierenoptocht, uiteraard zwart
gemaakt. Er is ook een theorie die zegt dat
Zwarte Piet stamt uit de voorchristelijke dodencultus. Volgens het volksgeloof verschenen de
doden rond de jaarwisseling aan de levenden.
Van die grappenmakerij moest de Kerk niets
hebben en daarom werd ze verboden. Maar zo’n
gebruik is niet van de ene dag op de andere uitgeroeid. Daarom werden de doden door de
Kerk ’gedemoniseerd’, zoals dat heet.
Onschuldige doden werden zo duivels.

Duitsland komen voor deze figuur ook de
namen
’Mann-Düvel’,
’Schwarze
Peter’, ’Schwarze Kaspar’ en ’Beëlzebub’ voor.
Peter en Kaspar komen voor als duivelsnamen
in het middeleeuwse heksengeloof. En
Beëlzebub is de bijbelse duivelsnaam bij uitstek. Als duivels zijn ze terechtgekomen in de
sinterklaasmaskerades die op vele plaatsen
werden gehouden. Later zijn ze ook moren
genoemd, want moren en duivels, dat was één
pot nat. Ook is er nog, zoals boven is vermeld,
de legende die zegt dat bisschop Nicolaas zijn
goedgeefsheid liet uitvoeren door een zwarte
slaaf.

- Beeld van St. Nicolaas uit de St. Nicolaaskerk van Broekhuizen (Zuidelijke Nederlanden, 18e eeuw; hout).
Uit : C. van Gerwen, St. Nicolaas, p. 72.
van Pierre Cuypers en afkomstig uit de voormalige Klaaskerk) kennen beelden van Sint Nicolaas.
ZWARTE PIET
Wie Sinterklaas zegt, zegt in één adem ook
Zwarte Piet of Pieterman. Men meent in hem
de moor te herkennen, die met de goedheiligman elk jaar weer uit Spanje, het land van de
moren, komt. Zo komt hij ook in België voor
als ’Le More’. In de Middeleeuwen werden de
moren als moslims met het grootste gemak

Uit de duivelfiguur ontwikkelt zich in de loop
van de tijd een gewillig werktuig, een dienaar of
knecht van de heilige, die zijn bevelen uitvoerde. Maar als de figuur die de Sint begeleidt als
een door hem geketende duivel wordt erkend,
dan zijn ook diens activiteiten te plaatsen: rammelen met kettingen, zwaaien met de roede,
schrik aanjagende geluiden en bewegingen etc.
In de Middeleeuwen zien we ook vaak dat de
begeleider een zak op de rug draagt, waaruit
een been steekt van de persoon die naar de hel
wordt gesleept. En tot voor kort nog dreigde
Zwarte Piet stoute kinderen met in de zak stoppen en/of een pak slaag met de roede of gard:

’... Wie zoet is krijgt lekkers,
Wie stout is de roe...’
’... Wie zoet is koek,
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Wie stout is krijgt de roe...’

der van de duivel, die hij als al dan niet geketende knecht meevoert.

’... Vol verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard...’

In veel Sinterklaasliedjes klinkt het dan ook door:

’ ... Maar o wee wat bitt’re smart,
Krijgen wij voor koek een gard...’
’De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens
’t is zo’n baas.
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij
blij van zin
De hele, de hele, de hele wereld in...’
’Maar onder in die zak
Daar ligt een hele grote plak
Voor ’t luie, ’t luie, ’t luie stoute kind...’

’... Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer...’
’... Kom dan maar even bij ons aan
En laat uw paardje maar buiten staan...’
’... Ja hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, o zo snel...’
’Sinterklaas, te paard gezeten,
Laat aan alle kinderen weten...’

’...Misschien hebt U wel even tijd,
Voordat U weer naar Spanje rijdt...’

’Zwarte Piet ging uit fietsen
Toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen
Met de fiets aan de hand...’
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’O kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechten in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar,
Drie kaatseballen in een net,
Een letter van banket...’
En in het tweede couplet:

- Beeld van St. Nicolaas uit de St. Nicolaas
kerk te Venlo (Limburg, laatste kwart 19e
eeuw; gepolychromeerd hout; waarschijnlijk
uit het atelier van P.J.H. Cuypers).
Uit: C. van Gerwen, St. Nicolaas, p. 72.

’Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan...’

En Pieterman verplaatst zich tegenwoordig ook met moderne verkeersmiddelen:

Het gebruikelijke rijdier van Sinterklaas is een schimmel. Die heeft niets
- zoals vroeger werd gedacht - met het ros Sleipnir van Wodan te maken.
In de Middeleeuwen was een hoog te paard zittende heilige niet ongewoon; het ruiterstandbeeld van St. Willibrord op het St. Janskerkhof in
Utrecht bewijst dat. Vooral duivelbestrijders als Michaël, Joris en de
Romeinse soldaat Martinus verschijnen als paardrijdende heiligen. En
speciaal een schimmel wordt al vroeg beschouwd als het aan leiders toekomende rijdier. Geen wonder dus dat men een zo geliefde heilige als
Nicolaas op een schimmel laat rijden. Ook Nicolaas immers is een bestrij-

De figuur van Sint Nicolaas is voor ons
Nederlanders onlosmakelijk verbonden met
Spanje. Maar er is in de geschiedenis van dat
land geen heilige van die naam bekend. Het is
niet onmogelijk dat de door ons aangenomen
oorsprong van de Sint gezocht moet worden in
de jarenlange Spaanse overheersing tijdens en
in het zuiden nog lang na de Tachtigjarige
Oorlog, waardoor veel van wat vreemd leek met
Spaans geassocieerd werd. Spanje is in de zestiende eeuw nog bijna het einde van de wereld,
waar de Hollandse schepen de fijnste kostbaarheden en lekkernijen haalden.

’Sint Nikolaes van Tolenting,1
Breng mij mee wat lekker ding,
Lekker ding van Spanje...’
(West-Vlaanderen)

’Zwarte Pietje, zwart als roet,
Weet je wat je doet:
(...)
Pepernoten strooien, dat is goed’

HET PAARD

Houbraken (1761) en Otto de Boer (1844) is
goed te zien hoe het Sinterklaasfeest wordt
gevierd. Dat gebeurt níet op de voor-avond,
maar op de morgen van 6 december. De Sint is
daarbij nooit in persoon aanwezig. De nacht
ervoor heeft hij op mysterieuze wijze cadeautjes gebracht, zonder dat iemand hem zag.

SPANJE?

Ook in de sinterklaasliedjes komt de heilige
doorgaans uit Spanje:

Uit deze schrikfiguur ontwikkelt zich in de twintigste eeuw de goedaardige grappenmaker van nu, die niet meer met kettingen rammelt en ook
niet meer met de roede dreigt of die daadwerkelijk gebruikt. Pepernoten
strooien, dat mag hij nog wél:

Alleen in België duikt Pieterman nog hier en daar angstaanjagend op in
de gedaante van de duivel zelf, meppend met een opgeblazen varkensblaas.

Op schilderijen van Jan Steen (1670), Jacobus

Dan wuurdt dae ouk wier good’.

- Sinterklaas, rijdend over de
daken, met in zijn hand een hart.
Uit: J. ter Gouw,
de Volksvermaken, p. 252.
En natuurlijk in het lied
Zoetjes gaan de paardenvoetjes:
’Zoetjes gaan de paardenvoetjes,
Trippel, trappel, trippel trap.
’t Is het paard van Sinterklaasje,
Stippe, stappe, stippe stap.
’t Schimmeltje draagt met gemak)
Sinterklaasje over ’t dak’
) 2x
In Venlo bestond er een liedje, waarin het paard van Sinterklaas lijdt aan
voetzeer:
’... En Sinterkloas zien paerd
Dat het ’n kwaoje voot,
En as me dao veur beejt

’Sinterklaas die goede heer,
Komt hier alle jaren weer,
Met de boot uit Spanje...’
’... Rijdt ermee naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje...’
Maar in Vlaanderen brengt Sinterklaas
’...drie appelkens van Condé...’
en in Venlo gaat hij terug naar nóg een andere
streek:
’... Gank oet rieje
Noa ’t landje van Picardie...’.
1 Hier wordt ’onze’ Sint Nicolaas verward met
Nicolaas van Tolentino, die leefde van 1246-1306;
zie: Kort: Die Patrocinien, 162-163.

GEBRUIKEN
Gulle gever
Sint Nicolaas staat bekend als de gulle gever, en
niet voor niets. Op zijn naamdag worden scholieren getrakteerd en deelt men honing, ’claescoeck’ en taartjes uit aan de kinderen. In
Utrecht krijgen de arme kinderen witbrood en
in 1427 en 1512 ook schoenen voor de koorknapen. In Amsterdam ontvangen de kinderen
rond 1400 van het kerk- en stadsbestuur wat
geld, snoepgoed en kleine geschenken en de
koorknapen eveneens kleren. Op de vooravond
van 6 december doet men inkopen op de
Nicolaesmarkt (tot 1836 op de sluis tussen het
Damrak en het Rokin), waar Sinterclaescoeck,
amandelbroodjes, honingkoek en marsepein te
koop zijn. Als speelgoed worden poppen
genoemd. Die avond ook trekken de kinderen in
optocht rond met Sint Nicolaasvaantjes.
Voordat ze naar bed gaan zetten de kinderen de
schoen, thuis en bij de petemoei (=peettante).

’... Een bromtol met een zweep erbij,
Een doos met blokken ook voor mij,
Twee schaatsen en een nieuwe pet,
Een letter van banket...’
En in een ander liedje:
’O wat pret zal ’t zijn te spelen
Met die bonte harlekijn;
Eerlijk zullen we alles delen,
Suikergoed en marsepein...’
Om de goedheiligman te laten weten dat je je
goed gedragen hebt, worden in Roermond en
Venlo in de achttiende en negentiende eeuw
brieven geschreven, niet aan de heilige zélf,
maar aan de ouders, met het verzoek om de
inhoud aan de Sint over te brengen. Zo is van
ca. 1840 een briefje bekend van ene M.E.H.
Engels, gericht aan haar ouders, molenaars op
de Onderste Houtmolen te Venlo:
’Geliefde Ouders!
De geschiktste tijd, waarop kinderen aan ouders
en vrienden hunne vlijt en vorderingen toonen,
is de St. Nikolaasdag. Ik neem ook deze gelegenheid te baat om U te doen zien welke vorderingen ik in het schrijven gemaakt heb. Mogte U
deze behagen dan ben ik zeker, dat Uwe gunstige
aanbeveling ter oore komt van St. Nikolaas, den
hartevriend der leergierige jeugd. In deze blijde
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hoop blijf ik Uwe gehoorzame dochter.’
Rijden
Evenals Sint Maarten rijdt Sinterklaas ’s nachts door de schoorsteen. De
schoorsteen toch is van oudsher dé verbindingsweg tussen de hogere
wezens en de gewone stervelingen en de ruime ouderwetse schoorsteen
boven de haard is steeds het gezellige middelpunt van het intieme huiselijke leven. Geen wonder dus dat de schoorsteen een grote rol speelt in de
toverwereld en dat tovermiddelen bij voorkeur dáár worden opgehangen.
Op die schoorsteen wordt in Limburg met krijt een ladder getekend om
het afdalen te vergemakkelijken. Onder die schoorsteen wordt op de
avond voor de verjaardag van de Sint de schoen of klomp gezet. En met
zijn tot boven aan toe beroete wand past de schoorsteen ook in het beeld
van de duivel. Als later de betekenis van de knecht als duivel verloren
gaat wordt het verhaal omgedraaid en krijgt de knecht zijn zwarte huidskleur door het veelvuldig op en neergaan door de schoorsteen. Want daarover bestaat geen twijfel: niet de Sint, maar de knécht brengt de gaven
door de schoorsteen in de gereedstaande klompen of schoenen.
Schoenzetten
Het gebruik om de schoen, klomp, een bord te zetten of een korfje, kousen, broekjes of rokjes op te hangen gaat terug op de legende van de drie
geredde dochters van de verarmde edelman. Nicolaas gooit ’s nachts zakjes met geld of iets dergelijke bij hen naar binnen. En die zullen in eerste
instantie gewoon op de kleren en het schoeisel gevallen zijn. In onze streken bestond dat schoeisel vroeger voornamelijk uit klompen omdat dat de
gebruikelijke voetbedekking was en gedeeltelijk nog is. Hier en daar worden nog papieren of houten scheepjes gezet.
In Venray en omgeving mag de schoen pas worden gezet op de zondag voor
Sinterklaas. In de tussenliggende dagen is een snee peperkoek meestal de
beloning van de Sint. Die klomp of schoen dient trouwens in de eerste
plaats om het voer te bevatten voor het paard van Sinterklaas: brood,
hooi, haver, aardappelen, wortelen of iets dergelijks, soms met een bakje
water. In België worden vaak echte lekkernijen voor Sint, Piet en het
paard klaargezet en voor Pieterman in elk geval een flesje bier.
Bij het zetten van de schoen werden en worden liedjes gezongen:
’Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne,
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
Wij grabbelen als muizen.’
’Sinterklaas is jarig,
’k Zet mijn schoentje klaar...’
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december niet achtergebleven om het feest van
Sint
Nicolaas
te
herden

breesestraat afgehaald, waarna het in optocht
door de Klooster-, Pontanus- en Maasbree-

ken. Omstreeks tien uur kondigde een voorrijder aan, dat Sint Nicolaas in aantocht was.
Omgeven van een prachtige erewacht te paard
en vergezeld van een schoone stoet engelen en
bedienden, deed Sint Nicolaas onder daverend
geschal van muziek zijn plechtige intrede in
Venray’. In die tijd ook werd ’pakjesochtend’
verschoven naar ’pakjesavond’.

sestraat gaat. Vanwege de felle kou is de route
aanmerkelijk bekort, om bij het Volkshuis te
eindigen, waar het feest wordt voortgezet. Tien
jaar later zijn het er zelfs ruim duizend, verdeeld over twee groepen (uit de St. Lambertusen St. Antoniusparochie). Omdat de modderige
wegen in Blerick zich daartoe niet zo goed
lenen en omdat het vaak slecht weer is, was
toen al enkele jaren afgezien van het houden

- Feestelijke intrede van Sinterklaas en zijn zwarte knecht in Venlo.
Uit: Mooi Limburg, d.d. 25-11-1939, p.8.

En als er ’s morgens iets in de schoen zit klinkt het:
’O, kom er eens kijken,
Wat ik in mijn schoentje vind...’
Op Sinterklaasmorgen vinden de kinderen vooral nuttige cadeautjes in
hun schoen want voor speelgoed is vaak geen geld: kleren, zakdoeken,
schoenen of een potlood. Het lekkers bestaat uit appels, peren of noten
en een krentenpop.
Intrede
Een ’intrede’ van Nicolaas op de vooravond van zijn feestdag is vanaf de
dertiende eeuw bekend, het eerst in Noord-Frankrijk, later ook in België,
Luxemburg en de Nederlanden, West- en Zuid-Duitsland, Zwitserland en
Duits-Oostenrijk. En daarbij verschijnt hij steevast met een roede in de
hand, als de bestraffer van de ’stouteriken’, vooral onder de scholieren.
Daarin is zijn patronaatschap van de leerlingen te herkennen. Maar daarom komt ook de andere kant naar voren: de beloning van de braven met
geschenken. Beide elementen vinden we in de middeleeuwse kloosterscholen terug. En wat ligt er nu meer voor de hand dan om de bovenaardse stok achter de opvoedkundige deur ook ’in levende lijve’ te laten
verschijnen? En al tijdens zijn (legendarische) leven had Nicolaas er blijk
van gegeven op meer plaatsen tegelijk aanwezig te kunnen zijn.

In Venlo brengt Sinterklaas, vergezeld van ’zijn
knecht ’Max’ met diens welgevulden zak’, op
zaterdagavond 5 december 1908 een bezoek
aan de kinderen van de gehuwde militairen.
Evenals het jaar daarvoor zijn die bijeen in de
kantine onder het genot van ’heerlijk dampende chocolade en speculatie’. Nadat Max pepernoten heeft gestrooid bezichtigt de Sint de
handwerkjes van de meisjes en de teken- of
knutselwerkjes van de jongens. Daarna worden
de cadeautjes door loting onder de kinderen
verdeeld.

Sinds de negentiende eeuw verschijnt Sinterklaas dan ook ’in levende
lijve’, met Zwarte Piet als zijn onafscheidelijke metgezel. De oudste vermelding van het moderne feest stamt uit Limburg en hetzelfde geldt ook
voor de jaarlijkse intocht. In 1920 is de rijtoer per koets door Venlo al een
gebruik en in 1888 staat in het blad ’Peel en Maas’ het volgende bericht
van de eerste intocht in Nederland: ’Venrays ingezetenen zijn den 6

Ook Blerick wordt door de Sint niet vergeten:
sinds ongeveer 1915 brengt hij bij de R.K.
Werkliedenvereniging in het Volkshuis (Tivoli)
een bezoek aan de kinderen. In 1925 doen daaraan zo’n 850 kinderen mee. Om 12 uur wordt de
goedheiligman met zijn knecht aan de Maas-

van een rondgang, hetzij te paard, hetzij per
auto of rijtuig, en voorafgegaan door de muziek.
In de liedjes klinkt dit bezoek ook door:
’... Hoort wie klopt daar kinderen
Hoort wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam?...
... Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Breng ons vanavond een bezoek...’
’Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht,
Want we zitten allemaal even recht...’
’Daar wordt aan de deur geklopt,
Hard geklopt, zacht geklopt...’
’... ’t Heerlijk avondje is gekomen,
’t Avondje van Sinterklaas...’

Gerechten
Rond 1800 zijn er nog zeker vier soorten gebak,
die onlosmakelijk met Sint Nicolaas verbonden
zijn: de Claeskoek, amandelbrood, honingtaart
en marsepein.
De vroegere honingtaart wordt van lieverlede
door veranderingen in de receptuur steeds
bruiner en taaier, waarmee de ons zo bekende
taaitaai is geboren. Deze lekkernij wordt in
allerlei figuren gebakken, maar een meisje een
taaitaaiman sturen is een spotternij die niet
altijd op prijs wordt gesteld omdat het aangeeft
dat het betrokken meisje nog steeds geen echte
vrijer heeft weten te strikken. Brokken taaitaai
dienen als strooigoed in de vorm van pepernoten, die pas na de Tweede Wereldoorlog worden
vervangen door de ons bekende kruidnoten.
Onder Claescoeck hebben we de ’klaasjes’ of
speculaasjes te verstaan: platte harde koekjes
in de vorm van mensen, ruiters en beesten,
maar ook (veel) groter, in de vorm van vrijers
en vrijsters. Dat Sinterklaasgebak vaak de vorm
van een man heeft werd vroeger toegeschreven
aan oude offergaven in de gedaante van goden
of aan hen gewijde dieren. Toch is het gebruik
van met name speculaas te verklaren uit de kerkelijk-pedagogische achtergrond van het
Sinterklaasfeest. Dit bakwerk mag in België,
Nederland en de aangrenzende delen van
Duitsland in de Sinterklaastijd niet ontbreken.
Het woord ’speculaas hangt nauw samen met
het woord speculator’ (= verkenner, een andere naam voor bisschop). Speculaas betekent
dus ’bisschopskoek’
Zo klinkt het in een sinterklaasliedje door:
’... Ben je steeds zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd,
Want dan brengt Sint Nicolaas
Fijn speculaas.’
In de jaren rond 1920 worden in Wychen ’duizenden Sinterklaasvormen gemaakt, snijden vaardige handen in het harde peren- of appelboomenhout de primitieve modellen van ruiters en varkens, vrijers en vrijsters, ontstaan de houten
negatieven van al die grappig-naïeve figuren,
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welke in hun voorstellingen nog immer het karakter van oude offerkoeken
hebben bewaard’.
In Venlo en omgeving kent men een heel speciaal soort koek: de boekmenkes of buikmannen. Dit zijn poppen van krentenbrood in de vorm van
een buikige man met een pijpje in de mond.
Amandelbrood kennen we eveneens nog steeds, maar dan onder de naam
van banketstaaf of -letter. De kern (de spijs) wordt nog steeds gemaakt
van amandelen, tenminste de échte... Meestal komt dit gebak voor in de
vorm van letters. Een afgeleide vorm is de letter, maar dan van chocolade.
Een gerecht dat we zeker niet mogen vergeten is
marsepein, een lekkernij, oorspronkelijk gemaakt
van suiker, gestampte amandelen en rozenwater.
De naam gaat terug op het Franse marcepain,
dat op het Italiaanse marzapane en dat weer op
het Arabisch mauthaban. Dit woord
betekent ’zittende koning’ en deze naam wordt
door de Saracenen gegeven aan een Byzantijnse
munt met een afbeelding van de zittende
Christus. De Venetianen noemen een munt in
1193 in navolging daarvan ’mattapan’. Later gaat
de naam over op een hoeveelheid, nl. een doos
met de inhoud van 1/10 mud.

Suikergoed en marsepein...’
’Hij is voor groot en klein
Voorzien voorzien van marsepein
En bergen, en bergen en bergen suikergoed
Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet...’
Een nagenoeg geheel verdwenen gebruik is het ’plakken’ of vergulden. In
vroeger dagen is het de gewoonte dat jongelui uit de buurt aan de vooravond van het Sinterklaasfeest bij de bakker tezamenkomen om de versgebakken claescoecken met amandelen en verguldsel te verfraaien. Deze
avond is voor de jongeren daarom de belangrijkste van het hele feest. Er
wordt gezongen en gedronken en dikwijls wordt
de avond besloten met een dansje. En dat alles
ter ere van de ’goed-hylick-maker’. Nicolaas
Beets beschrijft dit vergulden ook in zijn
Camera Obscura en De Génestet in zijn epos
De Sint Nicolaasavond. Al in Bredero’s dagen
hebben de ’mersepeinen herte’ met ’vrijers en
vrijsters’ de plompe duivekaters en varkenskoeken verdrongen. Desondanks is begin twintigste eeuw het gebruik van het plakken zo goed
als verdwenen als gevolg van de activiteiten
van ’hygiënisten’.

In de laatste lettergreep van het woord marsepein is ook het Franse pain (brood) te herkennen. ’Marse’ gaat mogelijk terug op de oorlogsgod
Mars. In de Romeinse kalender is de maand
maart aan hem toegewijd, en dat is de eerste
maand van het nieuwe jaar. Marsepein is dus volgens die uitleg ’nieuwjaarsbrood’. Marsepein
heeft vroeger veelal de vorm van een hart en op
de effen kant, die met een laagje witte suiker
bedekt is, zijn gekleurde figuurtjes aangebracht:
duifjes, een altaartje met vlammend hart, een - Beeld van St. Nicolaas uit de St. Nicolaas
kerk van Meijel (Maasland, 1620; lindehout
cupidootje etc. En vroeger schonk een verliefde
polychromie).
jongeman met Sinterklaas zo’n hart aan het meisje vanzonder
zijn dromen:
Uit: C. van Gerwen, St. Nicolaas, p. 62.
’... Dat hij, als verleden jaar,
Hartjes heeft en gardjes klaar.’
En waar marsepein nogal aan de dure kant is, worden van suiker of
fondant (borstplaat) harten gemaakt, of andere vormen.
’... Wie zoet is krijgt lekkers...’
’O wat pret zal ’t zijn te spelen
Met die bonte harlekijn.
Eerlijk zullen we delen
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heten ze vanaf dat moment, en dat heeft geen
gunstige klank!

Goedheiligman
De legende van de drie arme dochters leverde
Nicolaas zoals gezegd de titel op van ’goedheiligman’, een verbastering van ’goed-hylickmaker’ oftewel een goed-huwelijkmaker en het
patronaatschap van de huwbare meisjes. Die
roepen de goedheiligman dan ook aan:
’Sinter-Niclaas, waarde vriend,
Geef mij toch wat mij dient,
Mijn blommetje staat nu fijn in fleur,
Achttien jaartjes ben ik deur,
Het valt mij te lang,
Het valt mij te lang,
Wilt mij verhoren,

Of ik moet smooren,
Al mijn leven lang.’

Vroeger werd een speculaaspop of taaivrijer vaak gegeven aan oude vrijsters of ’jongedochters’ als vervanger voor de echte vrijer. Speculaas of
taaitaai was dus een geschenk met geplaag en spot als achtergrond. En
we zagen het al, een verliefde jongeman schenkt zijn uitverkorene een
marsepeinen hart met Sinterklaas. In de Belgische Voerstreek krijgen
ongetrouwde mannen die nog thuis bij moeders wonen op hun dertigste
verjaardag nog steeds een Sint-Nicolaaskaart toegestuurd. Sint-Niklazen

- Klaasomes op Ameland, gehuld in witte
lakens, blazend op hoorns en zwaaiend
met een stok.
Uit: D.J. van der Ven, Ons eigen volk,
tegenover p. 217.

Kinderbisschopsspel
De grote betekenis van Nicolaas’ patronaatschap voor leerlingen blijkt vooral uit het ’kinderbisschopsspel’. Hiermee wordt bedoeld het
in de Middeleeuwen bij de studerende jeugd
aan de klooster- en stiftsscholen geliefde spel,
waarbij een deel van de bisschoppelijke ambtsplichten door scholieren wordt overgenomen.
Die dossen zich daarvoor ook in bisschoppelijke
gewaden uit en worden door kapelaans - eveneens scholieren - vergezeld. De leerlingen van
de latere stads- en burgerscholen nemen dit
gebruik over en zo verbreidt dit fenomeen zich
over geheel West-Europa, waar het in bronnen
vanaf de tiende tot in de achttiende eeuw aan
te wijzen is. Oorspronkelijk wordt het feest van
de schoolknapen op ’vierde’ Kerstdag gevierd,

maar onder invloed van de legende van de
geredde scholieren wordt dit feest in de
dertiende-veertiende eeuw verplaatst naar
6 december of de vooravond daarvan, het eerst

bouw van een kloosterkerk bij de bestaande
Sint Nicolaaskapel. Deze kerk wordt in 1433
door de bisschop van Keulen wederom aan de
H. Nicolaas gewijd.

in Noord-Frankrijk, maar kort daarna ook in
Engeland en Duitsland. Ook in Nederland zijn
er sporen van terug te vinden: in Dordrecht in
1360 en 1363. In Oldenzaal wordt het spel nog
in 1673 opgevoerd. In onze omgeving is het spel
in elk geval bekend van Geldern (1492-1577) en
Xanten en Wesel (1526).

Behalve het schippersgilde heeft ook het gilde
der kooplieden of kramers in Venlo, waartoe
ook de manufacturiers behoorden, oorspronkelijk de H. Nicolaas tot patroon. In de negentiende eeuw heet de manufacturenwinkel van
Dungelhoeff aan de Vleesstraat ’Sint Nicolaas’.
Het kramersgilde heeft zijn gaffel (gildehuis)
aan de Lomstraat en wordt aangeduid ’waer het
bord van St. Nicolaas uithangt’. Daar worden op
Sinterklaasavond feestelijke verteringen
gehouden. Na de opheffing van de gilden blijft
dit huis zijn naam behouden; in 1798 is het een
herberg. Begin negentiende eeuw is het het
woonhuis van burgemeester en notaris De Lom
de Berg, daarna de brander Sax en later brouwer en hotelier Peter Huenges. Sinds 1989
maakt het deel uit van het complex van de
Zusters van Liefde tussen Grote Kerk- en
Lomstraat.

Broederschappen/gilden
Het patronaatschap van Sint Nicolaas van een
groot aantal verschillende beroepsgroepen
geeft ook aanleiding tot het vernoemen van
deze groepen naar de patroonheilige. Zo ontstaan er in heel Europa Nicolaasbroederschappen en -gilden, bijvoorbeeld in Parijs van de
juristen en advocaten, de schippers, vissers,
korenhandelaren en zelfs oliehandelaren. In
Venray is vanaf 1640 een Nicolaas- of koopliedengilde bekend, dat nog steeds bestaat. Ook
Weert kent een cremersgilde met Sint Nicolaas
als patroon, dat in 1652 een reglement ontvangt.
Venlo kent een Sint Nicolaasbroederschap.
In 1378 krijgt die van het stadsbestuur toestemming om buiten de stadsmuren ’op de
Laer’ een stenen kapelletje ter ere van de
patroonheilige te bouwen en een offerblok te
plaatsen. Drie jaar later schenkt het stadsbestuur nog een perceel grond voor die kapel aan
de Broederschap. Deze kapel bestaat nog in
1437. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de
schenking van 1381 betrekking heeft op een
gelijknamige kapel binnen de stadsmuren. In
1383 verkrijgt de Nicolaasbroederschap een
bouwplaats aan de Jaermacktstraat, de latere
Klaasstraat. Hier wordt een nieuwe Sint
Nicolaaskapel gebouwd, die in elk geval vijf jaar
later gereed is.
Lang heeft de broederschap niet meer bestaan:
na 1394 komen we haar niet meer in de bronnen tegen en in 1399 draagt de magistraat van
Venlo de kapel over aan Lubertus van Bommel,
prior van Sint Agatha bij Cuyk, ter stichting van
een nieuw Kruisherenklooster. De pastoor van
Venlo keurt deze stichting goed, evenals de

Klaasomes en Sinterklaasmannen
Een heel merkwaardig fenomeen is de
Nicolaasmaskerade op Ameland, vooral het
dorp Hollum. Op de avond van 5 december blijft
het donker in dat dorp. De sfeer is onheilspellend. Die avond zijn daar de Klaasomes de baas.
Tussen vijf en zeven uur ’s avonds verschijnen
ze als baanvegers op straat. Verkleed in een wit
laken jagen ze kinderen en vrouwen naar huis
en dat gebeurt lang niet altijd zachtzinnig. Het
is al eens voorgekomen dat een meisje in een
beerput werd gegooid. Een soort mannelijkheidsproef schijnt dat te zijn geweest. Tussen
zeven en acht is het pauze, dan kunnen de mensen zich desgewenst verplaatsen. Maar daarna
mogen vrouwen en kinderen zich absoluut niet
meer op straat vertonen want dan verschijnen
de omes weer, nu heel bont verkleed. Ze hebben
het recht om de open huizen binnen te gaan. De
Klaasomes zijn vooral vrouwonvriendelijk. Hun
gedrag is door de maskerade anoniem en de
vrouwen moeten zich goedschiks of kwaadschiks richten naar hun grillen. De omes mogen
zich vrijheden veroorloven die in het normale
leven van het eiland ongehoord zijn. De vrouwen stellen er daarom een eer in om Klaasomes
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te ontmaskeren: een behoorlijke afgang voor verklede macho’s. Iets dergelijke vinden we in Heusden in Belgisch Limburg, waar Sinter-klaasmannen rondwaren.
Vroeger werd dit fenomeen als een op de Germaanse mythologie gegronde volksvoorstelling gezien. Maar waarschijnlijker gaat dit terug op de
middeleeuwse voorstelling van Sint Nicolaas als ’wilde heere’, waarvan al
vanaf de twaalfde eeuw bewijzen voorhanden zijn. In deze ’wilde heere’ is
de duivel te herkennen die door de lucht een dodenleger aanvoert.
Klaaswijf in Venray
Ook een Klaaswijf is er bekend, bijvoorbeeld in Venray en omgeving. Daar
zag men vroeger ’sienterklaas mit zien vrow’ langsgaan: vaak een verklede man in oude versleten vrouwenkleren, met zwart gezicht en handen,
klompen aan en een pet of muts op. Soms voerde deze ook nog een duivel
met zich mee, ook zwart en met koeienhoorns op zijn hoofd. Die maakte
herrie met een ketting, schreeuwde en dreigde met een zak.
Verondersteld wordt dat dit teruggaat op de jachtgodin Diana. In de
Middeleeuwen wordt van haar verteld dat ze ’s nachts in het gezelschap
van goede vrouwen de huizen bezocht. Ze brengt er zegen als ze welkom
is. Maar volgens een oude legende heeft ze ooit ruzie gehad met Nicolaas.
En die won. Niet lang daarna worden alle daden van Diana aan Nicolaas
toegeschreven. Klaas brengt niet alleen zegen, maar weet indien nodig
ook te straffen. En daar heeft hij zijn helpers voor, de latere moren en huidige Zwarte Pieten. En op sommige plaatsen een (geketende) vrouw.
KARAKTER
Sinterklaas is de geschiedenis door langzaamaan van karakter veranderd.
Van oorsprong is hij de gulle gever van goeds en goederen, vooral voor volwassenen. Later komt zijn reputatie als kindervriend. De verlichte rationalisten van eind achttiende eeuw ontluisteren hem: ’geen kind gelooft
meer aan die Vent, die nergens leeft, die niemand kent...’. In de negentiende eeuw wordt het Sinterklaasfeest tot het feest van de opvoeders met
als doel de kinderen op het goede pad te brengen en te houden. Nicolaas
wordt een boeman, die zelf of via zijn Zwarte Piet met roede, rammelende kettingen en niet te vergeten de zak, kinderen bang maakt. Toch komt
hij ook op voor de minderbedeelden: er worden zelfs inzamelacties gehouden voor arme kinderen. De Sint past in de burgerlijke beschavingsidealen van die tijd. De persoon die een grote bijdrage heeft geleverd aan
deze ’nieuwe Sint Nicolaas’ was de Amsterdamse onderwijzer en lid van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Jan Schenkman (1806-1893)
met zijn beroemde prentenboek Sint Nikolaas en zijn knecht, dat vele
herdrukken zou beleven. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt
gehoorzaamheid een minder belangrijke deugd en verdwijnt dat boemanimago. De Sint wordt een kindvriendelijke, maar ook een beetje sullige
figuur. En hij ondervindt steeds meer concurrentie van een slap aftreksel,
de kerstman.

136 BUUN

LITERATUUR

F.H.M.C. Adriaens, De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg
(Nijmegen 1956) (GAV: TSW 330/2).

‘Nicolaas van Myra’, in: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, deel 17
(Hasselt/Den Haag 1977) 248 (GAV: Studiezaal).

Almanak voor de beschaafde jeugd (1798).

‘Nicolaas van Myra’, in: Winkler Prins Encyclopedie, 6e druk, deel 14
(Amsterdam/Brussel 1952) 498 (GAV: Studiezaal).

J.P. Bik, Feest- en vierdagen in kerk en volksgebruik I: Rond het hoogtij van
Kerstmis (Velsen 1956) (GA Venlo: 444G41).
‘Boeken Sinterklaas nu veilig in archief Venray’, Dagblad De Limburger, 29-1-2000,
blz. A5.

SINT OF SANTA?
In veel protestant geworden gebieden wordt Sint Nicolaas door een andere gaven uitdelende figuur vervangen. Zo neemt hier en daar de knecht
deze taak zelfstandig over. Ook ontwikkelt zich een figuur die aan de vooravond van Kerstmis verschijnt, om te laten zien dat alle aardse goeds niet
van een heilige komt maar van Christus. Daarmee wordt Kerstmis het
schenkfeest bij uitstek en daarmee ook is de kerstman geboren, die in
Engelssprekende landen nog wel de naam Santa-Claus behoudt.
Al in de negentiende eeuw begint het aantal kerstadvertenties in de
Nederlandse kranten sterk te groeien. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is
Santa een redelijk geaccepteerde figuur. Eind jaren zeventig maakt het
kerstfeest zelfs een revival door met recordverkopen van kerstbomen en
kerststallen. In 1989 overtreffen voor het eerst de cijfers van de kerstinkopen die van Sinterklaas. Vanaf dat moment dateren de ongeruste artikelen in de pers over een mogelijke teloorgang van het Sinterklaasfeest.
Als schuldige wordt daarbij steevast de commercie aangeduid, vooral het
grootwinkelbedrijf dat al eind november of vaak al veel eerder de etalages
in kerstsfeer brengt. De kerstman zou ons met andere woorden door de
strot worden geduwd.
Om het Sinterklaasfeest te laten overleven komt het in België tot de
oprichting van een Sint Nicolaas Genootschap en in ons land tot een
Nationaal Sint Nicolaas Comité. Ook verschijnen er cultuurhistorische
studies over het feest, worden er cursussen Sinterklaasdichten georganiseerd en wordt jaarlijks de Zilveren Pepernoot uitgereikt voor belangrijke
initiatieven om de Sint te behouden. In verschillende plaatsen in
Nederland wordt de kerstman tot persona non grata verklaard of mag hij
pas ná 6 december ten tonele verschijnen. In België wordt in 1993
een ’pact der gevers’ gesloten: Sinterklaas mag pas verschijnen op 12
november als Sint Maarten zijn werk heeft gedaan en de kerstman mag op
zijn beurt pas actief worden op 7 december. Misschien weet Sinterklaas
juist wel vanwege de verdrukking te overleven.
Hoewel de bekende uit Venlo afkomstige volkskundige Schrijnen rond
1920 beweert dat er in ons land slechts plaats is voor één winters
geschenkenfeest, zijn zowel Sint als Santa op dit moment zeer populair en
blijken ze goed naast elkaar te kunnen bestaan. Daarbij past wél een duidelijke rol- en taakverdeling, waarbij de kerstman niet te vroeg mag ver▼

In Vlaanderen heeft het Sinterklaasfeest zijn traditioneel karakter behouden. Daar géén intochten en géén pakjesavond. Wél de mysterieuze Sint

die ’s nachts pakjes in de huiskamer doet belanden. Maar dan alléén voor
de kinderen. En in België wordt de Sint ook nog steeds ingezet bij inzamelacties om het kroost van minderbedeelde ouders geschenken te
geven. Dat gebeurt trouwens in de dertiger jaren van de vorige eeuw ook
in Venlo: in 1931 wordt in een aantal kerken een inzameling gehouden
om ’het allernoodzakelijkste te geven aan vele behoeftigen, ook aan dezulken die in stilte lijden’.
En in datzelfde jaar doen de kinderen van weeshuis Nazareth in Venlo via
een open brief een beroep op de goedgeefsheid van de Venlonaren.
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‘

arjan ligt ziek in bed.
Je moet het met mij
alleen doen,’ zegt hij
droogjes aan de voordeur.
‘Verdomme’, denkt de interviewer, ‘nu moet ik nog een
keer terugkomen’. De bedoeling was namelijk een
gesprek met Cor én Marjan
van Leipsig over hun leven
in het amateurtheater. Over
De Garage in Venlo, een
podium voor amateurspelers dat beiden tien jaar
geleden hebben opgericht
en nu achter zich hebben
gelaten. Maar als de interviewer om half een ‘s
nachts het huis weer verlaat, heeft hij zojuist besloten dat zijn verhaal is voltooid. Over Cor van
Leipsig. Over de kwetsbaarheid en de erotiek van
het toneel. Over het verkennen van de eigen grenzen - in de meest vergaande vorm. Over zijn vrouw
Marjan die vele hoofdrollen
speelde, in tegenstelling
tot hemzelf.
‘Je bent publieksgeil, daarom ga je op de planken
staan. Toen ik op de middelbare school zat, vond ik
het al leuk veertig kinderen
toe te spreken. Of prins
Carnaval zijn, dat was voor
mij fantastisch. De grootste
moppentappers aan de bar
krijgen op een podium nog
geen twee woorden uitgebracht. Heb ik geen moeite
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mee. Het podium heeft een
magie: je wilt koste wat
koste niet afgaan, maar dat
moment zoek je wel steeds
op. Het moet de kick van
het motorrijden zijn: met
tweehonderd
kilometer
door de bocht en toch weer
veilig op het rechte stuk
komen.
Het is de strijd om niet op
je bek te gaan tegenover
een publiek dat de veiligheid van een anonieme
stoel heeft verkozen. Een
afgang is gruwelijk. Vergeet
niet dat ik maar een amateur ben, met een baan,
met een gezin, met buren
die naar een stuk komen
kijken waarin je speelt.
Neem de NRC-recensent
die dit jaar over de
Passiespelen heeft geschreven. Sta je daar op
het toneel in de Doolhof,
twee jaar lang heb je je uitgesloofd om dat te bereiken. Hij komt je bekijken met toevallig een slechte
dag - en zet je daarna voor
heel Nederland te kakken
in een zeikerig stukkie. Dat
is de kwetsbaarheid waar ik
op doel. De keerzijde is als
je merkt dat mensen van je
genieten, de keren dat het
gelukt is, zijn de mooiste
momenten uit mijn leven.’
De eerste keer optreden,
eind jaren tachtig. Vooral
dankzij de inspanningen

van het echtpaar begon
het gemeenschapshuis aan
de overkant van hun straat
in Venlo-Zuid te broeien
van theater. ‘Grimmig’ heette dat eerste stuk dat we
met enkele mensen zelf
bedacht, onder wie de nu
bekende toneelschrijver
Peer Wittenbols. We hebben het onder andere gespeeld bij de Parkfeesten
op de laadbak van een
vrachtwagen. Het ging over
de gebroeders Grimm die
elkaars teksten afkraken en
vervolgens het compromis
bedenken om voortaan alle
sprookjes te ondertekenen
met ‘Gebroeders Grimm.’
Nu zou ik mijn eigen spel
daarin niet meer aan kunnen zien. In mijn herinnering kwam er toen geen
enkele tekst uit alsof die
van mezelf was. Pas later
heb ik geleerd de haperingen en pauzes erin te brengen en mij de woorden
eigen te maken.’
Altijd speelde hij samen
met Marjan die vrijwel
steeds een grote rol kreeg
van de regisseur, terwijl hij
zelf deze zomer pas zijn
eerste hoofdrol speelde.
‘Het was heerlijk om met
haar te spelen, soms zaten
we na een repetitie nog tot
één, twee uur ‘s nachts
door te bomen over een
tekst. Maar zij was de bete-

re speler. Daar kan ik niet
omheen.’
De eerste vrije productie.
Een zelf bedacht stuk in de
Garage. ‘Ik had een kleine
rol als portier, Marjan de
hoofdrol. Ik kan me nog
goed herinneren dat de
erotische spanning met
haar mannelijke tegenspeler maar niet van de grond
kwam tijdens de repetitie.
Het was vlees noch vis. Na
enkele keren heb ik tegen
hem gezegd dat hij haar
een keer bij de tieten moest
pakken. Ja, dat deed hij vervolgens, wat ik niet prettig
vond. Maar de scène had
het nodig. Het mooiste was
dat ze elkaar tijdens de première nog niet eens aan
hoefden te raken om de
erotiek te laten ontstaan.’
Tien jaar geleden ontstond
het Theater de Garage in
Venlo-Zuid, een vast podium voor amateurspelers
dat de stad op dat moment
nog ontbeerde. Tussen de
vergaderingen en het regelen van randvoorzieningen
blijven beiden hun stukken
spelen.
Het toneelstuk dat het
meest diep invrat bij de
Venlonaar: ‘De drie Zusters’
van Tsjechov, drie jaar geleden onder de veeleisende
regie van Gerry Abels. Zij
leidde de spelers tijdens de
repetitie naar al hun mogelijke grenzen, niet alleen
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losmaken, maar bedacht
zich. ‘Nee, dit kan ik niet’,
zei hij. Dat was prachtig,
Marjan had hem klein
gekregen.’
Bovenstaande beschrijving
roept associaties op met
een psychologisch experiment uit de jaren zestig:
een proefpersoon die met
woorden wordt gedwongen
een steeds hoger voltage
stroom toe te dienen aan
iemand anders achter een
verborgen scherm.
Sommige proefpersonen
gingen heel ver.’ De Venlonaar moet even nadenken
over de vergelijking. ‘Ja...
maar als een regisseur het
van je vraagt, verleg je grenzen, dat doe je gewoon.
Het is belangrijk dat je een
blind vertrouwen hebt in de
regisseur. In dat stuk was
het belangrijk dat we het
slechte in onszelf naar
boven haalden; we moesten de SS’er in onszelf wak-

ker maken. Er zijn ac-teurs
die dat niet kunnen;
iemand de grond in trappen. Van mezelf weet ik
inmiddels dat ik het wel
kan, met hetzelfde vuur als
waarmee ik komende zondag voor het laatst de
Bergrede speel. Nee, ik
geloof niet dat iemand aan
de repetities van ‘De Drie
Zusters’ emotionele schade
heeft overgehouden. Wat
Abels betreft, ze is een bijzondere regisseur met een
gigantische liefde voor
mensen. Maar ze vindt mij,
denk ik, niet zo’n goede
speler. In elk geval niet
goed genoeg voor een
hoofdrol. Net als al die
andere regisseurs. Allen
hadden ze de overtuiging
dat ik de rol niet kon dragen, hoewel ik steeds mijn
ambities hebben laten
doorschemeren. Eenmaal
kreeg ik wel de hoofdrol,
maar toen werd het stuk

afgeblazen omdat er conflicten waren. Enkele maanden later kwam het alsnog
van de grond, maar toen
had de regisseur een ander
de hoofdrol gegeven.’
Filmregisseur Ben Verbong
was de eerste uitzondering.
‘Bij de auditie liet hij me
een monoloog uit de
Mensenhater spelen. Ik
voelde dat hij alles wat ik
deed in de gaten hield; mijn
kijken, hoe ik een sigaret
opstak, mijn uitstraling.
Nadat ik klaar was, had ik
de hoofdrol. Onvoorstelbaar. Binnen de amateurwereld kreeg ik steeds te
horen: ‘Heeft Verbong jou
uitgekozen??!!’ Zelf had ik
enorme twijfels. Waarom
kiest hij wel voor mij? Was
het mijn kop die voldoet
aan het ikoontje van Jezus?
Of had Verbong het vertrouwen dat hij elke speler
zover kon krijgen als hij
wilde?’
Verbong had hem gezegd
dat hij zichzelf moest spelen. De uitwerking daarvan
nam iemand anders op
zich: ‘Heel eerlijk moet ik
zeggen dat Marjan mijn
grootste
regisseur
is
geweest voor de Passiespelen. Zij zei vooraf: ‘Ik
laat je niet afgaan, al moeten we dag en nacht werken
aan de rol. Ze gaf me het
vertrouwen, vertelde dat ik
zo’n mooie gebaren had,
dat ik altijd enthousiast
ben, dat ik elk verhaal sappiger weet te maken dan
het is. Die woorden heb ik
meegenomen naar de repetities.’
Daar was het zoeken naar
het krachtige spel dat Jezus
zijn
geloofwaardigheid
geeft. ‘Ik ben een slow starter’, bekent de hoofdrolspeler van de Passiespelen
2000. ‘Terwijl Kitty (Maria
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Magdalena, RL) haar belangrijkste scène, die met Judas,
bij de eerste repetities vrijr h e i d v a n e
wel meteen in haar vingers
had. Dat kan ik nooit, dacht
ik bij mezelf. Ik heb minstens dertig weken nodig
om daar uit te komen. De
rol zit me nu als gegoten.
Een voorbeeld. Toen minister Netelenbos naar een
voorstelling kwam, had ik
Judas vooraf ervan overtuigd dat ik dadelijk het
woord ‘trekken’ in de zin
‘verzamelt u daarna, dan
trekken we vandaag nog
naar Jeruzalem’ zou vervangen door ‘carpoolen’. Tijdens het spel hield ik bij dat
woord een pauze van drie
seconden, gaf Judas een
knipoog en zei mijn norma-

le tekst. Als je dat durft, heb
je zelfvertrouwen. Voor hetzelfde geld zit ‘carpoolen’
eer nzo in agebakken
m a tdat
e jeu der
verspreking eruit flapt.
Maar zelfs nu, na twee jaar,
heb ik nog het gevoel dat er
kwartjes vallen, dat ik de
diepere betekenis van een
zin kan doorgronden. Het
houdt nooit op.’
De Jezusvertolker is lyrisch
over zijn ervaringen bij de
Passiespelen.
Woorden
stromen als een waterval
uit zijn mond. De première
is de ontlading geweest van
een geschiedenis van een
toneelspeler, een geschiedenis die een wending had
genomen. ‘Dag en nacht
ben je bezig met de rol. Het
idee fokt je op, neemt je

mee naar bed en laat je
opstaan. Dan komt het
moment van de premiëre.
Daarna de bevrijding achter
de bühne. Ben zei dat het
goed was gegaan. Wat ik op
dat moment het liefst had
gewild? Ik was intens gelukkig, maar dat gevoel kun je
niet met 450 mensen
delen. Daarom had ik op
dat moment vijf minuten
alleen willen zijn met
Marjan. Maar er was op dat
moment in de mensenmassa geen ruimte voor dat
gigantische geluk, zoals
toen onze eerste zoon was
geboren. Nadat al het
bezoek is verdwenen; de
eerste nacht alleen met
mijn vrouw en mijn kind.
▼

van hun spel, maar ook
ethisch en erotisch. ‘Een
meisje speelde dat ze verliefd op me was. Op een
bepaald moment stond ze
alleen in de kamer met een
kort rokje aan. Daarna
kwam ik aanstormen, gleed
over de vloer en kwam tussen haar benen tot stilstand om met een grote
lolly langs haar benen te
wrijven. Ja dat ging ver, want
ik lig daar niet met de
afstandelijkheid van een
dokter, maar als een man
van vlees en bloed. Maar
echt, het was in het spel de
enige logische stap op alles
wat er aan vooraf was
gegaan. Dan accepteer je
dat als speler. Het meisje
had trouwens gewoon een
onderbroek aan, dus zoveel
was er ook niet aan de
hand.’
De repetities van ‘De drie
Zusters’ waren nog verder
gegaan. ‘Een vrouw werd in
het midden gezet en daarna
moesten twee mannen
gaan staan met de opdracht om haar grenzen op
te zoeken. Dan zeg je tegen
haar: ‘Wat moet je nu met je
communietietjes?’ Dat is
heel gevaarlijk... want ergens meen je dat. Hoe leg
je na de voorstelling uit dat
het niet gemeend was.
Onmogelijk. Steeds weer
iemand anders was het
slachtoffer. Ook ikzelf, maar
ik kan me niet meer precies
herinneren wat ze bij me
uitgehaald hebben. Er was
een meisje waar je alles
tegen kon zeggen en dan
begin je haar uit te kleden
totdat je bij het kledingstuk
komt waar haar grens ligt.
Een man, de grootste
macho, bracht het zover
dat hij bovenop Marjan lag
en haar blouse uittrok,
daarna wilde hij haar bh

Linker pagina: Marjan en Cor van
Leipsig.

Rechts: Cor als Jezus in de Tegelse

Passiespelen.
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Een blazoenblazer kondigt de
apocalyptische apotheose aan
van de Passiespelen 2000. Ik
speel Jezus. Terwijl de grimeur mij besmeurt met
theaterbloed concentreer ik
me op wat komen gaat.
Zodadelijk zal ik het kruis op
mijn schouder nemen en de
oversteek van tweehonderd
meter maken met links 3500
toeschouwers op de tribune
en rechts vierhonderd acteurs
op het boventoneel. Zojuist
heeft Judas een verbaal pak
slaag gekregen van Maria
Magdalena: 'Waarom jij?
Waarom nu uitgerekend jij?'
Dat dit een linkse hoek was, is
duidelijk te zien aan de manier
waarop Judas afgaat.
Wezenloos, zweverig bijna,
passeert hij mij. We begroeten elkaar met onze ogen. We
glimlachen, slaan onze handen
tegen mekaar en voelen ons
hart kloppen in onze vingertoppen. We hoeven niets te
zeggen. Ik zie de tranen die hij
durfde te vergieten. Op de
achtergrond barst het feest
los. 'Oh Fortuna' uit de
Carmina Burana van Carl Orf
overspoelt de tribune. Judas
af , Jezus op. Ik ben moe en
voel me oud, hoewel ik me
vanmorgen nog jong was.
Ik gluur door de bomen naar
de 3500 mensen die voor de
zoveelste keer het uiterste
van je vragen, je willen zien lijden, je kwetsbaarheid opeisen. Ze willen de lichamelijke
pijn zien van de martelgang
naar Golgotha. Ze willen de
geestelijke pijn zien van de
menselijke eenzaamheid; en
ik ga het hun geven.
De laatste tonen van 'Oh
Fortuna' sterven weg, voor
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Cor van Leipsig, 'Jezus' in de Tegelse
Passiespelen

COR VAN LEIPSIG

'n Zomerdag in 2000
Plaats: De Doolhof in Tegelen
Tijd: half vijf 's middags

mij het teken dat het moment
suprème is aangebroken. Ik
neem het kruis op en sleur
het door het zand. Gebukt
onder de 75 kilo abachi-hout
realiseer ik me wat deze
enscenering, deze regievondst, voor een uitwerking
moet hebben op de tribune.
Ik mag de eenzaamheid spelen, visualiseren, die zij voelen. Zij mogen denken wat ze
willen, maar in hun geest
begint in het allergeheimste
binnenste iets te borrelen en
heel langzaam komt het weggestopte verdriet naar de
oppervlakte drijven. Geconfronteerd met de keiharde
tegenstelling tussen het
boven- en benedentoneel
kunnen velen niet anders dan
hun verborgen emoties, persoonlijk verdriet met tranen
uiten.
Ik denk dat het geheim dat
ieder op dit moment diep in
zijn hart voelt, niet of moeilijk
onder woorden te brengen is.
Dat is de kern van de boodschap. De boodschap van de
Passiespelen 2000.
Een koude rilling golft van rij
naar rij over de tribune. Dat
voel ik. Ik voel de stille eerbied voor hetgeen zich voor
hun ogen afspeelt.
Beneden sjok ik door. Nog
tien meter voor de volgende
val. Er waait heel even een
briesje, de adem van een
wonder, door de Doolhof...
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ONSCHULD EN BOETE

ONDER EEN DAK VAN

D o o r Ke e s Ve r b e e k

KloosterBethanië 1918.

KAYSER

OP 14 SEPTEMBER 1914
TREKT EEN MERKWAARDIG GEZELSCHAP VAN LANDVERHUIZERS, BELADEN MET BEELDEN EN
KRUISEN OVER DE
KALDENKERKERWEG
IN VENLO NAAR CAFÉ
DE RUSTPLAATS.
DAARMEE IS - IN HET
CAFÉ - HET EERSTE
KLOOSTER VAN DE
DOMINICANESSEN
VAN BETHANIË EEN
FEIT. HET ÉCHTE
KLOOSTER - ONTWORPEN DOOR JULES
KAYSER - STAAT ER
RUIM EEN JAAR
LATER. EEN VERHAAL
OVER DE KOMST VAN
DE ZUSTERS NAAR
VENLO.

Enige maanden geleden liep ik in Roermond een winkel
voor tweedehands boeken binnen en vond er de vijfde
druk van Het Huis zonder Tralies van zuster Alcide Postel,
over de geschiedenis van de zusters dominicanessen van
Bethanië.
Op het terrein van Bethanië lag van 1947 tot 1982 een
tehuis voor meisjes met opvoedingsmoeilijkheden,
Huize Lataste. Ik ben jarenlang als maatschappelijk werker aan dit tehuis verbonden geweest en had geregeld
met de zusters te maken. Over de geschiedenis van het
klooster wist ik wel een en ander, maar ik had me er
nooit echt in verdiept.
Voor vijftien gulden werd ik de nieuwsgierige eigenaar
van het boekje, waarvan het Venlose Gemeentearchief de
eerste en derde druk, beide geïllustreerd, in bezit heeft.

Het Huis zonder Tralies heeft niet direct betrekking op het
kinderbeschermingswerk van de dominicanessen. Het
behandelt de wordingsgeschiedenis van de congregatie,
haar idealen, haar verspreiding over de wereld en haar
tumultueuze komst in 1914 naar Venlo.
De naam van de auteur, Alcide Postel, is het pseudoniem
van zuster Magdalena Nouwen, jarenlang assistente van
de generale overste en overleden in 1975. Het gebruik
van de schuilnaam is, volgens mijn zegsvrouwe in de
congregatie, een uiting van bescheidenheid.
De congregatie der dominicanessen van Bethanië wordt
in 1866 opgericht door de Franse pater Johannes Jozef
Maria Lataste. “Vader Stichter”, zoals sommige zusters
hem liefdevol noemen, is de jongste zoon van een welgestelde lakenkoopman uit het Zuid-Franse Cadillac. In
1832 ziet hij het levenslicht en als zevenjarig jongetje al
geeft hij te kennen priester te willen worden. Hij treedt
toe tot de orde der dominicanen in 1857. Vijf jaar later
legt hij de kloostergeloften af.
Als jong priester bezoekt Lataste de vrouwengevangenis
in zijn geboorteplaats om er retraites te leiden, gewetensonderzoek en gebedsdiensten voor de vele tientallen
gedetineerden. Bijna alle vrouwen gaan te biecht en vrijwel allemaal vertrouwen ze hem hun angst toe over hun
terugkeer straks - na het uitzitten van hun straf - in de
samenleving: “Waarheen dan? Wie wil mij? Een, die
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gezeten heeft! Zal niet altijd de gevangenislucht mij bijblijven? Zal niet altijd wantrouwen en verachting mij
blijven vervolgen? En in die omstandigheden, zal ik dan
toch de kracht hebben staande te blijven?”
Al snel rijpt bij de jonge Lataste het idee van herkansing
voor degenen die niet slechts hun straf uitzitten maar
ook oprecht berouw tonen. Hij kent kloostergemeenschappen waar deze vrouwen kunnen toetreden.
Nergens echter kunnen ze volwaardig lid van de orde
worden omdat “de voortdurende en volmaakte eerbaarheid, die de H. Maagd eist van deze arme dienstmaagden, een onoverbrugbare afgrond is tussen haar en de
boetelingen, die haar worden toevertrouwd”. Nergens is
de rehabilitatie compleet en dat steekt Lataste. Hij eist
gelijkwaardigheid: “onschuld en boete verenigd in een
innige liefde-omhelzing om Hem” in een huis zonder
tralies.
In augustus 1866 is het zover en nemen de eerste zusters
dominicanessen van Bethanië hun intrek in een oud kasteeltje in Frasne, oostelijk van Dijon. Pater Lataste overlijdt nog geen drie jaar later, op 10 maart 1869.
VLUCHT UIT FRANKRIJK.

In Nederland is het pater Willigis M. Erren, die dertig
jaar na Latastes overlijden eenzelfde ideaal opvat. De
overste in Frankrijk durft het echter nog niet aan een buitenlandse vestiging op te richten. Eventuele kandidaten
moet de pater maar naar Frankrijk zenden. De eerste, de
dan achtentwintigjarige Katharina Korschilgen uit
Keulen, vertrekt in 1903.
Zuster Alcide noemt het “een heldenmoedig offer om
niet alleen haar familie, maar ook haar vaderland te verlaten en in de hoop op een ‘mogelijke stichting’ in het
eigen land, zich te begeven in een omgeving, wier
gebruiken averechts staan tegenover die, waarin men tot
nu toe is opgevoed, en wier taal men niet eens verstaat,
laat staan, kan spreken”.
Al spoedig volgen er meer novicen, in de hoop ooit een
klooster in eigen land te kunnen betrekken.
In 1913 wordt pater Willigis prior van de paters dominicanen in het klooster Transcedron in Venlo. Hij blijft ijveren voor een Nederlandse vestiging van de dominicanessen en al op 1 augustus 1914 koopt hij - daartoe in
staat gesteld door een anoniem blijvende “weldoenster”een stuk grond boven op de hei op de hoek van
Beckersweg en Kaldenkerkerweg, waar van oudsher
café De Rustplaats is gevestigd.
Diezelfde dag breekt met de oorlogsverklaring van
Duitsland aan Frankrijk de Eerste Wereldoorlog uit en
dat heeft ook voor de dominicanessen vérgaande gevolgen. Dertien buitenlandse zusters, novicen nog, kunnen
niet in Frankrijk blijven. De enige mogelijkheid is uit te
wijken naar België, waar inmiddels te Brasschaet wel
een zustervestiging is gesticht. Overste Marie Alphonse
begeleidt de meisjes. Bagage mag niet mee van de autoriteiten. Het hoogstnodige gaat mee in kleine rugzakjes.
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Met de nachttrein reist het
gezelschap van Besançon
over Dijon naar Parijs
waar het een zwaar
bewaakt en gebarricadeerd Gare du Nord aantreft. De loketten zijn
dicht en alle treinverkeer
is gestremd. Daar staan ze
midden in Parijs. Naar
België is geen verkeer
meer en teruggaan is
onmogelijk. Moeder overste weet niettemin kaartjes te bemachtigen en eindelijk, ‘s avonds laat vertrekt er dan toch een trein
naar het noorden.
Bij de grens nieuwe
schrik! Pascontrole: “De
Franse soldaten met opgeheven bajonetten joegen
ons geweldige schrik aan!
We beefden van angst
voor de sombere gezichten, de doorborende ogen
der wachtposten. Nog
nooit in ons leven hadden
we zo gebeden als in die
uren.” Ze mogen verder
en arriveren laat in de
middag bij het klooster
van Brasschaet. Aan de
voorkant liggen soldaten,
aan de achterkant krijgen
ze geen gehoor. Het is 4
augustus, feestdag van de
heilige Dominicus: “Zou
onze Orde-Vader zijn kinderen vergeten?”
Ten einde raad besluiten

Café De Rustplaats, kort nadat de

zusters er hun intrek hebben geno-

men.

Pater Lataste.

Novicen (met witte kappen) tijdens

professieceremonie

Rechts: Jonge zuster kort voor zij
het habijt ontvangt.

de zusters onder de omheining door een gat te graven.
Een groot gat, vanwege het postuur van moeder overste,
die vervolgens met een smoes langs de soldaten komt en
bij de voordeur aanbelt.
Hartelijk is het welkom dat de Belgische medezusters de
vluchtelingen bereiden, maar lang duurt de vreugde
niet. Op de avond van 6 augustus laat de burgemeester
hen weten dat alle Duitsers in het klooster - ook de
vluchtelingen - nog die nacht Antwerpen moeten verlaten, “anders zouden wij gevaar lopen te worden neergeschoten”. Er zit weinig anders op dan naar Venlo te vertrekken, waar vijf dagen eerder pater Willigis een bouwland met café heeft gekocht.
Zo arriveren de - inmiddels tweeëntwintig - vluchtelingen op vrijdag 7 augustus in een open veewagen “juist
bij het luiden van het middag-Angelus” in Venlo, het
“...stille stadje, waar men van geen oorlog scheen te
weten”.
Hun eerste bestemming is Transcedron, waar pater
Willigis hen met gemengde gevoelens ontvangt. De
komst van de zusters brengt zijn lang gekoesterde ideaal

De geschiedenis van de zusters dominicanessen
van Bethanië kent verschillende versies als het
gaat om de nationaliteit van de gevluchte zusters. Behalve de diverse edities van Huis zonder
Tralies schrijft zuster Alcide ook Verborgen
Werelden dat eveneens geschiedenis en werken van de congregatie vertelt. In dat laatste
boek staat over Venlo “...het stille stadje, waar
men van geen oorlog scheen te weten; de vrijheid waarmee we hier Duitsch konden spreken,
het klare vredige Angelus-luiden...”. De derde
druk van Huis zonder Tralies geeft geen indrukken weer over Venlo. Mijn vijfde druk doet dat
wel, maar daarin is de passage over het Duits
spreken weggelaten.
In mijn uitgave zijn het de “buitenlandse zusters” die Frankrijk en later België moeten verlaten, terwijl het in de andere uitgaven duidelijk
om de Duitse zusters gaat.
In Werelden en de derde druk van Huis schrijft
zuster Alcide, dat de zusters wellicht naar hun
familie “in Duitsland” moeten doorreizen in
afwachting van het vrijkomen van De
Rustplaats. In de vijfde druk van Huis keren ze
alleen maar terug naar familie; de woonplaats
blijft achterwege. De verklaring van deze verschillen ligt voor de hand. De vijfde druk van
Huis zonder Tralies is van kort na de Tweede
Wereldoorlog. Kennelijk vindt zuster Alcide het
in het door de oorlog gehavende Nederland
verstandiger de Duitse wortels van de congregatie te versluieren.
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Achterzijde van het klooster met

links de kapel.

Weten de Venlonaren inderdaad van geen oorlog, zoals
zuster Alcide schrijft? Schijn bedriegt! De Nieuwe
Venlosche Courant van die dagen staat bomvol politiek
en oorlogsnieuws. Telegrafische berichten uit alle uithoeken van Europa vullen al dagen de kolommen. De
internationale spanning is te snijden. Nog diezelfde
zevende augustus dat de zusters in Venlo arriveren,
komen uit Antwerpen ‘s avonds op het station “nadat
tusschen Duitschland en België eene vijandige houding
was ingetreden” zeventienhonderd personen aan “van
Duitschen nationaliteit afkomstig”. Er is geen spoorverbinding meer en de oosterburen moeten maar zien te
voet Kaldenkerken te bereiken. Aan de komst van de
tweeëntwintig Duitse nonnen die middag wordt door de
pers geen ruchtbaarheid gegeven.

SAUSKOM MET WIJWATER.

Ruim vijf weken na hun komst in Venlo is De Rustplaats
zo ver in gereedheid gebracht dat de zusters er hun
intrek kunnen nemen. “Dien middag van 14 September
1914”, schrijft zuster Alcide “trok een vreemde stoet de
aandacht van de voorbijgangers op de Kaldenkerkerweg. Beladen met beelden, kruisen en andere geschenken voor de nieuwe kapel, bereikten de zusters na een
half uur lopen hun nieuwe huis!” Weer heeft de redacteur van de Nieuwe Venlosche het te druk met het oorlogsnieuws om op te merken wat er in de stad gebeurt.
De zusters niettemin zijn blij met hun onderkomen. Een
kamer is in gebruik als kapel. In de keuken wordt niet
alleen voor de zusters maar ook voor de inwonende
moeder met drie kinderen gekookt. De varkensstal is
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tevens waskeuken. De
voormalige
koeienstal
doet dienst als refter,
woonkamer, sacristie, zitkamer van moeder overste, kapittelzaal en ‘s
nachts als slaapzaal.
Verdere slaapgelegenheid
is er onder het gehavende
pannendak. “De parapluie stond altijd klaar
naast het bed, want regen
en sneeuw hadden vrije
toegang.” Wijwater wordt
gesprenkeld met een oude
verfkwast en een sauskom dient als wijwaterbakje. Maar, wat deert hen
de ongemakken! “Een
rustig geweten is het beste
slaapmiddel!”
Ruim een half jaar na de
vlucht uit Frankrijk en
België wordt op 30 april
1915 de eerste steen
gelegd voor het klooster,
dat al op 25 november van
dat jaar plechtig ingewijd
wordt. Vol lof bericht de
Nieuwe Venlosche Courant over het bouwwerk
van Jules Kayser, die zich
pas een jaar daarvoor als
architect in Venlo gevestigd heeft: “Ver van het
gewoel der wereld in eene
vreedzame
omgeving
staat daar dat gebouw in
zijn stemmigen eenvoud.
Alles daaraan stemt tot
stil nadenken en niets

Zuster Magdalena Nouwen, alias

Alcide Postel

Schilders pauzeren tijdens werkzaamheden aan de kruisgang.

Eenvoud in steen gebracht.

Foto’s Klooster Bethanië.

het Thomascollege en andere gebouwen die Kayser rond
die tijd bouwt.
Na de bouw van een extra vleugel in 1929 volgt in 1934
met de stichting van een boerderij-klooster in het NoordBrabantse Sambeek de eerste externe uitbreiding. In dat
jaar wordt de Vereniging Bethanië erkend als zelfstandige reclasseringsvereniging voor meerderjarige vrouwen.
Vijf jaar later wordt - in Rijsbergen - het eerste tehuis
voor minderjarige meisjes opgericht. In 1947 worden op
het terrein achter Bethanië de eerste twee groepen geopend van Huize Lataste “voor de verpleging van resp.
ten hoogste 11 en 8 tot de R.K. godsdienst behorende
moeilijk opvoedbare meisjes boven de schoolplichtige
leeftijd”. In de jaren zestig is er plaats voor vijfenvijftig
meisjes. Bij hen gaat het niet over onschuld en boetvaardigheid maar over “opvoedingsmoeilijkheden”.
▼

wel heel erg plotsklaps dichterbij! Hij heeft weliswaar
bouwland gekocht, maar het café dat erbij hoort wordt
nog door anderen bewoond en is niet geschikt als kloosterruimte voor zoveel zusters. Bovendien is er nog niet
eens bisschoppelijke toestemming voor de vestiging van
een klooster! Moeten ze voorlopig maar naar hun familie? Ruggespraak met bisschop Schrijnen brengt uitkomst; de zusters mogen in het jongenscollege wonen
tot De Rustplaats ontruimd is. Het college staat immers
leeg vanwege de zomervakantie.

stoort daar de gedachte
aan God en aan de eeuwigheid.” Kortom, “in dit
klooster is de eenvoud in
steen gebracht.”
Dan trekt de eerder
genoemde weldoenster
zich plotseling terug. De
reden wordt niet duidelijk. De gevolgen wel: een
flinke schuldenlast en bittere armoede. Daarbij laat
ook de oorlog zich tot in
het
klooster
voelen.
Moeder overste is Française. De novicen zijn
Duits of Nederlands. Men
spreekt elkaars taal niet.
Maar vooral, men weet
van een verminkte broer,
een gesneuvelde vader en
“ook in het klooster zijn
mensen”.
Ondanks alle tegenslagen
groeit de gemeenschap
voorspoedig en weet ze
zich van de ergste lasten
te bevrijden. In oktober
1926 wordt een nieuwe,
echte kapel ingewijd. Ook
deze aanbouw is van
Kayser en dat is goed te
zien. De stijl doet denken
aan kapel en juvenaat van

Veel Venlose mannen kennen ‘Bethanië’ uit
hun jongensjaren. Ze vertellen er nu nog graag
Grote Verhalen over waarin “die meisjes” makkelijk te krijgen zijn en waarin zij - “jongens als
we waren” - natuurlijk... enfin u kent ze wel,
jongens die verhalen vertellen. De avonturen
spelen zich doorgaans meer tussen de oren af
dan in het struikgewas.
Meestal voegen bedoelde mannen er met veelbetekenende blik aan toe dat “die meisjes” er
toch ook om “zulke redenen” zaten. Dat heb ik
echter nauwelijks meegemaakt in de jaren dat
ik er werkte. Wel maakte ik mee dat kinderen
verstrikt raakten in ongezonde gezinsverhoudingen. Dat ze tekort kwamen door onvermogen van hun ouders. Dat ze speelbal werden in
de scheidingsbesognes van vader en moeder.
En soms was er sprake van misbruik. Maar het
waren kinderen die alles deden en lieten wat
andere kinderen ook doen en laten. Pubers
dus, die als alle jongens en meisjes in die leeftijd ook willen weten wat ze seksueel waard
zijn en wat seks hen waard is.
In de tijd dat ik als maatschappelijk werker aan
Huize Lataste verbonden was, waren er nauwelijks nog nonnen bij het uitvoerend werk
betrokken. De eerste leken werden eind jaren
zestig aangetrokken. De congregatie had geen
jonge aanwas en de hulpverlening professionaliseerde in hoog tempo. De laatste religieuze
was zuster Maria Koopman. In 1985 nam zij
afscheid.
Enkele jaren daarvoor - in 1983 - was de instelling gefuseerd met Huize Nazareth en vormde
zo de basis voor de huidige Stichting Jeugdhulp
de Spil.
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'T GELAG EN

2

Het hakkebord is een
snaarinstrument met een
platte klankkast. De snaren worden met smalle
hamertjes aangeslagen.
Veel te horen in zigeunermuziek.

HET GELUID
Nikolaj Marks met draailier en

VAN

Wil van Gorkum met accordeon.

DE VENLOSE GROEP 'T GELAG MAAKT REPERTOIRE EN
KLANKKLEUR VAN DE VOLKSMUZIEK TOEGANKELIJK

DE

VOOR MODERNE OREN. EEN GESPREK MET GITARIST
EN ZANGER WIL VAN GORKUM EN NIKOLAJ MARKS,
DIE ONDER MEER DRAAILIER EN DOEDELZAK SPEELT.

HOMMEL
Door Kees Verbeek

1

De nyckelharpa is
een strijkinstrument met
vier melodiesnaren en
onder elk daarvan maal
drie resonantiesnaren.
De melodiesnaren worden net als bij de draailier verkort via houten
toetsen en bespeeld
met een strijkstok. De
resonantiesnaren trillen
mee met de melodiesnaren waardoor een
vollere klank ontstaat.
De nyckelharpa wordt
vastgehouden als een
gitaar. (zie foto)
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Nikolaj Marks wist amper waaraan hij begon toen hij
in 1989 een cursus instrument maken ging volgen en
zelf zijn eerste draailier3 in elkaar zette: "Daarvoor had
ik nog nooit van een draailier gehoord. Ik kende het
geluid niet en wist niet wat voor muziek erbij hoorde.
Met volksmuziek had ik me nog nooit beziggehouden.
Het idee alleen al zeg. Toen hij klaar was, was ik er
evengoed wel trots op en voor ik het wist was ik eraan
verslaafd. Ik nam hem mee naar een feestje, waar de
gastheer onbedoeld een blad wijnglazen met grote
precisie in de klankkast mikte. Toen heb ik er maar
een kant en klaar gekocht."
Tijdens de cursus leerde Nikolaj Hans Lamain kennen. Al snel ontstond het plan samen muziek te
maken. Volksmuziek. Wat moet je anders met twee
draailieren?
Het werd een optreden in het Blerickse café Apollo.
Kort daarop volgde café de Paerdskoel. Hans kende
Wil van Gorkum, die gitaar speelde en zich al langer
met volksmuziek bezighield, en vroeg of hij zin had
om mee te doen. De basis voor 't Gelag was gelegd.
Hans is inmiddels opgestapt. Derde man is nu
Maarten Sijbers op accordeon.
Het bleef niet bij de beide draailieren van Hans en
Nikolaj. Een keur aan instrumenten sleept 't Gelag
inmiddels mee naar zijn optredens: verschillende gitaren, accordeon, nyckelharpa1 of sleutelviool, hakkebord2, diverse fluiten, schalmei4 en doedelzak5.
Wil: "We hebben een behoorlijk rijke liedjescultuur.
Heel internationaal ook. Nederlanders hebben altijd
veel gereisd en overal pikten ze wel wat op. Een

bekende bundel als Hollantse Boerelieties en
Contredansen bestaat voor een belangrijk deel uit
Franse, Duitse en Hongaarse liedjes. Puur Hollands
repertoire is er niet zoveel."
Veel van het materiaal doet voor de moderne luisteraar nogal simpel aan. Nikolaj: "Kinderwijsjes of sinterklaasdeunen. Toen onze mop een mopje was. Dat
werk."
Maar, schijn bedriegt soms, meent Wil: "Bepaalde teksten ervaren we als flauw omdat we niet meer direct
snappen wat ze betekenen. Het is niet de taal van het
jaar 2000. Bijvoorbeeld het lied met de woorden 'hij
stak zijn zwaard door het laken heen'. Je kunt erover
discussiëren of je het beestje niet bij de naam moet
noemen. Dan zing je dat-ie haar neukte. Goed, dat
weten we dan." Of het lied waarin een zekere
Janneke wordt opgeroepen haar kanneke vooral proper te houden, want - natuurlijk - er ligt een voorbijganger op de loer met snode voornemens. Wil:
"Oftewel, meid laat je niet pakken."
Nikolaj: "Ik vind de bloemrijke versie eigenlijk wel zo
mooi."
Een belangrijk probleem van de volksmuziek is, dat
veel liedjes oorspronkelijk dansmelodieën zijn en niet
bedoeld om als zelfstandige muziek zonder dans uit
te voeren. Maar Nederland is zijn volksdans nagenoeg
kwijtgeraakt, in tegenstelling tot het buitenland.
Wil: "Traditionele dansen hebben veel repeterende
patronen. Die herhaling zie je dus ook in de muziek,
waardoor het op den duur saai kan aandoen. Dan
zoek je naar instrumentale variaties om het levendig
te houden. Wordt erbij gedanst dan werkt deze
muziek heel anders. Je merkt dat op festivals in het
buitenland. Daar leeft dans nog volop. Bourrées, scottisch en mazurka's, allemaal oude dansen die met
een enorm enthousiasme beoefend worden."
Nikolaj: "Als hier al een cursus Nederlandse dansen
wordt gegeven, dan lijkt dat meer op de bejaardengym in de Beerendonck. Trouwens wat hebben we
hier bij ons nog? De klompendans. En de boerenplof,
het woord zegt genoeg. Franse muziek is verfijnder,

3

De draailier bestaat uit
een houten klankkast
waarin een met hars bestreken houten wiel bevestigd is, dat met een
zwengel
rondgedraaid
wordt en een aantal snaren aanstrijkt. Twee of vier
snaren geven permanent
dezelfde toon aan, de
grondtoon. Een of twee
andere snaren worden via
toetsen verkort en maken
het mogelijk een melodie
te spelen. De Engelsen
zeggen hurdy-gurdy. De
Fransen vielle à roue.
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maar ook op een cursus Franse dansen komen misschien net vier mensen af. Terwijl het bij Afrikaans
dansen en countrydance storm loopt."
Wil: "Als het maar van ver komt, dan is het goed hier
in Nederland. Jaren geleden had je op de radio het
programma Onder de groene linde van Ate
Doornbosch. Daarin ging hij met de bandrecorder het
land in om bij oude mensen hun liedjes op te nemen.
Wekelijks een uur lang. En nu? Een kwartiertje misschien, ergens weggedrukt in een hoekje. Als het tenminste nog bestaat. De VPRO heeft De wandelende
tak. Prachtig programma, schitterende volksmuziek
uit alle landen. Als ze maar verder weg liggen. Je kunt
dat natuurlijk ook anders bekijken. Afgezien van oranje-erupties tijdens het voetballen zijn we bereid over
onze grenzen te kijken en zijn we niet al te nationalistisch. De reiziger die in Nederland terugkomt heeft
daarmee de kans van alles opnieuw te ontdekken.
Dat merk je trouwens wel tijdens optredens. Oudere
mensen kijken op bij de herkenning van een liedje als
Wel Annemarieke waar ga je naar toe. Vinden ze
leuk. En jongeren die vooral zijn opgegroeid met
Kinderen voor kinderen en dat liedje niet kennen,
laten zich graag verrassen en snel meenemen."

Details draailier.
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4 De schalmei is een houten blaasinstrument uit de
familie der hobo's. Het is
een dubbelrietinstrument:
twee
samengebonden
houten rietjes zijn op een
dunne metalen stift geplaatst.
Hierdoorheen
perst de speler de lucht in
een konisch geboorde
houten buis. Net als bij
een fluit wordt de toon
gevormd door de vingergaten te openen en te sluiten.
5

Wil van Gorkum met doedelzak.

De doedelzak bestaat
uit een leren zak met een
pijp waarmee de bespeler
lucht in de zak blaast, een
pijp waarmee hij - net als
bij een fluit - de melodie
maakt en enkele pijpen die
een vaste toon - de bourdon - vormen. In de
Middeleeuwen
werden
instrumenten die tegelijk
meer tonen konden voortbrengen symphonia genoemd.

't Gelag treedt zelden op in Limburg maar wordt veel
gevraagd in de Randstad. Wil: "Met de Rotterdamse
groep Pekel ligt dat precies andersom. Kennelijk
speelt ook hier dat wat van ver komt mooier en beter
is."
De entourage van hun optredens: bruiloften en partijen. Voor feesten in kastelen staat 't Gelag boven aan
de lijst. In elk geval speelt het drietal steeds voor mensen die voor het feest komen en niet in de eerste
plaats voor de muziek.
Nikolaj: "We worden getolereerd omdat we zo leuk bij
het behangetje passen."
Wil: "Nee, dat is niet waar. Goed, het publiek komt
niet speciaal voor ons, maar we leggen ons er wel op
toe het voor ons te winnen. Als het binnenkomt staan
we alvast te spelen bij de deur. In de loop van de
avond krijgen we de mensen - met een uitleg hier en
daar - toch aandachtig aan het luisteren, terwijl we ze
tien minuten later op de dansvloer hebben.
Uiteindelijk zijn we dan toch de troubadours die het
publiek weten te vermaken."
▼

Foto’s Kees Verbeek.

Wat de moderne luisteraar vooral moet herontdekken
aan de volksmuziek is de klank.
Wil: "In principe maken we bourdonmuziek. Draailier
en doedelzak zijn bourdoninstrumenten en die
maken voor eenentwintigste-eeuwse oren een
vreemd geluid."
Het Franse werkwoord bourdonner betekent gonzen
of brommen. Het Franse woord voor hommel is bourdon en zo klinkt het ook. Bij een bourdoninstrument
klinken naast de melodie een of meer gelijkblijvende
begeleidingstonen. Vaak zijn dat de grondtoon en de
kwint - de vijfde toon vanaf de grondtoon - die daarboven ligt en zo ontstaat een eenvoudig akkoord.
Wil: "Van de bourdoninstrumenten kennen de meeste Nederlanders alleen de doedelzak en die associëren ze met de Schotse instrumenten, die hard en
scherp klinken. Dat is niet voor niets. De Schotten zelf
noemen ze war-pipes en ze gebruikten ze tijdens

veldslagen om de vijand te imponeren. Die moest de
indruk krijgen dat er met veel lawaai een groot en
gevaarlijk leger opmarcheerde. Nikolaj kan laten
horen dat er heel wat meer mogelijk is dan dat en dat
er heel melodieuze muziek mee te maken valt."
Nikolaj: "Het is nauwelijks bekend, maar er is zelfs
klassieke muziek voor. De Franse barokcomponist De
Boismortier heeft duetten voor draailier en doedelzak
geschreven. Die spelen we graag. Maar niet te veel,
want het publiek vindt het al gauw te moeilijk."
Wil: "Er is niet altijd directe herkenning, maar met
goed spel kweek je goodwill. Of het daarmee altijd
even authentiek is? De sfeer van Breughel kunnen we
wel neerzetten maar ik garandeer geen authenticiteit.
Onderzoek is niet onze sterkste kant. Wij spelen graag
en proberen ons publiek te bereiken. Dan wil het wel
eens wat swingender klinken dan waarschijnlijk ooit
bedoeld is. Wil je het echt heel puur doen dan moet je
meer onderzoek doen en gerichter je deunen kiezen."
Nikolaj: "Daar verschillen wij in. Wil vindt de melodie
leuk en wil haar dan spelen. Ik vind dat liedje en instrument bij elkaar moeten passen. Aan het spelen
merk je waarvoor een melodie geschreven is. Ik wil
niet iets op draailier spelen dat voor doedelzak
gemaakt is. Dan houd ik liever even plaspauze. Of ik
pak een trommeltje. Dat kan altijd. Ook de toonsoort
is belangrijk. Als een liedje in G geschreven is, dan
kun je het omzetten en in een andere toonsoort spelen, maar het klinkt dan minder. Daarom hebben we
twee draailieren, één in G en één in D. Dat is een heel
gesleep, dus we laten er weleens een thuis. Je kunt
dan alles in die andere toonsoort spelen, maar dat
hoeft voor mij niet."
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GEESTESBESCHAVING

EN ALGEMENE ONTWIKKELING

DE NIEUWE BLAUWE BLOEM
Door Peter Jansen

W

at was er zoal te doen in Venlo, destijds een
provincieplaats van nog geen dertigduizend
inwoners? Verschillende sociëteiten verzorgden voor hun
leden concerten, opera- en toneelvoorstellingen, vaak in
nabijgelegen Duitse steden. Verder waren er enkele zalen
waar theater- en revuegezelschappen optraden en telde
de stad een paar bioscopen. Een museum was er niet. Wel
kende Venlo, misschien juist door het ontbreken van culturele activiteiten, een bloeiend verenigingsleven. Er
waren koren, harmonieën en een symfonieorkest met de
veelzeggende naam Onderlinge Kunstbeoefening Naar
Vermogen. Er was dus nog wel plaats in Venlo voor een
vereniging die zich richtte op de culturele verheffing van
de bevolking.
DE STANDSORGANISATIES
De Nieuwe Blauwe Bloem was een initiatief van
Katholiek Venlo, het overkoepelend orgaan van de
Venlose standsorganisaties, die de sociaal-maatschappelijke en godsdienstig-zedelijke belangen van hun katholieke achterban behartigden.
Deze standsorganisaties hadden bij de uitvoering van
hun taak verschillende middelen ter beschikking. Zo
hielden zij regelmatig ontwikkelingsavonden, waar sprekers voordrachten hielden over uiteenlopende onderwerpen. Deze hadden tot doel de blik van de achterban te
verruimen. Daarnaast was er het meer systematische ontwikkelingswerk in de vorm van sociale en apologetische
cursussen. Deze laatste hadden tot doel de kennis van het
geloof te bevorderen en de meest voorkomende opwerpingen tegen de rooms-katholieke godsdienst te leren
weerleggen.
Verder zorgden de standsorganisaties voor vermaak. Dit
diende echter wel op te voeden tot “hoger leven en
levensernst”. Vooral muziek en toneel waren ontspannend, maar daarnaast leerzaam en opvoedend. Daarbij
was het wel zaak stukken van “twijfelachtige moraal” te
weren. Tegenover het nieuwe medium film, destijds door
velen nog gezien als oppervlakkig en verderfelijk, stonden de standsorganisaties niet afwijzend. De boodschap
was het goede te behouden en dit nog te verbeteren.
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1938-1957

“Hoeveel er ook in Venlo te doen is, aan
een vereniging gelijk de Blauwe Bloem,
die mooie en waardevolle cultuuravonden
geeft aan heel de bevolking, is een grote
behoefte.” Aldus de Nieuwe Venlosche
Courant op 23 juli 1938 in een bericht
over de oprichting de dag ervoor van
De Nieuwe Blauwe Bloem.
Tot 1957 droeg de vereniging bij aan de
culturele verheffing van Venlo.

Burgemeerster Berger,
erevoorzitter

Mr. dr. Th. Speetjens,
eerste voorzitter

Een centrale rol in de standsorganisatie had de geestelijk
adviseur, een priester, in deze functie benoemd door de
bisschop. Zo was de invloed van de Kerk in de standsorganisaties gewaarborgd, die weliswaar niet kerkelijk
waren, maar zo katholiek-godsdienstig van karakter, dat
sommigen indertijd wel spraken van een “lekenkerk”.
MAATSCHAPPELIJKE ELITE
Doel van De Nieuwe Blauwe Bloem was volgens de statuten: “Het bevorderen van de geestesbeschaving en algemene ontwikkeling onder de inwoners van Venlo en
omstreken”. Men trachtte dit te bereiken “door het organiseren en houden van kunstavonden, tentoonstellingen,
voordrachten en cursussen”. De naam van de vereniging
verwees naar de voormalige Blauwe Bloem, die onder leiding van pater J. van Well in Venlo enige tijd voor culturele activiteiten had gezorgd.

De belangrijkste bestuursfuncties van De Nieuwe Blauwe
Bloem kwamen in handen van leden van de SintAdelbertsvereniging, de buitengewoon actieve afdeling
van Katholiek Venlo, waarvan de maatschappelijke en
intellectuele elite van de stad deel uitmaakte. De eerste
voorzitter werd Adelbertslid mr. dr. Th. Speetjens, bankdirecteur, voorzitter van het Groene Kruis, de leeszaal en
het Centrum voor Staatkundige Vorming en daardoor een
belangrijke figuur in het sociale en caritatieve leven van
Venlo. Burgemeester B. Berger, eveneens lid van Adelbert,
werd erevoorzitter. Op hem zou de vereniging in haar
bestaan vaak met succes een beroep doen, of het nu de
opening van een bijzondere activiteit betrof of het
beschikbaar stellen van het Venlose stadhuis voor tentoonstellingen. Toen de ongunstige financiële toestand
van de vereniging daartoe aanleiding gaf zorgde hij
ervoor dat de gemeente subsidie verleende. Berger liet
zich tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen in de
gemeenteraad meermalen vol lof uit over het werk van
De Nieuwe Blauwe Bloem. Ook liet hij zich vaak zien op
haar activiteiten en onderstreepte zo het belang van haar
taak. Na zijn pensionering als burgemeester werd Berger
vrijwel onmiddellijk voorzitter van Katholiek Venlo. Zo
bleef hij ijveren voor samenwerking tussen de standen en
de bevordering van het culturele peil in Venlo.
Alle Venlonaren die een voorbeeldfunctie hadden, geestelijken en notabelen, waren aangeschreven met het verzoek lid te worden. Volgens de Nieuwe Venlosche
Courant van 13 september 1938 waren velen teleurgesteld dat zij een dergelijke uitnodiging niet hadden ontvangen. Voor deelname aan activiteiten van De Nieuwe
Blauwe Bloem was het verplicht lid te worden. Dat was
vanwege de rooms-katholieke grondslag alleen mogelijk
voor katholieken. De weinigen die dat niet waren konden
alleen buitengewoon lid worden.
De jaarlijkse contributie bedroeg vijf gulden, nodig voor
de bekostiging van de activiteiten. Men deed er alles aan
om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden en
hield de contributie tien jaar lang ongewijzigd. Zo werd
ook de minder draagkrachtige grote gezinnen en arbeiders de mogelijkheid geboden deel te nemen.
HET EERSTE SEIZOEN
Het eerste seizoen organiseerde De Nieuwe Blauwe
Bloem tussen de openingsavond op 13 september en de
slotavond op 27 april eenentwintig activiteiten, gemiddeld een per veertien dagen.
Op het programma stonden drie ontwikkelingsavonden
en een apologetische cursus van drie bijeenkomsten door
pater Wilderbeek. Vooral de eerste twee lessen van deze
cursus voorzagen in een behoefte. De belangstelling was
onverwacht groot en de aanwezigen stelden veel vragen.
Het bestuur durfde het daarop aan in hetzelfde jaar ook
nog een filosofische cursus aan te bieden.
De rest van het programma was gewijd aan kunst. Zo was
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de afgelopen tentoonstelling waren ook nu niet-leden
tegen entreeprijs toegelaten. Zo stelde De Nieuwe Blauwe
Bloem deze mensen in staat kennis met de vereniging te
maken. Tegelijkertijd leverde het extra inkomsten op, die
voor de uitbouw van het programma hard nodig waren.
Op 6 januari 1939 verzorgde de vereniging een “Venlosche kunstavond” met declamatie en muziek door Venlose kunstenaars. De krant prees het gebodene, met als
enige kritiek dat het programma veel te overladen was.
Het had tot middernacht geduurd. Besloten werd in een
volgend seizoen nog een dergelijke kunstavond te organiseren. Venlose kunstenaars werden zo gestimuleerd om

13 september 1938
DE BELANGRIJKE
OPENINGSAVOND

er op 13 september een pianorecital van Joan Giesen te
beluisteren, volgens de krant een van de beste
Chopinvertolkers van het land. Een hele avond louter
pianomuziek was iets nieuws voor Venlo en het was
moeilijk te voorzien, hoe de bezoekers hierop zouden
reageren. Daarom gaf vice-voorzitter Funs van Grinsven
bij de verschillende composities een inleiding. Het
publiek was zo enthousiast, dat het de pianist voor de
pauze en aan het einde van het concert enkele toegiften
afdwong. Op de muziek volgde een “tentoonstelling van
plastische kunst” met werken van Marianne HellwigBlaauw. Geboren in Duitsland in 1905 en woonachtig in
Steyl, maakte zij volgens de krant diep religieuze kunst
met een zuiver gevoel voor soberheid. Burgemeester
Berger verrichtte de opening van de expositie in aanwezigheid van een groot aantal wereldlijke en geestelijke
autoriteiten, waaronder monseigneur Poels, van wie de
kunstenares een buste had gemaakt.
Op 17 november vervolgens speelde het amateurgezelschap Venloosch Toneel Ensemble de detective De
Ebbenhouten Olifant van Christine van Bommel-Kouw en
Henk Bakker in de regie van Funs van Grinsven. Met
deze avond voldeed de vereniging aan een dubbele taak.
Zij bracht ontspanning en bood tegelijk amateurverenigingen uit de eigen omgeving de gelegenheid zich te ontplooien. Dit laatste zou nog vaker gebeuren, natuurlijk
met het risico dat de voorstelling tegenviel. Het
Rembrandt-theater was echter tot de laatste stoel bezet en
het Venlose publiek toonde zich zeer tevreden. Net als bij
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bij te dragen aan de bloei van de kunst in hun vaderstad.
Kort hierna vond een tweede tentoonstelling plaats, ditmaal met werk van Otto van Rees en evenals de eerste
keer in zaal Rheinischer Hof, die speciaal hiervoor was
aangepast. Tijdens de opening verwees inleider Joep
Nicolas naar tentoonstellingen in vanouds bekende kunstenaarscentra als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag,
“meestal slechts bevolkt door een kleine kliek van kunstzinnige, steeds dezelfde en ietwat pretentieuze belangstellenden”. Hij noemde het een verheugend verschijnsel
dat het werk van kunstenaars een nieuw publiek kon
bereiken door een initiatief als in Venlo. De krant citeerde op 23 januari Nicolas, die als ‘provinciaaltje’ de spot
had gedreven met het randstedelijk dédain ten opzichte
van het katholieke Zuiden. De krant noemde daarbij
Venlo hét cultuurcentrum voor Noord-Limburg, zoals
Maastricht dat was voor Zuid-Limburg. Wel merkte de
krant op dat in Venlo bij de meesten het materialisme
domineerde boven de kunst, soms zelfs boven het geestelijk leven. Goede leiding, zoals door De Nieuwe Blauwe
Bloem, moest daar verandering in brengen.
Uiteindelijk zou het Zuiden zelfs in staat moeten zijn
Nederland over zijn culturele inzinking heen te helpen:
“Zoals vanuit het Zuiden de cultuur over Nederland ging,
zowel in geestelijk als in economisch opzicht, zo moet
dat ook nu weer het geval zijn. Het kan. Maar dan moeten wij onze roeping verstaan en vervullen.”
De laatste activiteit dat seizoen was een toneelavond op
27 april in het Rembrandt-theater met een opvoering
door De Vereenigde Haagsche Spelers van het blijspel Het
Zwarte Schaap. Het verhaal draaide om een stroper die de
politie handenvol werk gaf, maar tegelijkertijd belangeloos hulpvaardig was voor zijn medemensen. Tot grote
ergernis van zijn katholieke omgeving wilde de hoofdpersoon van God noch gebod weten. Dankzij de liefde
van een jonge weduwe en de tactvolle bemoeiingen van
een pastoor werd uiteindelijk tot ieders vreugde de wildeman getemd en via een huwelijk tot kerk en maatschappij teruggebracht. Het toneelstuk was hét successtuk van het gezelschap en kreeg zeer lovende kritieken
in de provinciale en de landelijke pers. De krant citeerde
deze recensies uitvoerig om duidelijk te maken dat het
hier, ondanks het luchthartige karakter van het stuk, niet
slechts oppervlakkig vermaak betrof. Uit de nabeschouwing in de krant bleek dat de opvoering een daverend
succes was. Het publiek had, in een moeilijke en dreigende tijd, enorm genoten, zoals bleek uit de vele lachsalvo’s en het langdurige applaus. De aderlating van de
kas die het optreden de vereniging had bezorgd, werd ten
dele opgevangen door de leden een plaatsreservering te
laten kopen en de niet-leden een hoge entreeprijs te laten
betalen. De krant veronderstelde, dat het gezelschap nog
wel eens terug zou komen. Dat gebeurde inderdaad en
wel meteen in het tweede seizoen.
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DE BLOEM IN BLOEI
Het programma van het openingsseizoen geeft een goed
beeld van de manier waarop De Nieuwe Blauwe Bloem
haar doel - “geestesbeschaving en algemene ontwikkeling” - wilde bereiken. Het katholieke karakter van de
vereniging komt duidelijk naar voren. De uitgenodigde
sprekers waren doorgaans prominente katholieken, vaak
priesters. De kunstenaars waren katholiek en hun werk
was grotendeels katholiek van thematiek. Dat gold ook
voor de toneelstukken. Het woord ‘katholiek’ viel daarom
ook in bijna elk krantenartikel over de programma’s.
Verder was de vereniging sterk gericht op Venlo en
Limburg, wat trouwens bijna identiek was met katholiek.
Als het maar even kon werden mensen uit de omgeving
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uitgenodigd. De krant memoreerde steeds met nadruk
positieve opmerkingen tijdens de activiteiten over de
streek.
Uit de programma’s van de jaren 1939-1942 blijkt dat De
Nieuwe Blauwe Bloem de ingezette koers aanhield: lezingen, meerdaagse filosofische en apologetische cursussen,
toneelavonden, concerten en tentoonstellingen. Zo was
er in oktober 1939 een tentoonstelling van schilderijen
van Charles Eyck. De expositie werd ingeleid door Jan
Engelman, die verwees naar de verwarde politieke situatie van het moment: “Aan den Rijn donderen de kanonnen en op de Engelse kusten vallen de bommen. Men zou
kunnen menen dat er iets anders te doen is dan het houden (...) van tentoonstellingen van beeldende kunst”.

Engelman noemde Eyck een moderne Limburgse schilder, religieus, fantasievol, minder gestileerd en optimistischer dan zijn tijdgenoten van boven de grote rivieren.
Kort daarop bood De Nieuwe Blauwe Bloem een dansavond aan, verzorgd door de balletgroep van Xanda
Stradowska. De vereniging vulde daarmee in Venlo een
leemte en voorzitter Speetjens wees er terecht op dat “wij
hier te weinig van deze kunst genieten”. Stradowska
werd door de krant nadrukkelijk als katholieke danseres
aangeprezen. Om mogelijke kritiek op zoiets frivools als
een dansavond te pareren kwam de krant op 15 november met een aantal lovende recensies uit andere katholieke kranten, zoals De Tijd en De Maasbode. De avond
werd gevuld met solo- en groepsdansen op muziek van
onder anderen Grieg, Strauss en Debussy. Het Venlose
publiek was uiterst tevreden en dwong het gezelschap
een aantal onderdelen te bisseren. Ook het verenigingsbestuur kon tevreden zijn. Zaal National was afgeladen
vol en een aantal mensen waren zelfs lid geworden om
deze dansavond te kunnen meemaken.
Op 4 en 5 januari 1941 beoefende De Nieuwe Blauwe
Bloem “praktische heemkunde” met een excursie naar
het Venlose stadhuis, het meest historische bouwwerk
van de stad. Burgemeester Berger trad bij die gelegenheid
op als gastheer. Aan de excursie was een kleine expositie
verbonden van historische stadsdocumenten. Daaronder
bevonden zich het document over de stadsverheffing van
Venlo in 1343 en authentieke signaturen van belangrijke
figuren uit de vaderlandse historie, die Venlo bezocht
hadden. De expositie was gratis toegankelijk voor alle
Venlonaren. Berger sprak in zijn welkomstwoord zijn
voldoening uit over dit initiatief, dat de burgers dichter
bij het heldhaftige verleden van hun stad bracht op het
moment dat ze door de Duitsers bezet was. Daags daarvoor wijdde de krant een uitgebreid artikel aan de
geschiedenis van de stad, het stadhuis en de beroemde
Venlonaren uit het verleden, op wie de stad trots mocht
zijn.
Aan het begin van het seizoen 1941-1942 organiseerde
De Nieuwe Blauwe Bloem, samen met het Venlose Concertkoor en het symfonieorkest Onderlinge Kunstbeoefening Naar Vermogen een uitvoering van het Requiem van
Verdi. Het werk was volgens de krant een typisch zuidelijke katholieke compositie en een uiting van zekerheid
en blijheid om de overgang naar een beter leven. Alleen
de Minderbroederskerk was geschikt om het grote aantal
uitvoerenden te herbergen en daarnaast nog plaats te bieden aan de bezoekers. Dankzij de medewerking van
gemeente- en kerkbestuur, openbare werken en gemeentebedrijven had men de beschikking over een groot podium, noodverlichting en verwarming. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen het concert bij te
wonen was de generale repetitie tegen een kleine entree
voor het publiek toegankelijk. Een week voor de uitvoering waren alle kaarten uitverkocht en moesten veel men
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log was een intermezzo geweest en had de
sen worden teleurgesteld. Daarop werd
doelen en activiteiten van de vereniging
besloten tot een tweede uitvoering. Deze
niet veranderd. Concerten, toneelvoorstelleverde bovendien extra inkomsten op,
lingen en tentoonstellingen werden als
waarmee de uitgaven van de voorstelling,
vanouds toegelicht en ingeleid. Daarnaast
die voor het grootste deel door amateurs
bleef de vereniging door het geven van
verzorgd was, ruimschoots werden overlezingen en cursussen werken aan de geestroffen.
telijke weerbaarheid van de bevolking van
De Nieuwe Blauwe Bloem werd in toeneVenlo. Het fascisme en in minder mate het
mende mate door de oorlog getroffen.
liberalisme werden daarbij vervangen door
Mensen waren ‘s avonds niet meer graag op
het communisme als grootste bedreiging
straat vanwege de verduisteringsvoorvoor de christelijke beschaving. De voorschriften. Voorstellingen moesten vroeg
bije oorlog speelde nog wel een rol tijdens
beginnen om te voorkomen dat sprekers en
Het Bondsgebouw
avonden gewijd aan Dachau en aan illegale
bezoekers problemen kregen met het nachpoëzie. Verder vroeg de vereniging bijna
telijke uitgaansverbod. Zalen waren steeds
minder goed verlicht en verwarmd. Het grootste pro- alleen kunstenaars uit de directe omgeving. Deze moesbleem voor De Nieuwe Blauwe Bloem vormde echter de ten gebruik maken van de accommodatie die de oorlog
nazificatiepolitiek van de Duitsers, die strijdig was met had overleefd, zoals de aula van het Sint-Thomascollege
de strikt katholieke grondslag van de vereniging. Het en het Bondsgebouw, maar die niet geschikt waren voor
bestuur was niet bereid zich te schikken in de eisen van grootschalige producties. Gelukkig kreeg men weer de
de Kultuurkamer en staakte zijn activiteiten, zoals velen beschikking over het stadhuis. Door voltallig aanwezig te
zijn op de daar gehouden tentoonstellingen onderstreepwachtend op betere tijden.
te het gemeentebestuur het belang van de vereniging
voor de Venlonaren, die in deze tijd kort na de oorlog
NA DE OORLOG
Na de oorlog kwam het maatschappelijke en culturele trouwens in groten getale deelnamen aan de activiteiten.
leven in de stad weer langzaam op gang. In juli - vier
maanden na de bevrijding op 1 maart 1945 - traden de Het succes van De Nieuwe Blauwe Bloem betekende niet,
koren Orpheus en Venlona als eerste in het openbaar op, dat er geen zorgen waren. De vereniging had na de oorgevolgd door de orkesten, die nog kampten met het pro- log in toenemende mate te maken met stijgende honorableem dat veel van hun instrumenten door de Duitsers ria van artiesten, hogere transportkosten voor rekwisiewaren geroofd. Nadat de standsorganisaties hun werkzaamheden hadden hervat, kwam ook De Nieuwe Blauwe
Bloem met een - bescheiden - winterprogramma. De oor-
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en ontvankelijk te zijn voor de geestelijke waarden tot
het verschaffen waarvan De Nieuwe Blauwe Bloem in
verschillend opzicht in beduidende mate bijdraagt.” Het
bestuur wees in een toelichting op de eerder doorgevoerde contributieverhoging. Deze nog verder verhogen zou,
naar men dacht, een terugloop van het ledental, op dat
moment 890, tot gevolg hebben. Dan zou de vereniging
“een uitgelezen groep van liefhebbers zijn gaan vormen,
wier doel niet het onze is”.
De gemeente deelde op 24 augustus 1949 aan De Nieuwe
Blauwe Bloem mee, dat ze mocht rekenen op de gevraagde subsidie, tegen de verplichting minstens twee populaire uitvoeringen per seizoen te geven. Deze moesten
voor iedereen toegankelijk zijn tegen betaling van ten
hoogste vijftig cent. Dankzij de subsidie bleef De Nieuwe
Blauwe Bloem in staat haar culturele werk voort te zetten.
De vereniging zou dat echter moeten doen onder leiding
van een nieuwe voorzitter. Mr. Speetjens, die haar vanaf
het ontstaan had geleid, had te kennen gegeven in verband met drukke werkzaamheden zijn functie met
ingang van het nieuwe seizoen te willen neerleggen.
DE LAATSTE JAREN
Het programma voor 1949-1950 bevatte nog maar één
cursus en het aantal lezingen was teruggebracht tot twee.
Muziek, toneel, voordrachtskunst en film vormden vanaf
ten, hogere zaalhuur en
stijgende gemeentelijke
belastingen. De financiën
waren een bron van voortdurende zorg voor het
bestuur. Concerten en
toneelvoorstellingen waren
zeer kostbaar. Om ze
mogelijk te blijven maken,
vroeg het bestuur in het
seizoen 1946-1947 hiervoor een extra bijdrage in
de vorm van verplichte
plaatsreserveringen en programmaboekjes. Voor het
seizoen 1948-1949 besloot
het bestuur de contributie,
die tien jaar lang ongewijzigd was gebleven, te verhogen.
Daarnaast vroeg het de
gemeente om subsidie van
ƒ 2.500,00. In een brief aan
de gemeenteraad wees de
vereniging op haar functie
in de stad: “Venlo leeft niet
van brood en spelen alleen.
Het heeft bewezen gevoelig

De Prins van Oranje

dat moment de hoofdschotel. Al kort na zijn aantreden
voerde de nieuwe voorzitter, Van der Grinten, overleg
met het bestuur van de sociëteit Prins van Oranje om te
komen tot een jaarlijkse serie concerten door het Maastrichts Stedelijk Orkest. De leden van beide verenigingen
zouden hier gratis toegang toe hebben, andere
Venlonaren konden een abonnement nemen. Het Venlose
gemeentebestuur voelde wel voor het plan, maar zag
geen mogelijkheid op korte termijn de benodigde subsidie te verlenen. Het duurde tot 1953 voor het plan in
enigszins gewijzigde vorm werd doorgevoerd. Hoewel in
de doelstellingen van de vereniging geen wijzigingen
kwamen, verlegde De Nieuwe Blauwe Bloem onder haar
nieuwe voorzitter langzamerhand haar koers.
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Het Dagblad voor Noord-Limburg zag daar geen bezwaar
in en noemde het programma afwisselend en smaakvol:
“Men kan immers op verschillende manieren het geestesleven bevorderen.”
De nieuwe opzet bleek meteen al op de openingsavond.
Deze bestond niet, zoals al jaren traditie was, uit een
lezing door een vooraanstaand katholiek spreker, maar
uit de opvoering van De Herbergierster van Carlo
Goldoni. Hierop volgden drie kamermuziekavonden en
een optreden van Wim Sonneveld met het programma
Iene Miene Mutte. Met zijn optreden een jaar tevoren had
Sonneveld veel succes geboekt bij de leden, hoewel het

bestuur toen al gewezen was op het risico dat men aanging bij het contracteren van de vrijmoedige Sonneveld.
Kort voor de tweede voorstelling in Venlo kreeg zijn
nieuwe programma een negatieve recensie in De Nieuwe
Eeuw. Het bestuur gaf daarop vice-voorzitter P. van Beek
de opdracht Sonneveld te verzoeken om “bij zijn optreden alhier iedere aanstoot te vermijden”. Blijkbaar had
Van Beek succes met zijn verzoek. Het Dagblad sprak na
afloop van de voorstelling van een bonte verzameling
dolle humoristische invallen, waarmee met veel mimiek
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en een minimum aan decor uitstekende resultaten werden bereikt. Om echter geen enkel risico te lopen kondigde het bestuur kort voor de voorstelling in een advertentie aan, dat de avond alleen toegankelijk was voor
leden van zestien jaar en ouder.
In de jaren vijftig vielen steeds meer onderdelen van het
programma weg. Zo werd het aantal ontwikkelingsavonden en cursussen drastisch verminderd. Na de oprichting
van de Filmkring verdwenen de filmvoorstellingen van
het programma en toen er door de verbouwing van het
stadhuis geen geschikte expositieruimte meer beschikbaar was vervielen ook de tentoonstellingen. De laatste
jaren stonden er nog vrijwel alleen toneelstukken en concerten op het programma. In de keuze van de toneelstukken had de programmacommissie vaak geen erg
gelukkige hand en vrijwel alle concerten waren ook voor
niet-leden tegen betaling toegankelijk. Veel mensen,
vooral die ook lid waren van de Prins van Oranje, zegden
daarop hun lidmaatschap op.
Op 21 mei 1957 deed het bestuur het College van
Burgemeester en Wethouders het verzoek de tweede helft
van de jaarlijkse subsidie uit te betalen. De penningmeester was niet meer in staat enkele grote rekeningen,
waaronder een van het Limburgs Symphonie Orkest, te
voldoen. Het gemeentebestuur reageerde afwijzend, maar
nodigde het bestuur wel uit, zijn toekomstplannen te
overleggen. Het bestuur stelde daarop een rapport samen
over de situatie waarin de vereniging verkeerde. Hierin
ging het in op de mogelijke oorzaken van de grote teruggang van het ledental. De belangrijkste oorzaak was volgens het bestuur het feit, dat Venlo een groot aantal verenigingen telde, die zich min of meer op hetzelfde terrein
bewogen. Culturele avonden werden ook gegeven door
standsorganisaties als Adelbert, de K.A.B., het Vrouwengilde, Techniek en Ambacht en de samenwerkende

middengroepen. Een tweede oorzaak lag volgens het rapport in de vele mogelijkheden tot ontspanning, die Venlo
sinds enkele jaren te bieden had, zoals carnavalsfeesten,
kermissen, circus-, operette- en filmvoorstellingen.
Daarnaast noemde het rapport de opkomst van de televisie, met programma’s, “die zonder men er moeite voor
behoeft te doen, gemakkelijke en ook wel culturele ontspanningsmogelijkheden bieden”. Als derde oorzaak
voor de teruggang van het ledental noemde het bestuur
de samenwerking met de Prins van Oranje, die mede op

was.” Opheffing van de vereniging was niet wenselijk,
vanwege haar culturele taak en omdat andere verenigingen, enige specifieke onderwerpen uitgezonderd, haar
plaats niet voldoende innamen. Het bestuur was dan ook
van mening, dat alles in het werk gesteld moest worden
om De Nieuwe Blauwe Bloem in stand te houden en
vroeg daarbij de steun van het gemeentebestuur. Het rapport werd op 30 juli 1957 naar het College gestuurd, vergezeld van een brief waarin gevraagd werd om een onderhoud. Hiervan zou, schreven voorzitter en secretaris, het
voortbestaan van de vereniging afhankelijk zijn. Het
gevraagde onderhoud vond pas op 4 november plaats.
Het gemeentebestuur bood aan, de subsidie voor het seizoen 1957-1958 te handhaven, zonder dat er een programma werd gegeven. Daarmee zou het financiële tekort
van de vereniging zijn opgeheven, terwijl men zou kunnen nadenken over de toekomst.
In het jaarverslag over 1956-1957 sprak secretaris D.
Steenstra de hoop uit, dat de vereniging spoedig over
haar dieptepunt heen zou komen en misschien onder een
nieuwe naam en op nieuwe wegen weer spoedig tot bloei
zou komen. Het mocht niet zo zijn. Op 3 februari 1959
verzocht penningmeester J. Boermans de directeur van ‘s
Rijks Belastingen te Maastricht om afschrijving van de in
1957 opgelegde belastingen. De vereniging had wegens
gebrek aan belangstelling en als gevolg hiervan gebrek
aan contanten haar taak als culturele vereniging in 1957
stopgezet. Daarmee viel het doek voor De Nieuwe
Blauwe Bloem, die op 22 juli 1938 was opgericht voor de
tijd van negenentwintig jaar en elf maanden, aan de vooravond van haar twintigjarig jubileum.

verzoek van het gemeentebestuur tot stand gekomen
was. Deze samenwerking had tot gevolg, dat aan de
gemeenschappelijke leden van beide verenigingen hetzelfde geboden werd. In een tijd waarin de kosten van
levensonderhoud voortdurend stegen, hadden veel leden
ervoor gekozen het lidmaatschap van een van beide verenigingen op te zeggen. Naar de vaste overtuiging van het
bestuur steeds ten nadele van De Nieuwe Blauwe Bloem.
Gezien haar doelstelling was het niet mogelijk de leden
vaster aan zich te binden door middel van bals, kaart- of
kienavonden. Dergelijke activiteiten vormden, naast uitstapjes, het hoofdbestanddeel bij veel standsorganisaties
en sociëteiten.
Ten slotte was volgens het rapport wellicht mede de
onbekendheid met het bestaan en het doel van De
Nieuwe Blauwe Bloem oorzaak van de problemen, waartoe de weinig zeggende naam waarschijnlijk het hare had
bijgedragen: “Zo is wel een de vraag gesteld, of De
Nieuwe Blauwe Bloem een drankbestrijdingsvereniging

BESLUIT
Een aantal plaatselijke factoren, die het succes van de
vereniging in haar beginjaren verklaren, zijn, toen deze
veranderden, mede verantwoordelijk geweest voor haar
ondergang. Enkele daarvan springen daarbij bijzonder in
het oog.
De Nieuwe Blauwe Bloem is vanuit de standsorganisaties
opgericht door een groep vooraanstaande Venlonaren. Zij
bepaalden in hoge mate het karakter van de vereniging
en waren verantwoordelijk voor de samenstelling van het
programma en de keuze van de sprekers. Vooral de
invloed van burgemeester en erevoorzitter Berger is
moeilijk te overschatten in het autoriteitsgevoelige Venlo
van die jaren. In relatief korte tijd na elkaar verdwenen
rond 1950 de oprichters van het toneel. Ze werden opgevolgd door bestuurders die anders aankeken tegen het
doel en karakter van hun vereniging. De vele bestuurswisselingen die daarop plaatsvonden, zijn voor de continuïteit niet bevorderlijk geweest.
Toen er in 1949 door de lage contributie financiële problemen waren, verleende de gemeente subsidie met de
verplichting per seizoen minstens twee uitvoeringen te
geven, die voor iedereen tegen een lage entree toeganke
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lijk waren. Dit had een negatief effect op het ledental.
Men kon immers een gedeelte van het programma ook
zonder lidmaatschap bijwonen. Deze situatie werd verergerd toen de vereniging samen met de Prins van Oranje
concerten door het Maastrichts Stedelijk Orkest ging
organiseren. Mensen die van beide verenigingen lid
waren, kregen nu hetzelfde aanbod en zegden daarom het
lidmaatschap van een van beide op. Doorgaans was dat
De Nieuwe Blauwe Bloem, die op grond van haar doelstelling geen leden aan zich kon binden met bals, kaarten kienavonden. Toen het bestuur het financiële tekort,
veroorzaakt door de terugloop van het ledental, probeerde te compenseren door contributieverhogingen, ontstond een neergaande spiraal.
Behalve lokale factoren was echter vooral een landelijke
ontwikkeling van invloed op de ondergang van De
Nieuwe Blauwe Bloem. In de jaren vijftig was de emancipatie van de katholieken in Nederland voltooid. Zij
namen geen zwakke minderheidspositie meer in en voor
een defensieve opstelling was geen reden meer.
Katholieken hoefden zich dus niet meer te verschansen
achter de muren van hun standsorganisaties. Deze verloren steeds meer aan betekenis en verdwenen geleidelijk
van het toneel.
Deze landelijke ontwikkeling ging niet aan Venlo voorbij.
Ook De Nieuwe Blauwe Bloem veranderde in de jaren
vijftig. Onder voorzitter L. van der Grinten werd het aantal ontwikkelingsavonden en cursussen drastisch
beperkt. In zijn afscheidsbrief als voorzitter aan het
gemeentebestuur had Van der Grinten het nog slechts
over mensen met culturele belangstelling. De woorden
‘katholiek’ en ‘vorming’ vielen niet meer. Ook in het
bestuursrapport bestuur uit 1957 werd nog slechts
gesproken over de culturele taak van de vereniging, die
dus duidelijk van karakter veranderd was, ook al waren
de statuten niet gewijzigd. Toen de vormende taak was
weggevallen - parallel aan de ontwikkelingen in de rest
van Nederland - bood zij nog slechts cultureel vermaak.
Daarbij verloor zij het van andere verenigingen die op dat
terrein een gevarieerder aanbod hadden. Zij verloor het
ook van de radio, de opkomende televisie en de auto, die
aan de beslotenheid van de Limburgse samenleving een
einde maakten. De Nieuwe Blauwe Bloem, die in die
besloten samenleving een tijd lang een belangrijke rol
had vervuld, verdween daarop van het toneel, samen met
de standsorganisaties die haar hadden opgericht.

Buitenshuis eten gebeurde van oudsher in herbergen, de
voorlopers van moderne cafés en restaurants. Die eerste
horecagelegenheden waren ook in Venlo tot in de negentiende eeuw vooral ingesteld op de opvang van reizigers.
Zo’n herberg was bijvoorbeeld de Gelderse Postwagen,
aan de weg naar Herungen. Gaandeweg trokken dergelijke herbergen ook publiek uit de eigen stad. Mensen die
voor de gezelligheid kwamen en vol bewondering luisterden naar bezoekers die veel gereisd hadden en derhalve
sterke verhalen konden vertellen. Om de tongen daarbij
wat losser te maken, werd er zo nu en dan flink gedronken
en een hapje gegeten. Zo evalueerde de herberg gaandeweg van rustplaats voor vermoeide reizigers tot centrum
voor gezelligheid en kwam een ontwikkeling op gang naar
de hedendaagse horecagelegenheden.

DOOR RAGDY VAN DER HOEK

GERAADPLEEGDE BRONNEN
GEMEENTE ARCHIEF VENLO
Archief Nieuwe Blauwe Bloem
Archief St.-Adelbertsvereniging, afdeling Venlo
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Archief Kunstkring Venlo
Archief Comité van Samenwerking ‘Katholiek Venlo’
ARCHIEF STADSKANTOOR VENLO
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SOCIAAL HISTORISCH CENTRUM VOOR LIMBURG
Archief Diocesane, later Limburgse Commissie van
Samenwerking
NIEUWE VENLOSCHE COURANT 1938 - 1942
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ls een Venlonaar een hapje wil eten in een Limburgs
sterrenrestaurant moet hij minimaal naar Maasbracht afzakken. In Noord-Limburg liet Michelin ook in
2000 niks fonkelen. En hoe je het wendt of keert: géén ster
betekent in het bandenjargon dat er in deze regio geen restaurant is met een uitstekende keuken waarvoor het zich
loont om een stukje om te rijden. Is dat werkelijk zo?
Wonen er hier dan geen lekkerbekken? Tijd voor een zoektocht naar Venlo’s eetcultuur.
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Als je het einde van de
Tweede Wereldoorlog als vertrekpunt neemt, is het logisch
dat in de eerste jaren na de
bevrijding het eten buiten de
deur op een laag pitje stond.
Grote delen van het Venlose
centrum lagen in puin en aan
vrijwel alles was gebrek. Alle
energie werd in de wederopbouw gestoken en eten deed je
vooral om op krachten te komen. Het ging de mensen
smal. Ze waren blij dat er wat te eten was. Niks culinair en
zeker niet in een restaurant.
Vóór de oorlog waren er in Venlo uiteraard ook al diverse
eetgelegenheden. Die waren bijna allemaal onderdeel van
een hotel. Zo kon er een hapje worden gegeten bij hotel
Germania op de hoek Spoorstraat-Keulse Poort, bij
Wilhelmina aan de Kaldenkerkerweg, bij de Bovenste
Molen aan de Bovenste Molenweg en de hotels Irene en
Parkzicht aan het Mgr. Nolensplein en het Klein Park. Wat
er op tafel kwam was klassiek, dat wil zeggen vaste combinaties met zware sauzen. Tenminste als de mensen er
kwamen, want buiten de deur eten, deed men alleen bij
speciale gelegenheden zoals een bruiloft of een kroonjaar
van ouders en grootouders.

DE CHINEES In de jaren vijftig was, culinair gezien, de
komst van de Chinees het meest in het oog springend. Een
succesvolle opkomst die nauw verband hield met de
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terugkeer van Nederlanders uit Nederlands-Indië.
Vandaar ook dat de Chinese keuken bij ons in feite een
Chinees-Indische keuken werd. In Batavia waren nasi
rames, foe yong hai, babi pangang en tjap tjoy bij ‘onze jongens’ in de smaak gevallen en daar speelden de
Nederlandse Chinezen gretig op in. Ze hielden bovendien
rekening met onze krappe beurs en dat telde vooral in de
eerste decennia na de oorlog zeer zeker mee. Azië aan de
Lomstraat en Sjanghai op de Parade hadden rond het midden van de jaren vijftig in Venlo de primeur. Hierna schoten de restaurants als paddestoelen uit de grond. Er verschenen Chinezen aan de Lomstraat (Pom Lai) en de bij de
Roermondse Poort (Kota Radja). ‘Chinezen’ werd voor
veel Venlonaren een synoniem voor uit eten. Menigeen at
zich in die dagen ongans aan al die genummerde gerechten. De Chinees leverde zo met z’n lage drempel een niet te
onderschatten bijdrage aan het buiten de deur eten.
Sommige mensen kregen hier de smaak te pakken en wilden vervolgens ook wel eens wat anders proeven.
Voor een snelle hap kon je al vóór de Tweede
Wereldoorlog op diverse plaatsen in de stad puntzakken
patat frites kopen. De verkoop vond grotendeels via kramen plaats. In het begin van de jaren vijftig telde Venlo een
vijftal standplaatsen die door de gemeente werden verpacht. Die plaatsen bevonden zich aan de Deken van
Oppensingel, het Mgr. Nolensplein, onder het viaduct, bij
concertgebouw De Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg en naast zaal Copacabana aan de Leutherberg.
Daarnaast werd er her en der frites aan huis verkocht, via
een luikje of een openstaand raam. Zo kon er in het
Ursulastraatje een zakje frites worden besteld bij Batistuzzi, die aan de zijde van de Klaasstraat een ijssalon had.
Later kon dat ook aan de Kaldenkerkerweg bij Heijliggers,
waar eveneens een combinatie van ijs en frites werd aangeboden.
In de hierop volgende decennia breidde het aantal friteskramen zich enorm uit en kon je in vrijwel iedere woonwijk
voor frites terecht. Het assortiment in al die kramen en
loketten was aanvankelijk beperkt: frites met piccalilly en
later met mosterd en mayonaise. Die mosterd was overigens lang gratis! Daarbij naar keuze een Limco knakworstje, een gekookt ei, een rolmops of een zure bom.
In de tweede helft van de jaren zestig ging het ons economisch een stuk beter en werd het allemaal een beetje luxer.
Naast loket en kraam verschenen de eerste cafetaria’s. De
snelle hap was toen al zo populair, dat een aantal fritesbakkers besloot om hun klanten ook de gelegenheid te bieden om iets ter plekke te nuttigen. Huiskamers werden
omgebouwd en vol gezet met formica tafels en stoelen. Een
jukebox zorgde voor de achtergrondmuziek en om de
vooral jeugdige klandizie vast te houden, werd hier en
daar een tafelvoetbalspel geplaatst. Dat was bijvoorbeeld
het geval bij cafetaria Exclusief aan de Leutherweg, waar je
voor een tientje een groot bord frites met schnitzel of halve
haan, erwtjes en worteltjes voorgeschoteld kreeg. Dit soort

Frans Swaghoven, die vele jaren voor het fornuis stond bij
zaken als National, Wilhelmina en Valuas, weet het zich
nog goed te herinneren. ‘Als leerling-kok kwam ik in 1958
in National, een café-restaurant met zalen. Er stond daar
een enorm spit en er werd elke dag chaud-frois gemaakt.
Gelei erover. Prachtig opgemaakt. Echt klassiek. De gasten
bestonden toen voor tachtig procent uit Duitsers. In de
weekeinden kwamen er wel meer mensen uit de regio.
Maar die kwamen voor de orkesten. National had toen
weinig concurrentie. In Germania werd niet zo veel gegeten. Je trof er vooral Venlose notabelen aan. In Wilhelmina
kwam zowel Venloos publiek als zakenmensen op doorreis. In de eerste jaren was dat echter minimaal. De kaart
week er nauwelijks af van die van de andere restaurants:
klassiek en zwaar. De mensen hielden daar toen van’,
aldus Swaghoven.
Het eerste restaurant in Venlo dat niet bij een hotel hoorde,
was Nuy aan de Parade. De familie Nuy runde hier tussen
1957 en 1966 een zaak waar je neerstreek voor een kop koffie
met een gebakje, maar ook iets langer bleef zitten voor een
‘sole Picasso’, een klassiek gerecht van zeetong met fruit.

cafetaria’s breidde zich snel uit, vooral in het stadscentrum. Zaken als Le coq d’or aan de Vleesstraat en ‘t Kadetje
aan de Kleine Kerkstraat werden in Venlo een begrip. Niet
alleen de lokaliteiten veranderden, ook het assortiment
breidde zich uit. In de koelvitrines verschenen klassiekers
als: kroketten, frikadellen, friteseieren en nier- en champignonsbroodjes. Veel van die producten werden in de
eigen keuken - thuis of achter het buffet - bereid.
Een apart fenomeen was de automatiek waarmee het eten
uit de muur zijn intrede deed. Een kwartje in de gleuf en je
kon een kroketje, een bamischijf of nasibal trekken. Die
Menukaarten: Germania, Bèr Soree,

Valuas, Wilhelmina (Swaghoven) en
National

FRITES
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De toegenomen welvaart maakte
niet alleen van friteskramen cafetaria’s, maar had ook
gevolgen voor de eetcultuur als geheel. De mensen verdienden meer geld, kregen meer vrije tijd en gingen reizen.
Op vakantie maakten ze dan in het buitenland kennis met
een voor hen vreemde keuken. Soms tot afgrijzen, want wat
de boer niet kent, dat eet hij immers niet, maar zo nu en dan
ook met plezier. Duitse en vooral Oostenrijkse Schnitzels,
zoals de Wiener, de Holsteiner en de paprikaschnitzel,
waren al eerder populair, maar daar kwamen nu allerlei
gerechten uit vooral Frankrijk en Italië bij. Italiaanse gastarbeiders speelden daar al eerder op in met de verkoop van
ijs. In Venlo was dat vooral de eerder genoemde familie
Batistuzzi. Italo Batistuzzi werd met zijn handgemaakt
Italiaans ijs een begrip aan de Klaasstraat. En zijn neef
Alfredo was net zo succesvol aan de Lomstraat. Ontelbare
bolletjes ijs gingen hier in een bakje of hoorntje mee naar
huis of werden al wandelend opgesnoept. In beide ijssalons
(Venetia en Italia) kon je overigens ook aan een tafeltje zitten en je tegoed doen aan allerlei coupes of een geurige kop
espresso of cappuccino. Op het gebied van bevroren versnaperingen werd ook de ijssalon van Lambert Meyers aan
het Nolensplein een begrip, maar in tegenstelling tot de
Italianen werd Meyers vooral bekend vanwege zijn softijs.
Van het restaurantfront kwam in de jaren zestig weinig
nieuws. De bekende eetgelegenheden draaiden verder met
menukaarten die weinig verrassingen vertoonden. De
meeste menu’s bestonden traditioneel uit vlees, groenten
en aardappelen. In de ‘betere’ zaken at je wat uitgebreider.
Bijvoorbeeld als voorafje een cocktail of enkele plakjes
Ardenner ham met meloen, gevolgd door een (zondagse)
groentesoep. Dan een biefstuk of een haantje met daarbij
erwtjes en worteltjes, sla en gebakken aardappeltjes of frites en vla, ijs of fruit na.

MEER WELVAART

automatiek is overigens ouder dan menigeen wellicht
denkt. De eerste Venlose automatiek verscheen al eind
jaren veertig bij lunchroom De Kroon op de hoek van de
Parade en de Nassaustraat. Hier trok je niet alleen kroketten en hardgekookte eieren, maar ook gebak uit de muur.
Nadien verschenen er automatieken aan de Picardie, aan
de Grote Beekstraat, bij lunchroom Sneevliet aan de
Kaldenkerkerweg en in het NS-station.
In de restaurants van hotel Regina,
Americain, Wilhelmina en de Bovenste Molen werd vooral
zwaar gegeten. Dat gebeurde ook in het legendarische
café-restaurant National op de hoek van de Keulse Poort
en de Spoorstraat. Calorierijke gerechten met vette sausen
en gebonden soepen. Zo stond National bekend vanwege
klassieke gerechten als Stroganoff met kerriesaus en perziken, kip van het spit en gerookte zalm. Populair waren in
die tijd ook gerechten met orgaanvlees als gebakken kalfslever of niertjes in rode wijnsaus en tête de veau. Voor iets
eenvoudigers als een huzarensalade of een uitsmijter ging
men toen naar het Stationshotel. En op de Parade in het
café van Cornet bestelde menige Venlonaar een pittige
goulashsoep. Veel gevraagd waren in die tijd ook allerlei
hors d’euvres, Russisch ei, koninginnepasteitjes, mosselen
(als de r in de maand was) en niet te vergeten Maaspaling!
Daarvoor moest je dan wel naar een van de hotel-restaurants. Perzisch tapijtje op de tafel en voor de gezelligheid
een bak sanseveria’s voor de raam.

RESTAURANTS
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Ook al was de kwaliteit in de meeste gevallen niet slecht,
de koks drukten nauwelijks een eigen stempel op hun keuken en kookten - ook in de betere restaurant - elkaar veelal
na. Soms iets pittiger, soms iets malser. Maar zeker geen
risico’s en geen verrassingen: de gast kreeg datgene wat hij
verwachtte.

straat, de Kerkstraat en uiteraard aan de Parade. Aan de
Nijmeegseweg, aan noordoostzijde van de gemeente,
opende in 1983 het Novotel zijn deuren, een hotel-restaurant dat in de jaren negentig werd overgenomen door het
Van der Valkconcern. De Toekan staat sindsdien ook in
Venlo garant voor degelijk eten tegen schappelijke prijzen.
Vooral met zijn buffetbrunches scoorde Van der Valk goed.
Die brunches waren - net als de ontbijten - hier al enige tijd
populair als gezamenlijke activiteit met familie, vrienden
of buurtgenoten. Vrijwel alle Venlose horecagelegenheden
- met uitzondering van de culinaire toppers - deden hiermee goede zaken.

FRANSE INVLOED Tot in de jaren zeventig werd er in

Venlo nog maar mondjesmaat buiten de deur gegeten.
Feestelijk uit eten gaan was nog niet de vrijetijdsbesteding
die het voor veel mensen nu wel is. En als men naar een
restaurant ging, dan kreeg men vrijwel steeds iets uit de
klassieke Franse keuken voorgeschoteld. Daarin kwam
verandering toen Huub Schell zijn café aan de
Kwartelenmarkt tot een bistro verbouwde, gevolgd door
bistro De Pan van Hannelore Winter. Bij Schell at je van een
plankje. Je bestelde er een entrecote Bearnaise, wijngaardslakken, stokbrood met kruidenboter, salades, uiensoep en
- hoewel niet Frans - een overheerlijke saté. Je zat er meestal geen uren. Wat ook niet de bedoeling was. De naam
bistro is immers afgeleid van het Russische bistro, wat
‘snel’ betekent. Frans at je vanaf 1975 ook bij l’ Escargot aan
de Parade, waar eerder Nuy was gevestigd. Maar dan aan
een gedekte tafel en niet van een plankje.
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rechts: pand National

gestart. Philippe Mattioni opende eind jaren zeventig aan
de Steenstraat een Frans specialiteitenrestaurant. Hij kookte er traditioneel Frans. En ook dat viel in de smaak, want
na enkele jaren verhuisde hij met zijn Chez Philippe naar
een groter pand aan de Parade.

JAREN TACHTIG Buitenlandse vakanties en gastarbei-

ders uit vooral Mediterrane landen brachten de
Venlonaren in contact met andere gerechten. In de jaren
tachtig en negentig nam het aantal allochtonen toe, zowel
in aantal, als in diversiteit. Die diversiteit had ook gevolgen voor de Venlose eetcultuur. Er verschenen pizzeria’s
en shoarmazaken. Voor pizza en pasta moest je begin jaren
tachtig op de Parade zijn. Voor shoarma of kebab aan de
Grote Kerkstraat. Enige tijd
had men hier het monopolie
op de grote blokken gegrild
vlees. Maar spoedig verscheen er concurrentie.
Onder meer aan de Joden-

erug naar de Venlose eetcultuur, want daar was het
mij tenslotte om te doen. Eetgewoontes in Venlo wijken nauwelijks af van die in andere, vergelijkbare plaatsen.
Venlose gerechten of plaatselijke gebruiken zijn er niet. Of
je zou ver terug moeten in de tijd dat Venlose bakkers met
Venlose peperkoek pronkten. Wellicht moet ik een uitzondering maken voor het Venloos Alt (maar dat is drank) en
het fritesei. Dat laatste - een hardgekookt half ei in een ragout, gepaneerd en gefrituurd - zou volgens ingewijden een
Venlose vinding zijn. Dus toch een eigen bijdrage aan de
eetcultuur?
Dat we in Venlo de laatste decennia steeds vaker buiten de
deur zijn gaan eten en dat het aanbod van eetgelegenheden
gevarieerder werd, is het gevolg van een landelijke trend.
Eten en koken werden bij een breed publiek populair
onder invloed van kookclubs, culinaire tijdschriften, kookprogramma’s op de televisie en uiteraard een betere verkrijgbaarheid van allerlei (verse) ingrediënten.
Uit eten is in de eenentwintigste eeuw niets bijzonders
meer. Het hoort erbij. Dat geldt zowel voor het avondje
romantisch tafelen, de familiebrunch, de zakenlunch of de
snelle hap tussendoor. Je eet ter plekke, haalt iets af of laat
het thuis bezorgen.

T

Volgens Frans Swaghoven is het Venlose eetpubliek in de
loop der jaren heel wat kritischer geworden. Maar dan in
positieve zin. ‘Met name doordat steeds meer mensen zelf al dan niet in clubverband - aan het kokkerellen zijn geslagen, werd de kennis van gerechten en kooktechnieken een
stuk groter waardoor de mensen het werk in de keuken
meer gingen waarderen. In ons geval droegen de maandmenuutjes waarmee we in de jaren tachtig adverteerden,
ertoe bij dat we veel nieuwe gasten kregen. Valuas had nog
de naam duur te zijn en om de drempel te verlagen zijn we
toen een maandelijks wisselend viergangen menu gaan serveren voor 47 gulden 50. Later zijn ook andere restaurants
in de regio hiermee begonnen. Wat mij de laatste jaren erg
veel plezier doet, is dat er steeds meer jonge mensen een
avondje gaan tafelen. Dat is een goed teken!’.

HET EINDE VAN DE EEUW Ook in het laatste decennium van de twintigste eeuw hadden maatschappelijke
trends hun weerslag op onze eetcultuur. Verschijnselen als
24-uurs economie, tweeverdieners en de uitvinding van de
magnetron boden kansen voor het thuisbezorgen van allerlei gerechten. De pizza- en shoarmakoerier werden een
vertrouwd beeld in de Venlose straten, evenals de bestelautootjes van maaltijdendienst Culi Vite en verschillende
party- en traiteursdiensten. En wie voor een hapje de deur

En hoe zit het met de toppers? Wel, ook al twinkelen er
geen sterren aan het firmament, toch wordt er in Venlo op
vele plaatsen prima gekookt. Zo vermeldt de toonaangevende Nederlandse restaurantgids ‘Lekker’ al enkele jaren
op rij de restaurants Valuas, Chez Philippe en La Mangerie.
In 2000 stonden Chez Philippe en Valuas in de kolommen
van aanbevolen restaurants. En La Mangerie vertoeft er
zelfs al geruime tijd in de top-100. In 2000 bezette het ‘aangenaam adres zonder kapsones’ een 60ste plaats. Dit voor
wie graag op het kompas van een ander vaart. Maar blijf
alert. Gidsen zijn er om je te leiden, wat goed en lekker is,
bepaal je uiteindelijk zelf.
▼

Naast de bistro deed in de jaren zeventig een ander culinair fenomeen vanuit Frankrijk zijn intrede: de nouvelle
cuisine. Een nieuwe manier van koken waarbij licht en
simpel voorop stond. Bereidingstijden werden verkort om
smaak en structuur beter te behouden. Zware en rijke
sauzen verdwenen net als het binden met een roux.
Gerechten werden sindsdien veelal afgemaakt met boter,
kruiden, citroensap en azijn. De bereidingstijden werden
korter, vlees werd meer ros geserveerd, sauzen werden
minder dik en de zware kreeftenbisque maakte plaats voor
een consommé of een bouillon. En het menu degustation
verscheen, een menu van allerlei kleine hapjes.
Een goede kok toonde zich inventief en vooral creatief. Met
die uitgangspunten was niks mis, maar hier en daar leidden ze tot uitwassen, waarbij kleur en compositie belangrijker leken dan smaak. Bovendien was het de tijd dat gasten meer bord kregen te zien dan eten. Sommige gasten
volgden de trend gedwee maar andere - die hongerig de
tafel verlieten - gingen voor mooie borden toch liever naar
Frits Pasch. Gaandeweg kwamen echter ook de meest
extreme aanhangers van deze keuken tot inkeer. De combinaties werden minder wild en de porties werden weer
wat groter. En dat was maar goed ook.
Restaurants als De Bovenste Molen (Dik Reimers), Valuas
(Frans Swaghoven), De Boeg (Ad Born) en vooral La
Mangerie (Hans Cals) introduceerden de nouvelle cuisine
in Venlo. Maar niet al te extreem. In ieder geval kwam er
ook hier een eind aan de klassieke Franse keuken. Er werd
voortaan anders en vooral lichter gekookt en de borden
werden mooier opgemaakt.
Inmiddels was in Venlo ook een Franse kok een eigen zaak

Venlose kok in keuken (De Limburger), beneden: Menukaart National,

uit gaat, kan in Venlo inmiddels kiezen uit vele keukens.
Grieks, Turks, Frans, Amerikaans, Italiaans, Indiaas,
Spaans, Joegoslavisch, Chinees, Indonesisch, Egyptisch of
Mexicaans? Het kan allemaal, zelfs meerdere keukens op
‘n bordje, oftewel fusion. Het is er allemaal. Voor mensen
met veel en weinig tijd. Voor de smalle beurs én voor de
houder van de golden creditcard. Restaurants met (afhankelijk van het seizoen) wisselende menukaarten of met een
vast repertoire. Je zegt het maar. Snel even binnenwippen
bij Burger King of Mac Donalds? Of nog sneller met de
auto langs het loket (!) van de Mac Drive. Iets meer tijd, en
een voorkeur voor lekker eten in een meer informele
omgeving? Dan loop je binnen bij Humphrey’s restaurant
(formule: zelf een menu van drie gangen van de kaart
samenstellen), eetcafé De Alde Mert of grand café Central.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar je vroeger
moest zoeken, struikel je nu bijkans over de eetgelegenheden. De vraag is niet meer waar je iets kunt eten, maar wat
en hoe je dat wil.
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Weemoedlicht is van fluweel.
Het strijkt langs je huid en
praat van 'vroeger', van 'toen'
en van 'gisteren', maar ook
van 'waar is iedereen'. Het is
niet onprettig, je mag het
zien, je zonnebril kan af, het is
niet zo fel als het zomerlicht
waartegen geen verweer
bestaat. Niet zo waarheidsgetrouw. Het licht van de weemoed, van de melancholie is
diffuus, vooral 's ochtends.
Maar melancholie is ook een
taaie droefenis die aan je gaat
kleven. Droefenis over wie
weg is. Voorgoed weg is. En
over jezelf natuurlijk. Altijd
over jezelf.
In september zijn mijn kinderen geboren, twee zoons. De
een wordt achtentwintig, de
oudste wordt dertig. Mijn
zoon wordt dertig. Ik heb een
kind van dertig.
Je gaat naar school, je vindt
een baan, je bemint een
vrouw, je koopt een huis, je
krijgt twee zoons. Alles volgens het boekje. Niets bijzonders. Niets om dankbaar voor
te zijn. Ook niets om niet
dankbaar voor te zijn. Er zijn
alleen de tekens. Die je later
pas verstaat. Metaforen
maken omtrekkende bewegingen naar de dood. Je hoort
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Antares woonservice

Je zoons gaan studeren. Dat
ze daarmee voorgoed je huis
verlaten wist je niet. Stond
nergens vermeld. Dat je
vrouw ziek werd ook niet.
Dat operatie en bestraling,
chemokuur en bidden niet
helpen was ook nieuw voor
je. Stond ook nergens. Dat je
lijf de kracht vindt opnieuw
een vrouw lief te hebben verbijstert je.
En dan wordt je zoon dertig.
Heb je een kind van dertig.
Niet zesentwintig of achtentwintig: leeftijden die nog de
belofte dragen van een beetje
kind zijn, student zijn of net
niet meer student zijn, van
beginnende job en halfvolle
verhuisdozen, van een vage,
heerlijk vrijblijvende toekomst met nog heel veel later.
Nee, hij is dertig. En woont in
een stad ver hier vandaan.
Met iemand die van hem
houdt. En heeft een goede
baan. En leidt een goed
bestaan. Waar ik niet steeds
bij hoef te zijn. En zijn moeder
niet meer bij kan zijn.

KOEN EYKHOUT

Juli is hardblauw en door een
hoekige god uitgesneden
tegen een wit-Griekse gevel
op Kreta. Cicaden in de
avond. Het augustusblauw
van Bologna is van een menselijke maat, zachter en ronder, bijgetint door rood-bruine arcades. Gestalten over
een plein.
Maar met het nazomerse
blauw van september valt de
weemoed binnen.

ze niet. Je ziet ze niet. Niet op
dat moment.
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DE PERS OVER BUUN 2000
Rob Molin in het Limburgs Dagblad van 16 februari
2000:

“In hun voorwoord bij het eerste jaarboek spreken de
redactieleden de wens uit de kwaliteit van het magazine te hebben geëvenaard. Ik kan niet echt beoordelen
of ze daarin zijn geslaagd, omdat ik daarvoor Buun te
weinig onder ogen heb gehad. Slechts incidenteel was
dit het geval. Wat mij toen in elk geval opviel, waren de
prachtige illustraties en mooie lay-out. Het jaarboek
heeft ongeveer dezelfde uitstraling en verder bewegen
de diverse bijdragen zich op een niveau dat voorheen
misschien wel geëvenaard, maar wel niet overtroffen
zal zijn.
(...)
Naast literatuur biedt dit jaarboek muziek, schilderkunst, archeologie, architectuur en nog veel meer op
het gebied van de cultuurhistorie in en rond Venlo. Ik
noem stukken over architect Grubben, de schilder Piet
Lap en hoedenmaker Huub Haanen. Tussen de bijdragen door treft men columnachtige kroniekjes aan van
Adri Gorissen en Koen Eykhout, waarschijnlijk de
‘hoofdredacteuren’ die de kar van het jaarboek trekken en voor die kar schrijvers van formaat hebben
weten te spannen.”
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