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Buun 2002 is al weer het derde cultuur-historisch jaarboek
voor Venlo, Blerick en Tegelen dat wordt uitgebracht. De
redactie, en ook het bestuur van de stichting achter het
jaarboek, is blij dat het elk jaar weer lukt. Want het is een
niet geringe klus om steeds weer mensen te vinden die
zich belangeloos inzetten voor het jaarboek. Mensen die
er verhalen voor schrijven, foto’s voor maken of er de
vormgeving van verzorgen. 
Wie de drie jaarboeken op een rij legt, ziet dat ze steeds
dikker en kleurrijker worden. Telde het jaarboek Buun
2000 nog slechts 136 pagina’s, Buun 2001 kwam al op 168
en het nu voor u liggende Buun 2002 heeft liefst 216 pagi-
na’s. Het derde jaarboek telt dus tachtig bladzijden meer
dan het eerste. Bovendien heeft het veel meer kleurenpa-
gina’s, zodat het er beter uit ziet dan zijn voorgangers.
Ook inhoudelijk worden de jaarboeken naar de mening
van de redactie steeds beter. De voor Buun zo vertrouw-
de mix van onderwerpen - van literatuur tot natuur, van
popmuziek tot wielrennen en van film tot historie - is
steeds verfijnder. De bijdragen worden diverser van stijl en
variëren inhoudelijk al maar meer van speels tot serieus.
Althans, de redactie denkt dat, het echte oordeel over de
kwaliteit is natuurlijk aan u, de lezer.
Al die verbeteringen, uitbreiding van aantallen pagina’s en
inzet van medewerkers voor het jaarboek zouden tot niets
leiden als er geen sponsors waren. Zonder geldschieters
zou dit jaarboek niet kunnen worden uitgegeven, althans
niet voor de huidige prijs. Al die sponsors past daarom een
woord van dank namens de makers en de lezers van Buun
2002. En heel speciaal gaat die dank uit naar Miep Tielen,
de vrouw die elk jaar weer geldschieters ervan weet te
overtuigen dat een bijdrage voor het jaarboek een goede
investering is. 
Medewerkers, sponsors en Miep, heel hartelijk dank!

De redactie
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Deze groepen en
artiesten uit Ven-
lo of directe om-
geving zoals Belfeld, Vel-
den of Panningen zijn
samen inmiddels verant-
woordelijk voor twaalf cd’s
en daarnaast zijn er nog
drie verzamel-cd’s waarop
werk van hen te vinden is.
Waar komt deze toename
vandaan? Is de rijke tradi-
tie aan Venlose carnavals-
muziek een belangrijke
reden? Of is het succes van
Rowwen Hèze hier debet
aan?

Begin jaren negentig vat
Herman Poels, die al enke-
le jaren carnavalsliedjes
heeft geschreven, het idee
op om een plaat te maken
met rockmuziek, maar dan
niet voorzien van het in dit
genre gangbare Engels,
maar in het Venlose dia-
lect. Hij zoekt contact met

Bert van den Bergh die ook
al een tijdje rondloopt met
plannen om popmuziek te
verenigen met serieuze
dialectteksten. Onder de
noemer Nachwerk gaat het
tweetal aan de slag. Na
enige tijd raakt het project
echter in het slop en
nemen de activiteiten van
initiatiefnemer Poels af.
Wanneer het project al
meer dan een half jaar stil
ligt, start Van den Bergh
zelf een nieuwe groep met
ex-Toontje Lager bassist
Leon Giesen: Romeo. 
Als Poels zijn zaken weer
op de rails heeft gezet, ligt
de interesse van Van den
Bergh inmiddels nadruk-
kelijk bij zijn nieuwe
groep. Hij werkt nog wel
mee aan de totstandko-
ming van Aovendraege, de
debuut-cd van Nachwerk
die in 1992 verschijnt,
maar richt zich vervolgens
volledig op Romeo. 
Aovendraege bevat met Ein
Chanson, een duet van Her-
man Poels en Liesbeth List

één Nederlandstalige tekst.
Met twaalf nummers in het
dialect is deze cd de eerste
volwaardige Venlose dia-
lectpopplaat. Romeo volgt
enkele maanden later, in-
middels is het 1993, met
hun eerste cd Romeo. Na de
presentatie van Aovendraege
wordt het echter snel stil
rondom Poels en Nach-
werk. Van den Bergh
neemt in de jaren die vol-
gen nog vier cd’s op met
‘zomeravondpopmeziëk’.
Poels en Van den Bergh
zijn in Venlo de eersten die
geheel eigen popmuziek
maken om hun gevoelens
tot uitdrukking te brengen.
Helemaal nieuw is het
combineren van Venlose
teksten met popmuziek
niet. Midden jaren tachtig
maken De Drekskaters met
Venlo is een Leuke Stad al,
met veel lokaal succes, een
Venlose tekst op een be-
staand rock ‘roll nummer.
Ook Mooder Hellup, een
initiatief van Leon Giesen
en Michiel van der GrintenDOOR TWAN MEUSEN

Parade van pop 
in het plat

Sinds enkele jaren is er een grote toename van

muzikanten die pop- en rockmuziek combineren

met teksten in het Venloos of de dialecten van

omliggende plaatsen. 
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ANTWERPEN-VENLO

Oktober begint in Antwer-
pen. Ik krijg energie van grote
steden. Zin om weer eens
opnieuw te beginnen. Ik vraag
me nu af of die energie écht
is, of dat het een onrustig
gevoel is, onvrede? Anvers is
hip; overal lopen prachtige
individuen: stralende, creatie-
ve jongens en meisjes die vol
zelfvertrouwen in het leven
staan. Het inspireert enorm,
maar geeft tegelijkertijd een
enorm ontevreden, misschien
zelfs wel ongelukkig gevoel.

Misschien ben ik daarom zo
gelukkig in Venlo; dáár voel ik
me ook zo’n individu. Maar,
misschien overschat ik mezelf,
of onderschat ik me als indivi-
du in Antwerpen.

Oktober eindigt in Venlo, met
het rondbrengen van de Bar-
baar. Om de één of andere
reden trek ik voortdurend ten
strijde tegen de gezapigheid:
“mensen laat u prikkelen, laat
u inspireren, laat u gelukkig
maken” en ook “be aware
and act”. Dat is in ieder geval
wat kunst met mij doet, in mij
losmaakt.

Ik ben op dit moment erg
gelukkig met de mijzelf toebe-
dachte ‘taak’ als cultureel mis-
sionaris. Misschien overschat
ik die taak hier, of misschien
onderschat ik de gezapigheid
van Antwerpen.

p.s.

Aan de lezer:
Ik onderschatte in ieder geval
de vraag om iets te schrijven
over mijn oktobergevoel van
afgelopen jaar (is er sprake
van structurele afwezigheid
van creativiteit, of op korte
termijn behoefte aan nieuwe
inspiratie?).
Ik weet ook niet of u iets met
mijn schrijfsel kunt, maar mis-
schien hoeft dat ook niet…
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heeft al eerder carnavalsliedjes omgetoverd tot rockmu-
ziek. Zijn dit nog avonturen die voor het overgrote deel
beperkt blijven tot de studio, de band Minsekinder zet
een repertoire in elkaar van tot popmuziek omgebouwde
carnavalsliedjes met toevoeging van enkele eigen compo-
sities en treedt daarmee ook regelmatig voor het voetlicht.
In beide gevallen betreft het bestaande liedjes en slechts
zelden eigen werk. Minsekinder zal in de jaren die volgen
nog twee cd’s uitbrengen met overwegend eigen werk,
maar het criterium voor hun rock ’n roll, salsa, ballads en
blues is dat het geschikt moet zijn voor carnaval en ande-
re feesten. Een nieuwe cd wordt dan ook bij voorkeur vlak
voor carnaval gelanceerd. 
Daarnaast zijn groepen als De Vrijbuiters en Wooden
Chain ook bekend met eigen muziek op dialectteksten.
Deze muziek is echter niet onder de noemer rockmuziek
te scharen, maar eerder onder de feest- en stemmingsmu-
ziek.
Romeo brengt in de jaren negentig nog twee cd’s uit, Later
Krieg Geliek (1995) en Parels van de Nach (1997). Rond deze
tijd krijgt de groep heel snel veel gezelschap. In 1995 is de
uit Panningen afkomstige Ton Engels overgestapt van een
Engels repertoire naar het dialect van zijn geboortestreek.
De oud-frontman van Blowbeat levert met Plat een plaat
af die uitblinkt in de zeer grote, goed verzorgde, reik-
wijdte aan stijlen tussen rock ’n roll en gevoelige ballad. 

Vanaf 1997 is het pas goed oogsten in Venlo.
Blaauw zingt over de liefde op hun eerste cd Eine Zomer

ARNO ADAMS (5-5-1957)
De zangcarrière van Arno
Adams komt per toeval
van de grond. In 1988
wordt de Belfeldenaar als
bassist door Wim Naus
ingelijfd bij de 14-koppige
soulformatie Take It Or
Shake It. Gebast heeft hij
op dat moment nog nooit,
maar de nood is hoog en
Adams kan immers een
paar akkoorden spelen op
een akoestische gitaar. Na
enkele weken komt Naus
er achter dat Adams veel
beter kan zingen dan de
eigenlijke zanger en laat
Adams diens plaats inne-
men. Mede dankzij de
aanstekelijke podiumpre-
sentatie van Adams weet
Take It Or Shake It in eigen
regio een behoorlijke po-
pulariteit op te bouwen. 
In 1990 volgt Adams,
samen met gitarist Ton
Clout, Wim Naus als deze
het commerciële showor-
kest Diamonds Eight
opzet. Ook deze groep
wordt een groot succes.
Maar na een jaar of drie
raakt Adams uitgekeken
op zijn rol als show-artiest
en ontwikkelt steeds meer
de behoefte om eigen
nummers te spelen. 
Hij stapt uit Diamonds
Eight en treedt met Clout
op als duo. Ze schrijven
samen Engelstalige num-
mers en formeren Double
A Adams. De groep wordt
gecompleteerd door Léon
Bartels (bas), Ruud van der
Pol (drums) en Sanny
Jansen (mondharmonica).
In deze bezetting wordt
de cd Double A Adams
opgenomen die in 1996 in
eigen beheer verschijnt. 
In 1997 valt de groep ech-
ter uit elkaar en begint
Adams aan solo-optre-
dens. Hij schaaft nog een

jaar aan Engelstalige num-
mers, maar de voorkeur
voor het dialect voert
steeds meer de boven-
toon. In 2000 neemt hij de
dialect-cd D’r Is Gen
Verschil op met zijn oude
maatjes van Double A
Adams, waarbij de plaats
van mondharmonicaspeel-
ster Jansen is ingenomen
door oud-Alquin toetse-
nist Collie Fransen. Op
deze plaat brengt Adams
niet alleen liedjes over
(ongelukkige) liefde, maar
slaat ook een maatschap-
pijkritische toon aan. De
nummers Splinters In
Plaats Van Vlinders en
Ozze Jezus krijgen regel-
matig airplay op de pro-
vinciale radio. In het
najaar van 2001 begint
Adams aan de opnamen
voor een nieuwe cd.

DISCOGRAFIE
Cd’s: Arno Adams - D’r Is
Gen Verschil (eigen beheer,
2000)
Double A Adams - Double
A Adams (eigen beheer,
1996)
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Met Dich twee jaar nadat enkele leden van
deze groep tijdens het carnaval al grote
triomfen hebben gevierd met de ballade
Veur Altiéd eine Venlonaer. Weer een jaar
later laat Neet Oét Lottum op hun debuut-
cd Flaai op overtuigende wijze horen
Rowwen Hèze te waarderen. 

In 1999 komt het duo Flink eerst
met de mini-cd 40 in de loch om vervolgens
als trio hun midlife-leed te bezingen op de
volwaardige cd Kiepevel. Datzelfde jaar
verschijnt als hommage aan Frans Boer-
mans, een verzamel-cd waarop tien pop-
groepen uit Venlo en Roermondenaar Gé
Reinders een lied van de legendarische
tekstdichter op geheel eigen wijze uitvoe-
ren. Op Leedjes Veur De Iëwigheid blijkt de grote verschei-
denheid aan muziekstijlen die de diverse artiesten hante-
ren. In hetzelfde jaar ziet ook nog een andere verzamel-cd
het licht: Alles In Ein Buuëtje. Dit ter ere van de bruiloft
van de eigenaars van café The Yellow Submarine. Op
deze muziekdrager geven onder andere Neet Oét Lottum,
Blaauw, De Drekskaters en Minsekinder acte de presence.
Romeo, dat de naam veranderd heeft in &Juliette vanwe-
ge een naamconflict met de Rotterdamse band Roméo, is
onder die nieuwe naam ook vertegenwoordigd.
Weer een jaar later zet Belfeldenaar Arno Adams, die ook
al te horen was op Leedjes Veur De Iëwigheid, definitief de
Engelstalige muziek opzij om zich volledig op streektaal-
muziek te richten. Hij bezingt op een mengeling van rock,
blues en een snufje jazz de liefde en jeugdherinneringen.
Tevens snijdt hij enkele maatschappelijke problemen aan.
Met Ongenode Gaste meldt zich dat jaar nog een nieuw-
komer aan het dialectfront. Hun eerste schijf, Arizona Stop,
wordt bevolkt met stoere jongemannen die op stevige
rockmuziek laten weten dat er toch een blanke pit onder
de ruwe bolster aanwezig is. Met Wermer As Vandaag gaat
Engels verder op de ingeslagen weg en levert weer een
schijf vol veelzijdigheid af. Het lied Altied Al Geweten zal
lange tijd veelvuldig worden gedraaid op de provinciale
radiostations en hij trekt, net als collega dialectmusicus
Gé Reinders, met veel succes de theaters in. &Juliette
komt in 2000 met de eerste gelijknamige cd onder die
vlag. 
In 2001 komt Neet Oét Lottum met het vervolg op hun
succesvolle debuut drie jaar eerder. Flink brengt ook een
nieuwe plaat op de markt, getiteld Net Ech. Bovendien
verschijnt er weer een nieuwe verzamel-cd met veel
Venlose dialectformaties: Venloos Trots. De groep &Juliette
valt uit elkaar als Bert van den Bergh de groep verlaat. Dit
betekent het einde van de oudste Venlose dialectgroep.

CARNAVALSMUZIEK
Is er een verklaring voor het feit dat in Venlo zo’n groot
aantal groepen hun eigen streektaal hebben gekozen voor
hun teksten? Vormt de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de

NEET OÈT LOTTUM
Huidige bezetting:
Frans Pollux 
(1-6-1977) zang/gitaar
Michel Wijlaars 
(28-3-1978) sologitaar
Roy Grutters 
(6-4-1984) accordeon
Miel Theeuwen 
(19-8-1977) trompet
Alexander op het Veld 
(20-10-1981) bas
Eric Geelen 
(16-7-1976) drums

Frans Pollux en Michel
Wijlaars richten in 1995
een gelegenheidsband op
voor een avond van De
HôlleWôlle, een alternatief
carnavalsgezelsschap uit
Venlo. Fred van der Essen
(bas), Bart den Biesen
(accordeon) en diens
drummende broer com-
pleteren de band. Op de
Boerderie zoals de groep
op dat moment nog heet,
speelt covers van streekge-
noot Rowwen Héze en
behaalt daarmee veel suc-
ces. Nog voor het tweede
concert wordt de groep
uitgebreid met trompetist
Miel Theeuwen.
De groep wisselt vervol-
gens drummer Den Biesen
voor Venlonaar Eric
Geelen. Ook Bart den
Biesen vindt de afstand

Nijmegen - Venlo te groot
worden en wil de groep zo
snel mogelijk verlaten. In
1997 wordt pas vervan-
ging gevonden in de, op
dat moment 13-jarige
Maasbreenaar Roy Grut-
ters. De groep krijgt een
nieuwe naam: Neet Oët
Lottum. 
Aangemoedigd door de
enthousiaste respons tij-
dens optredens begint
Frans Pollux al snel aan het
schrijven van eigen werk.
Hij produceert gevarieerde
teksten in het Venlose dia-
lect op swingende polka’s
en vooral up-tempo mu-
ziek. Tijdens carnaval 1998
behaalt de groep enige
faam met het nummer
Pruusse, waarin Pollux de
talrijke aanwezigheid van
Duitsers in zijn geliefde
Venlo en de gewoonten
van de oosterburen over
de hekel haalt. Datzelfde
jaar mag de groep de eer-
ste cd, Flaai opnemen. De
schijf verkoopt heel be-
hoorlijk en de groep wordt
een veel gevraagde live-
act. 
Omdat Fred van der Essen
niet meer zijn draai kan
vinden binnen de band
besluit hij in 1999 met de
band te stoppen. Hij
wordt vervangen door
Alexander op het Veld. 
Neet Oët Lottums reputa-
tie van opwindende live-
act wordt in 2000 onder-
streept door het winnen
van het Streek Song
Festival. In het najaar van
2001 verschijnt de tweede
cd: Vertrokke.

DISCOGRAFIE
Cd’s: Flaai (Marlstone, 1998)
Vertrokke (Red Bullet, 2001)



Venlose carnavalsliedjes de
juiste voedingsbodem voor
deze keuze? In Venlo wor-
den al meer dan vijftig jaar
lang gedegen en gevarieer-
de carnavalsteksten afgele-
verd. Chris Thenu van
Blaauw en Frans Pollux
van de band Neet Oét
Lottum zijn er vast van
overtuigd dat de carna-
valsmuziek de basis vormt
voor de recente opmars
van dialectpop. Pollux ver-
woordt het als volgt: “In
Venlo worden heel unieke
carnavalsliedjes gemaakt.
Liedjes die ergens over
gaan. Als je dat veel hoort,
is het heel logisch dat je
voor die taal kiest als je zelf
gaat schrijven.”
Pollux en Thenu worden in
die mening niet gesteund
door hun collega’s. Bij het
begin van Romeo stond
voor de leden van deze
groep vast dat ze in ieder
geval niet voor carnavals-
band wilden doorgaan.
Tekstschrijver Bert van den
Bergh: “We hebben meteen
afgesproken dat we niet tij-
dens of vlak voor carnaval

zouden optreden. We wil-
den niet als feest-, of carna-
valsband worden gezien.”
Voor veel van deze groep
artiesten lijkt carnavalsmu-
ziek geen enkele bron van
inspiratie te zijn geweest.
De vader van Belfeldenaar
Arno Adams schreef car-
navalsliedjes. Adams heeft
daar niets van overgeno-
men. “Mijn vader heeft zelfs
prijzen gewonnen met zijn
liedjes. Maar met carna-
valsmuziek of die teksten
heb ik niets.” Ook voor
Bert van den Bergh is car-
navalsmuziek geen inspi-
ratiebron geweest. “Ik heb
niet veel met ‘vastelaoves-
meziek.’ Ik ken de teksten

van die liedjes helemaal
niet. Iedereen zong vroe-
ger As de Sterre. Zelfs die
tekst ken ik niet.”  

Het besef dat
Venlose carnavalsliedjes
toch een behoorlijk rijk
oeuvre vullen is pas de
laatste jaren ontstaan. Van
den Bergh: “Pas bij de
hommage voor Frans Boer-
mans, Leedjes Veur De
Iëwigheid ben ik naar die
carnavalsteksten gaan kij-
ken. Dan merk je dat er
absoluut mooie dingen zijn
gemaakt. Zeker wat Boer-
mans heeft geschreven.”
Adams deelt deze mening:
“Als je met die liedjes be-
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&JULIETTE
Huidige bezetting:
Bert van den Bergh zang, acc. gitaar
Dominique van der Wouw sologitaar
Bart Wilmsen toetsen
Holger Seeling bas
Jeroen van der Linden drums
Geert Hermkes acc.

Na de samenwerking met Herman Poels (Nachwerk) is
het Bert van den Bergh (ex-Waltons, Six Plys Tzar) in 1991
duidelijk: hij wil verder met serieuze dialectmuziek.
Samen met bassist Leon Giesen (ex-Toontje Lager) en
Michiel van der Grinten (Minsekinder) wordt er onder de
naam Romeo gewerkt aan ‘zomeraovendmeziek’. 
Twee jaar later verschijnt de debuut-cd Romeo met lied-
jes over de liefde en het ophouden daarvan. Inmiddels
zijn Geert Hermkes (ex- accordeonist van Rowwen Hèze)
en Ronald Oor (ex-I’ve Got the Bullets, Diesel) aan de 

groep toegevoegd. Giesen, Van der Grinten en Oor, allen
woonachtig in Utrecht, krijgen problemen met de grote
afstand en stoppen in 1994 met Romeo. Van den Berg en
Hermkes geven het niet op en completeren de band weer
met Holger Seeling, Jeroen van der Linden (drums) en
Maurice Roosten. 
De tweede cd Later Krieg Geliëk verschijnt in 1995 en
levert weer een stapel liedjes op over zaken die het hart
pijn of vreugde schenken. Het aantal optredens neemt
toe en vooral in thuishaven Venlo heeft Romeo een soli-
de reputatie opgebouwd. De groep wordt nog eens ver-
sterkt met gitarist Dominique de Lauw (gitaar) en pianist
Bart Wilmsen. 
September 1997 verschijnt de derde cd, Parels Van de
Nach. De beproefde muzikale en tekstuele wegen wor-
den opnieuw bewandeld en weer iets verder verdiept. 
Na een naamsconflict met het Rotterdamse Roméo ver-
andert Romeo in 1999 haar naam in &Juliette. De Venlose
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zig bent, worden ze steeds
mooier.”
Voor Peter Beeker, zanger
en tekstschrijver van On-
genode Gaste, komt het
idee om in het dialect te
zingen ook niet van carna-
valsliedjes. “De eerste cd
van Romeo was voor mij
een openbaring. Ik weet
nog het moment dat mijn
neef Bas met die cd kwam
aanzetten. Ik dacht ‘Wacht
eens even. Dit kan dus ook.
Dit is ruig’. Ik hoorde voor
de eerste keer Limburgs-
talige muziek die serieus
was. Limburgstalig was
voor mij altijd hoempa.” 
Ook Chris Thenu van
Blaauw is op het spoor

gezet door een andere
Venlose dialect-cd. “Door
de plaat van Nachwerk
begreep ik voor de eerste
keer dat een combinatie
van serieuze popmuziek
en Venloos dialect goed
was.”  
Een andere reden waarom
het onwaarschijnlijk is dat
de Venlose carnavalsmu-
ziek de bron vormt waar-
uit de dialectgolf voor-
komt is het feit dat er in
Venlo al meer vijftig jaar
originele carnavalsmuziek
gemaakt wordt. En pop-
muziek is ook al zeker
veertig jaar geleden tot
Venlo doorgedrongen.
Lang voordat de hausse

aan dialectgroepen in
Venlo gestalte krijgt. Als
carnavalsmuziek de voe-
dingsbodem is voor deze
toename aan groepen was
dit al veel eerder tot uiting
gekomen. Via Mooder Hel-
lup, De Drekskaters en
Minsekinder is er een
rechtstreekse link tussen
pop en carnavalsmuziek,
maar het is niet de voe-
dingsbodem geweest voor
het overgrote deel van de
dialectgroepen. Herman
Poels, degene die uiteinde-
lijk de eerste cd aflevert
met poprock op Venlose
teksten, wil juist geen car-
navalsmuziek maken en
ook de leden van Romeo
weigeren in verband te
worden gebracht met car-
naval en feestmuziek in
het algemeen. 

ROWWEN HÈZE
Een andere inspiratiebron
zou Rowwen Hèze kunnen
zijn. Het succes van deze
streekgenoten kan niet
ongemerkt aan de Venlose
artiesten voorbij zijn ge-
gaan. En ook de kwalitatief

groep houdt een leuk bedrag over aan de schikking met
de Rotterdammers en dat wordt meteen aangewend voor
de vierde cd van de groep die een jaar later wordt gepre-
senteerd. 
Tijdens de zomer van 2001 houdt Bert van den Bergh het
voor gezien en besluit de groep te verlaten. Door het
opstappen van de zanger en belangrijkste componist valt 

de groep uit elkaar.  Op 1
september geeft &Juliette
haar laatste optreden tij-
dens de Nach van het
Limburgse Leed.

DISCOGRAFIE
Cd’s: 
&Juliette: &Juliette (Ben Ver-
dellen producties, 2000)

Romeo: Romeo (Marlstone, 1993)
Later Krieg Geliek (Ben Verdellen producties,1995)
Parels van de Nach (Ben Verdellen producties, 1997)
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hoogstaande teksten van Jack Poels zullen de aandacht
moeten trekken. 
De groep Neet Oét Lottum is heel duidelijk beïnvloed
door de band uit America. Muzikaal gezien bedient de
groep zich van dezelfde opzwepende muziek als
Rowwen Hèze en op tekstueel gebied lijkt Frans Pollux
ook goed geluisterd te hebben naar collega Poels. Boave de
Groéte Riviere en Limburg Los van de cd Flaai leunen wat
betreft onderwerp heel sterk aan tegen ’T is un Kwestie
Van Geduld. En ook de keuze van Poels om dorpsgenoten
tot onderwerp van een lied te maken komen bij Pollux
terug. 
Net als bij de invloed van carnavalsmuziek staat Neet Oét
Lottum hier weer los van de andere artiesten. Geen enke-
le andere groep maakt muziek die in hetzelfde muzikale
straatje ligt als dat van Rowwen Hèze. Ongenode Gaste
bedient zich van stevige rock, Flink houdt het op gitaar-
muziek, Arno Adams kiest voor melancholische rock met
sterke invloeden van blues en jazz. Ton Engels heeft een
breed palet aan muzikale stijlen op zijn twee cd’s gezet
die varieert van ballad tot rock en Blaauw heeft hun dia-
lectmuziek voorzien van gepolijste pop. &Juliette heeft
zijn draai gevonden in soft rock en chanson. 
Ook tekstueel gezien valt er bij de groep Venlose artiesten
geen directe invloed te bespeuren van Jack Poels. De tek-
sten van de Americaanse zanger vinden wel alom waar-
dering, maar niemand bedient zich van zijn anekdotisch
getinte verteltrant. 
Geen van de artiesten zegt door Rowwen Hèze op het
spoor te zijn gezet van het maken van dialectteksten.
Adams: “Jack Poels was niet de eerste die goede
Limburgstalige teksten maakte. Mensen als Jo Erens en
Sjef Diederen maakten lang geleden al mooie teksten over
onder meer het mijnwerkersleven.” 
Ton Engels die in 1992 gebruik ging maken van dialect-
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ONGENODE GASTE
Huidige bezetting:
Peter Beeker
(19-6-1973) zang/gitaar
Bas Vosbeek
(27-7-1974) gitaar
Sander Hendrikx
(2-11-1974) drums
Jan-Willem Eleveld
(?) basgitaar

Begin jaren negentig be-
sluiten de neven Peter
Beeker en Bas Vosbeek
enkele liedjes in het dialect
te schrijven ter gelegenheid
van een ouderavond van
de Veldense voetbalclub
IVO. Hoewel de liedjes als
flauwekul bedoeld zijn,
krijgen de muzikanten toch
veel positieve reacties. Een
jaar later gaan ze er serieus
voor zitten en schrijft
Beeker zijn eerste serieuze
nummer in het Limburgs,
Het Ongenoegen, over de
misstanden die hij waar-
neemt in zijn geboortedorp
Velden. 
Beeker en Vosbeek beslui-
ten een band op te richten
onder de naam Ongenode
Gaste en vinden verster-
king in de personen Bernd
Claessen (percussie) en
Stan Verdonk (gitaar). Een
lang leven is deze bezet-
ting niet beschoren en
beide muzikanten verdwij-
nen al weer snel van het
toneel. 
De twee neven gaan nog
een tijdje samen verder tot-
dat ze in 1995 door cafè De
Splinter worden uitgeno-
digd voor een optreden.
Acht dagen voor het optre-
den wordt Martijn Slaats
als bassist gerecruteerd.
Slaats neemt drummer
Sander Hendrikx mee. In
deze bezetting wordt het
eerste officiële optreden
gegeven. 
Het aantal optredens

neemt toe en blijft niet
beperkt tot de regio. Ook
steden als Tilburg en
Utrecht worden aange-
daan. In 1997 verlaat Slaats
de band en wordt diens
plaats ingenomen door Jan-
Willem ‘J.Dub.’ Eleveld (ex-
new age pharaos).
In 1998 belandt een demo
van de groep bij Bert Vas
Dias van het Amsterdamse
Paradiso. Deze ziet wel iets
in Ongenode Gaste en
nodigt ze uit voor een The
Single Club, een manier
voor beginnende groepen
om ‘live’ een single op te
nemen. Voor dit optreden
krijgen ze hulp van Collie
Fransen (ex-Alquin) op
toetsen. Het optreden re-
sulteert in de single Dees
Stad Is Te Klein en Ik Heb
Diene Naam Weer Gehuurd
Vandaag, die in 1999 ver-
schijnt. De schijf reikt uit-
eindelijk tot de tiende
plaats in de nationale tip-
parade. In augustus van
dat jaar speelt de groep op
de Zomerparkfeesten. 
Een jaar later nemen ze het
lied Aste Ens Wis op voor
de cd Leedje Veur de
Iewigheid, een hommage
aan Frans Boermans. In
november verschijnt de
eerste volwaardige cd van
de groep, Arizona Stop. In
2001 verschijnt nog de
single Vang Mich Als Ik Val.
Deze single wordt aanvan-
kelijk uitgebracht als
promo-single, maar zal
later in het jaar door
Sky/Telstar met begeleiden-
de videoclip officieel wor-
den uitgebracht.

DISCOGRAFIE Cd: Arizona
Stop (Sky/Telstar, 2000)
Cd-single:  Dees Stad Is Te
Klein (Paradiso Records,
1999) Vang Mich Als Ik Val
(Promo-single, 2001)

TON ENGELS (1-11-1952)
Alom gewaardeerd muzi-
kant die zijn sporen in de
muziekwereld al ruim-
schoots heeft verdiend.
Vanaf 1982 speelt Ton
Engels meer dan vijftien
jaar in de experimentele
rockband Blowbeat (voor-
heen de Ton Engels Band).
Met deze groep toert hij
door heel Europa en
Blowbeat verwerft een
gedegen live-reputatie. In
1992 valt de groep uit
elkaar.
Voor het schrijven van
nieuw werk raakt Engels
steeds meer uitgekeken op
het gebruik van de Engelse
taal. Tijdens de 40-jarige
bruiloft van zijn ouders, in
1992, zingt Engels enkele
dialectliedjes en bij het
bekijken van de onvermij-
delijke videobeelden van
deze gebeurtenis komt hij
tot de conclusie dat het
Limburgs dialect uitste-
kend bij hem past. Veel
beter dan Engels of
Nederlands. 
Hij bouwt de volgende
jaren een steeds groter

aantal dialectliedjes op.
Dit resulteert in 1995 in de
opnamen voor zijn eerste
solo-cd, Plat. De schijf laat
een grote verscheidenheid
aan muziekstijlen en on-
derwerpen horen. De pro-
vinciale radiozenders pik-
ken Donkere Daag op en
de bekendheid van Engels
begint te groeien.  
Januari 2000 gaat hij aan
de slag bij de Rock Aca-
demie Tilburg als docent
songwriting. In mei van
dat jaar verschijnt zijn
langverwachte tweede cd,
Wermer As Vandaag. 
Wederom oogst Engels
veel bijval. In september
wint hij de ING-prijs voor
het Limburgse Lied. Ook
de single Altied Al Ge-
weten krijgt veel lovende
recensies en wordt opge-
pikt door L1 radio. Vervol-
gens laat het publiek mer-
ken dat het lied in de
smaak valt. Het nummer
domineert maandenlang
de Limbo top-10. Daar-
naast trekt Engels met veel
succes de theaters in met
de begeleidingsband De
Medeplichtigen (Eric Coe-
nen op bas en Arthur
Lijten op drums. Inciden-
teel maakt Cor Mutsers
ook deel uit van deze
groep).

DISCOGRAFIE Cs’s: Plat
(Marlstone, 1995) Wermer
As Vandaag (Marlstone,
2000) Cd-singles: Jos den
Bosch (Marlstone, 1996)
Donkere Daag (Marlstone,
1996) Negerzoen (Marl-
stone, 1997) Altied Al
Geweten (Marlstone, 2001)
Blowbeat: Hands Up!
(eigen beheer, 1985) Blow-
beat (1989 Chainsaw Melo-
dies (Roof Records, 1992)

Ton Engels
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teksten heeft
gekozen voor het
Heldense dialect
omdat dit nou
eenmaal het beste
bij hem bleek te
passen. “Ik had al
een tijdje onvrede
met het gebruik
van de Engelse
taal. Bij toeval, op
de 40-jarige brui-
loft van mijn
ouders, kwam ik
er achter dat de Limburgse taal heel goed bij mij paste.
Vooral het muzikale aspect van het Limburgs spreekt mij
aan. Het is minder hard dan Nederlands. Als ik eens iets
in het Nederlands moest doen, voelde dat nooit goed.
Rowwen Hèze heeft daar geen invloed op gehad.”
Het succes van Rowwen Hèze blijkt ook niet de deurope-
ning te zijn waardoor de Venlose bands naar buiten tre-
den. Muzikaal zeker niet en ook tekstueel gezien verschil-
len de artiesten te veel om van duidelijke invloed te kun-
nen spreken. Dat Rowwen Hèze hoogstwaarschijnlijk ver-
antwoordelijk is voor een snellere acceptatie van het
publiek voor Limburgstalige pop staat los van de keuze
van de groep Venlose artiesten voor hun eigen streektaal. 

LANDELIJK
In 1977 legt Normaal alle gevestigde ideeën over popmu-
ziek naast zich neer en verrijkt de Nederlandse hitlijsten
met rockmuziek voorzien van onvervalst Achterhoeks. In
de zomer van dat jaar bereikt de single Oerend Hard de
tweede plaats. Normaal zal lange tijd de enige groep blij-



FLINK
Huidige bezetting:
John Theuws (1959) zang/gitaar/mondharmonica
Jules van Bussel (1964) contrabas
Sjaak Korsten (1957) drum

John Theuws (ex-Rooster Cogburn) en Jules van Bussel
(ex-Cops & Robbers, Beau Boots) nemen in mei 1999 vijf
liedjes op en branden vervolgens 50 mini-cd’s onder de
groepsnaam Flink. Om de grap compleet te maken geven
ze een heuse cd-presentatie en verkopen prompt alle vijf-
tig exemplaren. Eèn exemplaar wordt opgestuurd naar
de organisatie van de Zomerparkfeesten en de grap krijgt
een vervolg. Ze worden uitgenodigd om in de Spiegeltent
een optreden van een uur te verzorgen. 
Naarstig wordt gewerkt aan nieuw materiaal en de klei-
ne bezetting wordt uitgebreid met drummer Sjaak
Korsten (ex-Beau Boots). Het optreden verloopt succesvol
en de vijftien nummers, bijna allemaal van de hand van

Theuws, die Flink inmiddels bij elkaar heeft worden al
snel op cd gezet. Het resultaat, Kiepevel, laat een groep
horen die sterk ritmische muziek combineert met teksten
die bulken van het mid-life leed.
De band treedt regelmatig op en scoort in het najaar van
2000 een bescheiden radiosucces met de single Zomer
Vandaag. Deze single valt ook de eer te beurt om de eer-
ste Limbo top-10, in september van dat jaar, aan te
mogen voeren. Een jaar later besteedt Flink veel tijd aan
de opvolger van Kiepevel. In oktober wordt Net Ech
gepresenteerd waarop veel gastmuzikanten opdraven
zoals Glenn Corneille en Nard Reijnders. Theuws zingt
ook duetten met Bert van den Bergh (&Juliette) en Frans
Pollux (Neet Oèt Lottum).

Discografie Cd’s: Kiepevel (eigen beheer, 1999) Net Ech
(eigen beheer, 2001) Mini-cd: 40 In De Loch (eigen beheer,
1999) Cd-single: Zomer Vandaag (eigen beheer, 2000)
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ven die degelijke dialec-
trock weet te vervaardigen
en ieder jaar enkele hits te
scoren. 
Tijdens de Nederpopgolf
van begin jaren tachtig krij-
gen de Gelderlanders
gezelschap van de Lim-
burgse formatie Janse Bag-
ge Band als deze nadruk-
kelijk solliciteert naar een
plek onder het vaderland-
se popfirmament. Deze
groep schrijft wel de tek-
sten zelf, maar de muziek
wordt steevast geleend van
gevestigde artiesten. De
muziek van hun grote hit
Sollicitere komt bijvoor-
beeld van Gimme All Your
Lovin’ van de Spencer Da-
vis Group. In dezelfde tijd
poogt de groep Pleps het
nog met onversneden Ut-
regs, maar met weinig
resultaat.

Afgezien van het succes
van Normaal blijft het
vanaf midden jaren tachtig
vrij rustig rond het dialect
op de Nederlandse poppo-
dia. Het uit Noord-Lim-
burg afkomstige Rowwen
Hèze zorgt voor een nieu-
we opleving in de dia-
lectpop. Vanaf hun eerste
bescheiden hitsucces Bestel
Mar gaat het alleen nog
maar crescendo voor tekst-
schrijver/componist Jack
Poels en de zijnen. 
De tweede golf aan Ne-

derpopgroepen in de twee-
de helft van de jaren
negentig brengt ditmaal
meer dialectverrassingen
met zich mee. Het Drentse
Skik levert enkele fraaie
cd’s af en het Friese De

Kast scoort twee hits met
dialectnummers: In nije Dei
en Eltse Grins Foarby. In
2000 viert Friesland de eer-
ste dialect  nummer 1 uit
de geschiedenis van de
Nederlandse popmuziek.
Twarres behaalt met Wêr
Bisto niet alleen in Neder-
land, maar ook in België de
hoogste positie van de
popladder. In eigen land
zal de plaat daar weken-
lang bivakkeren.
Er is meer muziek dan die
via platenmaatschappijen

zijn weg naar het publiek
vindt. Door het regionale
karakter leent dialectrock
zich er bij uitstek voor om
in een klein gebied veel
aftrek te vinden. In Gel-
derland slaagt de groep
Boh Foi Toch, met enkele
oud-leden van Normaal in
de gelederen, er in een erg
solide live-reputatie op te
bouwen. De debuut-cd
Zeet de Jongs (1992) wordt
in eigen beheer 26.000 keer
verkocht. Onder meer via
de SRV-man. Een andere
Gelderse formatie, Jovink
en de Voederbietels, weet
zonder hulp van een pla-
tenmaatschappij 90.000 cd’s
aan de man te brengen en

mag aanspraak maken op
één van de grootste fan-
clubs van Nederland. 
Ook in Limburg, waar tra-
ditioneel veel muziek
wordt gemaakt die is voor-
zien van teksten in het
lokale dialect zoals carna-
valsmuziek, neemt het
aantal dialectgroepen toe.
De Zuid-Limburgse groe-
pen leggen zich vooral toe
op feestmuziek terwijl er
in Noord-Limburg vooral
rockmuziek wordt gepro-
duceerd. Met de Roer-
mondse kleinkunstenaar
Gé Reinders daar tussenin. 
In de tweede helft van de
jaren negentig neemt, met
name rondom Venlo, het

grote aantal bands dat zich
bedient van rock- en pop-
muziek voorzien van dia-
lectteksten erg snel toe.
Tussen 1997 en 2000 ne-
men Flink, Arno Adams,
Neet oét Lottum, Blaauw,
en de Ongenode Gaste
allemaal hun eerste cd op.
Sommige via een platen-
maatschappij en anderen
in eigen beheer. Daarmee
vergezellen ze & Juliette en
Ton Engels die al eerder
hun muzikale uitingen
hadden vastgelegd op de
gevoelige schijf. 
Eind 2000 neemt de lande-
lijke trend in dialectpop
weer af. Skik neemt voor
het eerst in zeven jaar een
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BLAAUW
Huidige bezetting:
Jacques Paul Joosten zang
Chris Thenu (10-9-1963) bas
Niels Koster 
Rudy Kakisina 
Alex Kosman 
Karel Koster 

In 1994 schrijft Chris Thenu met J.C. Kwadraat het liedje
Veur Altiëd Eine Venlonaer. Hij stuurt deze ballad in voor
de liedjesavond van carnavalsvereniging Jocus. Tot zijn
eigen verbazing haalt hij met het lied in deze ongebrui-
kelijke stijl een vierde plaats. Tijdens het carnaval van
1995 blijkt het zelfs de absolute topper voor alles wat
carnaval viert in Venlo. Op carnavalsdinsdag geeft het uit-
voerend vijftal (Chris Tenu, Joost Cornet, Chris Vervoort,
Glenn Corneille en Jacques Paul Joosten) een gedenk-
waardige live-uitvoering van het lied ten beste op het 

bordes van het stadhuis. Door dit succes gaan zanger
Joosten en bassist Thenu verder met het idee om een
groep op te zetten die zich bezig houdt met serieuze
Venloostalige popmuziek. In 1996 resulteren hun inspan-
ningen in de geboorte van de groep Blaauw. De groeps-
naam is een verwijzing naar een hit van de
Nederlandstalige rockgroep The Scene. Naast Joosten en
Thenu maken ook Tassilo Pieck (sologitaar), Rudy Kakisina
(gitaar), Karel Koster (toetsen) en Maarten Louers (drum)
deel uit van de nieuwbakken formatie. 
Een jaar later verschijnt de eerste cd, Eine Zomer Met
Dich. Thenu tekent voor het leeuwendeel van de songs
die handelen over de liefde. Niet alleen voor het vrouwe-
lijke geslacht, maar ook voor zijn geboortestad en voor
zijn vrienden. 
Hoewel het Venloos dialect Thenu na aan het hart ligt,
kiest hij er uit commercieel oogpunt toch voor om over te
stappen naar het Nederlands. Hij tekent in 2000 weer
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geheel Nederlandstalige
plaat op en de dialectsuc-
cessen van de Friese for-
maties De Kast en Twarres
blijken incidenten te zijn.
De Kast gaat weer geheel
Nederlandstalig verder en
Twarres gebruikt op de
debuut-cd Stream de En-
gelse taal voor tien van de
twaalf songs. In Venlo
volgt alleen Blaauw deze
trend. Met hun tweede cd
Blauwdruk stappen ze over
van dialect naar Neder-
lands. De groep laat het
dialect niet helemaal los.
Live gebruiken ze nog
steeds een combinatie van
dialect en Nederlandstalig. 

PARADE
Het grote aantal Venloos-
talige groepen komt voort
uit een landelijke golfbe-
weging. Na het eerste suc-
ces van Normaal zal met
iedere opleving van de
Nederlandstalige popmu-
ziek ook weer een grotere
groep dialectgroepen op
staan. Tegen het einde van
de eerste Nederlandse golf

popgroepen waren De
Drekskaters op bescheiden
schaal actief met een com-
binatie van Venloos en
popmuziek. Bij de tweede,
grotere golf Nederlands-
talige pop komt, net als in
de rest van Nederland ook
een stroming op gang in
Venlo.
Groepen en initiatieven als
Romeo en Nachwerk bren-
gen weer andere muzikan-
ten op het pad van de dia-
lectpop. Vervolgens ont-
staat er rond de Venlose
Parade een scene aan Ven-
lose dialectpop. Een aantal
tekstschrijvers woont er en
Bert van den Bergh en
Arno Adams werken in
café Take Five. De rest van
de muzikanten bezoekt
regelmatig de horecagele-
genheden in dit stukje
Venlo. 
De muzikanten kennen
elkaar en hebben waarde-
ring voor elkaars werk. Er
worden diverse duetten
opgenomen zoals St. Jut-
temis dat door Bert van 
den Bergh en Frans Pollux

wordt opgenomen voor de
verzamel-cd Venloos Trots.
Arno Adams werkt mee
aan de cd-presentatie van
Ongenode Gaste en deze
groep is weer van de partij
bij de presentatie van
Blaauw’s videoclip. Alle
muzikanten geven ook re-
gelmatig acte de presence
bij het Arno Anders Ge-
beuren, een initiatief van
Arno Adams, waarin hij
één keer per maand mu-
ziek maakt met de meest
diverse muzikanten in café
The Yellow Submarine. Op
deze manier ontstaat het
juiste klimaat waarin de
Venlose dialectpop goed
gedijt en zal deze stroming
zich los van de landelijke
trend zelfstandig gaan ont-
wikkelen.  
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voor het overgrote deel
van de nummers op de
Nederlandstalige cd,
Blauwdruk. Pieck en
Louers zijn inmiddels ver-
vangen door Niels Koster
(gitaar) en Alex Kosman
(drums). Dat jaar speelt
de groep op de Zomer-
parkfeesten.
De band zet het dialect-
repertoire niet over-
boord, maar brengt live
een combinatie van Ne-
derlandstalig en dialect-
liedjes. Van de cd Blauw-
druk wordt in 2001 de
cd-single Zeven Zeeën,
een lied over de oorlog
op de Molukken, gelan-
ceerd. 

DISCOGRAFIE
Cd: Eine Zomer Met Dich
(eigen beheer, 1997)
Blauwdruk (eigen beheer,
2000)
Cd-single: Zeven Zeeën
(eigen beheer, 2001)
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V.l.n.r.: Peter Beeker, John
Theuws, Bert van den Bergh en
Arno Adams op de Parade. Foto Lé
Giesen.

Zat je toen in een 
sterke ploeg, Harry?

”We fietsten daar met de Locomotief-
ploeg van Kees Pellenaars met Jan
Nolten, Wout Wagtmans, Daan de
Groot, Piet van den Brekel, Mies
Stolker, Toni Bergmans, Wim van Est en
ik. We wonnen twee etappes, wat lang

niet slecht was. Ik had een contract bij
Pellenaars. Eerst was ik wat ze noemden
‘onafhankelijke’, iets tussen amateur en
beroepsrenner in. Ik wou de Ronde van
België rijden, maar die kon je alleen als
prof fietsen, dus werd ik prof. Destijds
reed ik tamelijk goed bergop, in
Nederland vonden ze me een klimmer.
Eerst was ik lid van Eroba (Echt) en
later van Victoria (Maaseik). In de Tour

ZO MOE  WORD IK NOOIT MEER

Tim Krabbé schrijft in
De renner (1978) over

de misschien wel
meest dramatische

wielerwedstrijd ooit,
de voorlaatste etappe

van de Ronde van
Italië van 1956 van

Merano naar Trento
Alte: ”Het vroor tot

diep in de microfoons
van de reporters, het

hagelde, het regende,
het sneeuwde. 

Jan Nolten bibberde zo
dat hij zijn fiets niet

meer kon besturen en
moest opgeven. 

Hij was te mager voor
die etappe. Wout

Wagtmans stapte af en
zette in een café ieder

been, compleet met
schoentjes, in een

emmer heet water. 
Bij Schoenmakers was
het lijden na de streep
niet helemaal meteen

veranderd in een 
herinnering aan genot,

want hij was blind 
en gilde dat hij dat 

zou blijven.” 
De Schoenmakers uit
dit fragment is Harry

Schoenmakers uit
Blerick. Hij is inmiddels

67 jaar en zit tegen-
over me, nog altijd

sportief ogend in 
blauwe jeans en witte

sportschoenen. 

K o en  E y k hou t

Foto: Lé Giesen
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kachel. We hebben over
onze handen geplast om
ze te verwarmen, anders
kon je niet meer remmen
en durfde je niet naar
beneden. Het vroor twin-
tig graden las ik later in
de krant. En die wollen
kleren werden natter en
natter en zwaarder en
zwaarder. Toen kwam er
een moment dat ik niets
meer zag en uiteindelijk
hebben ze me in een
ambulance getild. Nolten
en Van den Brekel zaten
daar al in, maar die zag ik
niet. Van dat moment kan
ik me trouwens weinig
meer herinneren. Het
licht was werkelijk uit
mijn ogen. Dat gebeurde
allemaal op de Monte
Bondone. Die is dertien-
honderd meter. Daarvoor
reden we op de Stelvio
die hoger is en die toen
nog grindweggetjes ken-
de, nog niet geasfalteerd

dus. Daar ging het echter
nog enigszins. Maar op
de Bondone was het over
en uit. In het ziekenhuis
van Trento zat Pellenaars
aan mijn bed en na ver-
loop van tijd kwam het
licht in mijn ogen terug,
eerst nog heel wazig. Zo
moe als toen word ik
nooit meer. En zo koud

als toen krijg ik het ook
nooit meer, da’s een ding
dat zeker is.
De dag erop ben ik in de
ploegleiderswagen mee-
gereden naar de finish en
vervolgens zijn we met
een Sabena-helikopter te-
ruggevlogen naar Brus-
sel. Dat was toen een
publiciteitsstunt van Sa-

bena, de hele wielerploeg
met een helikopter van
Milaan naar Brussel. In
die tijd had je geen televi-
sie, dus hier in Blerick
hoorden ze van die ellen-
dige etappe alleen via de
radio. Opbellen deed je
niet, dat kwam niet bij je
op. Ze lazen het thuis wel
in de krant.”

Hoe was dat om 
te fietsen met 
Charly Gaul en 
Fausto Coppi?

”Gaul was een doodnor-
male jongen, niks geen
vedetteneigingen.

de l’Avenir die een paar
uur voor de echte Tour
uit reed, fietste ik ook
goed omhoog. Op de
Tourmalet kwam ik als
negende boven. Ik had zo
de aandacht getrokken
van Pellenaars. Bij ons
thuis in de zaak kwam
vroeger een vertegen-
woordiger in tapijten. De
goede man verkocht niet

veel maar bleef wel graag
zitten kletsen over wiel-
rennen. Hij kende Pelle-
naars en zo kwam dat
contact tot stand.
Vijfenzeventig gulden per
maand kreeg ik, plus
materiaal natuurlijk. 
Na de Ronde van Italië
kwam er bovendien per
bruine giro een afreke-
ning binnen, van wat ik
daar verdiend had. Nie-
mand wist wat daar nou
exact verdiend was, maar

je kreeg gewoon je afreke-
ning. In mijn geval was
dat duizend gulden. Toen-
tertijd een heel bedrag
voor drie weken fietsen.
Pellenaars zal daar zelf
ook wel aan verdiend
hebben, maar dat stoorde
me niet.”
”Het zogenaamde sys-
teem Pellenaars behelsde
eigenlijk twee dingen. Die
hadden allebei met geld
te maken. Allereerst ver-
kocht hij zijn ploeg. Iets
wat bijna niemand in
Nederland wist. In de
Giro van 1956 fietsten 
we bijvoorbeeld niet als
Locomotiefrenners, maar
in het shirt van de
Italiaanse matrassenfa-
briek ”la Doniselli”. Die
shirts zagen we pas in
Italië. Ons maakte dat
niet uit. Als we maar ver-
dienden. Vervolgens ver-
leende hij hand- en span-
diensten aan bijvoorbeeld
de Spanjaard Poblet of
aan Magni, de Italiaanse
campionissimo. Die be-
taalden daar dan voor. 
Pellenaars verdeelde zijn
ploeg in drieën. Je had de
beschermde renners. Dat
waren in 1956 Wagtmans,
Van Est en de Limburger
Jan Nolten. Dan wees hij
elke dag twee renners aan
die op die dag hun gang
konden gaan. Ik mocht
dat in de rit naar Rimini.
Ik kwam als zesde aan en
kreeg als beste niet-Ita-
liaan de trots van de
regio: een glimmende
knoppenaccordeon waar
Wagtmans direct duizend
gulden voor bood. Een
paar dagen later was hij
het ding alweer vergeten.
Woutje was de clown van
de ploeg. En de rest, de
renners die over bleven,
dat waren de waterdra-

gers. Zo werkte het sys-
teem Pellenaars.”

Maar toen kwam de
hellevrijdag in de
Giro, de rit in de

Dolomieten, de tocht
over de Monte

Bondone.

”Ik moet zeggen, ’s mor-
gens in Merano was het
nog goed weer. Met zon-
neschijn zijn we vertrok-
ken. Maar je wist niet 
wat je te wachten stond, 
communicatiemiddelen
waren er nauwelijks. 
Bergop begon het te rege-
nen, te hagelen en te stor-
men. Ik reed samen met
Piet van den Brekel en
onze armen werden rood
van de hagelstenen. We
reden in korte broek en in
shirts met korte mouw-
tjes. Niks hadden we,
geen jasjes, geen thermo-
pakken, geen overschoen-
tjes. We droegen een wol-
len tricot en een wollen
broek, dat moest in berg-
ritten. Je reed in kleine
eenheden van twee of
drie man tegen die ber-
gen op. Onderweg zag je
alleen hier en daar een
huisje in de verte. 
Toen begon het te sneeu-
wen. Op sommige plaat-
sen veegden mensen de
sneeuw, veertig centime-
ter hoog hoorden we
later, van de weg, anders
konden we er niet door.
Je stapte ook niet makke-
lijk af, want het was de
voorlaatste etappe, dus
wilde je finishen. Niet-
temin zag je ze om je
heen met bosjes afstap-
pen, bij mensen de hui-
zen binnengaan en bij het
open vuur zitten of bij de

Winnaar in Valkenburg, 1954.

De Nederlanders in de 

Giro D’ Italia, 1956.

Toen Harry’s verloofde, al sinds lang mevrouw Schoenmakers.
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ik moest zo langzamer-
hand thuis de zaak in,
omdat mijn vader was
overleden. Ik was de
enige zoon, dus ging ik
niet naar de Tour, ik heb
dat afgehouden en ben
toen steeds meer in de
winkel gaan werken.”

Waar komt die 
fascinatie voor de 
fiets vandaan?

”Met mijn vader ging ik
in 1948 kijken naar de
Ronde van Venlo, die toen
over de Kaldenkerkerweg
ging. Toen en daar is het
begonnen. Hier tegen-
over (Steeghstraat, Ble-
rick) was een fietsenzaak.
Daar stond de eerste
Belgische sportfiets, een
‘Automoto’, en die kreeg
ik van mijn vader. Door
de spatborden eraf te slo-
pen hebben we hem in
een week omgebouwd tot
racefiets. Hier aan de
Maasbreeseweg organi-
seerde een clubje jongens
elke avond ritjes van
Baarlo en Maasbree naar
Blerick en terug. Om een
peperkoek of een reep
chocola. 
Ik merkte dat me dat
goed af ging en meldde
me als veertien- of vijf-
tienjarige jongen bij de
zogenaamde wilde bond
(NWB). Later ging ik bij
Wielerclub De Valk hier
in Blerick. Maar ik las
over een club in Maas-
tricht die overal naar toe
ging, TWC Maastricht.
Daar was ik liever bij. Het
kampioenschap was toen
op de Adsteeg in Beek.
Het was eind februari.
De eerste grote wedstrijd
voor me. Ik had met mijn

leeftijd moeten jokken,
want ik werd pas in maart
zestien. Maar ik deed
mee en merkte tot mijn
verbazing dat ik er ieder-
een af fietste. Ik won. Dat
is de enige wedstrijd die
mijn vader me heeft zien
winnen, want kort erna is
hij overleden. Ik heb
maar één foto met mijn

vader en mij en mijn fiets
en dat is die van dat kam-
pioenschap in Beek.”

Vond je de 
amateurtijd leuker
dan je profcarriere?

”Zeker. Ik fietste overal.
Ik ging bijvoorbeeld ook

De vedette in de Ronde
van Italië was Fausto
Coppi. Hij werd op han-
den gedragen, hoewel hij
hem toen niet heeft uit-
gereden, hij staakte de
strijd. Gaul won in dat
jaar de Giro. Als Coppi
de finish was gepasseerd
in een of andere etappe-
plaats, legden de Ita-

liaanse supporters hun
jassen op straat en daar
fietste de kampioen dan
overheen, op weg naar
zijn hotel. Voor het hotel
verzamelden de mensen
van zo’n stadje zich. Ze
schreeuwden zich de
kelen schor, totdat hij op
het balkon verscheen,
zodat ze hem konden 
toejuichen. Bij ons ging
dat wel even anders. 

’s Morgens bij de start
kregen we een kaartje
met de naam van het
hotel. Na afloop moesten
we dat hotel gaan zoeken
als je dat verregende en
doorweekte kaartje trou-
wens nog kon lezen. 
Iemand tegen wie ik echt
op keek was Magni, de
beroemde daler. Ik ben

eens achter hem gaan zit-
ten om mee te maken hoe
die man naar beneden
ging. Dat duurde maar
vijftig meter, toen zag ik
hem al niet meer. Hij
zette zijn fiets bij wijze
van spreken dwars in een
haakse bocht en was ver-
dwenen. Dat was echt
niet alleen maar een
kwestie van verstand op
nul, bij dalen komt heel
wat techniek en stuur-
manskunst kijken. En
durf natuurlijk. Ferdi
Kübler, de Zwitser, die
kon dat ook.”

Was er doping, 
Harry?

”Och, er lagen ‘s morgens
pilletjes op je nachtkastje.
In verschillende kleuren.
Dan zeiden ze tegen je:
‘Die zijn voor als je erbij
zit en anders pak je die

maar. Wat je overhoudt
geef je vanavond maar
terug.’ Onze verzorger
had als bijnaam ‘bakker-
tje’ omdat hij Bakker
heette, maar ook omdat
hij een soort van ‘gifmen-
ger’ was. Maar ja, nie-
mand controleerde. Ook
onder elkaar in het pelo-
ton was het een vast
gespreksonderwerp: wat
heb je bij je en zullen we
ruilen?”
”Pellenaars wilde dat ik
dat jaar ook nog de Tour
de France zou rijden, na
de Ronde van Italië, maar

Baanwedstrijd Eindhoven.

Tour de l’Avenir, 1955.

Foto: Lé Giesen
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”Volgauto’s in Joegoslavië
hadden toen van die
houtgestookte generato-
ren achterop. Met die
dingen kwamen ze echter
de bergen niet op. In ber-
getappes reden ze daar-
om kilometers om de
berg heen om dan later
weer aan te sluiten bij de
renners. De enige die
mee bergop ging was een
motorrijder met een zij-
span. We hebben hem
echter vaker moeten
duwen dan dat hij ons
omhoog hielp. 
Geldprijzen kreeg je in
dinars uitbetaald, de ban-
ken hier konden daar niks
mee, dus deelde je daar je
winstpremies uit, aan
oude mensen bijvoor-
beeld die we zagen op een
kerkplein in Zagreb. De
mensen hadden niet veel.
Kwam je in Bosnië, dan
trof je zigeunerkinderen
die nooit chocola of
kauwgum hadden gezien.
Ze trokken soms rond
met een dansende beer.”

En daarna?

”Nadat ik gestopt was
met wielrennen ben ik
verscheidene jaren ploeg-
leider geweest voor de
KNWU. Ik ging met ren-
ners naar de Ster van
Namen, weer naar de
Ronde van Joegoslavië,
de Twaalf Kantons van
Luxemburg of de Ronde
van Belgisch-Limburg. Ik
had renners onder mijn
hoede als Wim Schepers
of Jan Hugens. Of ik reed
als chauffeur met Bel-
gische journalisten, onder
wie Toine Gense, in de
Tour de France. Of met
Barend Barendse voor de

NOS. Ik heb er in de
jaren zestig ook nog eens
met een pijlsnelle autorit
voor gezorgd dat het film-
blik van het Kampioen-
schap van Ne-derland
voor Professionals om
half acht in Hilversum
was, omdat vliegen on-
mogelijk was vanaf vlieg-
veld Beek en de reportage
in Studio Sport, toen nog
Sport in Beeld, te zien
moest zijn.”

En nu?

”Nu fiets ik Parijs-Brest-
Parijs of van Bordeaux
naar Parijs. Zo’n zeshon-
derd kilometer. Op trai-
ningsritten rijd ik soms
driehonderd kilometer op
een dag. Ik vertrek dan
om vijf uur ’s morgens en
kom ’s avonds om zeven
uur thuis. Dat zie je
steeds minder jongeren
doen trouwens. Van de
groepen waar ik mee fiets
zijn de meesten boven de
veertig. De grote groep is
tussen de veertig en vijf-
tig. Er fietst soms een
Fransman mee van 72,
maar als die er niet bij is,
ben ik de oudste.
Jongeren brengen dat niet
zo makkelijk op. Parijs-
Brest-Parijs, die maar
eens in de vijf jaar plaats-
vindt, doen we in drie
dagen en twee nachten.
We fietsen ’s nachts door,
met dubbele verlichting,
dat is verplicht.
‘Zwaantjes’, Franse motor-
agenten met groot licht
op, die de radio hard aan
zetten om ons wakker te
houden, begeleiden ons.
Niets is erger dan slaap
krijgen op je fiets. De
afspraak is dat je het zegt

als je slaap krijgt, zodat
wij zo’n jongen al pratend
wakker houden. 
Onderweg eten we snel
wat in een restaurant om
daarna gauw vijf minuut-
jes op een bank te kun-
nen liggen. 
Ik heb daar zoveel jon-
gens leren kennen, met
wie je zo’n sterke band

krijgt, zo’n hechte groep
word je tijdens zo’n
tocht, dat is iets heel spe-
ciaals. Ook door wat je
samen meemaakt. Op de
weg hebben de boeren
met witte kalk geschreven
dat je gerust kunt aan-
kloppen voor eten of
drinken. Met grote letters
lees je dat telkens onder
je fiets door. Ik ben eens
afgestapt bij een café
waar een bruiloft werd
gevierd. Ze vroegen me
waar ik vandaan kwam
met mijn fiets. Toen ik zei
dat ik Parijs-Brest-Parijs
reed, stond de hele zaal
op en begon iedereen
spontaan te applaudisse-
ren. Ik kreeg er kippenvel
van.”

graag naar Zeeland. Met
de trein naar het station
van Kruinigen. Dan met
de fiets naar de boot en
met de boot over naar
Perkpolder in Zeeuws-
Vlaanderen, waar ik dan
mijn koers fietste. In
Zeeland fietste ik veel.
Als amateur heb ik eens
26 keer gewonnen in één

jaar. Ik kon namelijk ook
heel aardig sprinten, wat
opmerkelijk was, omdat
ik ook kon klimmen. Een
hoogtepunt was de over-
winning in de Duitse
klassieker ‘Rundum den
Henninger Turm’ in
Frankfurt 1954. In die
race fietsten amateur-
ploegen die zouden ver-
trekken naar het WK. Op
de laatste klim van de
Fellberg fietste ik me los.
Hennis Junkermann, la-
ter een groot profession-
al, werd achter mij twee-
de. Hij is er nog altijd
boos over, tenminste, dat

speelt hij als ik hem zie
wanneer de Ronde van
Nederland Blerick aan-
doet en hij op uitnodi-
ging van het Duitse Team
Telekom bij de start aan-
wezig is. ”
”Als ik in België fietste,
ging ik met de trein naar
Maastricht, deed daar
mijn rugzak om en fietste

vervolgens naar Remou-
champs in de Ardennen.
Daar reed ik dan mijn
wedstrijd. Die won ik
soms ook nog. Je kreeg
vervolgens een beker en
een kunstpalm. 
Die sleepte je op je fiets
mee terug naar Maas-
tricht. Je nam de trein tot
Roermond en dan moest
je ten slotte naar Venlo
fietsen met die palm en
die beker. Soms kon je
onderweg ergens over-
nachten, in een klooster
in Remouchamps bij-
voorbeeld. Daar kon je
eten en slapen, maar dan

moest je ‘s morgens wel
de Mis bijwonen.”
”Alle Nederlandse ama-
teurs wilden toentertijd
naar de Ronde van Joe-
goslavië. Dat was een
hele toestand. De trein
met al die renners werd
collectief ingeklaard, als
vee. Het was toen een
communistisch land en
mocht je tijdens de ronde
uitvallen, dan kon je niet
meteen naar huis. 
Je werd op kosten van de
staat Joegoslavië onder-
gebracht in een hotel en
moest met de hele club
weer collectief die trein
in, terug naar Nederland. 
Je werd er ontvangen als
topsporters, je sliep in de
beste hotels, ze legden je
werkelijk in de watten.
We reden in Zagreb,
Skopje of Banja Luca en
het doet me pijn om te
zien wat daar zich nu
afspeelt. Dat waren toen
allemaal etappeplaatsen.
De ronde had maar één
nadeel. Er was geen weg.
Dat wil zeggen geen
macadamweg. Die lag
alleen tussen Belgrado en
Zagreb. Wij fietsten over
zand- en keiwegen. De
Radiumfabrieken hadden
voor ons Nederlanders
speciale banden gemaakt
die aan de zijkanten ook
met rubber waren be-
dekt. Vanwege die stenen.
We hebben daar toen
maar één keer lek gere-
den. Die pech had ik. 
Ik heb daar in 1954 en
1955 gereden. Van de
organisatie kregen we te-
voren de treinkaartjes toe-
gestuurd, retourtjes na-
tuurlijk. 
Op de heenreis moesten
we het retourbiljet tonen
en op de terugreis het
heenbiljet.”

�

Het Locomotief-shirt uit 1956.

Harry’s stoffeerderij.

Foto: Lé GiesenFoto: Lé Giesen
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doorsnee videotheek te
vinden zijn, geeft hij me
een aantal videobanden
met daarop zijn meest
recente films. Tijdens het
interview laat hij zich
meerdere keren ontval-
len dat het erg jammer is
dat ik de films niet op
een groot doek heb kun-
nen zien. “Je moet het op
een groot doek zien. Dat
is dé manier om mijn
films te bekijken. Dan is
het geluid en de projec-
tie mooi. Een volle zaal.
Die hele ambiance…”
Poeth lijkt de mensen te
willen onderdompelen
in zijn fantasiewereld.
Poeth: “Mijn films moe-
ten wat overbrengen en
aanzetten tot verbeel-
ding. Zoals je kunt weg-
dromen in muziek kun
je ook wegdromen in
beeld. Ik wil een bewe-
gend schilderij maken.”

De 44-jarige Poeth is een
opvallende verschijning.
Hij draagt een nostal-
gisch pak in combinatie
met lang, blond krullend
haar waarvan de haar-
grens enigszins achteruit
begint te lopen. Ik spreek
Poeth in het huis van zijn
moeder in Steyl. Zelf

woont de ex-Tegelenaar
al jaren in Breda. In 1977
begon hij daar een studie
aan de Academie voor
Beeldende Kunsten, af-
deling grafiek. Daarna
volgde hij ook nog een
studie visuele communi-
catie aan de Rijksacade-
mie in Amsterdam. 
In 1982, het jaar dat hij
afstudeert in Breda,
draait Ties Poeth de film:
Tranquillizer. De eerste
van een lange reeks
werkstukken die niet in
één hokje te plaatsen
zijn. Het is een film in het
genre dat hij vervolgens
trouw zal blijven, dat van
de animatiefilm. Voor de
duidelijkheid: geen car-
toons zoals Tom and
Jerry. “Bij cartoons is het
verhaal vaak puur be-
doeld om te lachen”, ver-
duidelijkt Poeth. “Je hoeft
maar één keer te kijken.
Dat zijn ook geen films
waarvan je na een jaar
nog de behoefte hebt om
ze nóg een keer te zien.
Hooguit om te ontspan-
nen. Een film is goed als
je ‘m nog een keer zou
willen zien. De film moet
je wat doen. Dat wil niet
zeggen dat ik cartoon-
films niet waardeer,
maar dat is ge-woon een

heel andere categorie,
een andere invalshoek.” 
Animatiefilm betekent
niet automatisch teken-
film. Poeth maakt zowel
films met versnelde be-
wegingen, met bewe-
gende ceramiekpoppe-
tjes als ook tekenfilms.
Hij legt het als volgt uit.
“Als je het hebt over ani-
mos: het doen bewegen,
dan is alles wat niet pre-
cies loopt zoals wij de
werkelijkheid waarne-
men animatie. 
Dus als ik bij De Reis 
Van Een Draak iets film
met minder beeldjes,
dan zie je het iets ver-
sneld. Het is animatie
omdat je een nieuwe
beweging creëert.”

In de zeven jaar na zijn
debuut maakt hij negen
16 mm films. In 1989
stapt hij over op de veel
meer mogelijkheden bie-
dende 35 mm films.
Mission Ville is de eerste
rolprent die met dit
materiaal gemaakt is.
Aangezien het soms drie
tot vier jaar duurt voor
een film af is, neemt  het
aantal films af, daarente-
gen neemt het succes
enorm toe. De vijf films
die hij maakt in de perio-

O
mdat de films van Ties Poeth niet bij de

Beelden uit Music for an owl.



de 1989 – 2000 halen talrijke prijzen in binnen- en bui-
tenland en het aantal vertoningen op festivals is bijna
niet meer bij te houden. 
Eind jaren tachtig stort de oud-Tegelenaar zich ook op
het ontwerpen van meubels. Poeth verklaart de oor-
zaak: “Als puber werkte ik bij een antiquair in Venlo.
Ik werd deels betaald in geld en deels in meubels. Na
mijn studententijd gingen mijn vriendin en ik groter
wonen en aan meubels hadden we alleen maar antie-
ke rommel. Van die bruine troep. We wilden wat kleur
in de tent”. En aangezien Poeth en zijn vriendin niets
konden vinden dat bij hun stijl paste, begon hij zelf
maar iets te ontwerpen. “Mijn eerste meubel was een
kruidenrek”, herinnert hij zich. “Zo is het begonnen.
Nu is bijna al het oude spul weg. Als je een eigen stijl
ontwikkelt, moeten oude dingen plaats maken.” 
Sinds enkele jaren worden zijn meubelstukken ook
wel eens geëxposeerd. Bij zulke gelegenheden heeft
de familie Poeth meteen een nieuw probleem. “Er
staat dan niets meer in de kamer”, vertelt de kunste-
naar geamuseerd. 
De reeks meubels die Poeth inmiddels heeft ontwor-
pen komt niet alleen voort uit de drang om te creëren.
“Soms gaat het zo slecht met mijn filmactiviteiten dat
ik dan maar in de klei ga knijpen of hout ga zagen”,
zegt hij gekscherend. “Toch is het wel een beetje zo.
Het is vaak vluchten omdat filmplannen afgewezen
zijn. Dan gooi ik me maar even ergens anders op. In
Nederland is het heel moeilijk om films te maken.
Zeker als je in een provinciestadje als Breda woont.”

T E K S T E N
Ondanks de belemmering van het wonen in een pro-
vinciestadje als Breda bereiken de films van Poeth
hun weg naar een breed publiek. Music for an Owl is
bij het ter perse gaan van dit artikel inmiddels aan de
77e vertoning toe. “We hebben een feestje gegeven
voor de medewerkers toen we aan de 75 waren aan-
beland. Maar voordat we iedereen bij elkaar hadden,
stond de teller al weer op 77”, lacht Poeth. “Het is toch
wel fijn als een film het zo goed doet, want daar maak
je ze toch voor: dat ze veel bekeken worden. En het
fijne vind ik dat de films vertoond worden op totaal
verschillende categorieën festivals: kinderfilm, korte
film, fictiefestivals, animatiefilmfestivals. Totaal ver-
schillende invalshoeken.”
Een belangrijke reden voor zoveel succes in binnen-
en buitenland is de universele manier van verhalen
vertellen die Poeth gebruikt. Hij gebruikt, bijvoorbeeld
geen teksten in zijn films waardoor zijn films niet zijn
gebonden aan een klein taalgebied. “Ik  heb eigenlijk
nooit echt met teksten gewerkt. In 1985 maakte ik de
film Amsterdamned en daarin zag je een boer van het
zuiden, van onder de rivieren en die zei “Dag”, met
een zachte G en een heer met een hoge hoed op en
die zei “Dag”, met een harde G. En dat was eigenlijk

alle tekst die daar in zat. Verder vind ik het, als het
even kan, net zo interessant zonder tekst. Omdat ik
dingen zo visualiseer dat het niet nodig is om nog
tekst te gebruiken, maar dat het met muziek en
geluidseffecten volstaat om uit te drukken wat ik wil
uitdrukken. Ik mis het ook niet, hoor. Misschien komt
dat nog. Als ik ooit een lange speelfilm maak.”

M U Z I E K
Poeth zet niet alleen beelden in om te communiceren
met het publiek en het gevoel uit te dragen dat hem
voor ogen staat. Om zijn kunst kracht bij te zetten
maakt de filmmaker ook  gebruik van muziek en ge-
luidseffecten. De klanken vullen de beelden perfect
aan. Aanvankelijk maakte Poeth gebruik van bestaan-
de muziek van uitgesproken muziekstijlen als jazz of
klassieke muziek. Maar dat had volgens hem een
groot minpunt: “Het nadeel van heel gespecificeerde
muziek, zoals bij Mission Ville is: je houdt er van, of je
houdt er niet van. En dat stoot ook een heleboel men-
sen af, maar bij die film werkt dat wel. Bij Joelfeest
vond ik het wel belangrijk om ook echte carnavals-
muziek te gebruiken. Maar carnavalsmuziek is heel
toegankelijk.”
De laatste drie films zijn allemaal voorzien van muziek
van Erik Visser die bekendheid verwierf via de groep
Flairck. Via deze samenwerking is de muziek bij de
films van Poeth een stuk lichtvoetiger geworden en
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heeft Poeth de muziek
die precies bij zijn films
past. Een goed voorbeeld
is de film Loc Light Louis
die het wordingsproces
volgt van een stuk speel-
goed voor zoontje Thjeu.
Poeth: “Erik Visser had
iets gevonden in een
museum voor speeldoos-
jes. De eerste keer dat ik
dat muziekje hoorde,
had ik tranen in mijn
ogen. Ik dacht, Erik jon-
gen, wat heb je me toch
goed aangevoeld.”

G E L U I D S E F F E C T E N
Niet alleen muziek wordt
ingezet om de beelden
meer te laten spreken.
Ook andere klanken wor-
den uit de kast gehaald.
Poeth gebruikt soms
complete tabellen om uit
te stippelen waar hij in
de film met welk geluid
een bepaald effect kan
sorteren. Hij legt uit hoe
dat bij zijn film Caravan
in zijn werk is gegaan.
“Bij deze film is de ge-
luidsband uitgeplot in
een tabel waardoor je
precies kunt aangeven
waar je op de geluids-
band een boink hoort of
een jengel of een aanzet
van een trompetsolo.
Dan kun je in een andere
tabel aangeven waar je
welke visuele effecten
wil hebben. Op deze ma-

Loc Light Louis.
Pink powder stuff.



nier ga je heel gestructureerd te werk.”  Maar geluiden
kunnen ook op een manier gebruikt worden waar-
door je de beelden van een andere betekenis voorziet.
De Reis Van Een Draak ziet er in eerste instantie uit als
een snelle documentaire. “Maar ik steek juist de draak
met de documentaire”, licht Poeth toe. “Want het
geluid zit juist niet synchroon. Op het moment dat je
lassen hoort, zie je iets anders. Op het moment dat je
een schroevendraaier ziet draaien, hoor je de machi-
ne van weer iets anders. Het klopt wel, maar toch niet
helemaal. En in het begin weet je niet wat er niet
klopt. Waarom ik dat doe?” vraagt Poeth zich lachend
af. “Een vorm van humor. Het luchtig willen benade-
ren van iets.”

S Y M B O L I E K
Poeth bedient zich ook graag van symboliek. De oud-
Tegelenaar schept er veel genoegen in om zijn rol-
prenten te verrijken met symbolisch geladen details.
De film Joelfeest die over het carnavalsfeest door de
jaren heen handelt, verwijst bijvoorbeeld naar de
legende van de Oude Wijven Molen en het Geluksrad.
Een onderwerp dat voor, bijvoorbeeld een Amerikaan
compleet onbekend is. Maar toch was de film ook in
de Verenigde Staten een succes. Poeth kan zich nog
goed herinneren dat die film zijn Amerikaanse pre-
mière beleefde. “De eerste reactie was: ‘I didn’t
understand anything of it, but I looooved the images.’
Dat was in San Francisco. Ze waren er kapot van.”
Maar symboliek is niet heilig voor Poeth. “Het gaat om
de inhoud, niet om al die symboliek. Als de grote lijn
duidelijk is, vind ik het fijn om het nog extra te verrij-
ken met details. Niet iedereen hoeft te snappen wat
daar gebeurt. Die kennis kun je niet verwachten. Als
het in een goede context gepresenteerd wordt, hoef je
niet alles uit te leggen. Misschien dat ik daarom mijn
films zo kort maak. Ik wil een aanzet geven tot ver-
wondering.”

K O R T
Wie een overzicht van Poeth’s films ziet zal onmiddel-

lijk merken dat zijn films erg kort zijn. Er is geen enke-
le film die langer duurt dan een kwartier. “Het is een
gigantisch werk om met animatie een speelfilm te
maken. In Nederland is dat bijna niet te doen. Er is
één speelfilm gemaakt op animatiefilmgebied en dat
is het.” Ook zijn film over de Passiespelen A Short
Passion Play zal een korte vertoning worden. “Ben
Verbong deed er 2,5 uur over. Ik doe het in tien minu-
ten”, grapt Poeth.
Toch is niet alleen het vele werk de reden van de korte
duur van zijn films. “Met vormexperimenten is het met
tien minuten ook vaak gezegd”, luidt de duidelijke
visie van de filmer. “En een film als Mission Ville hoeft
ook geen half uur te duren. Na tien minuten heb je de
kern wel gehad. Dan ga je weer op zoek naar een
nieuwe manier om je uit te drukken.” Met vormexpe-
rimenten moet je het publiek niet te veel vermoeien,
is de overtuiging van Poeth. “Heel veel experimentele
films duren te lang. Los daarvan zie je iedere tien jaar
weer dezelfde soorten experimenten. Als je dat een
tijdje volgt, zie je bijvoorbeeld weer dat Andy Warhol-
gedoe. Dat is niet wat mij boeit.” 

M A N I E R  V A N  W E R K E N
Het gebeurt regelmatig dat Poeth een prachtig idee te
binnen schiet om een mooie film over te maken. Met
al zijn gedrevenheid heeft hij de camera dan snel in
de aanslag. “Bij de film De Reis Van Een Draak werd
ik gevraagd door een groep vrienden die een wagen
wilden maken voor de carnavalsoptocht. Ze wilden
iets uit de prehistorie. Toen heb ik een draak ontwor-
pen en twee oude apen die met de draak zitten te toe-
pen. De manier waarop dat gemaakt werd, heb ik ver-
filmd. Ik wist eigenlijk nog niet precies wat ik er mee
ging doen. Op het moment dat ik ging filmen, wist ik
opeens hoe ik het moest doen.”
Voor de filmer is er maar één verklaring voor deze
drang. “Je bent opgeleid om films te maken en je wilt
meteen beginnen te draaien omdat je iets interessant
vindt. Ze vragen me voor een carnavalswagen. Het
lijkt me leuk om daar een filmpje van te maken. En
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dan begin je. En dan
loopt dat. Dat is met de
Passiespelen eigenlijk
ook gebeurd. Ik zag die
versie van Ben Verbong
en dacht: Interessant!
Daar ga ik toch eens iets
mee doen. Met dat pu-
bliek. Met het openlucht
theater dat volloopt enz.”
Maar aangezien filmen
een nogal dure bezigheid
is, levert deze houding
nogal eens problemen
op. “Zeker voor anima-
tiefilm is dat niet de
meest slimme manier

van werken”, beseft Poeth
maar al te goed. “Als je
voor subsidie in aanmer-
king wilt komen, moet je
van tevoren een story-
board laten zien. Ze wil-
len een compleet verhaal
hebben. Ze willen weten
hoe alles er uit gaat zien:
tekeningetjes, sfeer etc.
Op grond daarvan wordt
beslist of je een teken-
film kunt maken of niet.
Ik werk te vaak anders-
om. Dat geeft veel pro-
blemen. Het is wel de
prettigste manier van
werken, maar daar is het
medium eigenlijk te duur
voor. Je kunt er niet
spontaan mee omgaan.” 

R E G I E
Naarmate Poeth ouder
wordt, neemt bij hem de
behoefte af om alles zelf
te doen. “Veel animatie-
filmers maken hun leven
lang vaak maar één soort
films, omdat ze zoveel
mogelijk zelf willen
doen. Je ziet dan dat ze
één film per vier, vijf jaar

maken. Sommigen één
per acht jaar. Ze doen
dan alles zelf. Ze hebben
een heel specifieke stijl.
Dat is niet wat ik zoek. Ik
vind het prima als andere
tekenaars aan mijn pro-
jecten meewerken. En
soms geven ze een pop-
petje een specifiek ka-
rakter waarvan ik zeg: ik
zou hem anders hebben
getekend. Maar als ie-
mand dat goed doet dan
vind ik dat vaak net zo
fijn om dat proces te
begeleiden, te coachen
dan dat ik dat zelf teken.
Het voegt voor mij niets
toe om dat zonodig alle-
maal zelf getekend te
hebben. Het gaat echt
om de regie.”

En als de regisseur uit-
eindelijk zijn werk er op
heeft zitten, komt de
confrontatie met het
publiek. “Een van de din-
gen die me het meest is
bijgebleven is de ope-
ningsavond van een film-
festival in Kiev”, herin-
nert Poeth zich. “De ope-
ningsavond was in een
grote zaal voor 2000
mensen met rood pluche
en oude Russische orna-
menten. Ik was te laat en
het was zo druk dat ik op
de gang moest staan.
Terwijl ik daar helemaal
niet van op de hoogte
was, werd op een gege-
ven moment Joelfeest
gedraaid. En het was
doodstil. Bij andere films
hoor je vaak dat er door-
heen geklept wordt, maar
tijdens mijn film was het
doodstil. Je voelde de
emoties bij het publiek.” �

Links: Caravan.
Mission Ville

Beelden uit Joelfeest
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ZICHTBARE BOSSEN

Voor elke boom die de
gemeente Venlo kapt om
plaats te maken voor een
fabriekshal of een woning
moet een nieuwe worden
geplant. Een boom voor een
boom zou je dit principe kun-
nen noemen. De gemeente
heeft dus heel wat te doen,
want ze is flink aan het bou-
wen. Voor de op grote dozen
lijkende bedrijfsgebouwen op
de Trade Ports in het noord-
westen en de woningen en
flats in Venlo-Centrum-Zuid
hebben al heel wat bomen
moeten wijken. Complete
bossen zelfs. Gelukkig komen
daar nieuwe voor, toch?
Helaas heb ik nog nergens in
de gemeente een nieuw bos
gezien. Het enige redelijk
jonge bos dat ik ken, is het
625-bomenbos aan de Post-
weg. Maar dat is al in 1993
aangeplant. Toch heeft Venlo,
zo lees ik in de krant, al vele
hectaren aangeplant. Volgens
het bericht zijn sinds 1992
58,7 hectare bos gekapt. Ter
compensatie is 37,7 hectare
grond verworven, er moet
dus nog 21 hectare, een op-
pervlakte van 42 voetbalvel-
den, worden aangekocht. Van
die 37,7 hectare zijn er al 16,6
beplant. Dat zijn weer zo’n 33
voetbalvelden. Je zou die bos-
sen dus echt ergens moeten
zien. Maar waar dan? Ik heb
er echt geen idee van.
Waarschijnlijk gaat het om
een friemeltje hier en een
splintertje daar. Maar zicht-
baar, ho maar. Vandaar dat ik
zelf maar een bosplan heb be-
dacht, een plan voor zichtba-
re bossen.
Zichtbare bossen zijn bossen
waar geen enkele inwoner
van Venlo om heen kan, waar-
mee hij dagelijks wordt ge-
confronteerd. Die bossen
moeten dus niet aan de rand

van de stad liggen, zoals wet-
houder Frey van Groen Links
(nee, woordspelingen op de
partijnaam zijn te gemakke-
lijk) wil, maar in het centrum.
Oases van groen midden in 
de stad, waar je je plotseling
in een heel andere wereld
waant, terwijl de Vleesstraat
toch maar een paar honderd
meter verderop is. Een plek
bijvoorbeeld als degene die
ingeklemd ligt tussen het poli-
tiebureau en de Eugenia-
singel. Het is een nog geen
honderd meter brede en mis-
schien vierhonderd meter
lange beboste strook grond,
waar ook nog eens de Rijn-
beek doorheen slingert. Als je
daar loopt heb je het idee
ergens ver weg in een prach-
tig bos te zijn. Zo’n plekken
moeten er meer zijn in Venlo.
En dat kan!
Laten we meteen maar begin-
nen met de strook grond
waar het meest en het fraaist
iets mee te doen valt: het
spoorwegemplacement in
hartje Venlo. De gemeente
wil al langer van de gevaarlijke
rangeeractiviteiten daar af,
dus verplaatsen die boel naar
een van de Trade Ports, zo
snel als maar kan. Voor het
normale treinverkeer zijn dan
nog maar twee sporen nodig,
de rest kan weg. Wat dan
overblijft is een meer dan een
kilometer lange en wel twee-
honderd meter brede strook
grond. Daar zou een fantas-
tisch stadsbos van te maken
zijn. Een bos waar de inwo-
ners van Venlo, zowel die van
Zuid, als die van Centrum en
Oost zich kunnen vermaken.
Voor de Blerickenaren heb-
ben we een vergelijkbaar bos,
zodat die niet meteen hoeven
te gaan klagen. Ze hebben
daar immers een ongeveer
identiek rangeerterrein, met
een oppervlakte die vrijwel
hetzelfde is. Ook daar dus

een zichtbaar stadsbos. Zelfs
de Tegelenaren, althans een
deel ervan, kunnen we tevre-
den stellen. Precies tussen
Venlo en Tegelen ligt het oude
veilingterrein, vele voetbalvel-
den groot. Daar kunnen heel
wat bomen de grond in.
Een flink bos zou ook nog
kunnen komen op de Ble-
rickse Maasoever ten noor-
den van de stadsbrug, al zie ik
liever dat het terrein daar net
zo wordt ingericht als de
Romeinenweerd in Hout-
Blerick. En wat te denken van
de fikse lap grond tussen de
Klagenfurtlaan, de Schaaps-
dijkweg, de Rijnbeek en de
Steilrand? Een prachtige plek
voor een bos. Door daar
bomen te planten krijg je een
mooie verbinding tussen de
natuur op de Groote Heide
en die in het Bergerpark,
zodat daar binnenkort nog
meer soorten vogels te
bewonderen zijn (als de
gemeente tenminste ophoudt
met gif spuiten). 
Zo zou Venlo een stuk leef-
baarder kunnen worden. Niet
meer elke plek die vrijkomt
vol bouwen met huizen dus,
maar vol zetten met bomen.
Daar is echter moed voor
nodig en ik vrees dat die er bij
het huidige gemeentebestuur
niet is, want anders was de
villawijk Stalberg-Oost er
nooit gekomen en was het
groene gebied rond het spijtig
genoeg afgebroken Retraite-
huis wel als park teruggege-
ven aan de Venlonaren. Alle
genoemde plekken zullen als
ze vrijkomen natuurlijk ge-
woon worden volgebouwd.
Er staat daar geen boom, dus
is om daar te bouwen niet
eens groencompensatie nodig.
Bovendien: waar zou je dat
dan nog moeten doen?

Een dingetje van
niets eigenlijk. Lang
31,4 millimeter, 9,85
millimeter in doorsnee
en stomp van voren. Op de
vlakke achterkant rond het slag-
hoedje letters en cijfers: DC 42 en daar-
onder 380. Duitsland 1942, kaliber 380 -
tegenwoordig zeggen ze kaliber .38. 
Deze 380 treft nooit enig doel en ondergaat
het meest roemloze lot dat een dergelijk
projectiel maar kan treffen. Kogels zijn
gemaakt om te doden of te verwonden.
Deze valt slechts op de grond, in het gras
van de berm, als een officier zijn pistool
laadt en hij blijft er liggen tot de hand van
een jonge vrouw hem daar opraapt.
Als aandenken. 

De jonge vrouw die hem op een zondag
vroeg in het najaar van 1943 opraapt, is Lien
van Emden, ze is vooraan in de twintig. Het
is juist voor het ouderlijk huis bij de split-
sing achter het huidige chauffeurscafé 
De Trekpleister in Kessel-Eik, waar vader

samen met haar
broer een smidse

drijft. Roosters en sier-
smeedwerk, en natuur-

lijk worden er paarden be-
slagen. Lien is in huis bezig met

huishoudelijk werk, als ze buiten ru-
moer hoort. Stemmen, geschreeuw, geloop,
schoten. Wat gebeurt er? 

"In de boerderij bij ons achter lagen Moffen
ingekwartierd, maar in de keuken van die-
zelfde boerderij werd dagelijks gekookt voor
onderduikers. Die zaten in een hol, een half
overdekte kuil in een dennenbos een eind
verderop tussen Kessel-Eik en Neer. Onge-
veer 28 waren het er. Die wilden niet naar
Duitsland, dat moest toen. Voor de Arbeits-
einsatz, omdat ze zelf niet meer genoeg
mensen hadden voor hun fabrieken moes-
ten alle mannen tussen zestien en zestig jaar
zich melden. De bossen waren een ideale
schuilplaats, omdat ze voor de Moffen
onoverzichtelijk waren. Die durfden er niet
goed in."

De kogel van Nitsch
Door Kees  Verbeek

Foto’s Nikolaj Markks

DE TWEEDE WERELDOORLOG. HET IS HET VERHAAL VAN POLITICI,
GENERAALS EN GEDENKTEKENS. MAAR OOK EN NOG STEEDS HET
VERHAAL VAN MENSEN DIE GEWOON NAAST JE WONEN OF EEN

STRAAT VERDER, WANT IEDER HEEFT ZO ZIJN EIGEN PLAATS IN DE
GESCHIEDENIS. ZO OOK LIEN VAN EMDEN MET EEN HEEL

BIJZONDER AANDENKEN.
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Niet iemand om in blinde
woede met mes of beitel te lijf
te gaan. Van deze Nitsch raapt
Lien die zondag de kogel op,
die hij bij het herladen van zijn
Mauser P08 liet vallen.

"Naderhand, toen het weer
rustig was, kwamen ze me
halen. Toon was naar de kuil
gevlucht. Op zijn vlucht was hij
toch nog geraakt door de Moffen. Niet ernstig, een schamp-
schot, maar het moest natuurlijk wel verzorgd worden en ik
had al EHBO destijds. Dat hol in het bos was echt verschrik-
kelijk. Het stonk en het was benauwd. Je kon er soms geen
kaars aanhouden, zo benauwd was het er. Later hebben ze er
nog de dokter bijgehaald om naar die wond te kijken. Die
zei dat ik het goed gedaan had."

Echt bang is Lien niet. Dat komt pas later, als hun eigen huis
doorzocht wordt door de Duitsers en ze op zolder een
onschuldige antieke kist vinden, die onder veel misbaar
open moet. En als in het najaar van 1944 buurman Chris
Schreurs, diens zoon Frans en haar aanstaande schoonzus
Maria worden opgepakt en overgebracht naar Venlo. Maria
krijgt een tekening van de omgeving voor zich en een lijst
met namen, bewoners van Kamp Nr. 1. Ze moet zeggen waar
de mannen zich ophouden, maar ze houdt zich van de
domme. Frans wordt doodgeranseld, waarschijnlijk in ver-
band met een dode Duitser, die in het bos is aangetroffen.
Lien hoort het, als buurman en schoonzus weer thuiskomen.

Na de oorlog, in 1948, moet Nitsch zich voor het Bijzonder
Gerechtshof verantwoorden voor zijn deelname aan vijf exe-
cuties, waarbij tien mensen zijn doodgeschoten en voor de
mishandeling van arrestanten. Pater Govaert is een van de
weinigen, die niet fysiek mishandeld is door Nitsch. Hij
weet achteraf wel waarom: "Mijn ervaring is, dat men zulke
Duitsers, die zo gaarne hun overmacht over onschuldige
slachtoffers uitbulderen, op dezelfde wijze moet behande-
len: 'freundlich und frech': 'vriendelijk en toch brutaal!' 
Zij zijn als een hond: is men bang, dan bijt hij altijd; is men
niet bang, dan bijt hij hoogstwaarschijnlijk niet."

Nitsch krijgt levenslang. Hij
ontkomt alleen aan de dood-
straf, omdat de rechter oor-
deelt dat hij "met een sterk
gevoel voor de Duitse autori-
teitsopvatting" op bevel van
zijn meerdere heeft gehandeld.
In 1960 komt hij vrij. Als Bavo
Hofstee van het Dagblad voor
Noord-Limburg hem in 1990
in zijn woonplaats Bentheim

opzoekt, heeft Nitsch weinig behoefte de verslaggever te
woord te staan: "Dat is niet goed voor mijn gemoedsrust."

Zijn kogel blijft bewaard. Als aandenken. Maar er wordt niet
over gepraat: "Je wilde vooruit. Iets maken van de toe-
komst." Kort na de oorlog ontmoet Lien van Emden Koos
Hoogland, die in de oorlog als dwangarbeider gedeporteerd
geweest is. In 1951 trouwen ze en vestigen zich in Tegelen,
waar ze een gezin stichten. De kogel ligt jarenlang achteloos
in de naaikist, tot haar dochter van drie hem vindt en in de
kolenkit stopt. Lien voorkomt een ongeluk en geeft het ding
een veiliger plaats. Evenals overigens de mortierhulzen, die
Engels geschut in de laatste oorlogswinter voor de ouderlij-
ke smidse uitbraakt in een poging de Duitsers over de Maas
bij Beesel te raken. Aandenkens, die nu Lien ouder wordt de
een na de ander bij de kinderen terechtkomen.
De kogel berust inmiddels bij de boezemvriend van haar
zoon, met een briefje waarop zij de gebeurtenissen van die
herfst heeft vastgelegd, zodat kogel en verhaal bij elkaar blij-
ven. Tijdens ons gesprek is de kogel van Nitsch, dat dingetje
van niets, meer dan ooit aanwezig. En daarmee alles wat bij
de oorlog hoort: "Ik zal wel niet goed slapen vannacht."

Eenmaal buiten wordt het Lien snel duidelijk, dat het
rumoer niets van doen heeft met Kamp nr. 1, zoals de
schuilplaats door onderduikers genoemd wordt. Het gaat
om twee buurjongens, Harry en Toon Stemkes. Harry wordt
door de Duitsers vastgehouden, Toon is in de bossen ver-
dwenen. Kort daarvoor nog lopen ze samen over het land,
als op de Rijksweg, de huidige Napoleonsbaan, Duitse auto's
halt houden en soldaten hen willen aanhouden. Harry wordt
ingerekend en zal naar Duitsland afgevoerd worden. Toon
neemt de benen, tot grote woede van de Duitsers, die de
achtervolging inzetten en hun wapen op hem leegschieten.
Hij ontkomt en Lien ziet nog net hoe bij hun voortuin een
Duits officier zijn wapen herlaadt.

"Toch was er bij ons nog even paniek. Mijn oudste broer
Henry was zo ontzettend kwaad, dat-ie naar de werkplaats
ging en een beitel of een mes haalde om die Mof te lijf te
gaan. Daar konden we hem bijna niet van weerhouden, maar
gelukkig was Maria in huis, zijn verloofde die tijdelijk bij

ons woonde, en haar lukte het wel. Als dat
niet gelukt was, had dat ernstige gevolgen
gehad, want die geschoten had, was Nitsch,
de baas van Venlo."

Hauptscharführer Richard Heinrich Georg
Nitsch is niet de baas van Venlo, maar een
voormalig spoorwegbeambte en op dat
moment hoofd van de politieke afdeling van
de Sicherheitspolizei en als zodanig de rech-
terhand van SD-chef Strobel. Een dienstklop-
per, volgens zijn collega's. Een "gevoellozen
sadist", volgens de krant in 1948 en "een
schrale kruiperige figuur". Pater Jos Govaert,
die in 1943 wordt opgepakt voor hulp aan
onderduikers en veelvuldig door Nitsch
wordt verhoord portretteert hem later in zijn
boek Ondergedoken in het concentratiekamp.
Nitsch blijkt de prototypische Duitser, zoals
die voortleeft in de verhalen die de ouderen
na de oorlog aan de jongeren vertellen:
schijnvriendelijk in pogingen arrestanten aan
de praat te krijgen, maar verongelijkt en
gevaarlijk als dat niets oplevert: "Een geheel

uur lang heeft Nitsch (…) staan te schelden en te tieren. Ik
was de grootste schurk, boef, ploert enz., die hij ooit in zijn
leven ontmoet had. Nu eens stond hij dreigend vóór me met
gebalde vuisten, dan weer strekte hij zijn arm uit om me te
slaan, doch hij deed 't niet. Ook speelde hij gevaarlijk met
zijn pistool.." 
Tijdens een verhoor rookt hij lustig sigaren en snoept hij
samen met zijn secretaresse voortdurend koekjes, bonbons
en druiven. Op een ander moment wordt Govaert op last van
Strobel door Nitsch "met 'n zichtbare wellust" geboeid.
"Ik zei 't reeds: 'n typische man, die Nitsch! Nu eens wreed,
onbarmhartig, brutaal, als in 'n delirium; dan weer kalm,
vertrouwelijk, met iets schaapachtigs over zich. Ik meen, dat
hij van huis uit niet wreed moet geweest zijn, doch dat de
roem van het Nationaal-Socialisme hem tot waanzinnige
hoogmoed bracht. Hij voelde zich 'n Ueber-mensch! Toen
hij in Juli 1946 gevangen zat op het politiebureau te Venlo,
was hij kruiperig en onderdanig en uiterst beleefd. Voor 'n
sigarettenpeukje verried hij al zijn vroegere medewerkers."

Bronnen:
- Gesprek met Lien Hoogland-van Emden te Tegelen.
- Govaert, Jos M. TH. - Ondergedoken in het concentratiekamp. Dekker & Van de Vegt, 

Nijmegen 1949.
- Blondel, Martien - Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940 - 1950. 

Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo 1981.
- Hofstee, Bavo - De schrik van Limburg. Uit: De oorlog in Noord-Limburg. 

Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo 1990.
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Lien van Emden voor haar ouder-
lijke woning in Kessel-Eik waar zij
de kogel van Nitsch opraapte.



”Mijn grootmoeder was een kruidenvrouwtje. Mensen uit de buurt kwamen haar om hulp vra-

gen als ze ziek waren. Als er een baby geboren werd hielp mijn grootmoeder bij de bevalling. Ze

zocht kruiden in de natuur en maakte een kruidenzalf die niet op de wond plakte. Het recept van

die zalf heeft ze later aan Bayer verkocht. Hier in Venlo in het ziekenhuis gebruiken ze het nog

steeds.”
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DE  SPRANKELENDE  KLEUREN
VANTRUDYWINTERS
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Kunstenares Trudy Winters vertelt vanuit haar
appartement in het centrum van Venlo over haar
leven. 
Geboren is Trudy in Asten (Noord-Brabant) in 1921.
Haar vader was marechaussee. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog passeerden geregeld Belgische vluchtelin-
gen de grens, waaronder ook een aantal kunstenaars.
Trudy’s vader verzocht enigen van hen een portret te
schilderen. Die nam hij mee naar huis. Trudy herinnert
zich, dat die portretten nog lang bewaard werden. 
Ze deelde met haar vader de belangstelling voor beel-
dende kunst. 
”Mijn vader maakte eens een engeltje van klei. Een
blauw engeltje. Zo’n mooie kleur blauw heb ik zelden
gezien. Niemand kon die kleur namaken. Toen ik later
met keramiek bezig was in Beesel bij Sint Joris Kera-
mische Industrie, opgericht door een oom van mij, heb ik
nog wel eens geprobeerd die kleur blauw te maken voor
mijn keramiekschalen. Maar dat is me niet helemaal
gelukt, kijk maar.” 
Ze wijst op een paar keramische borden die her en der in
haar woonkamer staan. Het zijn prachtige borden, mooi
van kleur, knap van compositie, met namen als:
‘Droomeiland’, ‘De kus’ en ‘De drie Gratiën’.

Al gauw werd schilderen haar grootste hobby. Toen
Trudy tien jaar oud was verhuisde het gezin naar
Strijbeek, vlak bij de Belgische grens. De negen kinderen
uit het gezin gingen in Nederland naar school en in
België naar de kerk.
Trudy wilde onderwijzeres worden. Ze ging in Etten
naar de kweekschool. Toen ze eindexamen wilde doen
moest ze nog een jaar wachten omdat ze nog geen acht-
tien was.
Trudy: ”Een van de leraressen zei, dat ik mijn verfspul-
len mee naar school mocht brengen. Zo heb ik het laatste
jaar op de kweekschool heerlijk kunnen schilderen. Ik
had geboft, vond ik.”
In 1940 vertrok haar vader naar Engeland. Zo bleef haar
moeder met negen kinderen tot het einde van de oorlog
alleen achter in Nederland. Geen gemakkelijke tijd, voor
niemand in het gezin.
Vlak na de oorlog ging Trudy een half jaar met haar zus

Anneke naar Londen voor een cursus tbc-controle. 
Doorlichten dus. Al die tijd waren ze in pension bij non-
nen. Herenbezoek verboden, dat spreekt. Ze verzonnen
van alles om aan de strenge kloosterregels te ontkomen. 
Terug in Nederland gingen ze naar Den Haag om
Nederlandse soldaten die naar Indonesië gingen door te
lichten op tuberculose.
In Baarlo kon ze daarna aan de slag op de jongensschool.
Piet Perree, een collega van die school, volgde al enige
tijd tekenlessen bij Sef Moonen in Venlo. Hij raadde
Trudy aan dat ook te doen. Trudy toog naar Venlo. Sef
Moonen vroeg haar iets te tekenen. Trudy maakte een
potloodtekening van een uiltje. Sef knikte goedkeurend
en Trudy mocht blijven.
Ze werd lid van de Kunstenaarsclub. 
”Sjaak Schrage, die de prachtige smeedijzeren trap in het
Venlose stadhuis heeft gemaakt, zat bij die club en Van
Hest, de architect, Guus Hendriks en Sylvia Nicolas en
Louis Smeets en Harry op de Laak en Sjaak van Rijn.
Och, het waren er meer, maar de namen weet ik niet
meer. 
In Eindhoven heb ik anderhalf jaar Industriële

DOOR TILLY EYKHOUT-DENEER
FOTO’S ELLEN HEUIJERJANS EN TRUDY WINTERS De drie Gratiën

Trudy Winters



Vormgeving gedaan. Ik
kreeg tekenles van Kees
Bol. Kees was erg kritisch.
O, wat kon die man foete-
ren als het niet naar zijn
zin was. En dan werd ik
ook kwaad en zette nog
een streek verf op het
papier. En dan was het
goed!”

Veel tijd om te schilderen
was er niet meer toen
Trudy trouwde met Hay
Winters. De ouders van
Hay hadden een schoe-
nenzaak in Venlo, in een
pand op de Vleesstraat 31
(hoek Klaasstraat). Het
was hard werken. Trudy
deed de inkoop, de boek-
houding, ze ging met de
auto voorraad ophalen,
kortom het schilderen
schoot er bij in.
In 1978 sloten ze de win-
kel.
”Toen kon ik eindelijk
weer beginnen met schil-
deren. Maar het viel vies
tegen. Ik had geen contac-
ten meer in de schilders-
wereld! Daar moest ik wat
aan doen. Ik abonneerde
me op het Zwitserse
kunsttijdschrift ‘Art Inter-
national’, ik heb drie keer
de driejarige cursus kunst-
geschiedenis gedaan bij
Rita van den Boogaard op
de ‘Volksuniversiteit’.
We hebben een tijdje in
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Broekhuizenvorst op een boerderij gewoond. Dat deden
we vooral voor onze zoon Harrie. In het centrum van
Venlo was zo weinig ruimte voor kinderen om te spelen.
En dat is nu nog zo. Die skatertjes die van het
Nolensplein worden verjaagd! Belachelijk! Waar moeten
die kinderen naar toe?  
We hebben ook nog een tijd in Kessel gewoond. We had-
den er een binnenplaats met bomen en een stuk grond
erbij. Heerlijk! Hay en ik genoten ervan. In de Vleesstraat
moesten we steeds binnenzitten. Dat was nu afgelopen.
We gingen ook veel zeilen. Daar waren we gek op. Harry,
mijn zoon, is nu weer een weekendje weg met de boot. 
In 1999 ben ik weer in Venlo gaan wonen. Het bevalt me
goed. Harry heeft deze twee flats voor me gekocht. We
hebben er enkele muren uitgebroken. Nu heb ik hier-
naast mijn atelier, kijk maar. Het is groot genoeg. Hier
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kan ik schilderen wanneer ik wil. Dag en nacht, bij wijze
van spreken. Zie je dit schilderij? Dat heb ik
Carnavalsmaandag 1950 gemaakt. Het is mijn vader in
het uniform van de marechaussee. Hij heeft die maan-
dagmorgen van negen tot twaalf geposeerd. Voor mij en
voor Sjaak Schrage. Het portret dat Sjaak van mijn vader
heeft gemaakt heb ik nooit meer gezien. Nu ben ik bezig
aan een portret van Reina van Bommel-van Dam.
Voordat ze komt poseren spreken we af bij Thomassen.
Daar drinken we een kopje koffie en dan lopen we
samen naar mijn woning. Ze poseert dan een uurtje,
daarna stoppen we. We hebben elkaar altijd zoveel te
vertellen!”

Wat opvalt is de veelzijdigheid van Trudy. Het atelier
staat vol met werk van haar hand. Zeefdrukken, teke-
ningen, gouaches, monotypes, olieverfschilderijen, kera-
miek. De sprankelende kleuren die ze gebruikt in haar
stillevens, landschappen, figuratieve werken en in iets
mindere mate in haar portretten zeggen veel over haar
innerlijke manier van kijken.  
”Ik kijk altijd heel bewust om me heen. Naar mensen,
naar hun bewegingen. Maar als ik dan schilder gaat het

vanzelf. Dan kijk ik niet meer. Net of ik blind word. Mijn
hand kijkt dan, als het ware.
Sinds 1992 exposeer ik regelmatig op de Internationale
Kunst Promotie Maasvallei in Geulle. Wim Creemers is
de voorzitter. Maria Adams is kunstpromotor. Dat doet
ze fantastisch.  
Niek Hoogland is een van de exposanten, evenals Jos
Jaspers, Jo Muijters, Jacq Keulers, Jaques Aussens, Cor
van den Akker en ga zo maar door. In april 2001 was er
werk van mij te zien in de Kunstsalon ”Sir Harald Art’ in
Venlo, tenminste, een klein gedeelte van mijn werk. Ik
heb nog zoveel werk dat niet ingelijst is. Maar daar ga ik
binnenkort mee beginnen. Weet je, ik heb het zo druk.
Het is een hele klus, maar misschien weet ik wel iemand
die me daarbij kan helpen.”
Ze staat op en trekt het theemeubel, dat ze zelf ontwor-
pen heeft, naar zich toe. Ze pakt de koffiekan ervanaf.
”Wil je nog?” vraagt ze. �

Uiltje
Zelfportret
Zelfportret
Trudy in haar atelier

Trudy ‘s vader

Muzikant met strepen hoed 2001
Zelfportret 1948



Een van de fraaiste stukken van mijn route ligt al meteen in
het begin. Enkele honderden meters van mijn huis in de wijk
Rijnbeek-Noord kronkelt de Schaapsdijkweg zich door de
steilrand omhoog, naar de Groote Heide toe. Dit gedeelte van
de weg is misschien wel de mooiste plek van heel Venlo. Even
voorbij het huis met de weinig originele naam De Klim en het
clubgebouw van scouting Miguel Pro is de Schaapsdijkweg een
holle weg. Eentje die zich kan meten met de gaafste van Zuid-
Limburg. Links en rechts van de weg gaat het steil naar boven.
De bomen die daar staan houden zich krampachtig aan de
aarde vast om niet te vallen. Het lukt hen maar net, met als
gevolg dat ze naar elkaar toe buigen en zo de weg prachtig
overkluizen. Als het regent merk je dat hier veel minder en
later. Daarentegen duurt het er langer voor het droog is.
De adembenemde pracht van die holle weg, maakt het afzien
tijdens de klim minder. Eenmaal boven ben ik snel het hoogte-
verschil tussen het door de Maas uitgesleten dal en het plateau
waarop de Groote Heide ligt, vergeten. Linksaf ga ik dan, het

kleine bosperceel in waarin tennispark De Schaapskooi ligt. Bij mooi weer hoor je er vaak maar
onregelmatig het zachte geluid van tennisballen die even heel licht het gravel van de buitenba-
nen toucheren en dan weer verder vliegen. Vanaf het pad dat ik volg zag je tot voor kort de ten-
nishal slechts gedeeltelijk. Honderden dennenbomen namen het zicht op de op een grote, en
lelijke, nissenhut lijkende hal weg. Maar helaas, de hal moest worden opgeknapt en dus ver-
dwenen de bomen. Gelukkig staan er iets verderop wel nog genoeg. De dennenbomen zor-
gen meestal voor de eerste geursensatie op mijn ronde. Als die uitblijft, is er wel een andere bij-
zonderheid, zoals een buizerd die het pad als taxibaan gebruikt en traag, maar gracieus voor mij
opstijgt. Aan het eind van het pad doemt de Klagenfurtlaan voor mij op. Als ik uit het donker van
het bos tevoorschijn kom, betreed ik een andere wereld. Auto’s en vrachtwagens flitsen voor-
bij, uitlaatgassen spuiten de dennengeur rücksichtslos weg. Dagelijks schieten hier  alleen al 5500
vrachtauto’s voorbij. Het is een kunst om zonder te stoppen de weg over te steken. Dat is
moeilijk omdat de weg alleen naar rechts toe goed te overzien is, naar links zit er een knik in de
weg, net voordat hij naar onder duikt. Dat laatste betekent wel weer dat de auto’s die van links
komen niet zo hard rijden, zij hebben immers net de klim voltooid. Misschien daarom slaag ik
er zeven van de tien keer in gewoon door te lopen. 

Op het fietspad aan de overkant kijk ik voor het eerst op mijn
stopwatch. Als ik hier nog beneden de zeven minuten zit, is de
kans groot dat ik een goede tijd ga neerzetten.
Even verderop begint de ‘sportbocht’ in mijn route. Op een
stuk van enkele honderden meters zitten hier heel veel sport-
clubs bij elkaar. Het begint met het terrein van het
Akkermansgilde, waar geregeld schietwedstrijden plaatsvinden,
en waar welhaast even regelmatig feesttenten staan, want de

De Schaapsdijkweg 
als holle weg.

De druk bereden
Klagenfurtlaan.

SAAI? HOEZO SAAI? DE TIEN KILOMETER DIE IK
’S ZOMERS DRIE KEER PER WEEK RENNEND AF LEG
OVER DE GROOTE HEIDE ZIJN HELEMAAL NIET SAAI.
OKÉ, ALS JE IN EEN DUSDANIGE CONDITIE BENT DAT
JE ALLE ENERGIE ALLEEN VOOR HET RENNEN NODIG
HEBT, DAN ZIE JE NIETS,  HOOR JE NIETS EN RUIK JE
NIETS. DAN HEB JE GEEN PUF VOOR BESPIEGELINGEN.
KRIJGEN DE HERINNERINGEN GEEN KANS OM ZICH OP
TE DRINGEN. DAN BEN JE ALLEEN MET JEZELF BEZIG.
GELUKKIG IS DAT BIJ MIJ ANDERS, IK MAAK TENSLOTTE
AL JAREN MIJN RONDE.

TIEN 
KILOMETER 
GROOTE HEIDE

Door Adri Gorissen
Foto’s: Jacques Peeters
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bibberen, regen wordt sneeuw, koude kilte guur
vroeger donker dus, zwarte silhouetten, ontbladerde natuur
geen gekwetter, druktedoenerij van dieren in de lente
meer introverte winterslapen, meer stilte en festina lente

daartegenover, knapperend haardvuur, knusse gezelligheid
een dikke trui, dicht op elkaar, nestwarmte en geborgenheid
rond een tafel lezen, spellen spelen hechten familieband
verstrengeling der wortels, eeuwig vangnet bij de hand

de maand van zwarte piet, de roe de zak vol marsepein en
speculaas
warempel, stoute kinderen zijn er niet, wat zegt u Sinterklaas?
rijmen dus, soms kreupel en soms in keurige kwatrijnen
surprises, pakjes in verrassingen, eenieder krijgt het zijne

advent komt naderbij, maagd, moeder, wonderkind
in kribbe, stro en stal, geboren ware mensenvrind
een wonder daar, symbolen hier van pure soberheid bewaren
herders en wijzen, een ver gezang van serene engelenscharen

getijden keren, omwenteling, grenzen worden weer verlegd
donker wordt weer langer licht, dagen lengen zogezegd
het nieuwe licht van toekomst onbedorven ongerept een nieuw
begin
vrede, vrijheid, solidariteit, uitzicht op kansen vol gewin



jaren geleden gesloopte mammoetflat De Knoepert zou er 
zo op het oog makkelijk in kunnen. Vanuit de haven van
Rotterdam worden via twee ondergrondse leidingen (met een
doorsnee van 91 respectievelijk 61 centimeter) olie en olie-
producten, zoals nafta, gasolie en gascondensaat naar deze
tanks gepompt. Daarna gaat het verder naar Duitsland, om
precies te zijn naar de raffinaderijen en industrieën in het
Roergebied. Jaarlijks gaat het daarbij in totaal om zo’n 25 mil-
joen ton. Waarom de olie en de andere producten niet recht-
streeks doorgaan naar Duitsland is me steeds onduidelijk
geweest. De tanks zijn altijd met een licht waas van geheim-
zinnigheid omgeven. Wat er precies op het met honden
bewaakte terrein gebeurt is onduidelijk, er hangt al jaren een
opmerkelijke publicitaire stilte rond de activiteiten van de RRP.
Misschien omdat de Venlonaren wel eens zouden kunnen
schrikken als ze wisten wat er daar allemaal kan gebeuren. Stel

je voor dat de brand van afgelopen voorjaar bij het ernaast gelegen transportbedrijf zou zijn
overgeslagen naar de tanks of dat de ketels het zouden begeven, zodat er een oliestroom de
steilrand af zou komen. Of denk eens aan wat een aanslag door terroristen of een bombarde-
ment tijdens een oorlog zou kunnen betekenen. Gelukkig zijn het vooralsnog alleen maar
gedachten die al rennende bij me opkomen.  
Bewaking met honden zie je overigens niet alleen bij het terrein van de RRP. Enkele honder-
den meters verder ligt op Duits gebied een Britse militaire basis. Wat de precieze functie ervan
is, weet ik niet. Ik geloof dat het een soort depot is, waar materieel is opgeslagen dat in tijden
van oorlog kan worden gebruikt. In een grijs verleden is er sprake van geweest dat hier een
vliegveld voor Harrier-toestellen zou komen. Deze speciale vliegtuigen konden vrijwel recht
omhoog opstijgen, zo’n beetje als een helikopter, maar dan met veel meer kabaal. Heel Venlo
liep toen tegen dat voornemen te hoop, vooral vanwege de gevreesde lawaai-overlast.
Uiteindelijk zijn de toestellen met hun toepasselijke naam er niet gekomen.         
Borden aan beide zijden van het pad maken hier wel dat je je een beetje ongemakkelijk voelt.
‘Militärischer sicherheitsbereich’ staat op een bord aan de Duitse kant bij de Britse basis, terwijl
aan Nederlandse kant wordt gewaarschuwd dat het achter het bord liggende gebied een
levensgevaarlijk ‘Rijksschietterrein’ is. Gelukkig valt het met dat levensgevaar wel mee, de mili-

Akkermannen weten niet alleen de bolletjes op de schietbomen goed te raken. Meteen achter
het terrein liggen nog de oude schietbergen van de in de Blerickse Frederik Hendrikkazerne
gelegerde militairen. Ze worden door hen niet meer gebruikt. Wel door hondenbezitters die
hun dier onder controle willen krijgen door cursussen te volgen bij hondenclub Canida. Ze
laten hun honden hier poepen voordat de cursussen op het terrein van de windhondenclub
beginnen. Dat terrein ligt recht tegenover dat van het Akkermansgilde en biedt onder meer
plaats aan een fraaie baan, waarvan het gras voor de wedstrijden welhaast wordt gekamd, zo
mooi ligt het er dan bij. Een goed verzorgde baan is niet alleen een lust voor het oog, zo heb
ik me eens laten vertellen, maar ook van belang voor het windhondenwelzijn. Het komt voor
dat de dieren hun tere poten verwonden aan slecht gemaaid gras. En dat kan een baasje niet
goed hebben, daarvoor gaat er net iets teveel geld om in deze sport. Weer iets verderop lig-
gen de voetbalvelden van VVV’03 en zie je tussen de bomen het clubhuis en de (kunst)velden
van de roemrijke Venlose Hockey Club (acht keer kampioen van Nederland). Dan volgen de
ingang tot de atletiekbaan van Scopias en het terrein van de politiehondenclub.
Na nog een paar honderd meter te hebben afgelegd kom ik bij het beginpunt van het fietspad
dat pal langs de grens met Duitsland loopt en het Nederlandse deel van de Groote Heide als
het ware afsluit. Het fietspad is er pas enkele jaren. Eerst liep hier een veel bredere, voor het
grootste deel onverharde weg. De stukken die wel verhard waren, bestonden uit rode stenen,
waarschijnlijk afkomstig uit de ruïnes van de hangars waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog
de Duitse Messerschmidts stonden gestald. In de oorlog maakte de Groote Heide deel uit van
de Fliegerhorst, het grootste militaire vliegveld van Europa. Echt een gigantisch complex met
start- en landingsbanen, manschappenonderkomens, hangars en een controletoren. Resten
ervan zijn voor wie goed kijkt nog overal in het landschap waar te nemen. Het uit betonnen
platen bestaande fietspad kwam er nadat het gebied aan het begin van de jaren negentig een
grote schoonmaakbeurt van de Explosieven Opruimings Dienst had gekregen. Lekker loopt dat
beton overigens niet. Ik krijg er pijn van aan mijn knieën en probeer waar mogelijk door de ber-
men te crossen.
Vrijwel meteen na het begin van het fietspad liggen links de gigantische opslagtanks van de
Rotterdam Rijn Pijpleiding. De elf ketels, twee grote en negen kleinere, lijken wel zo hoog als
een flatgebouw en hebben zeker de doorsnee van een voetbalveld. Al het puin van de enkele

De opslagtanks
van de
Rotterdam Rijn
pijpleiding.

Het oude schietterein
van de militairen.

BUUN 3938 BUUN 



BUUN 4140 BUUN 

zichtbare grens over. Het blijft sowieso iets geks die grens. Voor dieren bestaat ze niet, ze lopen
of vliegen gewoon door en leven aan beide kanten precies eender. Voor mensen geldt dat niet,
slechts een paar honderd meter over die onzichtbare lijn aan de Duitse kant is het leven nogal
verschillend van dat in Nederland. Fascinerend en onbegrijpelijk tegelijk. Ooit heeft iemand hier
een streep getrokken. Een daad met diep ingrijpende gevolgen voor het gebied en de mensen
die er leven. Gelukkig is de streep nu zo goed als weg. Maar hoe lang zal het duren voordat ze
uit de hoofden van de mensen is?

Bij die hoek kijk ik voor de tweede keer naar mijn tussentijd. Ik heb dan ongeveer vier kilo-
meter afgelegd en moet als het even kan onder de negentien minuten blijven.  
Het wordt drukker. Wandelaars lopen vanaf de doodlopende weg even verderop hier naar toe
om naar het zweefvliegen te kijken. Skeelers en skaters flitsen voorbij, de meisjes vaak in strak-
gesneden pakjes. Soms zijn het ook klasjes beginners, die al stuntelend de leraar volgen en
elkaar moed inspreken. Ook wielrenners maken hier hun rondjes. Je ziet nog maar weinig

mensen rennen, ik behoor tot een uitstervende soort.    
Bij het eindpunt van het fietspad, daar waar het aansluit op de
doodlopende weg staat bij goed weer meestal een ijsverko-
per. De laatste tijd zelfs twee. En allebei doen ze goede zaken,
althans zo lijkt het. 
Enkele tientallen meters er vandaan, tussen de bomen naast
de hangars van de zweefvliegclub stonden vroeger twee
kapotte tanks. Door de witte ster op de koepel kon je zien dat
het om Amerikaanse ging. Waarom ze daar al die jaren na de
oorlog waren blijven staan, wist ik toen niet en weet ik nu nog
niet. Waren de Amerikanen daar gestuit door de Duitsers? Er
was toch niet of nauwelijks gevochten bij de inname van het
vliegtuig en Venlo. Waren ze achtergelaten omdat ze een
technisch mankement hadden? Maar waarom waren ze na de
oorlog dan nooit opgeruimd? 
Ach, wat doet het er toe. Je kon er fijn op klimmen en je door
de luikopening op de bestuurdersplek of de stoel van de schut-
ter laten zakken. Als je met je bovenlijf nog boven de koepel
uitstak, kon je net doen of je een van de mannen van 
George Dalia’s 784e tankbataljon was, die bij het via de
Kaldenkerkerweg binnenrijden van de stad zwaaide naar de
dankbare Venlonaren. Dan was je even een stoere bink. Later
waren de tanks toch plotseling weg, maar ik zie ze nog steeds
staan als ik er langs kom. Een paar honderd meter verder ga ik
rechtsaf de Hinsbeckerweg op. In het bos aan de linkerkant is

tairen oefenen er immers hun schietvaardigheid niet meer.
Maar goed ook voor de schapen van het Limburgs Landschap
die er nu meestal ronddwalen. 
Parallel aan het fietspad loopt hier ook nog een ruiterpad,
afgezoomd door wat laag struikgewas. Hier zag ik een paar
jaar geleden voor het eerst en het laatst een ortolaan, een
vogel waarvan volgens de deskundigen nog maar enkele
broedparen in ons land leven. Ik herkende het dier aan zijn
opmerkelijke geelgroene kop, die sterk afstak tegen het ver-
der nogal onopvallende bruine lijf. Toen de vogel me zag
vloog hij weg over de met iele berkebomen bezaaide heide. 
Iets verderop zijn de berken en heide verdwenen en is het
terrein plotseling opmerkelijk egaal. Daar ligt de enkele hon-
derden meters lange en vele tientallen meters brede start- en
landingsbaan van de Venlose Zweefvliegclub. Bij een beetje

goed weer volgen de startende en landende toestellen elkaar in een rap tempo op. Altijd staan
er wel mensen te kijken naar dit steeds opnieuw fascinerende schouwspel. Met een aan een
lier bevestigde kabel worden de zweefvliegtuigen omhoog getrokken, dusdanig dat het lijkt alsof
ze in het begin recht omhoog gaan, net zo als de Britse Harriers zouden hebben gedaan, maar
dan zonder kabaal. Het enige geluid dat je hoort is dat van de even later naar beneden suizen-
de kabel, die verbazingwekkend genoeg vrijwel altijd weer op het veld terecht komt. De lan-
dende toestellen komen soms zo laag over het pad dat ik onbewust mijn hoofd intrek. 
Boven het veld zijn de prachtigste luchten waar te nemen. Vriendelijke strakblauwe en drei-
gende grijsgrauwe. Luchten met fraaie wolkenpartijen. Soms jagen die wolken snel achter
elkaar aan, net als honden achter schapen, en soms lijken ze dichtbij elkaar te kruipen in een
poging samen zo indrukwekkend mogelijk over te komen. De mooiste luchten zijn die met
slecht, dreigend weer. Dan steken bloemkoolwolken af tegen een donkere, haast tastbaar
koude achtergrond; wolken die voortdurend in beweging zijn, alsof er een pan met melk over-
kookt. Het maakt me onrustig en ik ren snel verder.
In een hoek van het veld maakt mijn route eveneens een hoek. Bij dat punt lagen eind jaren
zestig nog enkele uit de Tweede Wereldoorlog daterende bunkers. Ze bevonden zich juist op
Duits grondgebied, zodat het een heel avontuur was om er heen te gaan. In die tijd was de
grens nog echt een afscheiding tussen Nederland en Duitsland, bewaakt door douaniers met
Duitse herders. Ik werd er een keer samen met een stel vrienden door Duitse douane-beamb-
ten aangehouden. Ze schreeuwden: ‘Halt, stehen bleiben’, waardoor we ons niet meer durf-
den te verroeren en angstvisioenen kregen van Duitse kerkers. Gelukkig lieten ze het bij een
strenge vermaning en mochten we terug naar het veilige Nederland. 
Misschien dat het daardoor komt, dat er voor mij nog altijd een barrière ligt tussen Duitsland
en Nederland. Zo makkelijk als ik de Maas over ga, zo moeilijk steek ik de toch veel minder
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Hinsbeckerweg, de Groote Heideweg en de Klagenfurtlaan. 
Er komen rond de tweehonderd villa’s in het plan Nieuw
Stalberg, huizen die rond een miljoen gulden en meer kosten.
Ongetwijfeld prachtige woningen in een groene omgeving. Ik
misgun niemand die woningen, maar ze zouden er niet moe-
ten komen.  
De Postweg, ik heb het al eens eerder in De Buun betoogd,
had de grens voor de bebouwing moeten blijven. Het gebied
tussen de Postweg en de Klagenfurtlaan, waarop eerst wat
graan, enkele kassen, een paar weiden en wat kleine bosjes
stonden, had een buffer moeten blijven tussen de bebouwing
van Venlo en het echte natuurgebied op de Groote Heide.
Alleen dan zou het een natuurgebied van allure zijn gebleven,
met maar liefst 33 soorten zoogdieren, 108 soorten vogels,
29 verschillende vlinders, vijf soorten amfibieën en reptielen
en 371 plantensoorten. 
Nu de bebouwing oprukt tot de Klagenfurtlaan, en niet zoals
wethouder Stelder zei de natuur de stad wordt ingetrokken,
neemt de druk van de mens op het natuurgebied enorm toe
en zal het binnen enkele jaren niet meer zijn dan een speel-
en sportterrein. Zeker niet wanneer de andere terreinen tus-
sen Postweg en Klagenfurtlaan de volgende prooien van de
projectontwikkelaars worden. En dat alles in een tijd waarin de
stad mede bestuurd wordt door politici van Groen Links.
Waar blijft, naar analogie van de jaren zeventig toen het gebied
ook door allerlei wilde plannen werd bedreigd, de actiegroep
voor het behoud van de Grote Heide? 
Als ik boos word, ren ik harder. Daardoor heb ik nu al bijna
ongemerkt de voormalige verkeerstoren van de Fliegerhorst,
het Duitse vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog, bereikt.
Het monument wordt tegenwoordig misbruikt als klimtoren
voor beginnende bergbeklimmers. Aan de buitenmuren zijn
rare uitsteeksels bevestigd, waardoor de klimmers zich mak-
kelijker naar boven kunnen werken. Van bovenaf laten ze zich
met touwen weer naar beneden zakken. Dat alles had natuur-
lijk nooit mogen worden toegestaan. De toren is bij uitstek
geschikt om er een klein Fliegerhorstmuseum in te vestigen,
waarin de geschiedenis van dit bijzondere oorlogsvliegveld en
het leed dat het over de stad heeft gebracht, wordt belicht.
Materiaal is er zat, vraag dat maar eens na bij de werkgroep
die zich speciaal met de historie van de vliegbasis bezig houdt.

Iets verderop ben ik al weer bij de Schaapsdijkweg. 
Een tussentijd van 41 minuten is uitstekend. Ik dender over 
de holle weg de berg af naar een eindtijd van rond de 45
minuten. Tien kilometer over de Groote Heide zitten erop. 
Saai? Hoezo saai?

een stukje geschiedenis verstopt. Als je goed kijkt, zie je vanaf
de weg een verhoging in het terrein, een verhoging die over
enkele honderden meters doorloopt. Zeker is dat het hier om
aarden verdedigingswallen gaat, maar uit welke tijd ze stam-
men en wie er zich achter verschanste is minder gewis. Deze
zogenoemde landweer zou in elk geval uit de zeventiende
eeuw dateren, maar is volgens de Duitse amateur-archeoloog
Günter Nonninger veel ouder. Volgens hem is de Venlose wal,
net als de even verderop op Duits gebied liggende exempla-
ren, zo’n duizend jaar voor Christus aangelegd door Kelten en
ongeveer vijftig jaar voor het begin van onze jaartelling als ver-
dedigingswerk gebruikt door Romeinen. In een overigens

meer op huidig Duits terrein gelegen kamp, dat Atuatuca heette, zou het veertiende legioen
van Julius Caesar zijn gelegerd. Enkele jaren na de vestiging zou het legioen door de
Germaanse stam van de Eburonen bij het Jammerdal in een hinderlaag zijn gelokt en vervol-
gens bij Maalbeek in de pan gehakt. Een mooi verhaal, dat helaas niet door echte historici wordt
onderschreven. 
Na het passeren van de brug over de Klagenfurtlaan ga ik naar links de Beckersweg op. Als je
naar beneden kijkt, zie je de weg door de voormalige Koel van Hecker lopen. Het bedrijf
Hecker haalde er zand uit een groeve. De vrachtauto’s reden er jaren geleden af en aan. Toen
het zand op was, leek het alsof een meteoriet er een krater had geslagen. Het enige wat nog
met de krater kon, was er een weg door heen leggen zodat het lawaai van de auto’s gedempt
werd en dit het omliggende natuurgebied niet of nauwelijks kon bereiken. Zo was de Koel toch
nog ergens goed voor. Aan weerszijden van de weg liggen in de voormalige groeve nu twee
moeilijk te bereiken en daardoor weinige bezochte stukjes natuur. Als je er rondloopt, waan je
je in een andere wereld. 

Nu volgt het minst leuke deel van mijn ronde. Aan de Beckersweg liggen enkele huizen en
wat kassen, net als aan het stukje Leutherweg dat ik passeer, meestal na een tussentijd van zo’n
31 minuten. Veel meer is er niet over te zeggen. Bij de Postweg, waar ik dan rechtsaf ga, ligt
dat anders. Als ik enkele tientallen meters heb afgelegd, kom ik bij een prachtig klein bosper-
ceel. Het is echter niet meer zo mooi als enkele jaren geleden, want er zijn heel wat bomen
gekapt om plaats te maken voor enkele villa’s, waaronder enkele zeer fraaie, ik geef het toe.
Toch is het een schande dat dit kleine vlekje groen is opgeofferd. 
De bouwwoede kent in Venlo echt geen grenzen. Het groene gebied tussen Venlo en Tegelen
wordt veranderd in een immense woonwijk. Iets wat eerder al gebeurde met het Groenveld
en de tuinbouwgebieden aan de Groenstraat. Bovendien zijn alle kleine open plekken in de
stad inmiddels bebouwd. Nu is het de beurt aan het stuk grond begrensd door de Postweg, de
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E en hand gebouwd om
lijnen te vormen tot

tekening: aangedreven
door een geest, even curi-
eus als vrij, die genialiteit
deed vermoeden. Een
hand welke, drie jaar oud,
al in één onafgebroken lijn
een kabouter schiep. Een
hand die, eenmaal vol-
wassen, bijna dagelijks
zweefde over het papier

waarop de wereld spiegel-
de in een absurdistische
werkelijkheid. 
Dat beeld van stripteke-
naar Mark Smeets, die
twintig jaar lang werkte
voor NRC-Handelsblad,
verrijst uit zijn schetsboe-
ken en de gesprekken met
vrienden en familie. Twee
jaar geleden ruilde hij het
leven in voor de dood in

zijn ouderlijk huis in
Baarlo.
Peter Pontiac, stripteke-
naar voor dezelfde krant
zegt: “Hij was een van de
beste tekenaars van de
afgelopen honderd jaar.
De tekeningen waren zo
gedetailleerd en vol met
sfeer, dat het bijna
magisch was. Droomach-
tige sequenties waarin

mensen vreemde dingen
zeggen.”  
Harry Mesterom, Amster-
dams dichter, schilder en
vriend van Smeets: “Hij
had een ongelofelijk vir-
tuoze tekenstijl met een
onstuitbare fantasie, waar-
uit een heel eigen werke-
lijkheid voortkwam. Vaak
gaf hij een hilarisch com-
mentaar op de wereld, dat
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trok me bijzonder omdat
ik daarin veel van mijn
eigen betrokkenheid her-
kende.”
De betekenis van Mark
Smeets voor ‘de strip’ in
Nederland valt nauwelijks
te overschatten. Samen
met Pontiac, Aad Clerkx
en Joost Swarte gaf hij in
de jaren zeventig met het
undergroundblad ‘Tante

Leny presenteert’ een
nieuwe dimensie aan de
striptekening. De strip die
eerst vooral had gediend
om de lezer spanning en
humor te bieden. Het vier-
tal brak de kaders open
van de tekenreeks die zich
steeds meer begaf in de
richting van de kunst. En
dat met een terugwerken-
de kracht. Smeets bezat

een letterlijk mateloze
bewondering voor Hergé,
de geestelijk vader van
Kuifje. Volgens hem mis-
schien wel de grootste
kunstenaar van de vorige
eeuw.  “Het album ‘Het ge-
broken oor’ was voor
Mark het toppunt van de
kunst”, zegt Pontiac. “Her-
gé was God voor hem. Hij
was bijna beledigd als je

zei dat Hergé primitiever
tekende dan Mark.” 

K unstverzamelaar Har-
ry Monkel, die ooit als

fan bij hem in Amsterdam
aanbelde om zijn idool te
ontmoeten: “Mark vond
zichzelf een mier vergele-
ken bij de olifant Hergé.
Hij had het vermogen
mensen grenzeloos te
bewonderen.” 



Deze bewondering ver-
taalde zich naar een grote
invloed. Willy Vander-
steen, tekenaar van Suske
en Wiske, heeft één keer
geprobeerd een Kuifje-
album te maken. Het werd
een ongewilde, pijnlijke
parodie op de eigenzinni-
ge reporter.  Een rommeli-
ge aanfluiting. Maar bla-

derend door de schetsboe-
ken van Smeets ontdek je
figuren die weggelopen
konden zijn uit een onge-
publiceerd album van
Hergé. Dezelfde contou-
ren, dezelfde gelaatsuit-
drukking en dezelfde sug-
gestie van beweging. 
Alleen de context is volle-
dig anders. Geen verhaal,
maar situaties die bij
elkaar zijn gezet op een

bladzijde. Met figuren die
bijna altijd worstelen met
zichzelf of de wereld. De
bijgaande teksten bezitten
een extreme absurditeit.
Een man met de mond-
hoeken omlaag en een
mitrailleur in de handen
zegt tegen iemand buiten
het beeld: ‘U ziet dat ik er
niet neven schiet! Kom op:

vertel me alles over die
verd.. overlegecono-
mie!!…’ Een oude, kalen-
de man op een paard, met
achterop een typemachine
vastgebonden, terwijl hij
uitkijkt op een zonsop-
gang: ‘Ah, mijn geduldige
plichtsbetrachting levert
soms ‘n blik op iets toe-
komstachtigs; glimpsge-
wijs.’ 
Monkel strooit citaten uit

het werk van Smeets te
pas en te onpas rond, zoals
fans van Gerard van ‘t
Reve in de jaren vijftig de
taal uit De Avonden ko-
pieerden voor dagelijks
gebruik. Monkel, schrijver
voor ondertitels voor tele-
visie, bekent: “Ik probeer
regelmatig citaten in mijn
vertaalwerk voor de tele-

visie naar binnen te smok-
kelen. Eenmaal heb ik een
Engels woord vertaald
met ‘Jandopie’, wat van
Mark is. Eerst werd het
geschrapt omdat het geen
Nederlands is. Maar ik
heb bewezen dat het in
stripverhaal is gepubli-
ceerd.”  

H et genie van Smeets
treedt pas in volle

omvang naar voren in de

landschappen die hij in de
tweede helft van zijn leven
maakt. Een schetsboek uit
1996 begint met een berg-
achtig landschap met daar-
voor een hutje en een
landweggetje, waarin het
detail naar een superieur
niveau is getild. Daar-
boven de tekst: ‘Richard
Krajicek heeft Wimbledon

gewonnen; wat zullen we
allemaal nog meemaken.’  
Ilustratief voor Smeets is
dat de tekening niet af is
gemaakt. Het fijne detail
in oostindische inkt gaat al
snel over in de ruwe
schets van het potlood.
Monkel: “Hij had een
kortdurende belangstel-
ling. Hij had een ongebrei-
delde fantasie, wat heel
veel mensen hebben, maar

46 BUUN BUUN 47

Mark liet die ook onge-
breideld gaan. Zijn fanta-
sie liet hij waaien op het
papier, zonder de disci-
pline om zich te beperken.
Daar leed hij ook onder.
De meeste striptekenaars
leggen zich veel beperkin-
gen op. Dat doet hij niet,
waardoor je in een com-
pleet idiote wereld komt

als je zijn strips bekijkt.” 
Pontiac: “Hij had meer
coherente verhalen moe-
ten maken, maar na drie
plaatjes was hij de interes-
se al kwijt. Ik heb hem wel
eens geadviseerd om bij-
belverhalen te verstrip-
pen. De merkwaardige
parabels, vreemde verha-
len, vond ik echt goed bij
zijn stijl passen. Als het
hem was gelukt om com-

plete verhalen te maken,
was hij uitgegroeid tot een
groot striptekenaar.”
Het ‘gebrek’ van Smeets
heeft een van de meest
merkwaardige stripvor-
men van na de oorlog op-
geleverd. De losse plaatjes
en flinterdunne verhaal-
lijntjes suggereren voort-
durend een chaos, zoals

de maker die voor ogen
moet hebben gehad als hij
naar de wereld keek. 

W ie was de man ach-
ter deze merkwaar-

dige beeldverhalen? Met
een liefdevolle glimlach
vertelt Luuk Smeets over
zijn broer. De Baarlose
boerderij waar beiden op-
groeiden, is omringd door
landelijke stilte. Een smal,
doodlopend landweggetje

loopt naar het huis waar
hij nu nog met zijn moeder
woont. De tuin bloeit wel-
dadig. Op het grasveldje
staat de kersenboom, waar
de familie een deel van de
as van de striptekenaar
heeft uitgestrooid. 
De moeder van de beide
broers kijkt beneden in
een kleine woonkamer

naar de televisie; de stoel
nog geen halve meter van
het beeld vanwege haar
slechte zicht. Nadat ze
acht jaar geleden een lelij-
ke val maakte, bleven
Luuk en Mark beurtelings
bij haar slapen. Luuk: “Ze
had de heup en bovenarm
gebroken toen ze tijdens
een trip in Noord-Frank-
rijk was gestruikeld over
de tas van een medereizi-

ger.” Nu Mark er niet
meer is, slaapt Luuk door
de week bij haar en in de
weekeinden zijn zus, die
een gezin heeft. 
Het kamertje van Luuk in
de nok van de boerderij
heeft een ouderwetse, wat
donkere uitstraling. Het
zomerlicht dringt slechts
in schaarse hoeveelheden

de kamer binnen door
twee kleine ramen. Hoofd-
bestanddelen zijn een bed
met een oude deken in de
hoek en een lessenaar
waaraan hij tekent aan een
nieuw nummer van Venlo
Internationaal, een blad
dat hij samen met zijn
broer heeft opgezet.  
Luuk heeft lang gezocht
naar wat hij wil met zijn
leven. Het was zijn broer



die hem op het spoor
zette, toen ze elkaar in de
jaren negentig beter leer-
den kennen in Baarlo.
“Hij heeft me heel sterk
gestimuleerd om te teke-
nen. Hij vond dat ik talent
had, dat ik eigenlijk beter
was dan hij, wat natuurlijk
belachelijk is. Ik heb het
nodig dat ik weet wat ik

ga tekenen. Mark niet: die
zat altijd te tekenen. De
hele dag. Altijd heeft hij
een groot stripverhaal wil-
len maken; het was zijn
grote frustratie dat dat
nooit gelukt is.’ 

H et meest kenmerkend
aan de striptekenaar

was, zo zegt zijn broer, de
woede over de wereld en
de mensen die zich daarin
bewegen. “Hij luisterde

altijd naar de radio. En
vaak kwam hij naar me
toe als hij weer wat had
gehoord op het nieuws.
Hij kon gigantisch schel-
den op mensen als
Kenneth Starr (aanklager
tegen president Bill Clin-
ton, red.) of Milosevic
(voormalig president van
Joegoslavië). Dan was hij

boos en verontwaardigd.
Een weltschmerz. Een
woede waar je niet goed
mee uit de voeten kon.”
Deze karaktertrek laat
zich duidelijk terug zien
in de tekeningen waar dic-
tatortjes van de straat uit
hun slof schieten tegen
hulpeloze klungels van
dezelfde straat. 
De beide broers ontdekten
in Baarlo dat ze deels

dezelfde gedachtenwereld
hadden, ze leerden met
elkaar lachen. Over de
parodie die het leven
regelmatig van zichzelf
presenteert. Luuk: “We
hebben bijvoorbeeld hard
gelachen om een docu-
mentaire over Hitler. Dan
galmde de lach door het
hele huis. Wat er grappig

aan is? Gewoon hoe die
man praat over de joden.
Dat komt in stripverhalen
ook voor: complete leu-
gens rondstrooien. Zoals
Hitler schreeuwde, terwijl
rond hem een kliekje
jaknikkers stond: ‘Wohlt
ihr den totalen Krieg?!!’
waarna alle mensen op-
sprongen. Daar moesten
we mee lachen. Het is
bijna niet echt; een persi-

flage.” Maar er waren ook
verschillen, zo was de
broederlijke ervaring. “Ik
heb zijn boosheid niet.
Daar discussieerden we
wel eens over en dan zei
ik: je weet toch dat men-
sen zo in elkaar zitten. M -
ark wist heel veel van
geschiedenis, maar hij had
daar niets van geleerd. Hij

was altijd weer teleurge-
steld, terwijl de Romeinen
tweeduizend jaar geleden
al corrupt waren. Ik ben
zelf ook wel argeloos,
maar Mark was het op een
rare manier.” 
Pontiac was in de jaren
zeventig een tijd gedwon-
gen een vriendin af te
staan aan zijn vriend
Mark. Pontiac: “Toen ze
weer bij me terug was,
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vertelde ze dat Mark haar
deed denken aan het num-
mer van Kate Bush: ‘The
man with the child in his
eyes.’ Hij was een lieve,
zachte, misschien te zach-
te man.”

D e persoonlijkheid van
Smeets lijkt zich na

zijn dood aan het zicht te
onttrekken voor zijn fami-
lie en vrienden, zoals hij

dat zelf ook deed tijdens
zijn leven. Kunstverzame-
laar Monkel, die bevriend
met hem raakte na de eer-
ste kennismaking: “Hij
leefde als een kluizenaar
in een duistere wereld. Als
je zijn Amsterdamse wo-
ning binnenkwam, zag je
een gang die volgeplakt
was met kranten. In de
woonkamer was aan de
rechterkant een altaartje
met daarop een bordje met
Kuifje, een kleedje met
Kuifje en tegen de muur
een album van Kuifje dat
was opengeklapt. Alles
was gericht op de inspira-
tie voor zijn tekeningen.
De woning was heel don-
ker, wat een gevolg was
van de ramen die nooit
werden gewassen. Een-
maal heb ik aangeboden
die te lappen, maar daar-
van raakte hij bijna in
paniek. Hij belde je ook
nooit op; het moest altijd
van mijn kant komen. Als
ik bij hem op bezoek ging
was hij wel blij, maar een
paar uur later was hij ook
weer even blij als je ging,
zodat hij weer kon teke-
nen. Alles wat niet met
tekenen te maken had,
vond hij tijdverspilling.” 
“Hij was eigenlijk hele-
maal geen stadsmens”,

verklaart zijn broer Luuk.
“Hij ging nooit naar het
theater, de bioscoop of
concerten. Maar verhui-
zen naar het platteland?
Nee, dat was veel te veel
werk, geregel en gedenk.
Daarom liet hij het maar
zoals het was.” 
Mesterom herkende zich-
zelf in het kluizenaar-
schap van zijn vriend:

“Mark werkte altijd in
relatieve afzondering; hij
ging zijn eigen weg. Een
einzelgänger. Dat is de
enige manier waarop men
een beschouwend leven
kan leiden. Soms moet je
de wereld de rug toekeren
om haar beter te kunnen
begrijpen. Je moet je terug-
trekken om iets met je
waarneming te doen.
Tekenen was zijn manier
om in het leven te staan.”
Voor alles een stripteke-
naar. Zijn moeder Gerda
Smeets vertelt de anekdo-
te over haar zoon die op
driejarige leeftijd een
kabouter tekende in één
onafgebroken lijn; het
papiertje heeft haar man
jaren in zijn sigarettenko-
ker bewaard. 
Moeder Smeets, een uit-
zonderlijke vrouw, prach-
tige zinnen formulerend,
een volle haardos met
donkerzwarte kleur van
zichzelf en 89 jaar oud, zag
haar zoon op 8 september
1999 na een maandenlang
ziekbed sterven. Het jaar
daarvoor kreeg de stripte-
kenaar te horen dat hij
chronische leukemie had.
Nog geen jaar daarna
kwam hij terug naar
Baarlo om daar te sterven:
chronisch was acuut ge-

worden. Dokters voor-
spelden dat hij nog maar
enkele weken te leven
had, maar in Baarlo leefde
zijn lichaam op. 
Moeder Smeets, vertel-
lend in de kleine woonka-
mer: “Het was echt een
feest om hem hier te heb-
ben. Het was prachtig
weer in 1999. Hoewel ik
eigenlijk niet meer kan

koken met mijn slechte
zicht heb ik nog eenmaal
voor Mark zijn favoriete
gerecht klaargemaakt: var-
kensniertjes met kerrysaus
en rijst. Dat was op een
zondag toen we met z’n
tweeën alleen waren. Hij
was een heel gevoelige
jongen; ik mis hem. Zeker
de laatste tijd, nu ik vaker
in mezelf afdaal. Het
meest jammer is nog wel
dat ik zijn tekeningen niet
meer goed kan zien.”  
Een kaft van Venlo
Internationaal legt ze op
een speciale monitor voor
slechtzienden, die de kleu-
rentekening zwart-wit
weergeeft. “Dit is van
Luuk, zijn werk is altijd
eenvoudiger. De tekenin-
gen van Mark zijn veel
meer uitgewerkt met scha-
duw en achtergronden.
Dat kan ik niet meer zien.”  

N ogmaals de vraag:
wie was Mark

Smeets? “Dat vragen wij
ons ook af” zegt zijn moe-
der. “Als je tegenwoordig
op het nieuws hoort over
het Kyoto-verdrag (inter-
nationale milieu-overeen-
komst die niet verder is
gekomen dan een papie-
ren tijger, red), dan zeggen
we wel eens: het is maar
goed dat Mark er niet

meer is. Hij kon zo ver-
schrikkelijk boos worden.
Ik heb eens tegen hem
gezegd dat hij zich daar
niet zo in moest verliezen.
Dat zet ‘kwaad bloed’.” 
Zijn broer: “Hier in Baarlo
teruggekeerd, bleef hij
steeds doorgaan met wer-
ken. Alleen de laatste
maand was lastiger omdat
hij nauwelijks nog kracht
had in zijn benen. En zijn
trillende handen maakte
het ook steeds moeilijker.
Hij vond het niet erg om
dood te gaan en deze
wereld achter te laten. Het
ergste was, zo vond hij
zelf, dat hij niet meer kon
tekenen.” Moeder Smeets:
“Hij zei: ‘Als ik niet meer
kan tekenen, is het afgelo-
pen.’ Ik heb tegen hem
gezegd: ‘Ik help je tot aan
de laatste dag.’ Maar hij
wilde niet dat iemand
hem moest verzorgen.”
Mark Smeets koos de zelf-
verkozen dood. Alleszeg-
gend is dat in zijn laatste
schetsboek op de bladzij-
de gedateerd met zijn ster-
vensdag, lijnen nog begin-
nende figuren maken. 

MARK SMEETS: STRIPTEKENAAR
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H A R R Y  B O R D O N
WIE SJOEËN ÔS LIMBURG IS
(tekst: Harry Bordon Transcriptie: Pierre Bakkes)

Es de klanke van de aovendklok weer jubelend es muziek
euver ôs Limburgs lendje gaon, dan veule veer ôs riek,
en door de aovendzôn besjtraold kniele kinjer veur ‘t kruus
dat-s te allein in Limburg nog langs elke zandjwaeg zuus

Wie sjoeën ôs Limburg is, begrip toch nemes
allein de zuderling dae Limburg leef is,
want door de jaore heen blif Limburg ônbetwis
‘t stôkske Nederland dat ‘t sjoeënsten is,
want door de jaore heen blif Limburg ônbetwis
‘t stôkske Nederland dat ‘t sjoeënsten is.

Es ein zil’vrig lintjen is de Maas door berg en bosj ômzuimp
wo elke zuderling dae in de vraemden is van druimp,
want velt ‘t laeve soms neet mit, en zeuks te nao get gelôk,
blief aeven in gedachte sjtaon en dink aan Limburg trôk.
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Soms zijn er mensen
wier werk iedereen

kent maar wier naam bij
bijna niemand een belletje
laat rinkelen. Zo iemand
is Harry Bordon, door
iedereen vergeten, maar
voor altijd voortlevend in
Limburgs tweede volks-
lied : Wie sjoeën ôs Limburg
is. Bordon zet het in 1954
op de plaat.  Nationaal
gezien is het lied zeer suc-
cesvol. Het hele land kent
in die jaren, onder meer
dankzij de grote populari-
teit van de radio, Wie
sjoeën ôs Limburg is.
Omdat ik me als radioma-
ker voornamelijk bezig
houd met Limburgstalig
repertoire ga ik op zoek
naar informatie over Har-
ry Bordon. Helaas is er
over hem nauwelijks iets
te vinden. De informatie
die ik tegenkom spreekt
zichzelf op alle fronten
tegen. Ik besluit me te ver-
diepen in zijn carrière, zijn
leven en zijn werk. Twee
jaar lang zoek ik naar en
spreek ik met vrienden,

bekenden, familieleden en
zakenrelaties van Bordon.
In dit verhaal het verslag
van een zoektocht naar
een van de grootste, maar
tegelijkertijd de meest
miskende Limburgse trou-
badour: Harry Bordon.

Muziekverzamelaar An-
dré Bloemen is de man die
me in contact brengt met
het werk van Harry Bor-
don. Van hem krijg ik een
cassettebandje met daarop
maar liefst twaalf verschil-
lende, Limburgse liedjes
van Harry Bordon. Ik
draai het bandje af in mijn
auto op weg naar het
werk. Daar aangekomen
is het bandje nog niet
afgelopen, maar de mu-
ziek van Bordon doet iets
met me. Ik blijf op de par-
keerplaats staan, en ik
wacht tot het hele bandje
afgelopen is. Ik verbaas
me over het feit dat nooit
iemand de moeite heeft
genomen om zich te ver-
diepen in zijn persoon.
Daar, ergens in 1998, be-
gint mijn zoektocht naar
Harry Bordon.
De aangewezen plek om
informatie over het werk
van een Limburgse artiest
te vinden is het archief
van de Regionale Omroep
Zuid. In de kelders van
het huidige L1 gebouw in
Maastricht bevindt zich
een goed toegankelijk
geluidsarchief met daarin
vele eigen opnames. De
namen van beroemdhe-
den als Toon Hermans,
Frits Rademacher en Jo
Erens duiken er veelvul-
dig op. Bij beluistering-
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blijkt het vaak om schitterende en unieke live- opnames
te gaan. Helaas komt de naam Bordon geen enkele keer
voor in dit archief. 
De muziekverzameling van André Bloemen, een gewe-
zen wiskundeleraar uit het Belgisch-Limburgse Kaulille
bevat de grootste en meest complete collectie dialectmu-
ziek die ik ooit gezien heb. Ook hij is al een aantal jaren,
ter completering van zijn collectie, op zoek naar meer
informatie over Harry Bordon. Hij blijkt contact te
onderhouden met de zus van Harry Bordon. Zij is zijn
enige nog levende directe familielid.  André brengt me

met haar in contact. Na een uitgebreid gesprek met haar
vorm ik me een beeld van Harrys jeugd. 
De ouders, Guillaume Hubert Marie Bordon en Anna
Gerardu komen oorspronkelijk uit Maastricht. Vader
werkt bij een verzekeringsbank en voor zijn werk ver-
huist de hele familie naar Venlo. Ze betrekken hier het
pand Oostsingel 19, waar ook het kantoor van de NV
Verzekeringsbank `De Maas’ is gevestigd. Op dat
moment heeft het echtpaar twee kinderen. In Venlo
wordt het gezin op 14 september 1921 uitgebreid met
zoontje Harry en daarna, in 1926 nog met een dochtertje.
Het zit het gezin Bordon niet echt mee. In 1929, Harry is
dan een jongetje van 8 jaar, overlijdt de moeder. Vader
Bordon kan de zorg voor vier kinderen niet aan en Harry
en zijn jongste zus worden ondergebracht bij familiele-
den. Harry komt zo in Maastricht terecht op de Tonger-
sestraat. Familieleden van moeder Anna hebben daar
een groentezaak. 
Vader Guillaume hertrouwt vrij snel na het overlijden
van zijn eerste vrouw. Hij treedt in 1931 in het huwelijk
met Henriëtte Horstermans. Nu er weer een vrouw in
huis is kan de familie weer herenigd worden in Venlo.

Het pasgetrouwde paar wil samen een nieuwe toekomst
opbouwen en Anna Gerardu liefst snel doen vergeten,
want in de loop van de jaren verdwijnen nagenoeg alle
herinneringen aan haar uit het huis in Venlo.  De kleine
Harry blijkt het verlies van zijn moeder moeilijk te kun-
nen verwerken. Harry ontpopt zich tot een lastig kind,
dat zijn overleden moeder niet kan vergeten. Van het
accepteren van zijn stiefmoeder is geen sprake, ze liggen
dan ook voortdurend met elkaar in de clinch. De ouders
weten niet goed wat ze met hem aanmoeten.

DERTIEN ONGELUKKEN
Harry is een jongeman van twaalf ambachten en dertien
ongelukken. Na een korte periode op de ambachtschool
probeert hij het bij de paters op de Tongerseweg in
Maastricht. Dit houdt hij nog geen week vol. In 1939 -
Harry is dan 18 jaar- sturen zijn ouders hem vanuit Venlo
naar Geleen. De familie van zijn stiefmoeder heeft daar
een bakkerij annex lunchroom en Harry kan er aan de
slag als bakkersleerling. 
Ik ga naar Geleen, op zoek naar een bakkerij, aan de
hand van de summiere informatie die ik van Harry’s zus
krijg: een bakkerszaak, met een lunchroom èn een klein
ijsloketje aan de zijkant. Aan de overzijde van de straat
zou een klooster hebben gelegen. Harry trad er wel eens
op, in de refter of in  de studiezaal voor de broeders. 
De bakkerszaak blijkt al jaren gesloten, maar de laatste
bakker, Wim Horstermans, is de zoon van het bakkers-
echtpaar dat Harry destijds in de kost nam. Sterker: Wim
werkte destijds al mee in de zaak van zijn ouders. De
inmiddels 74-jarige Horstermans woont al lang niet
meer in Geleen. Hij nodigt ons uit voor een kennisma-
king. Hij heeft zich goed voorbereid. Zo ligt op tafel het
schrift waarin de personeelsadministratie in die jaren
werd bijgehouden. Horstermans wijst aan: “Harry werk-
te bij ons als intern werker in de bakkerij van 1939 tot 30
juni 1946.” Wim Horstermans heeft ondanks het leef-
tijdsverschil van vijf jaar een redelijk intensief contact
met Harry. Ze werken beiden mee in de zaak en delen
een slaapkamer. “Harry wilde maar èèn ding: artiest
worden. Maar de ouders wilden graag dat Harry een vak
leerde. In het artiestenbestaan zagen zij geen brood. Ik
heb Harry leren kennen als een hele joviale vent. In de
oorlog was hij niet te beroerd om het weinige dat we
hadden te delen. Hij was altijd weer blij als het zater-
dagavond was want dan kon hij ergens gaan optreden.
In Stein in de Harmoniezaal, in de aula van het Klooster
van de paters Karmelieten of in onze lunchroom. Hij
stond net als Toon Hermans destijds gewoon in een hoek
van de zaak op een tafel, waar hij zong, moppen vertel-
de en sketches opvoerde. Hij probeerde de mensen aan
het lachen te maken. Hij was erg geliefd in die tijd, de
mensen mochten hem graag en kwamen graag naar ‘m
kijken. Hij zag er altijd pico-bello uit.” Mevrouw Hor-
stermans vult aan:”Het was een mooie man om te zien”.
De oorlogsjaren scheppen een band. In zijn aantekenin-
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gen beschrijft Wim Horstermans twee voorvallen uit die
bezettingsperiode: „Tijdens het bombardement van
Geleen in de oorlogsjaren bleef hij gewoon in bed liggen
en ging niet mee de schuilkelder in. Ook kalkte hij een
keer ‘Weg met de NSB’ op de rijksweg. Maar de kalkem-
mer lekte en de druppels kalk vormden een spoor naar
onze deur. Daarna kroop hij in bed. Gelukkig werden we
gewaarschuwd door de zogenaamde ‘Goede Politie’,
zodat we de boel weer op tijd konden schoonmaken. Een
andere keer lag ik ‘s avonds op mijn buik met hem in het
klaverland bij ons achter, daar stond ook een Duits zoek-

licht dat via mondelinge commando’s werd bediend
door de soldaten. Toen het zoeklicht ‘n Engels vliegtuig
in z’n lichtstraal had riep Harry keihard ‘absetzen!’.
Grote paniek bij de Duitsers, maar toen ‘t zoeklicht weer
aan was, was de vlieger verdwenen. Duitsers zochten
toen ‘t klaverveld af, maar wij waren al via ‘n muur ver-
dwenen.”
Na de bevrijding besluit Harry om het over een andere
boeg te gooien. Hij zegt op 30 juni 1946 zijn bakkerscar-
rière vaarwel en hij verlaat het huis van de familie
Horstermans in Geleen.

DIZY-BAND
Harry doet vlak na de oorlog iets in verzekeringen, ver-
koopt bakkerijartikelen en niet lang daarna vindt hij
werk als portier bij het SBB, het stikstofbindingbedrijf
van DSM. Harry is dan in de kost in bij Zef  ‘de Kapper’
Coumans in Stein. Zef is muzikaal aangelegd en drum-
mer in de Geleense Dizy-band. In de band speelt een
aantal leden van de familie Dizy. Harry Dizy speelt
accordeon en Lambert Dizy speelt trompet bij dit in
Stein en Geleen zeer populaire orkest. Lambert is ook

MIEN MODER D’R HENJ
(tekst: Harry Bordon Transscriptie: Pierre Bakkes)

Ich weit nog wie moder mit mich haet gesjpeeld
en mich mit eur hand door mien haor haet gesjtreeld.
Die eeltige hand haet gezôrg en gewérk.
Dat ‘t soms waal te vuel waar, haet nemand gemérk.

Mien moder d’r henj hôbbe noeëjt sjtil gesjtaon.
Mien moder d’r henj hôbbe alles gedaon.
Ze ware aan ‘t werk, of tot baeje gevawd.
Mien moder d’r henj nou die ware van goud.

En saoves haet zeej mich verhäôlkes verteld
en same mit mich doezend schäôpkes geteld.
Mien moder d’r henj maakde dan tot besjloet
veur ‘t slaopen ‘n kruuts en ‘t lempke ging oet.

Mien moder d’r hand haet mich baeje gelierd.
Eur henj hôbbe veur de processie versierd.
‘ch Weit neet of nog de kapelkes besjtaon
Wao ich toen aan moder heur handj hôb gesjtaon.

Ich weit nog d’n daag of ‘t dezen daag is
dat ik moders hand veur ‘t iers hôb gemis.
‘t Waar net of de waereld veurgood sjtil bleef sjtaon
Mien moder d’r henj hadde alles gedaon.

Mien moder d’r henj hadde eindelik rôs.
‘k Hôb moder d’r henj veur ‘t letste gekôs.
Ze loge now sjtil, mar tot baeje gevawd.
Ze blieve veur mich tot in ieëwigheid goud.

Vorige pagina: Het pand Oostsin-
gel 19, tegenwoordig Burg. van
Rijnsingel 19 in Venlo, voormalig
woonhuis van de familie Bordon in
Venlo



zakelijk leider van de Dizyband. Als ik hem opzoek in
Geleen ligt de hele tafel vol plakboeken en fotoalbums.
Dizy herinnert zich Bordon nog goed: “Ik leerde hem
kennen vlak na de bevrijding. Hij werkte toen nog bij
bakkerij Horstermans. Harry had gehoord dat wij een
orkest hadden en dat was wel iets voor hem, dacht hij.
Hij had namelijk plannen om een revue op te zetten. Hij
bracht een gezelschap op de been en daar hadden wij als
Dizyband wel oren naar. Vlak na de oorlog speelden we
samen in zeker drie van zijn revues: ‘Wij zijn bevrijd’,
‘Zou het waar zijn?’ en ‘Blijf optimist’. Harry was intelli-
gent, hij kon geweldig improviseren en hij schudde de
teksten zo uit z’n mouw. Het was een lieve jongen, met
een mooie stem.” 
Dizy vergelijkt het talent van Bordon met het talent van
Toon Hermans destijds. Het verschil in succes valt vol-
gens hem te verklaren uit de achterban van beide arties-
ten. Toon Hermans werd door zijn omgeving en familie
gesteund, terwijl Harry Bordon tegen de wil van zijn
ouders in toch heel graag artiest wilde worden en het
helemaal alleen moest zien te rooien. “Wij, de jongens
van de Dizyband stonden achter hem en hielpen hem
waar we konden. Hij kwam bijna elke avond naar ons
toe, want bij ons thuis werd veel muziek gemaakt. Harry
was iemand waar je graag iets voor deed. In de jaren na
de oorlog deelden we alles met elkaar.”

Bordon maakt over het algemeen geen gelukkige indruk
op Dizy. Dit wordt, opvallend genoeg, door de meeste
geïnterviewden opgemerkt. De familieomstandigheden,
de dood van zijn moeder, en de beroerde relatie met zijn
stiefmoeder drukken een zware stempel op zijn leven. 
De bekendste liedjes van Harry Bordon zijn in zijn
Geleense periode geschreven. Sommige zelfs bij de fami-
lie Dizy thuis, zo herinnert Lambert zich:  “Harry maak-
te zijn eigen teksten, maar hij kon zich zelf niet muzikaal
begeleiden. Mijn broer Harry ging dan achter de piano
zitten en er werd dan samen geïmproviseerd. Harry had
de melodieën al grotendeels in zijn hoofd en samen aan
de piano brachten ze het tot een goed einde.” Harry had
een verschrikkelijk slecht handschrift, maar Lambert
Dizy herinnert zich nog hoe de handgeschreven kladjes
van liedjes als het Kapelke thuis op de piano stonden. 
Begin jaren vijftig scheiden de wegen van de Dizyband
en Harry Bordon. Bordon trekt naar Amsterdam, om
daar zijn geluk te beproeven. Later komt hij zijn oude
vrienden van de Dizyband nog wel eens opzoeken. “Hij
speelde met de Kilima Hawaiians in Heerlen, en hij had
gelezen dat we in ergens Geleen optraden. Harry kwam
gelijk naar achteren het zaaltje in terwijl de Kilima
Hawaiians voor in het cafè bleven zitten. Na het optre-
den bleef hij nog bij ons thuis slapen, terwijl de Kilima
Hawaiians in hotel De Prins in Sittard bleven overnach-
ten. Thuis liep hij nog een flinke scheur in de broek van
zijn smoking op, omdat hij in het prikkeldraad was blij-
ven haken. Mijn vrouw heeft dat toen nog provisorisch
gerepareerd zodat hij de dag erna toch nog in die smo-
king kon optreden.” Het laatste bericht van Harry aan
Lambert Dizy is een kerstkaart uit 1952 vanuit Amster-
dam. Aan de voorkant prijkt een artiestenfoto van Harry.
Op de achterzijde de tekst: “Beste Lambert, echtgenote
en kinderen. Heel veel muziek in 1952, voor jou, je
vrouw en kindertjes. Ik was erg blij dat jullie me niet zijn
vergeten. Nogmaals het allerbeste voor jullie allemaal
van Harry Bordon.” 
Harry komt in Amsterdam terecht via de revue van
Emile Feyten. Na de oorlog is vertier schaars en de vraag
naar amusement dus groot. Feyten werkt ook op het SBB
en heeft net als Harry een eigen revuegezelschap: Het
Zuid-Nederlands Ontspanningsgezelschap. Feyten is
met zijn shows al een flinke stap verder dan Bordon
want hij slaagt erin om landelijk bekende namen aan zijn
revuegezelschap toe te voegen. Lambert Dizy: “In één
van die revues zong ook het Amsterdamse zangeresje
Conny Renoir. Bij haar impresario in Amsterdam mocht
Harry voorspelen. Hij kreeg de opdracht om een minuut
lang te improviseren op het thema ‘Lucifer’. Naar aan-
leiding hiervan vertrok hij definitief naar Amsterdam en
heb ik hem een beetje uit het oog verloren.”

AVONTUUR AMSTERDAM
Ik zoek contact met Emile Feyten om uit te vissen hoe het
Bordon in de jaren vijftig in Amsterdam verging. Hij
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TEKST (FRAGMENT) MARIEKE
(tekst: Harry Bordon Transcriptie: Pierre Bakkes)

En noe geit Marieke baeje veur ‘ne gojen en get gaw
en ze zit zich bie Carolus alle twieë de kneje blaw
Zoeë geit Marie geregeld, ‘t is haos elke waek
nao ‘t kapelleke van Carolus Hoube ôrgens aan ‘n baek
en of ‘t now ouk raegent, bie hitten en bie kaw
geit ôs Marieke baeje veur ‘ne gojen en get gaw!

Het Alcazar Nieuws van 4 februari
1950  Harry prijkt op de omslag!
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noemt me de naam van één van Harry’s andere boezem-
vrienden in Geleen: Ger Schoutrop. De familie Schoutrop
woont volgens Feyten in die jaren in het patronaatsge-
bouw in Oud Geleen, waarin ook een muziekschool is
gevestigd. Schoutrop zou uiteindelijk postbode zijn
geworden. Via de Geleense vereniging van oud-postbo-
des spoor ik hem op in Berg aan de Maas.
Schoutrop herinnert zich dat het met Harry klikt vanaf
het allereerste ogenblik. Vooral het feit dat er in huize
Schoutrop veel muziek gemaakt wordt, spreekt Harry
erg aan. “Hij bleef bij ons eten en hij bleef bij ons slapen.

Hij had een open karakter en er zat weinig agressiviteit
of rancune in, kortom het was een heel prettig iemand
om mee om te gaan. In het begin van onze vriendschap
liet hij zich makkelijk leiden of een bepaalde richting in
sturen. Om een groot artiest te worden ontbrak het
Bordon waarschijnlijk aan voldoende doorzettingsver-
mogen.”
Wanneer Schoutrop over Harry praat noemt hij hem
regelmatig ‘Peel’ inplaats van Harry. ‘Peel de Voddeman’
blijkt één van Harry’s typetjes te zijn. Ger leert Bordon
kennen als Emile Feyten voor zijn Zuid-Nederlands
Ontspanningsgezelschap contact zoekt met de broer van
Schoutrop die een klassieke zangopleiding volgt. Ger
gaat ook mee als begeleider van zijn broer. Ook Harry
wordt door Feyten al snel aan het gezelschap toege-
voegd. Ze treden op in de hele regio: in Sittard,
Terwinselen, Heerlen, Treebeek en uiteraard in Geleen.
De tournee van het gezelschap wordt vermoedelijk
gesubsidieerd door het Fonds Sociale Instellingen.
Schoutrop: “Daarom konden wij optreden in een aantal
grotere zalen voor 400-500 toeschouwers. De voorstellin-
gen waren nagenoeg allemaal uitverkocht, maar ja de
mensen waren in die jaren ook niet veel gewend. In het
gezelschap zat een danspaar, ‘Dane’ geheten. Die traden
op gekleed in een slipje en behaatje en daar kwamen
natuurlijk alle mannen uit de omtrek op af.” De vader

van dit danspaar blijkt weer de impresario te zijn bij wie
Harry in Amsterdam mag komen voorspelen. Na deze
auditie krijgt Bordon een aantal optredens aangeboden
in het Amsterdamse etablissement Alcazar aan het
Thorbeckeplein, samen met het Rembrandtsplein, hét
uitgaanscentrum van Amsterdam in die jaren. Samen
met Ger trekt Harry naar Amsterdam. In plaats van de
verwachte glitter en glamour hebben de twee net genoeg
geld om een week een zolderkamertje te huren. “In
Amsterdam leerden we ook andere artiesten kennen.
Daar kwam Teun (Toon Hermans, H.H.), daar kwamen

Snip en Snap -Piet Muyselaar en Willy Walden- en daar
liep ik dan tussen als hulpje van Harry Bordon.”
Het gaat er niet allemaal even collegiaal aan toe in de
Amsterdamse entertainmentbusiness van die jaren. “Bij
de optredens in Alcazar zaten de impresario’s van Teun,
van Snip en Snap, Cees de Lange en Henriëtte Davids
(Heintje Davids, H.H.) in de zaal. Wanneer Harry een
goeie grap vertelde of een leuke woordspeling over het
voetlicht bracht in zijn conferences, dan hoorden we
dezelfde grap dezelfde week nog terug in het populaire
radioprogramma ‘De Bonte Dinsdagavondtrein’. Dit tot
grote ergernis en frustratie van Harry, die zelf natuurlijk
graag successen had met zijn eigen repertoire.”
Schoutrop en Bordon hebben het niet breed tijdens hun
Amsterdams avontuur. Ger Schoutrop schiet Harry zelfs
geld voor om publiciteitsfoto’s te laten maken voor pos-
ters en de programmafolder van Alcazar. Deze folder
vermeldt in de week van 4 februari 1950 drie acts van
Harry: ‘Harry Bordon stelt zich voor’, ‘Harry Bordon als
Peel de Voddeman’ en ‘Harry Bordon als.....nou ja, als
mens!’ Na een week optreden in Amsterdam, keren de
vrienden terug naar Limburg om weer op te gaan treden
in de revue van het Zuid-Nederlands Ontspannings-
gezelschap.
Schoutrop herinnert zich plotseling weer de inspiratie-
bron van Harry’s liedjes en conferences: een woorden-



boek dat hij altijd bij zich draagt. “Daar zat hij dan in te
bladeren en zocht hij naar losse woorden die hij met zijn
enorme fantasie gebruikte als kapstok voor zijn teksten.”
Ook bezoekjes aan de kapel van Pater Carolus Houben
in Munstergeleen inspireren Harry tot schrijven, het
wordt het carnavaleske lied Marieke. “In 1949 gaan we
met de hele familie naar de nachtmis. Harry zit boven bij
ons, bij het koor. Hij zit de hele mis te krabbelen in een
blocnote die hij altijd bij zich draagt. Als we weer thuis
zijn ga ik na de gezamenlijke maaltijd rond een uur of
vier, vijf ‘s nachts nog aan de piano zitten. Harry laat me

een tekst zien. Ik lees de tekst en begin al lezend een
melodie te verzinnen. Als we naar bed gaan hebben we
een liedje klaar: Wie sjoeën ôs Limburg is. Naderhand heeft
arrangeur en orkestleider Jos Cleber er een arrangement
voor gemaakt en zo is het uiteindelijk ook op de plaat
gezet.” 
De week in Amsterdam heeft diepe indruk op Harry
gemaakt. De hoofdstad blijft aan hem trekken. Ger
Schoutrop: “Na verloop van tijd heeft hij de sprong pro-
beren te maken. Hij vertrok naar Amsterdam, maar daar
gaat het niet goed met hem, hij leeft in armoede. Ik kreeg
zo ongeveer eens in de veertien dagen een met een pot-
lood geschreven briefje met daarin tussen de regels door
altijd weer een vraag om hulp en steun. Wij als familie

hielpen hem regelmatig. Op een gegeven ogenblik leer-
de hij een vrouw kennen en toen verflauwde ook ons
contact.”

JENNY AREAN
Harry heeft in Amsterdam verschillende vrouwen
gehad. Zijn eerste echtgenote is de Amsterdamse chan-
sonnière Conny Renoir. Harry kende Conny nog van de
revues van Emile Feyten. Ze ontmoeten elkaar weer in
Amsterdam en krijgen een relatie. Uit haar eerste huwe-
lijk heeft Renoir een zevenjarig dochtertje: Jenneke.
Jenneke blijkt te beschikken over een goede zangstem en
ze gaat aan de slag bij het gezelschap van Wim Kan.
Corry Vonk, de partner van Kan, bedenkt een artiesten-
naam voor Jenneke Klarenbeek. Het wordt Jenny Arean.  
Naar aanleiding van een fax die ik stuur aan haar
management  belt ze me de dag erna al terug. Ze is
super-enthousiast, en ze kan niet wachten om mij alles
over haar stiefvader te vertellen. Ik ontmoet haar op een
winterse maandagochtend in haar huis in de
Amsterdamse Pijp. Jenny koestert warme herinneringen
aan haar stiefvader Harry. “Mijn moeder zong cabaret-
liedjes en Franse chansons en Harry confereerde en
praatte de liedjes aan elkaar. Zo hebben ze elkaar leren
kennen. Ik mocht op zaterdagavond wel eens mee op
tournee. Ik herinner me nog wel een aantal politieke con-
ferences. Zo deed Harry een pastiche op ‘Deutschland,
Deutschland über alles’, dat werd bij hem ‘Deutschland,
Deutschland ohne alles, ohne Butter ohne Speck, und
das bisschen Marmelade fressen uns die Russen weg’,
dat heb ik altijd onthouden, terwijl ik nog maar heel
klein was toen.”

De woonomstandigheden in Amsterdam zijn verre van
ideaal in die jaren. Het gezin woont in een appartement
van een kamerverhuurbedrijf. Jenny vertelt dat ze in de
keuken sliep, terwijl Harry en haar moeder een bed in
de achterkamer deelden. In de voorkamer woonde
weer een heel andere familie. Harry zat ‘s nachts vaak
te schrijven aan nieuwe teksten voor liedjes of conferen-
ces, want dat waren de enige stille uren in huis. “Ik her-
inner me Harry als een zachte, zeer geestige, hele lieve
man. Ik heb ontzettend veel van hem gehouden.” Jenny
staat plotseling op en haalt een poëziealbum tevoor-
schijn. Ze declameert, overigens zonder in het album te
kijken, het volgende versje: 

Hier een klein gedicht gewijd, 
Aan mijn allerliefste meisje, 
Robbedoes met wangetjes, 
Rood als een radijsje, 
Ik wens je levenslang geluk, 
En van het levenslot.............een prijsje. 

Eronder staat: Wie jou zijn liefde heeft beleden dat lees je
van boven naar beneden. De beginletters van elk regeltje
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Harry in zijn creatie van ‘Peel de Voddenman’.
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vormen samen de naam HARRIE. Met de familie van
Harry heeft de kleine Jenneke nooit contact. Ze kent de
familie alleen uit de verhalen: “Harry stelde als kind zijn
ouders teleur, in ieder geval zijn strenge vader. Zo kreeg
hij aan het begin van de week van hem altijd een flinke
draai om zijn oren voor het kattenkwaad wat hij de rest
van de week nog ging uithalen. Harry had heel lastige
ouders, die deze poëtische, zeer lieve ziel absoluut nooit
hebben begrepen, het ging met hem allemaal niet zoals
ze zich dat voorstelden.”  Het repertoire van Bordon uit
die jaren kan Jenny Arean zich nauwelijks voor de geest
halen, maar soms komen er weer flarden boven. Ze
begint zachtjes te zingen:

In de tweede Leliedwarsstraat in een heel oud winkelpand, 
doen ze voor een prikkie tweedehandse waren van de hand....
...want in dat winkeltje van tweedehandse waren, 
waar ‘t oud en grijs verleden zich tracht te bewaren
tussen balen oude schoenen die met jubeltenen staan
te wachten op de voeten die ze straks omsluiten gaan

Op papier zijn er geen teksten bewaard gebleven van de
hand van Harry Bordon. Geluidsopnames van de shows
zijn er ook niet volgens Arean, daar is ze van overtuigd:
“We hadden thuis geen bandrecorder, alleen een oude
koffergrammofoon waarop we zijn bakelieten 78-toeren
plaatjes draaiden. Harry had een behoorlijk grote hit met
Wie sjoeën ôs Limburg is.  Hij kreeg zelfs fanmail uit
Australië. Brieven geadresseerd aan: ‘Harry Bordon,
Limburgse zanger’ vielen gewoon bij ons thuis op de
tweede Jacob van Campenstaat in de brievenbus. Je
hoorde het plaatje regelmatig op de radio. In een pro-
gramma als ‘Arbeidsvitaminen’ kwam het regelmatig
voorbij. Ik was als kind hartstikke trots op hem.
Later is hij heel ongelukkig geworden. Als je succes hebt
wordt de druk steeds groter en wordt er meer van je ver-
langd. Er moest meer komen, meer liedjes, nieuwe tek-
sten moesten geschreven worden, meer conferences. Hij
moest aan een carrière gaan werken maar daar was
Harry uitermate ongeschikt voor. Hij kon - mede door
zijn epilepsie - de grote druk niet aan. Het is ook nog
maar de vraag of het er wel in had gezeten. Van iemand
die afhaakt weet je nooit of het er in heeft gezeten ja of
nee, in ieder geval wilde hij op een gegeven moment niet
meer leven. Dat zegt toch wel veel over iemand. Hij heeft
een bijna geslaagde zelfmoordpoging ondernomen.
Door een gelukkig toeval is dat niet gelukt.”

Harry blijkt in Amsterdam door het uitblijven van de
grote doorbraak en het succes èn door zijn steeds heviger
wordende epilepsie geen uitweg meer te zien. Zijn
huwelijk met Conny Renoir is dan inmiddels ook verle-
den tijd. Als dan ook nog blijkt dat uit zijn auto al zijn
dierbare bezittingen zijn gestolen, probeert hij uit het
leven te stappen. De zelfmoordpoging mislukt en Harry
komt in het ziekenhuis terecht. Daarna brengt Bordon

een periode door in een herstellingsoord, de Valerius-
kliniek in de buurt van Amsterdam.
De moeder van Jenny vindt het beter dat ze vanaf dat
moment geen contact meer met hem heeft. De daarop-
volgende jaren verliest Jenny Harry uit het oog, maar in
1980 komen ze elkaar weer eens tegen. “In Osdorp, in
zaal de Meervaart vond een toneelfestival plaats, een
soort Uitmarkt. Ik woonde destijds samen met Ischa
Meyer en mij werd gevraagd om het festival te presente-
ren. Opeens stond ik oog in oog met Harry  (die in
Osdorp woont H.H.). Die ontmoeting was erg uitbundig
en liefdevol, we knuffelden elkaar en ik stelde hem aan
Ischa voor. Hij vertelde dat het goed met hem ging en we
gingen uit elkaar nadat ik hem uitgenodigde om eens te
komen eten. De dag erna werd ik gebeld door een man
die me vraagt of ik Harry Bordon ken. Op mijn bevesti-
gende antwoord deelde hij me mee dat Harry  die mid-
dag in de wachtkamer van de dokter was overleden aan
een hartaanval.  Harry heeft in mijn leven een absoluut
grote, belangrijke en liefdevolle rol gespeeld. Het lot
heeft bepaald dat wij elkaar zo vlak voor zijn dood nog
ontmoetten.”  Dichter Willem Wilmink schreef in novem-
ber 1997 een gedichtje over de relatie tussen Harry en
Jenny. Het werd gepubliceerd in Dagblad De Limburger: 

GEDICHT
Willem Wilmink

Jenny Arean zegt :

Als ik gestorven ben,
zal de aarde niet vergaan:
de Westertoren blijft 
zijn uren slaan.

Als ik verdwenen ben,
blijft het niet eeuwig nacht
op de Albert Cuyp-
of op de Lindengracht.

Maar elk besef van hoe 
mijn tweede vader was,
verdwijnt met mijn bestaan
onder het gras.

De man die in mijn bange,
koude kindertijd
opeens die warmte gaf
en veiligheid,

die in mijn album eens
een prachtig versje schreef,
dat ik onthouden zal,
zolang ik leef.



Een wrede ziekte heeft 
die lieve man vermoord,
maar ik praat nog vaak met hem.
Zo leeft hij voort.

Hij was beroepsartiest
en nog de slechtste niet,
hij was de “zanger van
het Limburgs lied” :

“Want door de joaren hen
blif Limburg onbetwis,
het stuksken Nederland
dat ‘t schoenst-n-is.”

Dit liedje moet dan maar
op eigen benen staan
als ik - en hij dus ook -
eens dood zal gaan.

JOHNNY HOES
Van de twaalf liedjes van Harry Bordon die André
Bloemen heeft verzameld, komen er tien uit de periode
1954-1956. Ze worden uitgebracht door grote landelijk
opererende platenmaatschappijen als Columbia en
Omega records. Tien jaar later, in 1966, brengt de platen-
maatschappij van Johnny Hoes, Telstar, plotseling twee
werkjes van Bordon uit op de plaat. Mien moder d’r henj
en Es de miene gaon verdwiene. Beide teksten worden vol-
gens het label van muziek voorzien door Johnny Hoes
zelf. 
Hoes herinnert zich Bordon nog goed: “Hij kwam uit
Amsterdam terug naar Limburg met die teksten. Ik vond
het een bijzonder sympathieke knaap. We hadden op dat
moment artiesten als Frits Rademacher en Sjef Diederen
onder contract en daar paste Bordon bij. Hij had iets ont-
wapenends. Ik kan me best voorstellen dat vrouwen
hem zo in hun armen zou-
den willen sluiten. Hij was
een soort ‘Belle Ami’, zoals
die bezongen wordt.
Vrouwen die vielen
gewoon voor hem. Het
was een zachte jongen, een
lieve jongen, maar hij
maakte ook een kwetsbare
indruk. Hij moest niet te
veel misères krijgen want
dan zou het hem wel eens
teveel kunnen worden. Hij
was te gevoelig...”
Johnny Hoes weet op dat
moment niet hoe zeer hij
het bij het rechte eind heeft.
Op het moment dat ik hem

interview is nog door niemand de mislukte zelfmoord-
poging te berde gebracht. Wat rekenwerk resulteert in de
conclusie dat hij vlak na zijn ontslag uit de
Valeriuskliniek afreist naar Weert om met zijn  liedjes bij
de firma Hoes aan te kloppen.
Een laatste poging om succes te verwerven? 
“Ik wilde best een plaat met hem maken, want ik vond
z’n teksten goed. Ze waren net als Harry sentimenteel en
gevoelig. Zo heeft hij het in Mien moder d’r henj met veel
liefde over de handen van zijn moeder. Als je naar die
tekst kijkt dan heeft het verlies van zijn moeder toch een
diepere indruk op hem gemaakt dan wij weten.” Buiten
beide nummers die Harry zelf inzingt, heeft hij minstens
twee nummers geschreven voor andere platen die bij de
firma Telstar uitkomen.  Ze verschijnen op platen die in
de jaren zeventig erg populair zijn op feesten en partijen.
De meeste liedjes hebben een schuine en dubbelzinnige
inslag. Harry schrijft voor Dikke Leo het lied: Je kan me de
zak opblazen en voor ene Karel Thiel een lied met de veel-
zeggende titel Zeg kan daar op de maan mijn twijfelaar ook
staan? Beide liedjes hebben de hitparade gelukkig nooit
gehaald. Een tweede lied dat Bordon aan Hoes aanbiedt
past precies in zijn straatje. Telstar is op dat moment
bezig met een verzamel-elpee over de mijnindustrie.
Bordon komt met het voor die tijd erg kritische Es de
miene...... Johnny Hoes: “Ik vond het een hele goeie tekst.
Ik had Glück Auf geschreven en In het schijnsel van de
mijnlamp en toen kwam Harry met Es de miene....., met
een treffende beschrijving van het schrijnende leed dat
de mijnsluitingen veroorzaakte.”
Vervolgens verdwijnt Bordon weer uit het zicht van
Johnny Hoes. “Op een gegeven ogenblik was hij er
gewoon niet meer, was hij uit het oog verdwenen. Ik
denk dat hij weer terug ging naar Amsterdam, dat moet
haast wel.....”

NA DE MUZIEK....
Van Harry’s latere Amsterdamse jaren is weinig bekend.
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Klaarblijkelijk heeft hij zich uit het publieke leven terug-
getrokken. In de gesprekken met Jenny Arean en de zus
van Harry duikt verschillende malen de naam van ene
Gerda op. Haar naam komt ook voor in de overlijdens-
advertentie van Bordon. In diezelfde advertentie vind ik
ook een adres in Amsterdam Osdorp. Gerda blijkt nog
steeds op hetzelfde adres te wonen. Ze heeft, naar eigen
zeggen, Harry de laatste veertien jaar van zijn leven van
dichtbij meegemaakt. 
Ze leren elkaar eind jaren zestig kennen in een opvang-
huis. Gerda verblijft daar omdat ze als alleenstaande
moeder met haar zoontje Matthieu na haar scheiding op
straat komt te staan. Harry verblijft op dat moment ook
in dat opvanghuis. Gerda: “Na het beëindigen van een
van zijn relaties had Harry geen dak boven zijn hoofd.
Hij ging op zoek naar een hotel of een pension. Toen hij
een paar uur daarna weer terugkwam bij zijn geparkeer-
de auto, bleek deze te zijn opengebroken. Al zijn papie-
ren en al zijn waardevolle bezittingen (waaronder waar-
schijnlijk al zijn teksten, H.H.)  blijken te zijn gestolen.
Zoveel tegenslag kan Harry niet verwerken en hij raakt
over zijn toeren.”  Het gesprek stokt. Gerda spreekt lie-
ver niet over Harry’s mislukte poging om uit het leven te
stappen en ze vervolgt: “Nou ja, na een paar maanden
herstelde hij weer en in dat tehuis heb ik hem leren ken-
nen.” 
Gerda krijgt een woning toegewezen en Harry komt al
na een week op bezoek. Hij trekt bij haar en haar zoontje
in. In eerste instantie als kostganger. Niet lang daarna
krijgt Harry werk. “Hij ging werken bij het Nederlands
Blindenwezen aan de Vondelstraat in Amsterdam en dat
is hij tot aan zijn dood blijven doen. Harry leidde een
leven vol ups en downs. De dood van zijn moeder is
voor hem zijn leven lang een trauma gebleven. Mede
hierdoor was hij altijd erg onevenwichtig. Voor de kin-
deren van de alleenstaande vrouwen waarmee hij in con-
tact kwam, deed hij alles. Hij kon zich goed inleven
omdat hij wist wat het kind miste: hij zijn moeder, en de
kinderen hun vader. Harry vertelde wel eens dat hij
nooit heeft kunnen verkroppen dat zijn vader binnen een
half jaar na de dood van zijn moeder al een andere
vrouw leerde kennen.” 
Van kostganger wordt Harry op een gegeven moment
levenspartner van Gerda. Bij zijn familie in Limburg is
Gerda nooit geweest. “Hij ging elk jaar carnaval vieren
bij zijn zus in Venlo. Na vier dagen kwam hij dan thuis,
met een grote Limburgse vlaai, en vaak zonder stem. Hij
praatte er niet veel over. Ik liet hem dan ook altijd een
paar dagen uitslapen.” Over haar samenleven met Harry
vertelt Gerda: “Soms kon hij uren erg in gedachten ver-
zonken zitten. Als er dan bijvoorbeeld kinderen binnen
kwamen, was hij plotseling weer een en al aandacht.
Voor kinderen was hij fantastisch, maar voor zijn vrou-
wen was hij heel erg moeilijk.” 
De laatste jaren van zijn leven lijdt Harry mede door zijn
epilepsie en de daarmee samenhangende medicatie aan

ES DE MIENE GAON VERDWIENE
(tekst: Harry Bordon Transscriptie: Pierre Bakkes)

Es de miene veurgood gaon verdwiene
en de sjach maak veur altied sjich
hoof de kômpel neet mier te versjiene
dan krieg Limburg ‘n ander gezich.
ôngergrônds zal gein mienlamp mier sjiene
en ‘Glück-auf’ klink dan es ‘n vergaete gedich
es de miene veurgood gaon verdwiene
en de sjach maak veur altied sjich.

Ze wille de miene gaon sloete.
Wae wit wae de lètste vrach kaole dan krig.
Dan zal gein sirene mier toete.
En zitte de kômpels opèns zônder sjich.
Weej hope det ‘t jaore zal deure
veurdat ‘t veurgood geit gebeure.

Mar as al die miene gaon zwiege
dan bin ik benuujd wae de kômpels bedank
en of ze ‘n ierelint kriege
veur al hun geploeter in drek en in stank.
Mer meschien veult de kômpel zich baeter
zônger lintje op achthônderd maeter

(Parlando) Zèg luuj, heb ge d’r wel ‘s efkes beej stilgestaon
wat d’r geit gebeure mèt de kômpels en hun gezinne as de
miene now ‘s werkelik gaon verdwiene. He. 
(Zang) ôndergrônds zal gein mienlamp mier sjiene
en ‘Glück-auf’ klink dan es ‘n vergaete gedich
as de miene veurgood gaon verdwiene
en de sjach maak veur altied sjich (2x)
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TWAALF LIEDJES?

Wie sjoeën ôs Limburg is blijft het bekendste lied van
Harry Bordon. Ook bekend zijn Het Kapelke, Mien moder
d’r henj en het al eerder genoemde Marieke. Vaak komt
dit omdat ze door artiesten als bijvoorbeeld Frits
Rademacher veelvuldig vertolkt en op de plaat gezet
zijn. Het NAA, het Nationaal Audiovisueel Archief in
Hilversum, herbergt in totaal tien liedjes van de hand
van Bordon. De verzameling van Andrè Bloemen uit
het Belgisch Limburgse Kaulille blijkt in totaal twaalf
liedjes van Bordon te bevatten! Navraag bij de meeste
grote platenlabels uit de jaren vijftig bevestigt mijn ver-
moeden. Er zijn inderdaad maar twaalf liedjes van
Harry Bordon officieel op plaat vastgelegd. Tien van de
twaalf liedjes zijn opgenomen in de periode  1954-1956.
De opnames van Mien Moder der henj en Es de miene...
dateren uit 1966, tien jaar later. Hieronder André
Bloemens discografie van Harry Bordon:

1|   WIE SJOEËN ÔS LIMBURG IS
(H.Bordon)
* HARRY BORDON met het K.R.O.-Amusementsorkest o.l.v.
KLAAS van BEECK
* 1954 - Oorspronkelijk label : OMEGA (Nu DURECO)
* 78-toerenplaat nr. 35.152 - matrijsnummer : DU 1099

2|  ‘T KAPELKE
(Henk Stuurop/Harry Bordon)
* HARRY BORDON met het K.R.O.-Amusements-orkest o.l.v.
KLAAS van BEECK
* 1954 - Oorspronkelijk label : OMEGA 
* 78-toerenplaat nr. 35.152 

3|  MARIEKE
(H.Bordon)
* HARRY BORDON met het K.R.O-Amusementsorkest o.l.v.
KLAAS van BEECK 
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1954 
* single OMEGA nr. 35.174

4|  ‘T ZUDEN
(de Cler/H.Bordon)
* HARRY BORDON met het K.R.O-Amusementsorkest o.I.v.
KLAAS van BEECK
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1954)
* Oorspr. label : OMEGA  single nr. 35.174 

5|  ES DE WAERELD ZOU VERGOAN
(Componist en tekstschrijver onbekend)
* HARRY BORDON
* 1956 - Oorspr. label : COLUMBIA
* Heruitgebracht in 1990 op verzamel-CD : EMI :

“Nederlandse Hits 50-er Jaren”
* EMI : nr. CD 7958292

6|  ES DE MIENE GAON VERDWIENE
(J.Hoes/H.Bordon)
* HARRY BORDON met het TELSTAR ORKEST o.l.v. JEAN
KRAFT
* 1966 - Oorspr. label : TELSTAR
* single : TS 1224 TF 

7|  MIEN MODER D’R HENJ 
(J.Hoes / H.Bordon)
* HARRY BORDON met het TELSTAR ORKEST o.l.v. JEAN
KRAFT
* 1966 - Oorspr. Label : TELSTAR
* single : TS 1224 TF 

8|  SJEI OET ! 
(H.Bordon - J.Bess - E.Dama - Arr. : Frans Poptie)
* HARRY BORDON met begeleiding van FRANS POPTIE en
zijn solisten
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1956 -
Oorspr. label : COLUMBIA
* 78-toerenplaat : D.H. 643 
* E.P. nr. : SEGH 32 

9|  HERINNERING AAN LIMBURG
(P.Scheffer/H.Bordon - Arr. P.Scheffer)
* HARRY BORDON met orkestbegeleiding
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1956 -
Oorspr. label : COLUMBIA
* E.P. nr. : SEGH 32 

10|  DOA DRINKE WEE EIN ELSKE OP
(Schutte - de Raaf/H.Bordon)
* HARRY BORDON met orkestbegeleiding
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1956 -
Oorspr. label : COLUMBIA
* E.P. nr. : SEGH 32 

11|  IN ‘T GRAAS LANGS DE MAAS
(H.Stuurop/H.Bordon - Arr. : P.Scheffer)
* HARRY BORDON met orkestbegeleiding
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar) vermoedelijk 1956 -
Oorspr. label : COLUMBIA
* E.P. nr. : SEGH 32 

12|  DAAR WAAR EEN ZOEN EEN MUULKE IS 
(H.Bordon-J.Bess-E.Dama-Arr.Fr. Poptie)
* HARRY BORDON met begeleiding van FRANS POPTIE en
zijn solisten
* Jaartal niet vermeld, (opnamejaar)vermoedelijk 1956 -
Oorspr. label : 78-toeren plaat COLUMBIA 
* nr. D.H. 643
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extreme stemmingswisselingen. “Hij was een gespleten
persoonlijkheid: soms of er een duivel in hem zat, en
soms was hij een engel. Harry had dolgraag kinderen
gewild, maar omdat hij leed aan een erfelijk overdraag-
bare vorm van epilepsie wilden de vrouwen in zijn leven
daar niet aan. Dat heeft hem altijd zeer verdroten.
Overdag was er weinig te merken van zijn ziekte, maar
‘s nachts hoorde ik wel eens een bonk. Dan stond ik op
en dan vond ik hem liggend op de grond naast zijn stoel.
Dan sleepte ik hem maar weer zijn bed in. Ik heb een
keer de moed gehad om hem ‘s morgens aan te spreken
op het feit dat er een stoel stuk was na weer een toeval.
Hij reageerde furieus en ontkende dat hij iets met die
kapotte stoel te maken had. Later hoorde ik van de huis-
arts en van de specialist dat Harry toch wel aan een zeer
ernstige vorm van de ziekte leed.” 
Door zijn epilepsie kan Harry niet terecht op de norma-
le arbeidsmarkt. De baan bij het Blindenwezen krijgt hij
dan ook via de sociale werkvoorziening. Desalniettemin
weet hij zich hier toch op te werken tot P.R.-man. Gerda
haalt een foto tevoorschijn waarop Harry te zien is
samen met prinses Margriet, bij de opening van een ten-
toonstelling over het Nederlands Blindenwezen. 
“Als we door de stad liepen kwamen we wel eens
Willeke Alberti tegen. Zij vroeg dan: ‘Harry, schrijf eens
een tekst voor mij?’ en Harry antwoordde dan, dat hij
niet meer zo geconcentreerd was. Hij was het allemaal
een beetje zat, hij wilde een rustige oude dag. Toch zat
hij ‘s nachts vaak te schrijven.” 

Het gaat op een gegeven moment, ergens aan het einde
van de jaren zeventig, niet goed met Harry. Zijn epilep-
sieaanvallen worden steeds heviger, en hij krijgt daar-
naast ook hartklachten. Dan krijgt hij last van pijn in zijn
onderrug. De huisarts denkt aan nierklachten en stuurt
Harry naar het ziekenhuis om een foto te laten maken.
Een paar dagen daarna, op 3 november 1980 gaat hij
terug naar de dokter voor de uitslag. Gerda: “Om 10
voor half 10 ging de telefoon. Het ziekenhuis belde om
te melden dat Harry overleden was.  Ik kon het niet gelo-
ven, ik had hem immers net nog gedag gezwaaid.”
Volgens de arts was Harry de laatste weken erg gespan-
nen. Een paar maanden rust zou hem goed doen. Met
deze mededeling was Harry in de wolken, want hij had
wel graag een paar maanden vrij. Aan het eind van het
consult drukken de arts en Harry elkaar de hand, en net
op dat moment zakt Bordon in elkaar. Zijn arts kan niet
meer doen dan de dood constateren. Harry’s verzwakte
hart heeft het begeven. Bordon overlijdt op 3 november
1980 op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hart-
stilstand.   
Op vrijdag 7 november wordt  hij gecremeerd. Tijdens de
uitvaartdienst in de Pauluskerk van Osdorp maken veel
mensen hun opwachting. “Half Osdorp liep uit. Zelfs
Conny Renoir was er met haar derde echtgenoot en
Jenny Arean met Ischa Meyer. In de mis werden ook drie

liedjes van Harry gedraaid. Het Kapelke, Mien Moder d’r
Henj en toen we naar buiten liepen Wie sjoeën ôs Limburg
is.  Harry hield heel veel van sneeuw en toen we de kerk
uitkwamen lag er een dik pak sneeuw.” 

Zo is het verhaal rond. Na twee jaar onderzoek heb ik
een aardig beeld gekregen van de persoon en de artiest
Harry Bordon. Op basis van herinneringen van vrien-
den, familieleden, kennissen en collega’s heb ik een
indruk proberen te geven van zijn leven. Wellicht krijgt
dit verhaal ooit nog eens een vervolg. Na het uitzenden

van een twee uur durende radiodocumentaire over het
leven van Bordon heb ik veel reacties gekregen. Denkt u
interessant aanvullend materiaal te bezitten, neem dan
gerust contact met me op.

Harry Bordon was een poëet en een dromer, maar ook
iemand die het waarschijnlijk nèt niet had. De grote
doorbraak en de erkenning die hij verdiende, heeft hij
nooit gekregen. Het grootste deel van zijn werk is
hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan. Wat ons rest zijn
zijn schitterende liedjes. Het wachten is op de platen-
maatschappij die het aandurft om dit materiaal als eer-
betoon aan een markante persoonlijkheid uit te brengen
op één verzamel-cd.  

Bordon met hoed in 1950.

�
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Ik ben Kim en ik ben veertien
jaar.
Sinds een paar maanden
woon ik in Venlo en nu we op
school een werkstuk moeten
maken, dacht ik bij mezelf: Ik
maak dat van mij over mijn
nieuwe woonplaats.
De juf vond het goed en gaf
me een paar boeken mee uit
het Studiehuis. Ook die van
jullie: Buun 2000 en Buun
2001. Op de achterkant van
Buun 2000 staat dat het een
“cultuur-historisch jaarboek
voor Venlo, Blerick en Tege-
len” is. Een mondvol. Ik heb
begrepen van mijn vader dat
het eerst aparte gemeenten
waren. Behalve Blerick dan,
zei hij. Maar daar gaat mijn
briefje niet over. 
Mij is namelijk wat opgevallen.
Jullie jaarboeken zijn heel
mooi. En de stukken die erin
staan zijn best interessant.
Over kunstenaars met kleur
en met licht, over dichters
en schilders, over kerken en
kloosters, mooie gebouwen
van vroeger en mooie huizen
van nu. Keigaaf. Relaxed. Echt
waar.
Maar dat vind ik toch een
beetje vreemd.
Want mijn werkstuk moet
gaan over Venlo. Zoals het is,
snap je. En als ik zo rond fiets
door mijn nieuwe woonplaats
(pappa is bij Océ gaan wer-
ken, vandaar), dan zie ik al-
leen maar lelijkheid, ja sorry
da’k het zeg hoor, maar dat
vind ik nou eenmaal. Het par-
keerterrein in de stad waarop
je niet mag parkeren (heet
geloof ik Nolensplein) lijkt wel
wat op het vroegere Oost-
Berlijn, zegt mijn vader; het is
net de Stalin-allee, voegt hij er
aan toe. Dat weet ik natuurlijk
niet. Ben er nooit geweest. 
In Berlijn bedoel ik. En wat

hij bedoelt met Oost-Berlijn
weet ik ook niet, maar dat het
spooky is op dat plein en knap
eng en dat het spuuglelijk is, ja
dat zie ik wel. En in de stra-
ten eromheen, van Bolwater
tot Lomm en van Puteanus
tot Peper, is het al helemaal
Oost-Boekarest, dat zal toch
iedereen met me eens zijn. Of
kijken jullie nooit naar Net-
werk?

En nou komt dan eindelijk
mijn vraag aan jullie: Waarom
is het hier zo lelijk? Hoe komt
dat?
Hebben ze hier geen ge-
meentebestuur?
Of hebben die gasten poep in
de ogen?
Kijken ze juist teveel naar
Netwerk en denken ze dat
het er overal zo uit moet zien
als in Tsjetjenië? 
En waarom staan er in jullie
Buunboeken alleen maar
mooie dingen? Hebben jullie
misschien ook iets in je ogen
zitten? 
Voor mijn werkstuk heb ik op
die manier niks aan die boe-
ken. Want dat moet gaan over
Venlo. Zoals het is. Zoals ik
het zie. En da’s hetzelfde.
Maar ja, ik ben Kim en ik ben
pas veertien en ik woon hier
nog pas een paar maanden.
Dus het zal wel aan mij liggen.
Ik zie het nog te helder alle-
maal.
Moet ook maar eens wat in
mijn ogen smeren.
Misschien helpt dat.
Veel succes met jullie nieuwe
boek.

Groetjes,
Kim.
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Begin vorige eeuw schreef Baden Powell (1857-1941) het boek Aids
to scouting (hulp bij het verkennen) dat oorspronkelijk was bedoeld
voor verkenners van het Britse leger. Spoedig bleek dat het boek bij
de jeugd enorm aansloeg. Dat bracht Baden Powell op het idee voor
verkenners bij de jeugd. In 1907 hield hij een proefkamp voor jon-
gens op Brownsea Island en het werd een daverend succes.
Vervolgens werden overal verkennersgroepen opgericht. 
Oorspronkelijk was de verkennerij alleen voor jongens bedoeld. Maar
ook meisjes wilden scout zijn en richtten op eigen initiatief padvind-
stersgroepen op. Baden Powell besloot ze in een eigen beweging
onder te brengen. Met zijn zuster Agnes stichtte hij in 1910 de
'Association of Girl Guides'. Daarna ontstonden in veel landen gidsen-
en padvindstersgroepen, met name tijdens de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918). Nederland bleef niet achter en telde in 1911 al meer
padvindsters dan Engeland. In 1916 werd het Nederlands
Padvindsters Gilde (N.P.G.) opgericht.
De padvindstersorganisaties zochten regelmatig contact met het
hoofdkwartier in Engeland en dat deed Lady Baden Powell ertoe
besluiten een Internationale Raad in het leven te roepen, die in 1919
voor het eerst bijeenkwam. In 1928 was de beweging zo gegroeid dat
de Raad werd vervangen door de 'World Association of Girl Guides and
Girl Scouts', in Nederland met de term 'Wereldbond' aangeduid.
Het N.P.G was echter geen katholieke organisatie. Reeds voor de
Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd in het werk voor de katho-
lieke meisjes beneden de 17 jaar met het systeem van Baden Powell
geëxperimenteerd. Op het gebied van de vrouwelijke jeugdbeweging
streefde de kerk in Nederland een eenheid na, die voor de leeftijds-
groep van 12 tot 17/18 reeds kort na afloop van de oorlog gestalte
kreeg. Op 4 juli 1945 werd de Nederlandse Gidsen Beweging (N.G.B.)
opgericht. Het gidsenwerk werd opgenomen in het Katholiek
Vrouwelijk Jeugdwerk dat ook organisaties en activiteiten als het
Katholiek Meisjesgilde, de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd,
Jonge Boerinnen, Jongeren Gemeenschap en verloofdencursussen
onder zijn hoede had. Sedert 1946 onderhield de N.G.B. regelmatig
contact over spelregels en aansluiting bij de Wereldbond met de N.P.G.
Per land kon maar maar één organisatie als lid bij de Wereldbond
worden ingeschreven. Elke nieuwe beweging kon derhalve alleen
door samenwerking met de reeds bestaande worden aangesloten. In
Nederland was dat de N.P.G. Onderhandelingen tussen de N.G.B. en
de N.P.G. resulteerden in de Nationale Padvindstersraad waarin beide
organisaties met ieder vier leden zitting hadden. Deze raad trad op 8
november 1947 toe tot de Wereldbond.

ORGANISATIE NEDERLANDSE GIDSEN BEWEGING

VANAF 1945 TOT KORT NA 1975 BESTOND IN DE BLERICKSE

SINT ANTONIUSPAROCHIE DE GIDSENGROEP SINT RALINDES. 
DE NADRUK IN DIT ARTIKEL LIGT OP DE PERIODE VOOR 1960 

OMDAT DE GIDSENBEWEGING DAARNA, ONDER INVLOED VAN

DE TIJDGEEST, ZO VERANDERDE DAT HET OORSPRONKELIJKE

KARAKTER UITEINDELIJK VERDWEEN.

D o o r  A d  B o g e r s

WEES BEREID!
De gidsen van Sint Ralindes (Blerick)

Het beeld van Sint-Ralindes dat de groep in 1955 werd geschonken.
De vervaardiger is onbekend. (Foto Busch, Blerick)
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van maximaal zes personen. De
rondeleidster droeg zorg voor de
sfeer en goede samenwerking in
de ronde, trainde haar leden in
allerlei technische vaardighe-
den, zij kwam bij de staf met de
wensen en initiatieven van haar
ronde naar voren en maakte de
wensen van de staf aan haar
rondeleden bekend. De ronde-
leidster werd door de rondele-
den gekozen. Zij koos een assis-
tent-rondeleidster die de ronde-
leidster met alles hielp en haar
verving. Elke ronde koos een
naam, waarmee zij zich kon
onderscheiden van de andere
rondes. Het waren bloemen- of
dierennamen. De ronde had
zijn eigen vlag waarop het geko-
zen dier of bloem was afgebeeld
of aangeduid. In de kringhut
had de ronde een eigen plek, de
rondehoek. In de rondehoek
stond een rondekist, waarin
onder meer een logboek werd
bewaard.
Elke ronde hield regelmatig ver-
gadering, de ronderaad. Hierin
werden niet alleen de techniek
en de mededelingen van de
kringraad besproken maar ook
de belangen van de ronde en de
gehele kring besproken. Ideeën
werden naar voren gebracht en
een punt van de gidsenwet
onder de loupe genomen. De
guido's hielden met de kapi en

de rondeleidsters de kringraad.
De kringraad was in feite het
bestuursorgaan van de kring.
Wensen en ideeën kwamen hier
ter sprake. Ook besprak de krin-
graad de geest in de kring en de
rondes onderling.
Tijdens de eerste jaren van haar
bestaan kende de N.G.B. enkel
gidsengroepen. Later kwamen
er al naar gelang de leeftijd de
kabouterkringen en de pionier-
sterskringen bij.
Teneinde het saamhorigheidsge-
voel en de uitwisseling van ken-
nis en ervaringen te bevorderen
organiseerde de N.G.B. bijeen-
komsten voor de gidsenleidsters
en rondeleidleidsters. De viering
van het eerste lustrum van de
beweging in 1950 werd hiervoor
aangegrepen. 
Afvaardigingen van de gidsen-
leidsters uit het hele land gingen
dat jaar naar Bakel voor de eer-
ste Nationale Dachvaert. Daar-
naast vond er om de twee jaar de
Diocesane Dachvaert plaats.
Sedert het lustrumjaar organi-
seerde de N.G.B. voor de ronde-
leidsters en assistent-rondeleid-
sters de zogenaamde Klaver-
dagen. In 1955 hield men in
klooster Op de Raey in Baarlo de
eerste Districts Klaverdag voor
het district Venlo.
Iedere groep hield elk jaar op 22
februari de denkdag, de geboor-

tedag van Baden Powell en zijn
zuster Agnes. Deze dag was
bedoeld om de gidsen en pad-
vinders bewust te maken van de
internationale gemeenschap
waartoe ze behoorden. Op die
dag gaven alle gidsen een stuiver
ten bate van de gidsen en 
padvindersorganisaties in arme
landen.

HET BEGIN VAN DE 
SINT-RALINDESGROEP

De exacte oprichtingsdatum van
de gidsengroep uit de Sint-
Antoniusparochie in Blerick is
niet bekend, maar ze is kort na
de Bevrijding (5 mei 1945) ont-
staan. Kapelaan Timmermans
heeft aan de wieg van de groep
gestaan en was de eerste aal-
moezenier. Voordat de gidsen-
groep daadwerkelijk van start
kon gaan, moest er heel wat
worden geregeld. Allereerst
moesten er een groepsleidster
en gidsenleidsters beschikbaar

De algemene leiding van de 
gidsen berustte bij het Nationaal
Hoofdkwartier, dat eerst in
Gorssel (Gelderland) maar
sedert 1948 in Utrecht zetelde.
De Nationaal Commissaresse
stond sedert 1948 aan het hoofd
van dit bestuur. Onder het
Nationaal hoofdkwartier ressor-
teerden de besturen van ieder
bisdom, de Diocesane Hoofd-
kwartieren.
De bisdommen waren onderver-
deeld in districten. Het
Districtsbestuur bestond uit een
Districtsaalmoezenier en een
Districtscommissaresse. Voor
het district Venlo was jarenlang
To Oirbans actief. Oirbans zou in
1958 worden opgevolgd door
Mariet Wolters van de Sint-
Ralindesgroep.
Elk district was onderverdeeld
in groepen. Iedere parochie had
een eigen gidsengroep.

ORGANISATIE GIDSENGROEP

Aan het hoofd van de groep
stond de groepsleidster. Zij was
verantwoordelijk voor de volledi-
ge administratie omdat zij de
schakel was tussen de groep en
het Districts- en Diocesane
bestuur.
De gidsengroep was onderver-
deeld in kringen. De guido had
de leiding over de kring. Zij werd
bijgestaan door een assistente,
de kapi of adjuto. Taak van de
gidsenleidster was het overbren-
gen van de benodigde vaardighe-
den en te zorgen voor een goede
sfeer binnen haar kring. De kapi
of adjuto assisteerde de leidster
en verving haar. Het verschil
tussen de twee zat hem in de
leeftijd. Om guido te kunnen
worden moest de kandidate
minimaal 20 jaar oud zijn, ter-
wijl voor de kapi een minimum-

leeftijd van 18 jaar was vereist.
De gidsenleidsters hielden regel-
matig contact met de
Districtscommissaresse door
middel van de zogenaamde
Geertenbijeenkomsten. Deze
naam vindt haar oorsprong in
de patrones van de gidsenleid-
sters Geertrudis van Nijvel (626-
659). Als abdis deed Geertrudis
veel aan armenzorg en stichtte
een van de oudste Nederlandse
gasthuizen. Zij bezat een grote
kennis van de bijbel en wijdde
alle zorg aan de verrijking van
de kloosterbibliotheek. De heili-
ge putte de kracht voor de
armenzorg uit de Heilige Schrift.
St. Geerten, zoals ze ook werd
genoemd, is daarom tot patro-
nes van de leidsters verkozen; zij
moest ze inspireren het even-
wicht te vinden tussen het het
drukke leven temidden van de
jeugd en de bezinning. Elke
kring bestond uit vier rondes

Lady Agnes Baden Powell, tijdens de
Internationale Conferentie in augustus 1954. 

Diocesane Dagvaart te Well 1951.
Archief To Oirbans

De gidsenleidsters uit de beginperiode met
rechts almoezenier Timmermans. 
Collectie A. Bogers, Venlo

Vervoerskaart van deelneemster aan de
nationale dagvaart te Bakel.
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van de zogenaamde derde en
tweede klasse-eisen, waarop ver-
derop in dit atikel nader wordt
ingegaan, door de
Districtscommissaresse vereist.
De kandidaten moesten daar-
naast een inleidingscursus vol-
gen, die in de jaren vijftig en
zestig in Valkenburg en de
Proosdij te Meerssen plaats-
vond. Doel van deze cursus was
het overbrengen van datgene
wat de toekomstige leidster als
gids aan kennis had opgedaan.
De cursus duurde drie weekein-
den. De cursisten kregen onder-
dak bij gastgezinnen. Daarna
volgden drie maanden praktijk-
ervaring, opgedaan bij een kring
van een andere groep. Emmy
Custers liep in 1954 'stage' bij de
gidsengroep Agnes Huyn in
Venlo-Noord. Hiervan diende de
kandidate een verslag te maken.
Nadat de kandidaten aan de
voorwaarden hadden voldaan,
stuurde de districtscommissa-
resse zogenaamde volmachts-
aanvragen naar het Diocesaan
Hoofdbestuur dat de aanvrage
vervolgens ter goedkeuring naar
het Nationaal Hoofdkwartier
doorzond.

HOE WERD JE GIDS?

Zoals reeds is vermeld kwamen
de eerste gidsen - al dan niet
aangespoord door vriendinnen
of ouders - zich vanzelf bij de
aalmoezienier aanmelden. Kort
na de oorlog waren de ontspan-
ningsmogelijkheden nog erg
beperkt en mede daarom was
het gidsenleven zeer in trek. In
latere jaren werden de gidsen
'geronseld' op de lagere school.
Gids werd je niet zó maar. Nadat
een meisje zich had aangemeld
werd ze eerst aspirant-lid.
De leden van de ronde hielpen
de nieuwelinge bij haar 'oplei-
ding'. Om gids te kunnen wor-
den moest zij aan de zogenaam-
de 'derde klasse-eisen' voldoen.
Daarna volgde de installatie. 

Uit de in totaal 16 derde klasse-
eisen bleek dat de 'opleiding' die
de gidsen genoten erg 
breed was. 
Naast de vanzelfsprekende ken-
nis van de gidsenbeweging was
er uitgebreid aandacht voor;
geloof en missie, kennis der
natuur, Nederlandse geschiede-
nis, huishouden, E.H.B.O. en
gymnastiek. De guido tekende

de derde klasse-eisenkaart af.
Was hieraan voldaan, dan volgde
de installatieplechtigheid.
De opleiding vergde nogal wat
tijd: de installatie van de eerste
gidsen vond pas in december
1946 plaats. Waarschijnlijk is dit
mede te wijten aan het gebrek
van een goede handleiding, die
pas in 1954 werd uitgegeven. In
de Sint-Ralindes-groep was het
gebruikelijk dat de aspiranten
de avond tevoren een mis in de
Sint-Antoniuskerk vierden.
Geknield op de trappen rondom
het hoofdaltaar wees de aalmoe-
zenier hen op de plichten van de
gids. De installatieplechtigheid
vond in aanwezigheid van de
ouders plaats in de het clubhuis,
oftewel de hut. Allereerst werden
de gidsen opgesteld in de esta-
fette-formatie. De kapi leidde de
almoezenier en leidster binnen.
Onder het zingen van een gid-
senlied marcheerden de gidsen
tot een halve cirkel-formatie. 
Vervol-gens gingen de rondeleid-

sters in het midden staan met
de vlag. De aalmoezenier stond
rechts van de leidsters, links de
groepsleidser. Dan werd de gid-
sengroet gebracht: de gids stak
drie vingers op en legde haar
duim op de top van haar pink.
De drie opgestoken vingers her-
innerden aan de belofte en de
duim op de pink herinnerden
aan het voornemen van de gids
als sterkere de zwakkere steeds
te helpen. Daarna bracht de
kapi de te installeren leden en
de vlaggendraagster binnen. Na
het gebed, dat werd uitgespro-
ken door de aalmoezenier, zeg-
den de gidsen de wet op.
Vervolgens hield de groepsleid-
ster een korte rede en zegende
de aalmoezenier de insignes,
dassen en hoeden. Hierna
kwam de nieuwelinge voor de
leidster staan. Deze stelde haar
enige vragen over wet en belofte,
en vroeg haar of zij de belofte

zijn. Nel Hermans werd de eer-
ste groepsleidster. Typerend voor
die tijd was de wijze waarop haar
aanstelling tot stand kwam.
Timmermans had eigenlijk de
zuster van Nel Hermans, Mia op
het oog. Die werkte op de school
in Genooi en had het daar zo
druk mee dat ze bedankte voor
de eer. Daarop klampte
Timmermans Nel aan. Die had

het eigenlijk ook te druk, maar
durfde het verzoek van de gees-
telijke niet af te slaan.

Er werd gestart met twee krin-
gen. Aan kandidaat-gidsen was
kort na de oorlog geen gebrek.
In de oorlog was er bijna geen
sprake van jeugdwerk geweest,
de Katholieke Actie uitgezon-
derd. Na de oorlog waren de kin-
deren blij ergens lid van te kun-

nen worden. Spoedig breidde de
groep zich zodanig uit dat er
zelfs een wachtlijst moest wor-
den aangelegd. Nieuwe leidsters
waren derhalve nodig en die
kwamen er ook. Onder kapelaan
Timmermans zou het aantal
leden uitgroeien tot 144: 6 krin-
gen van 24 leden.
De gidsenleidsters of guido's uit
de beginperiode waren: Els
Broers, Annie Peeters, Hennie
Dentener, Fien Vaessen, Gon
Vaessen, Riet Heemrood, Vera
Holthuis, Guillemette Bouts,
Miep Groenendaal en Sien
Hovens. Een aantal van hen was
afkomstig van de Katholieke
Actie. De Katholieke Actie was
een lekenorganisatie, die onder
de kerkelijke hiërarchie stond.
Zij fungeerde als de verlengde
arm van de clerus in zijn strijd
voor het behoud van het katho-
lieke geloof. De geestelijkheid
kon niet alomtegenwoordig zijn
en de leden van de Katholieke
Actie dienden thuis, op het werk
en in de vrije tijd ervoor te
waken dat 'verkeerde ideeën'
ingang vonden. Hoewel de
Katholieke Actie eigenlijk een
volwassenenorganisatie was,
kende zij ook een jeugdafdeling.
Die had niet alleen aandacht
voor spel en ontspanning, maar
bereidde jeugdigen ook voor op
hun toekomstige taak als vol-
wassene. De groep had nog geen
naam. Omdat het een Blerickse
groep betrof, gaf de kapelaan de
voorkeur aan een Limburgse
heilige. Hij stelde Harlindes,
Ralindis of Amal-berga voor. De
leidsters kozen Ralindis.
Ralindis - in de literatuur beter
bekend als Renildis  - was een
heilige uit de achtste eeuw.
Samen met haar zuster Harlin-
dis stichtte zij het Benedictines-
senklooster Alden Eyck (Maas-
eik Belgisch Limburg).
Harlindis stierf omstreeks 753.
Ralindis volgde haar zuster als
abdis op en overleed in 777.
Enkele relikwieën van Ralindis

en Harlindis bevinden zich in de
abdijkerk van Susteren. Het
naamfeest van Ralindis werd
door de gidsen op 17 augustus
gevierd. Behalve prentjes van
Sint-Ralindis kreeg de groep ter
gelegenheid van het tweede lus-
trum (1955) een eigen Sint-
Ralindisbeeld, dat tijdens een
verhuizing verloren is gegaan.
De huisvesting baarde aanvan-
kelijk zorgen: vele gebouwen in
Blerick waren tijdens de oorlog
verwoest of zwaar beschadigd.
Aanvankelijk kregen de gidsen
onderdak in het patronaat van
de Sint-Antoniusparochie aan de
Pontanusstraat. Deze locatie had
in de oorlog zo zwaar geleden
dat de groep nog in 1945 naar
de zolder van het klooster van de
Zusters van de Goddelij-ke
Voorzienigheid aan de An-toniu-
slaan verhuisde. De gidsen kwa-
men in het internaatsgedeelte
terecht. Echt welkom waren ze
er niet; de zusters waren bang
dat de gidsen de lokalen smerig
maakten. 

OPLEIDING TOT GIDSENLEIDSTER

De eerste leidsters hadden nau-
welijks opleiding genoten: zij
moesten het doen met enkele
instructiedagen die in Meerlo
plaats hadden. In feite werden
ze in het diepe geworpen.
Enkele jaren later genoten de
aspirant-leidsters wel een gede-
gen voorbereiding. Om leidster
te worden, was de aftekening

Kaart met derde klasse-eisen waaraan 
moest worden voldaan voordat een meisje
gids werd. Op de achterzijde: de gidsenwet.

De gidsenleidsters moesten het aanvankelijk
nog doen met de voorlopige richtlijnen voor
de gidsenleidsters.

Een prent van Sint Ralindes met in het 
vaandel de slogan ‘Wees bereid”.
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hoed en blauwe kniekousen te
dragen. Maar kort na de oorlog
was er gebrek aan alles. Daarom
droegen de gidsen aanvankelijk
lichtblauwe blouses met rokjes
en kniekousen. De lichtblauwe
blouses waren bij de firma
Thissen aangeschaft. Volgens
Gon Willems-Vaessen betaalde
de aalmoezenier de aankoop
van de blouses. De rok moest
door de ouders zelf worden aan-
geschaft of vervaardigd. Een
muts, die erg veel leek op het
kalotje van de priesters, diende
als hoofddeksel. Omstreeks
1946/47 deden de officiële gid-
senuniformen hun intrede. De
gidsen droegen een verkenners-
hoed. In 1954 hadden de knie-
kousen afgedaan en een jaar
later verdwenen de verkenners-
hoeden van het toneel: ze wer-
den respectievelijk vervangen
door blauwe sokken en baret-
ten. Iedere gids droeg het natio-
nale insigne bestaande uit het
klaverblad op het Bourgon-
disch kruis: het klaverblad om
de verbondenheid met de
Wereldbond uit te drukken en
het kruis om aan te geven dat
het een katholieke organisatie
betrof.

HET 'DAGELIJKSE' LEVEN

Elke woensdag was er een bij-
eenkomst, die begon met een
officiële opening. De gidsen stel-
den zich voor de Nederland-se
vlag op in hoefijzerformatie.
Tussen iedere ronde was er een
kleine afscheiding. Indien de
aalmoezenier aanwezig was, bad
hij voor, anders deed de guido
dat. Dan volgde het schietgebed:
'Maria, Moeder van de gidsen
bid voor ons.' Daarna gaf de
leidster opdracht de vlag te ont-
vouwen en te hijsen. Toen er nog
geen gidsen geïnstalleerd waren,
deden de kapi's dat. Een van de
gidsen deed een stap naar voren
en zei de gidsenwet op en groet-
te de staf. Nadat deze had terug-

gegroet, volgden de officiële
mededelingen. Nu kon worden
overgegaan tot de orde van de
dag. Uit de notulen van guido
Riet Heemrood blijkt hoe het er
aan toeging. Na de opening werd
contributie geïnd. Dit gebeurde
door de rondeleidsters. Hoeveel
de gidsen de eerste jaren moes-
ten betalen is niet duidelijk.
Vermoedelijk was dat 10 cent
per week. De gidsen kregen aan-
vankelijk geen enkele overheids-
subsidie. De inkomsten uit de
contributie volstonden nauwe-
lijks om alle kosten te dekken.
Om geld voor bijvoorbeeld de
aanschaf van nieuwe spullen te
vergaren ondernamen de gidsen
zelf activiteiten. Op 20 december
1947 maakten de gidsen de hele

avond speldjes om te verkopen.
Vervolgens ging men over tot de
ronderaad. Nadat deze was afge-
sloten volgden overige program-
mapunten. Hierin waren de
tweede en eerste klasse-eisen
verwerkt. Inhoudelijk waren zij
een voortzetting en uitbreiding
van de zogenaamde derde klas-
se-eisen, waaraan het aspirant-
lid moest voldoen om gids te
worden. Alles ging volgens het
principe spelend leren en het
vervullen van opdrachten. De
gidsen deden veel aan spelletjes,
dans en zang, declamatie, toneel
en E.H.B.O.-oefeningen. Op 3
mei 1947 stond 'wasdag' op het
programma om erachter te
komen wat de gidsen eigenlijk
van het huishouden af wisten.

wilde afleggen. Na het bevesti-
gende antwoord, gebood de leid-
ster, de zegen aan de aalmoeze-
nier te vragen. Dan legde de
nieuwe gids, haar rechterhand
op de vlag, haar linker in de
hand van de leidster, de belofte
af: 'Op mijn erewoord beloof ik
met Gods genade ernstig te zul-
len trachten:

1. Mijn plicht te doen tegenover
God, Kerk en Land;

2. Iedereen te helpen, waar 
ik kan;

3. De gidsenwet te 
gehoorzamen.'

Terwijl de nieuwelinge de belof-
te aflegde brachten de overige
gidsen de gidsengroet tot op de
schouders, de zogenaamde hal-
ve gidsengroet. Nadat de gidsen-
leidster de verschillende insig-
nes had uitgereikt, deed de gids
een stap achteruit, groette de
leiding, keerde zich om en
groette de kring. Dan stelde zij
zich op in het midden van de
kring bij haar rondeleidster, die
haar de rondetekens opspeldde.
Nadat de aalmoezenier een kort
woord tot de geïnstalleerden had
gericht, leidde de rondeleidster
de nieuwe gids naar haar ronde.
Toen op 22 november 1947 drie
gidsen waren geïnstalleerd, kre-
gen alle gidsen een tractatie. De
avond werd voortgezet met een
toneelstukje, declamaties, zang
en volksdansen. Volgens de
regels was het verplicht een
blauwe jurk, een verkenners-

Illustratie van Piet Camps in logboek van
guido Riet Heemrood.

Aantekeningen in het logboek van guido 
Riet Heemrood. 

Opening activiteiten achter de  noodkerk
in de buurt van het patronaat 
in Blerick (1955) 
Collectie mevr. J. Janssen Blerick.

Kort na de oorlog droegen de gidsen een
muts die erg veel weg had van de kalotjes
van de priesters. Arcen, augustus 1947.
Collectie Limburgs Museum.
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sters omdat enkele meisjes sok-
jes droegen.

BUITENDAGEN

Eens per jaar werden de zoge-
naamde buitendagen gehouden.
Op 10 augustus 1947 was dat
eveneens het geval en alle krin-
gen van Sint-Ralindus namen er
aan deel. Om zes uur 's mor-
gensvroeg waren de gidsen pre-
sent. Gepakt en gezakt trokken
zij in marstempo naar de bos-
sen in de Boekend. Daar aange-
komen ontdeden zij zich van
hun bagage en gingen naar de
Heilge Mis die door aalmoeze-
nier Timmermans in de nood-
kerk werd opgedragen. Na
afloop volgde het ontbijt in de
open lucht. Tijdens het ontbijt
riep iemand opeens: 'Kijk waar
zou die rook vandaan komen?'.
De guido's en kapi's gingen op
onderzoek uit en ontdekten dat
een boerderij in brand stond. De
leidsters riepen de grote gidsen
te hulp. De bewoners waren
naar de kerk; alleen een jonge
boer lag nog te slapen. Dankzij
de waarschuwingen van de gid-
sen kon hij het pand bijtijds ver-
laten. De brandweer werd ge-
waarschuwd, alsmede de eige-
naars. Ondertussen trokken de
gidsen ijverig aan het werk om
te redden wat er maar te redden
viel. En met succes: het huis-
raad bleef grotendeels gespaard.
De brandweer slaagde erin een
gedeelte van de boerderij te red-
den, zodat de bewoners erin
konden blijven wonen.
Toen de brandweer arriveerde,
gaf de guido het sein verzamelen
en erg voldaan de trok de groep
weer naar de plaats van het ont-
bijt. Daar hadden de gidsen hun
middagmaal; ondertussen zet-
ten de gidsen van kring 1 de
speurtocht uit. Het onderwerp
van de speurtocht was typisch
na-oorlogs. De Japanners had-
den de gouverneur-generaal van
Neder-lands-Indië (het huidige

Indo-nesië) gevangen genomen.
De gouverneur-generaal riep de
gidsen te hulp, die hem na een
lange speurtocht en een fel 'ge-
vecht' bevrijdden.
Na het avondeten was er een
kampvuur dat door kring 2 in
elkaar was gezet. Hierna volgde
het avondgebed en marcheer-
den de gidsen weer naar huis.

BIVAK

De gidsen gingen niet op kamp
maar op bivak. Gidsen mochten
in een boerderij slapen, niet in
een tent. Kring I ging in 1947
voor het eerst op bivak naar kas-
teel Chaloen in Valkenburg. Het
jaar daarop was er geen kamp.
In plaats daarvan was er een
buitendag in Swolgen voor de
gehele groep. Het eerste officiële
bivak, d.w.z. voor alle gidsen,
werd in 1949 in Blitterswijck
gehouden. Sedertdien waren
deze zogenaamde zomerkam-
pen een vast programmapunt.
Aan de adressen kwam men
onder meer via kennissen: zo
kregen de gidsen een aantal
jaren onderdak op de boerderij
van een broer van pastoor
Reynen in Blitterswijck. Volgens
Gon Willems-Vaessen duurden
de eerste bivakken drie dagen.
Weldra werd de duur verlengd
tot vijf dagen.
Het bivak vergde vele voorberei-
dingen. Een groep mocht alleen
op kamp, indien een gidsenleid-
ster het zogenaamde bivakbre-
vet bezat. Toen Gon Willems-
Vaessen reeds gestopt was als
guido, ging ze op verzoek van de
groepsleiding mee op zomer-
kamp omdat er op dat moment
niemand was die in het bezit
was van het brevet. 
Allereerst moest er genoeg geld
zijn om het bivak te kunnen
betalen. Door middel van aller-
lei acties als de verkoop van zelf-
gemaakte speldjes, inzameling
van oud papier en sedert 1953
een 'Heitje voor een karweitje'

brachten de gidsen het geld bij-
een. Weken van tevoren stelden
de gidsenleidsters en hun assis-
tenten het programma vast en
regelden de fourage. Volgens
Han Aerts-Fleuren sloegen de
leden in de jaren vijftig voor
aanvang van het bivak hout op
in de kelder van het patronaat.
De benodigde potten en pannen
werden daar eveneens opgebor-

gen. De gidsen vertrokken
meestal met de fiets; de spullen
werden met een vrachtwagen
naar de plaats van bestemming
gebracht.
Na aankomst vulden de gidsen
hun slaapzakken met stro.
Daarna stelden de leidsters de
standplaatsen vast. Dit was met
name van belang voor de plaat-
sen van de rondes en hun keu-
kens. De plaats van de vlag werd
eveneens met zorg uitgezocht
omdat de vlag het verzamelpunt
was. Tot omstreeks 1960 zag de
dagindeling er als volgt uit: Eerst

Dat was bij een aantal niet bijs-
ter veel: 'Sommigen maakten de
opmerking, dat ze niet eens wis-
ten, hoe een pinnetje aan de
waslijn vast te maken', notuleer-
de guido Heemrood. Ook tijdens
de E.H.B.O.-lessen was het prin-
cipe spelend leren duidelijk aan-
wezig. Drie gidsen verstopten
zich in het patronaat. De guido
vertelde de anderen dat er
zojuist een ongeluk was
gebeurd, waarvoor E.H.B.O.-
hulp was vereist. Gewapend met
verschillende soorten verband
trokken ze in drie groepen ver-
deeld er opuit. Na ongeveer 10
minuten kwamen de gidsen met
de gewonden terug; een 'slacht-
offer' werd zelfs op een geïmpro-
viseerde draagbaar terugge-
bracht. Dezelfde methodiek
werd gehanteerd bij bijvoorbeeld
het leren maken van een platte-
grond.
Kort voor de Blerickse voorjaars-
kermis in 1947 kregen de gidsen
opdracht een plattegrond van de
kermis te maken. Daarnaast
vonden spelen plaats zoals tref-
bal en honkbal.
Buitenactiviteiten werden, als
het weer dat tenminste toeliet,
regelmatig gehouden. Op 21
juni 1947 vond een speurtocht
met geheimschrift plaats en een
week later een tocht op kaart en
kompas door de Boekend. Deze
tocht verliep niet geheel naar
wens: de gidsen verliepen zich
en arriveerden heel wat later
dan gepland op de plaats van
bestemming... 

GELOOF

Aan het katholieke geloof werd
ruim de aandacht geschonken.
Daartoe behoorden de missie-
activiteiten. In 1947 organiseer-
den de gidsen een missieten-
toonstelling. De Sint-Ralindes-
groep onderhield contacten met
pater Van Harspel in Afrika. 
In de maand mei, de Maria-
maand (Meimaand, Maria-

maand), moesten de gidsen elke
dag bloemen leggen bij een
Mariabeeld. Op 31 mei 1947 was
er een tocht naar de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Ge- nooi
gepland maar ze werd afgelast
vanwege de grote hitte. Een
belangrijke dag voor de 
gidsen was de nationale gid-
sen-feestdag, Maria-Visitatie op 2
juli. Op deze dag viert de katho-
lieke kerk de tocht die de maagd
Maria, de moeder van Jezus,
door de bergen maakte om haar
nicht Elisabeth te bezoeken. Ze
bleef bij Elisabeth tot die haar
zoon Johannes had gebaard.
Voor de gidsen was Maria het
grote voorbeeld. Geen moeite
was haar teveel om te helpen,
met andere woorden: ze was
bereid. Vandaar dat de de N.B.G.
'Wees Bereid' tot haar devies had
gemaakt.
De gidsen van Sint-Ralindes gin-
gen op Maria Visitatie 's mor-
gensvroeg naar de mis en droe-
gen hun witte Margriet, als sym-
bool van bereidheid en dienst-
baarheid, hielden vlaggenparade
en droegen de gehele dag hun
uniform, ook als ze naar school
of werk gingen. De dag werd
besloten met een kampvuur.
Het kampvuur dat in 1946 in de
Boekend werd gehouden viel
door een hevig onweer letterlijk
in het water. Hierdoor bleef
Lena, de huishoudster van kape-
laan Timmermans, met de vlaai-
en zitten.
Aan de voorbereiding op de deel-
name aan de Sacraments-pro-
cessie en de Maria Hemel-vaart-
processie besteedden de gidsen
veel aandacht. In 1946 namen
de gidsen voor het eerst deel aan
een processie. De gidsen liepen
toen nog alleen in de blauwe
blouses. Toen de officiële gid-
senkostuums in gebruik waren
moesten deze keurig in orde
zijn. Zolang de kniekousen nog
verplicht waren ontstonden er
herhaaldelijk conflicten tussen
de aalmoezenier en gidsenleid-

Het clubblad Klimop, Pasen 1949, waarin 
de reddingsactie werd omschreven. 
Redactie van dit nummer: Vera Holthuis, 
illustraties: Gui Bouts.  
Het eerste nummer verscheen in 1948.
Collectie mevr. V. Holthuis Venlo 

Deelname van de gidsen aan de
Sacramentsprocessie in 1955. 
Eerste Lambertusstraat Blerick. 
Collectie mevr. J. Janssen, Blerick.

Het vaandel van de Sint Ralindesgroep.
Collectie Limburgs Museum
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dolineclub. De Sint-Ralindis-
groep heeft ook een blokfluit-
clubje gehad.
Kort voor 1960 zag toenmalig
groepsleidster Mariet Wolters
een gidsengroep met een eigen
drumband. Wolters vond dat de
Sint-Ralindesgroep ook een
band moest hebben: tijdens de
processie liep de groep maar
mee. Het enkele jaren van tevo-
ren in de Sint-Antoniusparochie
in het leven geroepen Pa-
rochieel Comité zamelde het
geld in. Voor de geldinzame-
lingsactie greep het comité het
vijftienjarig bestaansfeest van
Sint Ralindes aan dat op 30
oktober 1960 in de Titus
Brandsmaschool plaatsvond. In
week- en dagbladen ontvouwde
het comité zijn plannen. Het
was de bedoeling om te starten
met acht fluiten en vier trom-
mels. Tijdens de receptie was
een bus geplaatst waar giften ten
bate van de drumband konden
worden gedeponeerd. De inza-
melingsactie was een groot suc-
ces.
De drumband was echter geen
lang leven beschoren. De leiding
beging de fout nieuwkomers tot
lid van de band te bombarderen,
ongeacht of ze ervoor voelden of
niet. Weldra veranderde de opzet
en mochten ook niet-leden toe-
treden tot de band. Uiteindelijk
maakte de band zich geheel los
van de Sint-Ralindesgroep. Deze
band vormde de bakermat voor
de Blerickse Herten.

PIONIERSTERS

Behalve de gidsen heeft de
Ralindesgroep ook groepen van
pioniersters gekend. De eerste
startte in 1950, de tweede in
1952. De pioniersters behoor-
den tot de leeftijdscategorie van
17 tot 21 jaar. De indeling was in
feite hetzelfde als bij de gidsen.
Aan de top van iedere kring, het
pionierstersvuur, stond de pio-
nierstersleidster. Ook het vuur

was onderverdeeld in vier ron-
des, de vlammen, die elk uit zes
pioniersters bestonden. Voordat
een gids pionierster werd moest
ze een zogenaamde standaard
maken. De standaard was in
feite hetzelfde als de klasse-
eisen voor gidsen. Aangezien het
ging het om een adolescente, die
zich moest voorbereiden op
haar taak in de maatschappij,
maakte de aspirant-pionierster
in overleg met de leidster per-
soonlijk haar standaard op.
Behalve  de verplichte algemene
onderwerpen, behandelde zij
haar persoonlijke keuzes die bij-
voorbeeld betrekking hadden op
haar (toekomstige) beroep en
interesses. In de praktijk waren
de vrije keuzes meestal gerela-
teerd aan de algemene 'vakken.'
Deze waren onderverdeeld in de
volgende categorieën: 1. Ideaal
en Christelijk leven; 2. Sociale
Vorming; 3. Culturele Vorming
en 4. Vaardigheden. Voor het
ideaal en het Christelijk leven
beschreef de gids in haar log-

boek de betekenis van de wet
voor de pionierster en gaf zij in
eigen woorden een eenvoudige
passage uit het evangelie weer.
Onder Sociale Vorming vielen
onder meer onderwerpen over
het huiselijk leven en over de
instellingen en organisaties van
de eigen parochie. De culturele
vorming had betrekking op het
leiden van een debat en een
zangavond, alsmede een be-
spreking van een artikel of een
kinderboek. De vaardigheden
tenslotte hadden in hoofdzaak
werkzaamheden in het huis (het
huishouden, ziekenverzorging,
etc.),  bivak en speurtochten tot
onderwerp. Voor haar installa-
tie, besprak de aspirant-pionier-
ster in het pionierstersvuur de
wijze waarop zij haar standaard
had uitgewerkt. Zij mocht daar-
bij gebruik maken van de aante-
keningen in haar logboek, dat
uitsluitend voor persoonlijk
gebruik was bedoeld. Emmy
Custers heeft haar standaardlog-
boek bewaard. De notities gaan

gingen de gidsen naar de Mis
omdat men nuchter moest zijn
wilde men ter communie kun-
nen gaan. Het maakte niet uit of
de kerk dichtbij of veraf lag. Gon
Willems-Vaessen kan zich nog
levendig herinneren dat de
Ralindesgroep in de buurt van
Nijmegen bivak hield. Om naar
de kerk te komen moesten de
gidsen de Vierdaagseroute over

de zeven heuvelen afleggen. Na
de mis keerde de groep terug
naar het kamp om te ontbijten.
Vervolgens werd de vlag gehe-
sen. Na al deze verplichtingen
was het tijd voor ontspanning in
de vorm van enkele spelletjes.
Tijdens elk kamp werden een
Mariabeeldje in een kapelletje
en een kruisje in de boom
gehangen. De gidsen waren ver-
plicht elke ochtend nieuwe bloe-
men er naar toe te brengen. Nel

Beckers kan zich nog herinne-
ren dat zij en een paar andere
gidsen door Duitse jongens
vanaf Siebengewald achterna
werden gezeten. Ze bereikten
juist bijtijds het kamp. Tijdens
het avondgebed voor het kapel-
letje sprak een van de gidsen
haar dank uit voor de goede
afloop...  
Iedere ronde had zijn eigen keu-
ken. De rondeleden moesten
allereerst hout sprokkelen voor
het vuur. Daarna volgde het
opbouwen van de keukens vol-
gens de regels van de padvinde-
rij. De stafleden keurden de
keukens. Hierbij letten zij niet
alleen op de methodiek, maar
ook op de compositie. De win-
naars kregen een insigne. Tij-
dens het koken inspecteerden
stafleden de slaapzaal. De staf at
mee bij een van de rondes.
Daarna moesten de rondes de
boel opruimen en schoonma-
ken. Met name het pannenschu-
ren met polletjes gras was een
heel karwei. 's Middags was het
pauze. Afhankelijk van het weer
hielden de gidsen een speur-
tocht of speelden spelletjes
(kapster) in de stal. Om vijf uur
begon het avondeten. Meestal
hadden de leidsters de boter-
hammen gesmeerd, die er grif
ingingen. 's Avonds werd hout
gesprokkeld voor het grote
kampvuur op het einde van het
bivak. De dag werd afgesloten
met het strijken van de vlag en
de avondwake.  De sociale con-
trole van de kerk was aanvanke-
lijk groot. De aalmoezenier
kwam tijdens de bivakken
meestal een dag of middag
langs. De geestelijken onderhiel-
den nauwe contacten met elkaar
en wangedrag van een kring
werd aan de thuisbasis doorge-
geven. Daarom had de leiding
aanvankelijk best schrik voor de
geestelijken. Gelukkig heeft de
Ralindes-groep zich nooit mis-
dragen. Wel werden er 's avonds
grapjes uitgehaald. Toen op een

bivak de slaapplaatsen van de
gidsen en leidsters gescheiden
van elkaar lagen, was het omst-
reeks negen uur 's avonds
opeens opvallend stil. Toen de
leidsters, die het zaakje niet ver-
trouwden poolshoogte gingen
nemen liepen ze met hun hoofd
tegen pannen en potten op die
door de gidsen voor de ingang
waren opgehangen. Dolle pret
natuurlijk. Het bivak werd beslo-
ten met een groot kampvuur
waar liederen werden gezongen
en declamaties over de weder-
waardigheden op het kamp ten
gehore werden gebracht. Kort na
de oorlog kwamen polio-epide-
mieën herhaaldelijk voor. Een
jaar was het zo erg dat de gidsen
niet op bivak mochten. De
teleurstelling was bijzonder
groot en daarom organiseerde
de leiding de bivak in het jeugd-
huis. De bedden lagen op de
grond, de activiteiten vonden in
en rond het patronaat plaats.

CARNAVAL

In 1946 hielden de gidsen hun
eerste carnavalsavond voor de
gehele groep. Prinses Jo de
Eerste zwaaide de scepter over
het Sint-Ralindesrijk.  Voortaan
zou ieder jaar een carnavalsbal
plaatsvinden. In de jaren vijftig
was het zo dat Carnaval alleen
iets voor volwassenen te bieden
had. De jeugd slenterde wat
rond op straat. In 1957 organi-
seerde de Sint-Ralindesgroep
drie avonden voor de Blerickse
meisjes van boven de 12 jaar in
de garage van Scheers aan de
Antoniusstraat. Volgens Han
Aerts-Fleuren en Nel Beckers
legden de gidsen met dit initia-
tief de grondslag voor het jeugd-
carnaval in Blerick.

DRUMBAND

Herhaaldelijk gaven bepaalde
kringen blijk van muzikaal
talent. In 1947 startte de man-

30 Oktober 1960: 
viering van het derde lustrum. 
Een aantal nieuwe muziekinstrumenten 
en enkele gidsen in nieuwe uniformen. 
Foto Gevaert

Krantenknipsel. Tijdens een ouderavond in 
de jaren vijftig hadden de blokfluit- en de
mandolineclub een optreden verzorgd.
Collectie Mevr. E. Truijen-Custers.

Op bivak: 
Aan het koken (jaren vijftig).  
De afwas (jaren vijftig). 
Collectie mevr. J. Janssen, Blerick
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geloof geheel verdween. Elk jaar
hielden de gidsen hun Paas-
tocht. Te voet trokken zij vanuit
Blerick naar het veer in Baarlo,
staken de Maas over en kregen
een broodmaaltijd bij de missie-
zusters in Steyl. Jarenlang speel-
den de gidsen het kerstverhaal.
Zij trokken hiervoor naar de
familie Giesen, die op de Molen-
kamp woonden. 
Bij het huis lag een grote bin-
nenplaats met in het midden
een put. De put werd afgedekt
en er werd een kampvuur op ge-
bouwd.  Rondom het vuur
'bouwden' de gidsen hun eigen
levende kerstgroep op. Naast de
jaarlijkse Sinterklaasviering,
waarbij de gidsen voor een klein
bedrag pakjes voor andere gid-
sen maakten, vormde de herfst-
dag een hoogtepunt. Op deze
dag verzamelden de gidsen bla-
deren en paddestoelen om er
een kijkdoos van te maken.
Het kamp, voorheen het hoogte-
punt van de grote vakantie, boet-
te aan aantrekkingskracht in,

omdat veel gezinnen door de
gestegen welvaart zelf op vakan-
tie gingen.
Bovendien werd het aanbod van
ontspanningsmogelijkheden
groter. Voor de Sint-Ralindes-
groep kwam daar nog bij dat
veel meisjes overstapten naar
majorettengroep Blue Girls.
Gymnastiekvereniging Olympia
voerde een actieve ledenwerf-
campagne en dat kostte de
groep eveneens veel leden.
Tijdens het 25-bestaansjubi-
leum in 1970 telde de gidsen-
groep nog 60 leden. Daarna ging
het snel bergafwaarts. 
In 1975 vierde de Sint-Ralindes-
groep haar dertigjarig bestaan,
korte tijd later verdween de
groep. 
De gidsen gingen op in het
Georganiseerd Open Jeugdwerk
(GOJ), dat wegens een tekort
aan leden in 1981 opging in
Scoutinggroep Mgr. Ferron.

over de sociale en culturele vor-
ming. Onderwerpen die zij uit-
werkte waren de instellingen en
organisaties van de Sint-Anto-
niusparochie en een beschrij-
ving van leven en werk van de
schilder Rembrandt van Rijn. 
Pioniersterleidsters waren onder
andere Jo Janssen en Mariet
Wolters. 

VERHUIZINGEN

Ondertussen bleef de Sint-
Ralindesgroep met huisvestings-
problemen kampen. Het kloos-
ter werd in 1948 ingeruild voor
de zolder van het Blerickse raad-
huis. De zolder was magnifiek,
al was het er 's winters bitter
koud. Vanwege de woning-
schaarste kort na de oorlog
woonden er gezinnen in het
raadhuis. Onder de zolder was
een beeldenmaker gehuisvest

die zich mateloos ergerde aan
het lawaai dat de gidsen maak-
ten. Eind 1952 moest de raad-
huiszolder worden ontruimd en
de gidsen verhuisden het jaar
daarna achtereenvolgens naar
het schaftlokaal van de fabriek
van Gommans in de
Hazenkamp en in een klas van
de Lamber-tusschool (jongens)
aan de Schoolstraat. De pionier-
sters vonden onderdak in de
kelder van het ouderlijk huis
van Jo Janssen in de Eerste
Lambertus-straat in Blerick.
In 1954 kwam voorlopig een
einde aan de onzekere huisves-
ting. De Sint-Ralindesgroep
kreeg de beschikking over een
eigen hut op de buun van het
patronaat die daarvoor was ver-
bouwd. Op 12 december 1954
opende Nationaal Commissa-
resse Twaalfhoven de hut offi-
cieel. De dag werd besloten met
een diner voor de leidsters van
de Ralindesgroep. Ter gelegen-
heid van de nieuwe huisvesting
en het tweede lustrum gaf de
gidsengroep eigen ansichtkaar-
ten uit. Een jaar later is zelfs een
film getiteld, 'De Ralindesgroep
in beeld' gemaakt.

KENTERING EN EINDE

Nadat het jeugdhuis/patronaat
na 1960 was verkocht aan
Berden-Trienekens, moesten de
gidsen andermaal verkassen. De
goederen werden voorlopig
ondergebracht op het oud-
magazijn van Van Enckevort.
Tijdens de verhuizing zijn een
aantal eigendommen zoekge-
raakt, onder meer het Sint-
Ralindusbeeldje. De gidsen von-
den een onderkomen in een
pand aan de Steeghstraat.
In 1960 kwam er een nieuw uni-
form dat de leden van de Sint-
Ralindesgroep tot het einde toe
hebben gedragen: een donker-
blauwe rok met lichtblauwe
blouse.
De mentaliteit van de jeugd ver-

anderde, maar die van de orga-
nisatie niet. De programma's
van de bijeenkomsten en de
kampen pasten niet meer bij de
tijd. Veel onderdelen, zoals het
koken, de spelletjes en aandacht
voor het huishouden werden
tuttig gevonden.
Zelfredzaamheid en -werkzaam-
heid kwamen steeds meer op de
achtergrond te staan: de jeugd
wilde vermaakt worden. Dat
betekende dat de leidsters veel
meer energie moesten steken in
de programma's van de doorde-
weekse avonden en van het
kamp. Hierdoor waren zij meer
tijd kwijt dan hun voorgangers.
Daarom nam de animo om leid-
ster te worden af, terwijl er aan-
vankelijk aan leden geen gebrek
was.
Medio jaren zestig probeerde de
N.G.B. hierin verandering te
brengen door bijvoorbeeld de
derde klasse eisenkaart voor
aspirant-leden af te schaffen.
Wilde men gids worden dan
moest de nieuwelinge vijf goede
daden hebben verricht. De eisen
hiervoor waren beduidend lager
dan de derde klasse-eisen.
Uiteindelijk schafte de N.G.B. de
klasse-eisen zelfs geheel af.
Tegelijkertijd braken de vernieu-
wingen binnen de katholieke
kerk in Nederland door.
Eigentijdse manieren van ge-
loofsbeleving kregen steeds
meer ingang: het was bijvoor-
beeld niet meer vanzelfsprekend
dat men elke zondag naar de
kerk ging. Processies, waarin de
gidsen altijd hadden meegelo-
pen werden niet meer gehou-
den. Aan de Ralindesgroep gin-
gen de veranderingen niet onge-
merkt voorbij. Het gebed tijdens
elke bijeenkomst kwam te ver-
vallen. Vieringen als Maria-
Visitatie en de Sint-Ralindesdag
verdwenen van het toneel. De
gidsen werden niet eens meer
over hun patroonheilige onder-
richt.
Dat betekende niet dat het
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EN 
AFRIKAAN

SE DANS

's Morgens werkt Janine Wiehager (33) in
de Venlose tomatenkas van haar echtge-
noot, maar de middag en de avond zijn
voor haar passies Afrikaanse muziek en
Afrikaanse dans: "Het komt echter steeds
vaker voor dat ook de ochtenden besteed
worden aan de dans en de muziek uit
Afrika, met name door de workshops die
we als dansen percussiegroep Foté Idon
geven op scholen in de wijde omtrek. 
We verzorgen daar presentaties, soms 
binnen een themaweek of binnen een 
project. In principe gaat het om dans-
lessen vanaf groep een, dus voor kinderen
vanaf vier jaar, tot en met middelbare
scholieren en zelfs volwassenen. 
Bij kinderen kies ik voor een verhaalvorm,
Afrikaanse sprookjes die ze dan al dan-
send verbeelden. Verhalen over de zoon
van het dorpshoofd of over de jongens van
het dorp die gaan vissen. Of over de meis-
jes die water gaan halen of de was doen.
Soms wil een school dat je twee uurtjes
met de kinderen bezig gaat maar het gaat
ook wel eens om een hele dag of enige
weken. 
Hier in Venlo bij De Opstap hebben we
gewerkt met alle acht groepen waar we
twee weken mee geoefend hebben. Dan
praat je ook over kleding en versieringen
en allerlei attributen, die we trouwens zelf
meebrengen. Dat heeft geresulteerd in een
presentatie op school voor ouders, familie
en vrienden. Als men dat op prijs stelt
ondersteunen we zo'n project met video,
met foto's en met verhalen; we knutselen
samen met de jeugd de sieraden in elkaar,

maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om
de muziek en de dans."

Wat heb jij met Afrikaanse
dans?

"Vooral de energie, de kracht en het vuur,
de levensvreugde, de pure levensvreugde
die eruit spreekt. Het is niet dat ingetoge-
ne van onze cultuur; het is heel uit-
bundig. Je mag je helemaal laten gaan. 
Feest. Zorgen, remmingen, frustraties,
complexen die je misschien hebt, bij het
dansen vallen ze van je af. Als ik dans,
dan is de dans op dat moment mijn
wereld. De rest is er dan niet. Je komt in
een bepaalde roes. Hoe beter de muziek is,
hoe beter je ook gaat dansen. 
De muzikant is voor een groot deel ver-
antwoordelijk voor hoe de dans eruit ziet.
Als je naar een concert gaat van
Afrikaanse muziek en je waardeert de
muziek, dan spring je het podium op om
een solo te dansen. Dat doe ik dan ook
bijna altijd, ze verwachten het ook van
me. Er is iemand die me kent en die roept
me dan het podium op. Op zo'n moment
dans je op muziek van beroemde musici
en ik voel dat mijn dansen dan beter
wordt en de mensen die me kennen zien
dat ook. Er is dus een sterke wisselwerking
tussen de muziek en de dans. Het is niet
zo dat je zomaar even het podium
opspringt en danst op de muziek die ze
toevallig spelen; nee, de muzikant moet
goed kijken naar je dansen en daar dan
op inspelen. Met zijn muziek." 

Door Koen Eykhout
Fotografie Lé Giesen

Janine Wiehager
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SERIEUS BEZIG ZIJN 

MET HUMOR!

“Als het maar leuk is!” Zo
werkt dat niet. Natuurlijk, een
act moet bij het publiek de
suggestie oproepen dat het
allemaal ter plekke ontstaat.
Dat je inspeelt op een zoge-
naamd toevallige gebeurtenis
op het podium. Maar daar
gaat wel het een en ander aan
vooraf. Een los idee, geboren
op de fiets naar het werk. Een
grap, een woordspeling. Aan
de keukentafel bij de repetitie
worden ze gewikt en gewo-
gen. Van de dertig vallen er 29
af, omdat het bij de grap en de
woordspeling blijft. Rond het
overgebleven idee wordt door
gefantaseerd. Een rolverde-
ling gemaakt. In de kelder met
zaag, hamer en lijmtangen een
attribuut in elkaar geknutseld.
Op minidisk geluiden opgeno-
men. Pasjes uitgemeten. Aan-
rechtblok is zaalzijde. 
Reactie van het publiek!? Bij-
schaven. Het nummer moet
groeien. En dan... eindelijk
tevreden.

Serieus bezig zijn met humor!

Natuurlijk is het heerlijk om
een lach op iemands gezicht
te toveren. Schouderklopjes
te krijgen van de organisatie.
Applaus te vangen. 
Maar dan die reactie van een
wat oudere heer na een
theatervoorstelling: “We heb-
ben een vriendin eindelijk, ja-
ren na het overlijden van haar
man, weer eens mee uit kun-
nen nemen. Na al die jaren
gelukkig weer eens uitbundig
zien lachen.” Daar word je stil
van.

Serieus bezig zijn met humor!

De clown, de simpele van
geest. In de rolverdeling dege-
ne die het allemaal niet door-

heeft. Die het allemaal over-
komt. Weerloos overgeleverd
aan de streken van de andere
twee. Denkt er niet meer bij
na. Zit in je rol. Tot je plotse-
ling op het podium van een
tehuis voor geestelijk minder
begaafden staat. Je kijkt de
zaal in, er klinken ongecon-
troleerde kreten. Luidkeelse
reacties op alles wat zich op
het podium afspeelt. Ze spe-
len mee. De grens tussen per-
sonage en publiek wordt lang-
zaam flinterdun. Act afgelo-
pen. Luid applaus en lachende
blije gezichten in de zaal.

Serieus bezig zijn met humor!

Carnavalszitting. Deinende
mensenmassa, zingende men-
sen en bladen vol bier. Aan de
zaaldeur wachten op de aan-
kondiging. Door het midden
van de zaal naar voren. Ver-
wachtingsvol publiek. “Je kunt
lachen met die drie.” Het
orkest blaast je het podium
op. Dan wordt het stil in de
zaal en ga je van start. Dat zit
goed. De zaal reageert op
alles. “Zugabe, zugabe!”
De theatervoorstelling. Een
stiekeme kijk door een spleet
van het doek. De zaal vult
zich. Die heerlijke theater-
sfeer. De lichten dimmen.
Liedjes, sketches. Applaus
houdt lekker lang aan. In de
foyer komen de reacties als
een warme deken over je
heen.

Serieus bezig zijn met humor!

Verpleegtehuis. Zaaldeur
zwaait open naar ziekenhuis-
bedden, beugels, looprekken,
infusen. Ingetogen wandelen
we naar het podium. Gerim-
pelde kopjes met gesloten
ogen. Een kwart van de zaal
slaapt al zo te zien. Vol vuur
brengen we ons programma.
Zacht geklap en gemompel na

een act. De verpleegsters
lachen. Klaar. Terug door de
zaal. De helft slaapt, we wui-
ven naar iedereen.
Serieus bezig zijn met humor!



En Afrika zelf?

"Laatst had ik het er met mijn moeder
over en die zei dat ik als klein kind altijd
al met een zwarte pop liep te slepen. 
Ik wilde per se een zwarte pop hebben. 
Ze zegt: als je in reïncarnatie gelooft, dan
woont er een Afrikaan in jou. Hoe dat
komt weet ik niet. Dat zit in mijn hart.
Mensen noemen me een ’Witte Afrikaan’.
Maar waar dat vandaan komt? Ik zou
niet in Guinee willen wonen, daarvoor
ben ik te veel Nederlander, maar als ik de
vliegtuigtrap afloop in Conakry, de hoofd-
stad van Guinee, waar mijn dans en
muziek vandaan komen, dan heb ik het
gevoel dat ik thuiskom. Dat is heel raar.
Natuurlijk heb ik daar last van de hitte,
net als iedereen. Het kost me minstens
twee weken om daar aan te wennen. En
waar ik waarschijnlijk nooit aan zal wen-
nen, dat is het Afrikaanse eten. Toen ik in
1999 in Guinee was, woonde ik vier
weken bij tamelijk arme mensen aan de
kust. Dus aten we elke dag rijst met vis.

Ik werd er gek van. Alleen al de gedachte
dat we die dag weer rijst met vis zouden
eten maakte me wild. 
Ik ben dat jaar in mijn eentje naar Afrika
gegaan. Ik wilde me bijscholen in mijn
muziek en mijn dans. Iemand hier in 
Nederland had me verwezen naar het
huis van zijn moeder in Guinee. 
Zijn broer en zijn beste vriend hebben
zich daar toen over me ontfermd. Dat
was maar goed ook. Zoiets simpels als
een kaart van het land of een plattegrond,
of boekjes of brochures, die bleken er niet
te zijn. Alles is daar mondeling. In dat
deel van Afrika is negentig procent van de
mensen analfabeet. 
Na drie dagen zoeken vonden we een
soort VVV-kantoor, helemaal leeg, maar
met een directeur die ineens wel beschikte
over een kaart. Toen ik hem vroeg of ik
die kon kopen, bleek dat niet te kunnen.
En ook een boek over Guinee dat hij in
zijn hand hield was niet te koop. Dus die
twee jongens had ik echt heel hard nodig."

Hoe is dat met concerten in
Guinee? Is er een schouwburg?

Is er een theater met een 
regulier programma?

"Er is inderdaad een Stadsschouwburg in
Conakry. Ik ben daar naar een voorstel-
ling geweest van het Nationaal Ballet.
Maar de meeste concerten vinden plaats
op straat. In de stad zoemt dan het
gerucht rond dat er daar of daar, op de
een of andere straathoek, 's avonds een
feest zal zijn, bijvoorbeeld een doundoum-
bafeest. Da's een speciaal soort ritme dat
ze dan spelen. Op straat zetten ze wat
houten bankjes neer om het ver-keer tegen
te houden. De muzikanten installeren
zich, de vrouwen komen met emmers
water om de aarde nat te maken, omdat
die anders te stoffig is, iedereen uit de
buurt gaat er in een kring omheen staan
en als je mee wil dansen, dan doe je dat,
middenin de kring. Je bent heus niet de
enige danssolist, dus iemand regelt met
een twijgje wie er aan de beurt is en wie
volgens hem lang genoeg gedanst heeft.
Als danser draag je een stukje vitrage in je
hand dat je als een estafettestokje door-
geeft aan de volgende. Het geld dat je als
danseres in de hand geduwd krijgt, geef je
aan de muzikanten."

Heb je er wat geleerd? Nieuwe
dansen? Nieuwe muziek?

"Toen ik na enige dagen wat geacclimati-
seerd was, ben ik naar repetities van twee
balletten geweest, het Nationaal Ballet en
het Djoliba-ballet, dat zijn de twee grote
balletgroepen van het land. Met behulp
van een namenlijst van die kennis uit
Nederland ben ik gaan kijken of er een
danser of danseres bij was aan wie ik iets
zou hebben. Na afloop van de repetitie
heb ik een danser aangesproken om
afspraken te maken over de lessen, de
duur ervan, de prijs en dat soort dingen.
Ik had geluk, zijn vriendin danste ook in
dat ballet en was meestal aanwezig bij de
les, zodat ik van haar ook veel tips kreeg

en aanwijzingen. Elke dag kreeg ik twee
uur les. Helaas op het heetst van de dag,
vijfendertig graden Celsius en zeer voch-
tig. En dan dansen, dat viel niet altijd
mee. Maar ik heb er ontzettend veel
geleerd. Sowieso nieuwe passen en nieuwe
dansen, maar vooral leer je de snelheid
van de dans. Het ballet van Guinee heeft
een ongekende snelheid. Het tempo ligt
veel hoger dan normaal. Hoger ook dan

bij de muziekgroepen die op straat spelen.
Ook je houding wordt een stuk beter.
Vooral door veel te kijken naar de dan-
sers en danseressen. Hoe bewegen ze zich?
Hoe lopen ze? Hoe is hun houding?
Bovendien waren ze zeer kritisch. Elke les
begon met een dans van mij, om te kijken
of ik eigenlijk wel iets bijgeleerd had.
Doordat ze in het begin hadden gezien
dat ik al wat kon, waren hun verwach-
tingen van mijn vorderingen hooggespan-
nen. Voor mij was het steeds een kwestie
van goed naar ze kijken en nadoen wat
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zij doen. Ze tellen niet bij de muziek of
bij hun passen, wat wij wel vaak doen.
Als ik eens vroeg op welke tel ze nu deze
of gene pas zetten, zeiden ze simpelweg
'regarder' of 'faire comme ça'. Doe nou
maar gewoon wat ik doe, snap je? Niet
zeuren, begrijp je? Ik moest het maar
meteen goed doen. De eerste dagen werd
ik er soms moedeloos van. Later werden
we goede vrienden. En heb ik waanzinnig
veel van ze geleerd."

Hoe zit het dansen in de cultuur
in Guinee?

"Dat is belangrijk natuurlijk. Want je
leert niet alleen van het dansen an sich.
Je leert gewoon door daar te zijn en met
de mensen om te gaan. De eet- en drink-
gewoontes, hun wonen en leven, hoe ze
met elkaar omgaan. Boven alles moet je
altijd respect hebben voor hun tradities.
Een dans is meer dan het zetten van een
aantal pasjes. Waar Afrikanen zich aan
ergeren is dat als blanken lesgeven in
Afrikaanse dans, dat ze zich dan vaak 
'bezondigen' aan een dans met een voo-
doo en fetisj-achtige impact, die niet past
bij het ritme dat ze erbij spelen. Zelfs de

dansers van het Nationaal Ballet van
Guinee dansen die niet. En ik natuurlijk
ook niet. Die traditie moet je respecteren.
Daar moet je van afblijven. Voor
Afrikanen is het een doorn in het oog dat
heel Nederland evenzo vrolijk toch die
rituele dans danst. Niet elke dans is ech-
ter zo zwaar beladen. De doundoumba-
dans waar we het al over hadden is bij-
voorbeeld een traditionele dans voor de
mannen om te laten zien hoe sterk ze
zijn. Tegenwoordig wordt hij trouwens ook
door vrouwen gedanst, maar dan wel op
een mannelijke, krachtige manier, ze
mogen hem niet al te vrouwelijk doen."

Vooroordelen en 
Afrikaanse dans, Janine?

"Jazeker. Allereerst stoort het de Afrikaan
dat in Europa soms maar wat aangetrom-
meld wordt. Men combineert ritmes die
niets met elkaar hebben en danst er dan
maar wat bij. En mensen hier denken
dat een trommel een trommel is, maakt
verder niet uit. Men doet soms wat deni-
grerend over Afrikaanse dans en muziek.
Natuurlijk kun je vrij snel een ritme leren
spelen, maar het gaat er niet om wat je
doet, maar hoe je het doet. De vorm telt.
Niet dat wat je speelt, maar hoe je het
speelt. Daar gaat het om. Guinese percus-
siemuziek is complex. Die zit nogal inge-
wikkeld in elkaar. Het zijn poly-ritmes.
Vijf muzikanten kunnen alle vijf een
ritme spelen, een verschillend ritme, maar
samen komt het toch tot een lied, tot een
melodie. Je moet goed kunnen luisteren
naar elkaar en de techniek volmaakt
beheersen, anders krijg je een lelijke brij.
Als mensen hier zeggen 'ik vind het gewel-
dig om op die trommel te slaan, daar kan
ik me helemaal in uitleven', dan mag dat
van mij, maar dan ben je met iets anders
bezig dan wanneer je je echt bezighoudt
met West-Afrikaanse muziek. En je mag
gerust als hobbyist allerlei ritmes tromme-
len van mij, maar roep jezelf dan niet
meteen uit tot kenner van de Afrikaanse
muziek."

Venlo en de Afrikaanse muziek?
Lukt dat?

"Noord-Limburg is een beetje een eiland
wat dat betreft, maar dat is makkelijk te
verklaren. De meeste Guinese Afrikanen
in Nederland wonen nu eenmaal in de
Randstad. Die wonen niet hier maar in
het Westen. En ik ben niet zo'n groteste-
denmens, dus zal ik niet gauw verhuizen
naar het Westen. Bovendien woont hier
mijn familie en heb ik hier mijn bestaan.
Maar ik doe al jaren mijn best om in dit
deel van Nederland iets op te bouwen. 
In Venlo ben ik destijds begonnen in
bewegingscentrum Shambala in de
Sinselveldstraat, met lesgeven en cursus-
sen Afrikaanse muziek en dans. Op aan-
raden van mijn muzikanten ben ik dat
gaan professionaliseren. Ik gaf les in
Maastricht, Roermond en Venlo. 
Maastricht was te ver weg in verhouding
tot de vergoeding die ertegenover stond. 

De Venlose muziekschool was destijds een
dooie boel; dans spoorde niet met wat de
directie wilde. Er was geen medewerking.
Integendeel. Alle dans is daar toen ver-
trokken. Wij ook. Naar het Ald Weishoes
waar het wel lukte, mede dankzij de
ondersteuning van de voortreffelijke vrij-
willigers daar. 
In Roermond geef ik nog altijd les in het
Centrum voor de Kunsten. En zoals
gezegd, we komen steeds vaker op scholen
waar we meestal met zijn drieën de lessen
verzorgen: de muzikanten Patty Bellel en
Ruud Bruil en ik als danseres/muzikant.

We noemen ons Foté Idon, 'Idon' is
malinke-taal voor 'dans' en 'Foté' is sous-
sou-taal voor 'blanke'. Het zijn de twee
belangrijkste talen van Guinee. Voor voor-
stellingen buiten de les om treden we met
de veel grotere groep Idon! op. Dan tel je
zeven danseressen. Ik doe dan tevens de
choreografie. Heel traditioneel: met een
schetsboek zet ik thuis stap voor stap en
pas na pas op papier. 

Dit jaar wonnen we maar liefst twee 
prijzen op het prestigieuze festival 
Bang The Drums 2001 in Rotterdam: 
de prijs voor de beste groep en ze vonden
mij de beste solist op de djembé
(Afrikaanse trommel, red.). Ik hoop dat
mijn lichaam het toelaat nog lang te 
kunnen blijven dansen op het huidige 
niveau. Het is toch een soort topsport."
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Het begrip 'energie' is afkomstig van het Grieks-Latijnse woord energia. De letterlijke
vertaling van dit woord is 'arbeidsvermogen'. Omdat onze voorvaderen regelmatig
met de beperkingen van de menselijke spierkracht werden geconfronteerd, waren ze
vanaf het begin van de mensheid bezig met het uitvinden en gebruiken van mechani-
sche middelen waarmee de spierkracht aanzienlijk versterkt kon worden. Deze in eer-
ste instantie bescheiden middelen werden naargelang de behoefte zich voordeed
gezocht en gebruikt, om eerst later als gebruiksvoorwerp een vaste plaats in de
gemeenschap te krijgen. Ook leerden onze voorvaderen gebruik te maken van de
spierkracht van dieren, voornamelijk om het zware werk te verrichten. Later werden
ook natuurlijke energiebronnen toegepast zoals water en wind, waardoor er al een
zekere vorm van automatisering kon ontstaan.
In Venlo was het niet anders, met dat verschil, dat veel kennis overgebracht werd door
volkeren die afkomstig waren uit (hoog-)ontwikkelde beschavingen die al duizenden
jaren evolutie achter de rug hadden. Denken wij aan de Romeinen die zich in onze stre-
ken vestigden en hun technische vaardigheden meebrachten en deze ook hier toepas-
ten. In ieder geval werd ook in onze omgeving al eeuwenlang de energie van de twee
elementen gebruikt waaraan zelden of nooit gebrek was: wind en water.
Deze elementen werden gebruikt om molenstenen, zagen en andere gereedschappen
aan te drijven, waardoor er producten gemaakt konden worden voor eigen gebruik en
handelsdoeleinden. Veel informatie over de vroegste Venlose molens is er niet nagela-
ten, maar omdat er voldoende waterlopen waren die van het oostelijk hoogterras hun
weg naar de Maas vonden, bestonden er al vroeg enkele watermolens. Er waren ook
de nodige windmolens. In de stadsrekeningen anno 1370-71, (vertaald uit het Latijn
door H.J.M. de Groot), komen de volgende uitgaven voor die betrekking hebben op
Venlose molenaars uit die tijd. 

AAN GUBBELIJN SUEPKEN EN THEO RACINT VANWEGE HET FEIT DAT HUN MOLEN

WERKLOOS STAAT: TIEN POND VET =  4 MARK 4 PENNINGEN.

VOOR HET GRAAFWERK AAN DE OEVER DIE AFLOOPT VANAF DE MOLEN VAN HENDRIK

VAN LOM: 4 GROTEN.

AAN MENS EN JOHANNES BILLE VOOR HET GRAVEN VAN DE GRACHT BIJ DE DISTELMOLEN :
2 GROTEN, 8 PENNINGEN.

AAN HENDRIK VAN LOM VOOR ZIJN MOLEN:  16 GROTEN.

Of het hier om water en/of windmolens gaat is niet duidelijk, maar er werd tijdens het
prille bestaan van Venlo in ieder geval al met waterenergie en waarschijnlijk ook al met
windenergie gemalen. 

VENLO 
EN DE ENERGIE
DOOR  FRANS  L INDERS

IN VENLO

WERD AL VROEG

GEBRUIK GEMAAKT

VAN DIVERSE

SOORTEN ENERGIE

OM KLUSSEN TE

KLAREN ALS HET

MALEN VAN MEEL.

WIND EN WATER

WAREN DE

EERSTE ENERGIE-

LEVERANCIERS.

LATER KWAMEN

DAAR VELE

ANDEREN BIJ. 

EEN HISTORISCHE

TERUGBLIK OP HET

ENERGIEGEBRUIK

IN VENLO EN

OMGEVING.
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Zoals wel vaker gaan Koen,
Tilly, Ruud en ik na de maart-
se redactievergadering van
De Buun naar het café om het
cultureel klimaat te bespre-
ken en ander dagelijks leed
weg te spoelen. Die avond is
het moyenne aan de hoge
kant, hetgeen al gauw een
langdurig bezoek aan het toi-
let noodzakelijk maakt.
Terwijl ik rustig mijn blaas
ledig en nog eens onze cultu-
rele bespiegelingen overpeins
word ik opgeschrikt door
gerammel aan de deurklink.
Gelukkig, het haakje zit erop;
niets is gênanter dan gestoord
te worden bij de particuliere
besognes op het privaat.
“Bezet”, roep ik ten over-
vloede.
“Dat weet ik ook wel”, ant-
woordt een doorrookte stem
net zo overbodig.
Ik hoor nog wat geschuifel,
registreer dat het zich niet
verwijdert, en inderdaad: “Hoe
is het met E?”
Dit is dus O, besef ik onmid-
dellijk. O ging met E ruim
voor ik met E een korte affai-
re had. Zij had mij veel over
hem verteld, over zijn moyen-
ne dat gewoonlijk hoger lag
dan dat van mij vanavond,
over haar behoefte hem te
redden en de mislukking van
dat project. Ik had O nooit
gezien, maar weet nu dat hij
degene moet zijn, die mij 
het laatste halfuur voor mijn 
toiletgang ondoorgrondelijk
heeft zitten aanstaren. Een
lichte onrust bevangt me.
Fysiek verwacht ik geen pro-
blemen, maar ik moet er niet
aan denken om als twee aan-
geschoten mannen over de-
zelfde ex te moeten praten.
Hoe zou het met E zijn trou-
wens?
“Ik weet het niet”, antwoord
ik naar waarheid.
“Jullie gaan toch met elkaar?”,
dringt hij aan.

“Al lang niet meer.”
“Ik ben O”, verduidelijkt hij.
“We hebben jaren samenge-
woond. E is een fantastische
vrouw.”
“O”, mompel ik en besluit het
daar verder bij te laten. 
Terwijl mijn blaas nog steeds
de tijd neemt, laat ik de korte
tijd met E nog eens aan me
voorbijgaan. Niet de storm-
achtige liefde die met blind-
heid slaat en waarvoor je
door het vuur gaat. Meer iets
innigs samen, dat mocht kie-
men en groeien; uit de traag-
ste eikels worden de duizend-
jarigste eiken geboren. E had
minder tijd. Of ze voelde het
anders. In elk geval moest ik
binnen de kortste keren aller-
lei relatiegedrag vertonen en
daarvoor had ik eerder net
iets teveel beschadiging opge-
lopen. E zag dat niet. Nee, bij
nader inzien vond ik haar niet
fantastisch, maar wat zal ik
dat O aan de neus hangen?
Trouwens, hij zal inmiddels
wel terug zijn naar de bar.
“Zit je soms te kakken?”,
informeert hij. “Het duurt zo
lang.”
De eerdere onrust slaat om in
paniek. Zit het haakje nog
goed? Is er een nooduitgang?
Of moet ik dan werkelijk op
het privaat met iemand pra-
ten over intieme zaken als
vrouwen en ontlasting?
Waarom heb ik nooit geleerd
dergelijke mensen van me af
te houden? Is cafégeweld per
definitie zinloos? Drink ik te
veel? Ben ik hier vijftig voor
geworden?
“Neuuu,” doe ik vaag “al dat
bier, weet je.”
O mompelt geluiden van her-
kenning en stommelt weg:
“We hebben het er nog wel
over.”

Als ik minuten later in het café
terugkeer, is O met een stam-
gast aan de praat. Haastig

sluip ik weg naar mijn hoekje.
Ruud kijkt me onderzoekend
aan: “Wie was dat? Je gezicht
is een en al walging.”
“Laat maar,” weer ik af, “een
vage bekende. Het doet er
niet toe. Zullen we afreke-
nen? Ik heb behoefte aan fris-
se lucht. Trouwens, het is
bedtijd.”
Gelukkig, niemand dringt aan.
Buiten kijk ik schichtig om.
Nee, O volgt me niet. Maar ik
voel me bezoedeld; thuisge-
komen loop ik regelrecht naar
de douche en draai hem voluit
open.
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"GRAANEN GEMALEN TWALF HONDERT MUDDEN.
OLIJ GESLAGEN 1300 LITERS.
VERFHOUT GEMALEN TWALF DUIZENT POND NEDERL.
EEN WERKMAN. VENLO DEN 20 APRIL 1843."

PH. MICHELS.

"GRANEN GEMALEN 1560 MUDDEN.
GEDURENDE HET JAAR 1842.
EEN WERKMAN. VENLO, DEN 20 APRIL 1843."

J. ENGELS.

"W.J. ANDRIESSEN HEEFT GEMALEN 1368 MUDDE

HET TARWE ROGGE EN MOUD, IN HET JAAR 1842."

"ONDERGETEKENDE VERKLAARD GEDURENDE

JAAR 1842 TE HEBBEN GEMALEN 920 MUDDE

MOUT. BEWERKT MET EEN KNECHT EN EEN PAARD

IN EEN EN EEN HALF UUR PER DAG."

VENLO, 18 APRIL 1843
J.A. VERZIJL

"JAAR 1842 GELEVERD DOOR M. MICHELS VENLO

RAAP, KINKE EN LIJNOLIJ 18000 LITER
SCHERMS GEMALEN 75000 KILO
TRAS VERKOGT 250 MUDDEN"
VENLO, DEN 15 APRIL 1843

M. MICHELS

Onder de gemalen producten van bovengenoemde molenaars bevinden zich enkele
namen die enige toelichting behoeven. Verfhout bestond uit houtsoorten die kleurstof-
fen bevatten waarmee men verf maakte. Door deze houtsoorten tot poeder te malen
kwam de desbetreffende kleur vrij. Men gebruikte onder meer blauwhout (campèche-
hout) uit Mexico, geelhout, fisethout, en quercitronbast uit India. Deze kleurstoffen
werden met lijnolie vermengd tot de gewenste verfdikte. Er is nog maar één verfmo-
len in de wereld die nog actief is. Het is De Kat die aan De Zaanse Schans ligt. Met
kinke of kinkee  werd olie bedoeld die gebruikt werd in de zogenoemde quinquet-olie-
lampen. Lampen, die genoemd waren naar de fabrikant die ze verhandelde. Tras was
een metselspecie die gemaakt werd uit gemalen tufsteen. De naam terrazzo  klinkt ons
bekender in de oren. Hij is afkomstig van het Latijnse woord terra.
De belangrijkste producten waren natuurlijk meel en olie. Het meel werd vroeger in
grote grote hoeveelheden aan het nabijgelegen Pruissen verkocht, en was dus voor
Venlo een belangrijk exportproduct. In 1875 moest deze handel gestaakt worden omdat
onze oosterburen de invoerrechten verhoogden, maar ook omdat er concurrentie was
van goedkoop Amerikaans meel. Een aantal molenaars werd daardoor gedwongen om
het bedrijf te sluiten.
Dan waren er molens die uit oliehoudend zaad de onmisbare olie persten. Niet alleen
om te bakken en te braden, maar vooral ook om de Venlose olielampen aan het bran-
den te houden. Ook waren er de zogenoemde vol- of walkmolens. Deze waren inge-
richt om haren of wolresten zodanig te stampen dat er vervilting optrad. De te walken
of te vollen materialen werden in vaten geperst en met een zogenoemde walkhamer
bewerkt. Vilt werd voornamelijk gebruikt bij de vervaardiging van hoeden of vloer-
kleden. Ook kon dit type molen worden gebruikt bij het leerlooien en zelfs bij het men-

WELKE MOLENS WAREN ER IN VENLO? 

Uit vroegere naspeuringen in oude schepenbrieven en stadsrekeningen is gebleken,
dat reeds in de eerste helft van de dertiende eeuw, binnen en buiten de stadsmuren of
stadswallen, molens bestonden. De molens die buiten de stad lagen waren in roerige
tijden onbeschermd en liepen daardoor kans op verwoesting, en dat gebeurde dan ook
zo nu en dan. De bekende Onderste en Bovenste houtzaagmolens werden bijvoorbeeld
meerdere malen om onbekende redenen in brand gestoken door graaf Herman van
den Berg. Zij werden echter steeds herbouwd, wat zeker de moeite waard was gezien
hun gunstige ligging tussen de bossen die rijk aan zaaghout waren en waterrijke beken
die voor voldoende aandrijfkracht zorgden.
De molenaarsfamilie Michels die vanaf de zeventiende eeuw de Onderste Molen
afwisselend in bezit had, stopte rond 1932 met het malen van graan waarop zij na vele
jaren houtzagen was overgestapt. Zij zocht naar lucratievere bezigheden in de plaats
van het zware molenaarsberoep. Zij bouwde en exploiteerde vanaf 1934 het op nage-
noeg dezelfde plek gelegen strandbad De Onderste Molen, dat tot verdriet en onder
protest van een groot deel van de Venlose bevolking in 1992 afgebroken werd. Ook de
prachtig gelegen Bovenste Molen werd in de twintigste eeuw een geliefde uitspanning,
waar menig Venlose gezin jarenlang zijn zomers doorbracht. 

Hoewel er in en rond Venlo ooit minstens 26 molens in bedrijf moeten zijn geweest, is
het zeker dat in 1696 de volgende tien molens actief waren:

Deze tien molens hadden voldoende capaciteit om Venlo inclusief het garnizoen te
voorzien van alle producten die door watermolens gemaakt konden worden en, zoals
we straks zullen zien, dat waren er nogal wat. 

Een verzoek in 1696 van Baron van Nerysche, Heer van Macken, om ten behoeve van
het garnizoen twee windmolens te mogen bouwen, werd daarom door het stadsbe-
stuur afgewezen. Wind en water leverden in vroegere tijden trouwens, naargelang de
ligging van dorp of stad, de energie waarvan de hele gemeenschap gebruik kon
maken. Vandaar dat zelfs het kleinste dorp wel een eigen water- of windmolen bezat. 
Rond 1800 waren er in Venlo ook zogenoemde rosmolens, waarbij door een in het rond
lopend paard een stelsel van kamwielen in beweging werd gebracht, dat op zijn beurt
via een verticale as de molenstenen aandreef. Door al die molens ontstond een com-
plete industrie. Toen echter de graanteelt in het begin van de vorige eeuw plaats moest
maken voor de lucratievere tuinbouwproducten liep het aantal molens sterk terug. Om
een indruk te geven van de producten en ook van de hoeveelheden die de molenaars
vermaalden, volgen hiernaast enkele gegevens die ontleend zijn aan productieopgaven
die de molenaars in 1843 aan het stadsbestuur overhandigden. (letterlijke tekst):

MOLEN MOLENAAR

PICARDIEMOLEN CORNELIS DEMKENS

HELMOLEN JOHANNES PEETERS
MONNIKENMOLEN GOOSJE GEELEN

WEZENMOLEN HENDRIK GUBBELS

SPANJAARDSMOLEN HERMAN GEETSELS

HOOGMOLEN GERRIT HAENEN

BOVENSTE HOUTMOLEN GERARD HOLTHUYSSEN

ONDERSTE HOUTMOLEN WILLEM ENGELEN
ITALIËMOLEN ANTOON THEUNISSEN
PANHUISMOLEN MATHIAS OP MUYZENMOLEN

De molen van Peeters aan
de Molenstraat.

Snel stromend water 
als energiebron voor 
de watermolens. 
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gen van kleisoorten. Belangrijk waren ook de zaagmolens die echter in eerste instantie
alleen balken en vrij dikke planken konden zagen. Toen later de zaagtechniek verbe-
terde en verfijnde, konden er ook dunnere planken gezaagd worden. Hierdoor werd
het onder meer mogelijk om lichtere en dus ook goedkopere meubels te maken. De
molenaars die hun molens zelf moesten onderhouden, waren meestal ook uitstekende
timmerlieden. Zij werden daarom regelmatig voor allerlei timmerwerken ingehuurd. 

STOOMENERGIE  

De technische ontwikkelingen stonden echter niet stil en ook in Venlo dienden zich
nieuwe energiebronnen aan. Een ervan was de stoomkracht die door de Engelsman
James Watt gebruikt werd om een door hem gebouwde stoommachine aan te drijven.
In 1769 verkreeg hij op zijn uitvinding patent. Deze nieuwe energie leidde tot een alge-
hele omwenteling in de economische en maatschappelijke orde, de Industriële
Revolutie. Het duurde echter nog tot 1807 voordat de Amerikaan Robert Fulton er in
slaagde de stoommachine in een schip te bouwen. Echter wel met succes want de eer-
ste stoom-raderboot voer in hetzelfde jaar nog op de Hudson in New York. 
Venlo moest nog even geduld hebben voordat de zeilboten die de verbinding met
Rotterdam onderhielden vervangen konden worden door modernere en snellere
stoomboten. In het jaar 1842 was het zover. De eerste raderstoomboot kondigde zijn
aankomst aan met schrille tonen van de stoomfluit en met in het water slaande rade-
ren. Intussen hijgend en puffend zwarte rook uit zijn schoorsteen brakend. De stuipen
op het lijf gejaagde stadsbewoners stonden rijen dik op de kade en bekeken met
gemengde gevoelens het tumult. Het schip meerde af ter hoogte van de Maaspoort. In
stadsbericht nr. 6 van 1845 verscheen de volgende advertentie van de rederij P. J. Berger
te Venlo:  

In het Venloosch Weekblad
van 1863 stonden de
bekendmakingen van het
onteigenen van de grond
voor de aanleg van de eerste
spoorlijnen. 
Daarnaast stonden de aan-
kondigingen van de vertrek-
tijden van de stoomboten.
Ook waren er nog de rijtui-
gen en wagendiensten die
voor vervoer zorgden.



werd de spoorlijn Maastricht - Venlo geopend, waarover stoomtreinen reden. De
spoorlijn Venlo - Helmond en Venlo - Nijmegen volgden. Met de opening van de lijn
Venlo - Viersen in 1866 kreeg Venlo ook aansluiting op het internationale spoorwegnet,
waardoor Venlo ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van het goederentransport
kreeg. Dit alles als gevolg van de uitvinding van de Engelsman George Stephenson,
die in 1814 de eerste bruikbare stoomlocomotief bouwde. De reuk van stoom en kolen-
damp werd nu ook een bekende geur in de Venlose binnenstad. 
De Cöln-Mindener spoorweg van Venlo naar Straelen kreeg zelfs een afzonderlijk
emplacement langs de Deken van Oppensingel (in die tijd Hamburgersingel).  
De spoorrails liepen dwars over de Keulsepoort naar het terrein, waar nu het
Julianapark ligt. Voor iedere trein moesten bij de Keulsepoort de spoorbomen dicht
gedraaid worden. Het verkeer, dat in die tijd nog geen naam mocht hebben, wachtte
geduldig maar geboeid tot het puffende monster met zijn aanhangende wagons gepas-
seerd was. Toen er nog geen slagbomen waren liep een spoorwegambtenaar met een
rode vlag of een bel in de hand vóór de locomotief uit. De oude stoomlocomotieven
trokken veel bekijks en dat was niet vreemd, want deze schijnbaar levende monsters
werden door de nonchalant uit het raampje leunende machinist met één hand in toom
gehouden. 

Er verschenen hele collecties stoommachines. Er kwamen stoomwalsen en verplaats-
bare stoommachines die op locatie diverse landbouwwerktuigen aandreven. Later ver-
schenen ook stoomgemalen en stoomturbines. Men sprak zelfs over  'eine stoumfiets',
hiermee tevens de intussen uitgevonden (benzine) motorfiets een naam gevend. 
Een van de eerste stoommachines met machinale kerfbanken werd door de tabaksker-
verij Kreykamp in Tegelen in 1881 gekocht als vervanging voor het handmatig tabaks-
kerven. De in 1889 opgerichte Pope's Draad- en Lampenfabriek, een van de eerste
fabrieken die zich na het afbreken van de stadsmuren buiten de stad vestigde, kocht in
1908 voor veel geld een stoomlocomobiel die niet alleen machines via drijfriemen aan-
dreef, maar ook via een dynamo elektriciteit kon opwekken. Stoom was echter in die
tijd nog de basis van alle energie. Het stond vrij modern: 'Eerste Stoommaalderij' of
'Stoomzagerij'. In advertenties en opschriften werd dit als extra aanbeveling gebruikt.
Zelfs op de kermis verscheen de populaire stoomcarrousel van Janvier.

In 1849 opende Bon-
homme & Seydlitz een
vaste stoombootdienst
van Venlo naar Luik,
zodat het traject Rotter-
dam - Luik per stoomboot
een feit was.

Om een idee van de reis-
tijd te geven: de reis van
Venlo naar Rotterdam per
stoomboot duurde onge-
veer twee dagen. Vanaf
die tijd werd ook in Venlo
de stoomenergie meer en
meer toegepast. Toch had
de Gemeente Venlo al in
1839 een verzoek van een
zekere Desiré Tassin uit
Luik ontvangen. Tassin
vroeg toestemming om op
de Helschrikselstraat te
mogen vestigen:

"1E EEN WERKTUIGHUIS

OM STOOMMACHINEN EN

ANDERE MECANISCHE

WERKTUIGEN TE VERVAAR-
DIGEN

2E EENE IJZERGIETERIJ

WAARVAN HET PLAN TER

INZAGE VAN EEN IEDER

TER STADT SECRETARIJ

AANWEZIG IS."

De commissie die het ver-
zoek aan de gemeenteraad
moest beoordelen, wees
uiteindelijk het verzoek af
omdat de beoogde locatie
te dicht bij de bebouwing
en bovendien gevaarlijk
dicht bij een militaire
kruittoren lag. Zoals ge-
bruikelijk was had de
stadsbode het verzoek op
de daarvoor bestemde
plaatsen opgehangen. Als
gevolg daarvan kwamen
er ook nog protesten van
de Venlose bevolking bin-
nen.  De verdere opmars
van de stoomenergie was
echter niet te stuiten, want
op 21 november 1865

In 1839 kreeg de Gemeente
Venlo een brief van Desiré
Tassin uit Luik met het 
verzoek tot vestiging van een
werktuighuis en ijzergieterij 
op de Helschrikselstraat. 
Het verzoek werd om veilig-
heidsredenen afgewezen.

De stadsbode had het verzoek
op vier daarvoor bestemde
plaatsen opgehangen. Hierdoor
kwamen er ook nog protesten
van de Venlose bevolking 
binnen.

Reizen was in de vorige eeuw
een zaak van veel geduld. 
Ook de vertrek en aankomst-
tijden waren onzeker.
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VIA DE PAARDENTRAM NAAR DE STOOMTRAM

Venlo kende al in 1884 een omnibusdienst tussen Venlo-Tegelen en Steyl. Hierin was
plaats voor  zes tot tien personen. De omnibus bestond uit een grote koets bespannen
met twee paarden, die in het begin twee ritten per dag maakte. Na enkele maanden
stopte de omnibusdienst 'wegens opheffing der zaak'. Omdat er blijkbaar toch belang-
stelling was voor geregeld vervoer naar die plaatsen die buiten het treintraject lagen,
werd vergunning aangevraagd voor de aanleg van een heuse paardentram. De rails die
hiervoor nodig waren werden in 1888 gelegd. De eerste tram naar Tegelen en Steyl v.v.
vertrok al in mei van hetzelfde jaar, bestaande uit één wagon en één paard.  De paar-
dentram bleek overigens een succes te zijn. Er reden al niet lang na de opening op
drukke dagen, zoals tijdens de Tegelse kermis, acht trams. Alle door paarden getrok-
ken. De wagons hadden maximaal veertien zitplaatsen, maar het kwam op drukke
dagen voor dat er tussen de veertig en vijftig passagiers in een wagon geladen werden.
De arme paarden werden bij die gelegenheden dan ook zwaar overbelast. In 1912
kwam er ook een tramverbinding via Blerick naar Maasbree met als eindstation
Helden - Beringe. In 1913 werd de tramlijn van Venlo naar Nijmegen geopend. Deze
stoomtram heeft nog tot 1944 dienst gedaan. Later werden de trams vervangen door
trams met een benzine-motor kortom de 'Motortram'. 
De trams in Venlo hadden een eigen emplacement dat dicht bij het station van de Staats
Spoorwegen aan de Kaldenkerkerweg lag. Zij onderhielden ook een vrachtdienst die
allerlei goederen van en naar de Maasdorpen transporteerde. Er werd vooral veel mijn-
hout aangevoerd dat op het tramemplacement, wachtend op verder vervoer naar de
kolenmijnen in Zuid-Limburg, opgeslagen werd. Na 1948 werd het regionaal vervoer
door autobussen vervangen. 

GASENERGIE VOOR STRAATVERLICHTING

's Avonds waren de bewoners van Venlo aangewezen op het licht van olielampen die
bij zonsondergang in iedere straat ontstoken werden. In huis moesten ze zich 's avonds
met waskaarsen of  met een olielamp behelpen.  Toen de Maastrichtenaar J. P. Min-
ckelers in 1783 het lichtgas uitvond won de gasverlichting snel terrein en werden er in
diverse plaatsen in Nederland gasfabrieken gebouwd en straatverlichting aangelegd.
Ook in Venlo werd in 1863 voor het eerst feestelijk de nieuwe gasverlichting ontstoken.

De gasfabriek werd op de hoek van de Puteanusstraat gebouwd met bijbehorende gas-
houder. Al gauw bleek de capaciteit te klein te zijn en werden er twee gashouders bij-
geplaatst. Intussen werd op de Hogeweg in het pand waar nu de Venlonazaal geves-
tigd is de Gasgloeilichtfabriek Aurora opgericht. Het bedrijf maakte de zogenoemde
gloeikousjes voor de gaslantaarns die mooi helder licht gaven en bovendien zuinig in
gebruik waren.
Intussen diende zich een nieuwe energie aarzelend aan, de elektriciteit. Maar voordat
die massaal werd ingevoerd, kregen de woonhuizen eerst nog gasverlichting.
Bovendien verschenen de eerste gas-kooktoestellen op de markt. Het verbruik van gas
steeg daardoor enorm. Al gauw kwam er opnieuw gebrek aan gascapaciteit. Er werd
in de gemeenteraad over gediscussieerd en er kwam een brief van de nieuwe Pope-
fabriek binnen bij het gemeentebestuur waarin de directie mededeelde dat zij:  "ten
gebruike hunne electrische gloeilampenfabriek aangesloten wenschen te worden aan
de gasleiding". Dat was koren op de molen van degenen die voor uitbreiding van de
gascapaciteit waren, want als een elektrische gloeilampenfabriek om gas vroeg, dan
gaf dat steun aan hun eigen visie: "Zo lang men electriciteit niet op minder kostbare
wijze weet te verplaatsen en te scheiden en stoomkracht tot opwekking daarvan moet
aanwenden, dus steenkool de grondstof blijft, zal de gasverlichting de strijd met elec-
trisch licht gemakkelijk kunnen volhouden". Aldus een verslag uit 1894. Het gasver-
bruik bleef intussen stijgen tot een half miljoen m3 per
jaar. Er kwam echter een offerte binnen van de
Electriciteit Mij. Volta te Rotterdam voor het  bouwen
van een elektrische centrale. Want, zo luidde de moti-
vatie, "De centrale voorziet in een behoefte, welke met
gas niet kan worden geleverd. Het gemak verbonden
aan het electrisch licht zal u financieel voordeel bren-
gen. Binnenkort zullen gloeilampen op de markt wor-
den gebracht welke minder stroom gebruiken dan de
bestaande".
De gemeente en de inmiddels opgerichte gascommissie
kregen het steeds moeilijker. De bestaande gasfabriek
uitbreiden of verplaatsen? Wel of geen elektrische cen-
trale? Een groep uit de Venlose burgerij reageerde op de
plannen tot uitbreiding van de bestaande gasfabriek
middels een adres dat door 350 burgers getekend was.

De onbewaakte overweg van 
de Cöln-Mindener spoorweg
dwars over de Keulsepoort. 
Deze spoorlijn Venlo-Straelen
had zelfs een afzonderlijk
emplacement  langs de
Hamburgersingel, de huidige
Deken van Oppensingel.

Na jaren gebruik te hebben
gemaakt van de paardentram
werd deze vervangen door de
stoomtram. Later werden deze
vervangen door de trams met
een benzine-motor.
Vanuit Venlo waren er onder
meer tramverbindingen tot
Helden en zelfs tot Nijmegen.

Jarenlang domineerden de hoge
gasketels van de gasfabriek het
aanzien van Venlo. Met de
komst van de elektriciteit 
verdwenen ze uiteindelijk uit
het stadsbeeld. 
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De Buun heeft de Venlose Amateur Fotografen Vereniging (VAFV)
gevraagd om in plaats van foto’s over een tevoren bepaald thema dit
keer een keus uit het vrije werk van de leden te presenteren. Zeven
leden van de club laten op deze en de volgende pagina’s foto’s zien die
ze om de een of andere reden erg mooi vinden en ze geven er ook een
korte toelichting bij.
De VAFV is opgericht in 1947 en is aangesloten bij de Bond van
Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV). De club telt
achttien enthousiaste leden. Het doel van de vereniging is door uit-
wisseling van kennis, ervaring en visie elkaars belangstelling en
bekwaamheid te vergroten om zodoende meer plezier en voldoening in
de fotografie als hobby te krijgen.
De vereniging is zeer actief, zoals blijkt uit de volgende selectie van
activiteiten:
- Tweewekelijkse clubavonden op donderdag vanaf acht uur in Grand
Café De Maagdenberg waar foto’s en dia’s van de leden worden
besproken.
- Gezamenlijke avonden met andere Venlose fotoclubs, waarvoor
meestal een bekende fotograaf wordt uitgenodigd om zijn werk te
laten zien.
- Uitstapjes om samen te fotograferen of een fototentoonstelling te
bezoeken.
- Deelname aan regionale, landelijke en internationale wedstrijden.
- Het naar buiten treden met foto’s/dia’s door het houden of meedoen
aan tentoonstellingen.
Wie meer informatie over de VAFV wil of lid wenst te worden, kan con-
tact opnemen met de secretaris, Gé van den Heuvel, tel. 077-4772706.

V e n l o s e  A m a t e u r  F o t o g r a f e n  V e r e n i g i n g

Zij keerden zich tegen een uitbreiding van de bestaande fabriek en pleitten voor de
bouw van een nieuwe buiten de stad.

"INWILLIGING VAN DEZE WENS ZAL DOOR ALLE WELDENKENDE BEWONERS HOOG GESCHAT

WORDEN EN HET NAGESLAG ZAL MET DANKBAARHEID VAN DE FRISSE PARKLUCHT KUNNEN

GENIETEN WAARVAN WIJ DOOR DE ONMIDDELIJKE NABIJHEID DER GASFABRIEK VERSTOKEN

ZIJN."

Uiteindelijk werd de oude gasfabriek in 1930 gesloopt en werd in Genooi een nieuwe
gasketel gebouwd. Het gas werd rechtstreeks betrokken van de Staatsmijnen. 

ELEKTRICITEIT

Natuurlijk kwam er toch elektriciteit in Venlo. In 1909 diende Electriciteits Mij. De
Peelcentrale een verzoek bij Venlo in om concessie te krijgen voor het leveren van
stroom aan de gemeente. Na geruime tijd onderhandeld te hebben, werden de nieuwe
partners het eens. In een loods op de St. Urbanusweg werd door de leverancier een
provisorische Peelcentrale ingericht. Op 1 oktober 1912 werd begonnen met de leve-
ring van stroom aan circa honderd afnemers. Intussen werd er een rapport opgesteld
betreffende de overgang van de openbare gasverlichting naar openbare elektrische
verlichting. Volgens het rapport had elektriciteit diverse voordelen boven gaslicht.
Bovendien zou elektriciteit, vergeleken met gas, minder gevoelig zijn voor atmosferi-
sche storingen. Wel adviseerde men dat de stadsverlichting centraal ontstoken moest
kunnen worden. Hiervoor moest dan wel een afzonderlijke kabel worden gelegd. Na
veel vijven en zessen werd tot overschakeling besloten. De bestaande imposante gas-
lantaarns werden geschikt gemaakt voor elektrisch licht en op 10 juni 1914 was de ver-
lichting in de binnenstad klaar. De laatste straat was de Kaldenkerkerweg waar het
elektrisch licht op 10 oktober 1914 ontstoken kon worden.
De elektriciteit werd uiteraard geleverd door de Peelcentrale op de Urbanusweg. Ook
de binnenverlichting van de woonhuizen ging gestadig over van gas naar elektriciteit.
In menig ouder huis zag men nog aan het plafond een met een plug afgesloten gasbuis
en daarnaast een metalen buis waardoor de met rubber en katoen geïsoleerde koper-
draad liep, die via het plafond en de muur naar een porceleinen schakelaar liep. De
stroomafname ging met sprongen omhoog! Met de Peelcentrale ging het echter slecht.
In 1915 werd zij dan ook failliet verklaard. De gemeente Venlo kon niet anders dan de
Peelcentrale overnemen. Vanaf dat moment beschikte Venlo over zijn eigen energie.
Een bepaald gedeelte van de straatlantaarns brandde echter nog op gas en ook waren
er huizen die om een of andere technische reden nog geen elektriciteit hadden. Dat gaf
dan ontevredenheid en klachten. De vraag was intussen groter dan de capaciteit van
de Peelcentrale. In 1915 werd daarom besloten om een geheel nieuwe elektrische cen-
trale te bouwen. Deze verrees op de plaats van de oude militaire bakkerij aan de
Bolwaterstraat tegenover de oude gasfabriek en werd op 10 september 1916 in bedrijf
genomen.
In 1925 werd het machinevermogen opgevoerd door vervanging van een turbo-gene-
rator van 2250 kva en in 1929 werden de twee stoomketels vervangen door één grote
met een productievermogen van 16.000 kg per uur. Nog altijd dus via stoomenergie
naar elektriciteit! Helaas werd de centrale in 1944 door bombardementen verwoest. Er
zou in Venlo geen nieuwe centrale meer worden gebouwd. Op 17 maart 1945 kwam de
hoogspanningskabel van Roermond naar Venlo gereed en sindsdien is Essent Energie
Limburg onze energieleverancier. Al met al was Venlo door de eeuwen heen opmerke-
lijk actief bij het gebruikmaken van nieuwe energieën. 

BRONNEN:
- Gemeentearchief Venlo;
- Gemeentebedrijven Venlo 1862-1987;
- H. Uyttenbroeck - De straten te Venlo. 

�
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J A N  V A N  K L E E F Het licht speelt een grote rol in mijn foto’s. Sterk tegenlicht of schaduwen kunnen voor een ver-
rassend effect zorgen. Ik fotografeer in zwart-wit omdat ik vind dat juist dan de voorwaarden voor mijn soort fotogra-
fie - een beetje abstract met een grafische werking - het beste tot hun recht komen. De foto’s zijn op verschillende plaat-
sen in Europa opgenomen.

T H E O  K U I P E R S Mijn belangrijkste thema is mensen langs de kust van Nederland, België en vooral Frankrijk. In dat
laatste land heb je vaak fantastische wolkenluchten. Op het eerste gezicht lijkt het toeval een grote rol te spelen in mijn
foto’s, maar ik wacht altijd wel op het juiste moment. Dat moment is een situatie waarin iets speciaals gebeurt dat mij
treft en dat een bepaalde spanning of contrast oplevert tussen de personen op de foto.
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J A N  V A N  S O E S T Ik werk vaak langere tijd aan een bepaald thema, zodat ik bij diverse weers- of lichtomstandig-
heden opnamen kan maken van dit onderwerp. Momenteel ben ik bezig met een serie over zand- en grindheuvels langs
de Maas in Midden-Limburg. Door de zand- en grindwinning hier ontstaan deze heuvels die mede door de lichte sneeuw-
bedekking een nogal on-Nederlands landschap opleveren.
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M A R J A  G Ö R T J E S Rond 1985
ben ik eigenlijk ‘per ongeluk’ in de
fotografie gerold. Voor de camera
was leuk, maar er achter staan nog
veel leuker. Ik kwam er al gauw ach-
ter dat abstracte fotografie mijn
voorkeur had. In 1995 maakte ik
kennis met theaterfotografie en ik
was verkocht. Toneel, muziek of een
performance van danseres/kunste-
nares Shelly Lapré zijn mijn passie
geworden, zolang ik maar de vrije
hand heb. De lichtomstandigheden
en acteurs zijn telkens zo anders dat
het altijd weer opnieuw een uitda-
ging is om het zó op de gevoelige
plaat vast te leggen als ik het wel.
Spelen met licht, dat is voor mij
fotografie.
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G É  V A N  D E N  H E U V E L Ik
fotografeer diverse onderwerpen,
maar ik heb een duidelijke voorkeur
voor thema’s uit de natuur, ook als
daarin de (negatieve) invloed van de
mens naar voren komt. De laatste
tijd experimenteer ik ook met de
computer om mijn foto’s zelf te kun-
nen bewerken en afdrukken. Deze
foto’s zijn hiervan een voorbeeld.

K L A U S  S T R E H L K E Ik houd van reizen naar verre landen. De bevolking, de cultuur, het landschap en de natuur is
in elk land weer anders. Dit gegeven boeit mij enorm, zodat ik van iedere reis weer met grote aantallen foto’s terug-
kom. Ik fotografeer zowel in kleur als in zwart-wit, maar het eerste heeft mijn voorkeur omdat ik vind dat mijn onder-
werpen in kleur het beste tot hun recht komen.
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J U D I T H  F R E Y Foto 1: Houtstapel - Zwitserland 1983. De verschillende vormen spreken me aan. Het is net een puz-
zel. Mijn eerste contact met fotografie en de doka vond plaats op een cursus op school. De spanning bij het foto’s maken
is tot heden gebleven.  Foto 2: Vissersboot aan de pier - Griekenland 2000. Vakantiefoto als herinnering. Iedere mor-
gen verkocht de visser zijn vangst aan de bewoners van het dorpje. Foto 3: Vissersnetten - Griekenland 2000. Een detail
in de vissershaven. Iets in beeld brengen dat in eerste instantie niet te herkennen was.
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Als dichtregels staan wolken
in het helder blauw van de
lucht. Op het Wilhelminaplein
in Tegelen, tussen de gepar-
keerde auto’s, kijk ik met de
handen in mijn zakken uit
over het kleine universum.
Het is vandaag 27 april en ik
ben jarig. Ik zie haar nog, pre-
cies een jaar geleden, van de
trap afkomen in het Blerickse
huis waar ik toen woonde,
wat bij een notaris bekend
was. ‘Gefeliciteerd’ zei ze
binnensmonds, liep naar de
keuken en rommelde wat in
één van de laden om zichzelf
een houding te geven.  Meer
heeft ze die dag niet tegen
me gezegd; mijn toenmalige
vrouw, welk laatste feit was
gearchiveerd bij de burgerlij-
ke stand. Al dagen leefden zij
en ik op voet van stilzwijgen-
de oorlog. Het huwelijk, nau-
welijks een jaar oud, stond
bol van hardnekkige verwij-
ten, verkeerd begrepen woor-
den en tegengestelde verlan-
gens. De omgekeerde big
bang scheen nog slechts een
kwestie van tijd. 
Natuurlijk kon ik haar niet
schuldig maken aan haar ver-
bale en emotionele karigheid,
want vanuit haar standpunt
was die volledig terecht.
Vanuit haar standpunt had ik
immers talloze fouten op mijn
kerfstok, waarvan enkele
zelfs van een gruwelijke
omvang. Hoe kon ik dan van
haar een kus, een boek (nooit
het ideale), een trui (haar
keuze) verwachten? Nee, als
geen ander had ze gelijk,
want in ruil voor haar liefde
had ze verdriet gekregen.  
Vandaag is ook de verjaardag
van onze kroonprins, Willem-
Alexander. Deze maand heeft
hij voor het eerst zijn grote
geliefde, Maxima, getoond
aan het volk. Voor het eerst
mocht hij haar uit de geheime
nis van zijn glazen huis van-

daan halen en zeggen: zij en ik
zijn wij. In een koninklijke
perszaal zaten ze achter de
tafel om de vragen van het
journaille te beantwoorden.
“Dat was wel een beetje
dom”, zei Maxima in een
bijna vlekkeloos Nederlands
en een schitterende onbevan-
genheid over een slip of the
tongue van de prins. 
Maxima. Zeldzame schepping
die is gevallen voor mijn
naamdaggenoot waarvan ik
de uitstraling nooit helemaal
heb begrepen. Fascinerend
om te zien hoe hun weder-
zijdse chemie keer op keer
aan zichzelf ontsprong. 
Ondanks mijn liefdesgeschie-
denis, waarvan bovenstaande
slechts een onderdeel is,
geloof ik nog steeds heilig in
wat ik zag. De liefde, welke
een timmerman verklaarde
tot het draaipunt van hemel
en aarde. Dat geloof staat ge-
heel los van de vrouw die
inmiddels door mijn leven
beweegt en waarvan ik seri-
eus vermoed dat God zich
persoonlijk met haar concep-
tie heeft bemoeid.  
Nee, aan mijn heilig geloof is
nooit iets verloren gegaan,
nog geen splinter; ook niet
toen het Blerickse huis vorig
jaar op zijn grondvesten tril-
de; enkele dagen na mijn ver-
jaardag. Het heeft niets te
maken met het feit dat ik op
dit moment een filmpje van
haar wil schieten ten behoeve
van de literatuurwetenschap,
zodat deze beter kan begrij-
pen waarom de middeleeuw-
se dichter Petrarca 366 ge-
dichten schreef  over het licht
in de ogen van Laura. Hoewel
het gevaar van overdrijving
op de loer ligt - voor de lite-
ratuurwetenschap. 
Onder de journalisten in de
perszaal zal een groot deel
gedacht hebben, op de eerste
plaats om zichzelf gerust te

stellen: ach, dat waait wel
over.  Vanzelfsprekend. Het is
onmogelijk om op een derge-
lijke hoogte jarenlang te over-
leven; waanzin en hartinfarct
zouden toeslaan. Statistisch
gezien is het vooruitzicht
zelfs beroerd, want de kans
op ellende en smerigheid
heet aanzienlijk; binnen de
koningshuizen nadert die
zelfs de waarschijnlijkheid. 
Maar deze wiskunde daarge-
laten, is de mogelijkheid van
waarachtige liefde, het diep-
ste punt van het mysterie,
kolossaal. Dat is wat Willem
en ik, naamdaggenoten, we-
ten. Zoals dichter Leo Vro-
man heeft bereikt. “Wat
maakt het leven nog de moei-
te waard” vroeg de intervie-
wer enkele jaren geleden aan
hem, waarop de tachtigjarige
van de camera wegdraaide en
met een zucht, die klonk als
zijn mooiste gedicht, zei te-
gen zijn vrouw: “Jou, bijvoor-
beeld.”
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Van maart tot mei 2001 heb ik bijna wekelijks het
atelier van Peter Verheijden bezocht. In deze
periode werkte hij voornamelijk aan één schilderij.
Telkens heb ik mijn bevindingen op papier gezet en
de kunstenaar zelf heeft voor de gelegenheid een
dagboek bijgehouden en het werk tussentijds gefo-
tografeerd. Op deze intensieve manier hebben we de
voortgang van een schilderij gedocumenteerd. En we
hebben vele gesprekken gevoerd over het werk, over
kunst in het algemeen en over de rol van de kunste-
naar in het bijzonder.  

Ergens in deze periode droomde ik een soort Postbus
51-spotje, dat het hoe en waarom van beeldend kun-
stenaars in de samenleving probeert duidelijk te
maken. Voor iedere tijd en plaats waren er andere
varianten en voor Venlo en omgeving zag het er als
volgt uit: een groot aantal van de hier residerende
kunstenaars staan opgesteld in een ‘line up’. Ze lijken
verdacht veel op elkaar, omdat ze allemaal proberen
eruit te zien als het prototype van de beeldend kun-
stenaar. Op eentje na. Hij springt er letterlijk uit, hij
staat iets achter de denkbeeldige lijn – terwijl de rest
er op staat of er overheen stapt – bekijkt deze lijn,
stelt zich vragen en bedenkt er beelden bij. Hij ziet er
niet uit als een kunstenaar. Hij straalt rust uit, con-
centratie en evenwicht; en het oog van het publiek –
dat voor hen allen onzichtbaar blijft – lijkt op hem
geen directe uitwerking te hebben. Plotseling gaat

H e t  e e r s t e  w a a r  i k  i n  e e n  w e r k  m e e  b e z i g  b e n  i s  d e  m a a t , d e  m a a t  m o e t  g o e d  z i j n ,  d a t  n e e m t  v e e l  t i j d  i n  b e s l a g .  

Peter
Verheijden:

beeldend
kunstenaar

D O O R  P A S C A L L E  M A N S V E L D E R S

FOTO’S  PETER  VERHE I JDEN  EN  LÉ  G IESEN
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een deur open en komt Joseph Beuys binnen gestapt.
Hij besteedt geen aandacht aan de rij en loopt naar
een schoolbord waarop hij schrijft: “wer nicht denken
will fliegt raus”. En dat is waar het spotje, of de
droom, ophoudt. Je blijft je afvragen wie er moet ver-
trekken en mag blijven. Iemand die zich terdege
bewust is van deze vragen is Peter Verheijden.
Toen Verheijden koos voor het kunstenaarschap had
hij feitelijk al een leven achter de rug.  Een keuze die
hij gemaakt moet hebben zoals hij is: weloverwogen
en in opperste concentratie. En voortdurend naden-
kend. De werken die hij maakt komen op dezelfde
manier tot stand. 

Ieder werk van Peter Verheijden begint met een maat.
Het werk waar nu alles om draait is opgebouwd uit
mdf-platen van 4 mm dik, dat door een raamwerk
van latten dat erachter bevestigd is, los komt van de
muur waarop het hangt. Het betreft drie staande
panelen van 180 bij 50 cm, naast elkaar geplaatst
met daarboven op een liggend paneel van 45 bij 150
cm. Door de grootte valt het extra op dat de platen
zo dun zijn. Het werk, zo voel je als je ervoor staat,
heeft geen zijkant.

Pas als de maat ‘gelukt’ is gaat hij verder. Op dat
moment heeft hij wel een uitgangspunt maar nog
geen voorstelling voor het werk. Alleen een kleur. Hij
moet eerst nog van de maat genieten, zich afvragen
waarom het goed is. Voor maten zijn regels, volgens
Peter Verheijden. Je kunt verhoudingen bestuderen:
er bestaan perfecte afmetingen, zoals hij die aantrof
in cisterciënzer abdijen in Noord-Spanje. Maar ze
hebben ook te maken met gevoel, met je eigen
lichaam, je eigen verhoudingen. In zijn atelier staat
een door hem beschilderde doodskist.
Begrafenisondernemer Paul Vaessen vroeg Verheijden
om voor de opening van diens uitvaartcentrum een
doodskist te beschilderen. Hij verklaarde zich ak-
koord, mits de kist voor hemzelf zou zijn en op zijn

“Het eerste waar ik in een werk mee bezig ben is de maat, de maat moet
goed zijn, dat neemt veel tijd in beslag. Op dit moment weet ik nog niet wat
er op moet komen. De serie tekeningen die ik maakte van plattegronden van
kerken uit de Romaanse tijd en de Gotiek is uitgangspunt. Als het eerste
paneel klaar is, blijkt de maat me niet meer te bevallen. Door middel van een
aantal schetsen bepaal ik een nieuwe verhouding van lengte en breedte.
Uiteindelijk kom ik tot dit paneel van 225 bij 150 cm. Mdf heeft geen struc-
tuur, zoals linnen, waardoor alles wat erop komt uit de verf en verfbehan-
deling voort moet komen. Het paneel wordt tweezijdig geprepareerd met
plextol. De voorkant wordt daarna met acryl muurverf beschilderd met een
roller. Nu volgt de eerste onderschildering met een mengsel van alkydverf en
olieverf. Donker.”
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maat werd gemaakt. Hij beschilderde de kist van bin-
nen en van buiten. Frans Budé schreef een haiku,
weergegeven op een neksteuntje, als laatste herinne-
ring aan het leven. Normaliter hebben doodskisten
standaardmaten. Verheijden vindt dat onvoorstel-
baar. Zoiets moet in de juiste maat en dat geldt ook
voor een schilderij.

Verheijden werd in 1944 geboren. Zijn vader, Louis
Verheijden, was melkboer in Blerick. In zijn vrije tijd
schreef hij verhalen en revues, die hij ook speelde.
Bovendien was hij pottenbakker en maakte hij hout-
snijwerk. Peter woont in zijn ouderlijk huis aan de
Helling. Een huis dat net als zijn schilderijen, allemaal
die ‘lagen’ herbergt. Kunst en boeken zijn er de cen-
trale thema’s. Zijn moeder was onderwijzeres. In die
traditie ging ook hij zelf naar de kweekschool, waar
hij zijn creativiteit en hang naar diepgang kwijt kon
binnen de aldaar gegeven lessen. Toen hij daadwer-
kelijk geconfronteerd werd met het lesgeven, eerst als
onderwijzer en later als hoofd van een basisschool,
leerde hij dat het onderwijs zich helemaal niet bezig-
hield met de zaken die volgens hem echt belangrijk
waren in het leven. Via de Academie voor Industriële
Vormgeving in Eindhoven ontvluchtte hij dit. Aan de
afdeling vrije beeldende vormgeving, studeerde hij
schilderen, grafische technieken en toegepaste kun-
sten. Terwijl hij in het onderwijs werkte, deed hij deze
studie vijf jaar lang erbij. Hij herinnert zich deze perio-
de als een van altijd werken: “Toen ben ik begonnen
met tekenen en niet meer gestopt.”

L a n g z a a m  g r o e i t  e e n  i d e e  o v e r  h e t  u i t e i n d e l i j k e  s c h i l d e r i j . H e t  w e r k  e n  h e t  w e r k e n  z e l f ,  z e t t e n  t e l k e n s  a a n  t o t  n i e u w e  b e e l -

d e n .

“De tweede onderschildering wordt steenrood. In mijn hoofd heb ik steeds
een schilderij dat groen als hoofdkleur heeft. Zou het daarom zijn dat ik de
derde laag groen schilderde, ook al wilde ik dat niet. Al tijdens het mengen
ontstond een groening, ik geef er maar aan toe, wetend dat ik dit groen zal
vernietigen, overschilderen, afbranden c.q. bijten, naar gelang de verfhuid
die ik uiteindelijk wil hebben. Verfhuid is naast de maat, het tweede belang-
rijke item waar het mij bij het schilderen om gaat. Schilderen is steeds weer
keuzes maken. Sommigen daarvan kunnen tijdens het werkproces hersteld
worden, maar ze blijven gevolgen hebben voor de verdere gang van zaken.”
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Peter Verheijdens grootste drijfveer is het leven. De
werkelijkheid van elke dag: ramen, plattegronden,
hoeden, stoelen. Sporen die mensen achterlaten, zo
zegt hij, vertellen vaak meer dan hun lijfelijke aanwe-
zigheid. Waar het bij hem om gaat is het mysterie van
het leven, de vergankelijkheid en de dood. Dit myste-
rie te doorgronden en tegelijkertijd te weten dat dit
nooit echt zal lukken, zet hem aan tot werken. De
thematiek van zijn werk heeft, ook in dit opzicht, veel
te maken met religie in de meest ruime zin van het
woord.

Herhalen is voor Peter Verheijden heel belangrijk.
Herhaling van vorm maar ook van handeling. Als een
litanie. Een handeling die je blijft herhalen wordt
enerzijds een gewoonte, anderzijds wordt het dieper,
krijgt het meer inhoud. Door routine ontstaat ruimte
voor diepgang. Zoals kunst en religie voor Verheijden
verwant zijn, geldt dat ook voor schilderen en schrij-

“Op het schilderij heb ik de eerste tekeningen aangebracht. Een bladmotief.
Met behulp van een sjabloon heb ik bladeren over het vlak verdeeld, als een
behang. Langzaam groeit een idee over het uiteindelijke schilderij. Het werk
en het werken zelf, zetten telkens aan tot nieuwe beelden. Soms kan dit het
zicht op het eigenlijke schilderij vertroebelen. Daarom blijf ik tijdens het
schilderen bezig met kleinere, snelle werken op papier, als bliksemafleiders
die de stroom beelden en mogelijkheden die in me op blijven komen afbui-
gen van dit schilderij. Veel van dit papierwerk wordt vernietigd. Een paar
werken blijven bewaard en kunnen aanleiding zijn voor nieuwe schilderij-
en.”

“Met een licht oker heb ik het hele schilderij overschilderd. De bladmotieven
dikker met een egale, brede verfstreek, de achtergrond met een kleine
kwast in een vrijere toets. De dag erna heb ik dit weer vernietigd, dat wil
zeggen de bladmotieven heb ik met verfbijt weggehaald, waarna het geheel
weer overschilderd is met een transparant, iets warmer lichtoker, met een
brede kwast in zo min mogelijk toets. De vorige versie was te mooi en dien-
de daarom vernietigd te worden. Alles wat te vroeg te mooi is werkt sto-
rend. Zoals het werk nu is, kan ik goed verder werken. Deze handeling van
opbrengen en weghalen zal ik nog vaak herhalen.”
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ven. Beiden verhalen immers over het leven. Hij ver-
telt over het boek  Narzis und Goldmund van Herman
Hesse, dat gaat over twee personen die aan elkaar
tegengesteld zijn, de levensgenieter en de asceet. 
Hij ziet zichzelf als het vleesgeworden conflict dat
tussen deze mannen is ontstaan. Soms ingehouden,
ascetisch, soms uitbarstend in het aardse. In zijn
beste schilderijen komt dat bij elkaar. Ook in dit werk
streeft hij dat na.

S o m s  i s  e e n  s c h i l d e r i j  p l o t s e l i n g  o p  e e n  p u n t  d a t h e t  a l s  z e l f s t a n d i g  w e r k  d o o r  z o u  k u n n e n  g a a n .
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In 2000 richtte Verheijden een aparte onderneming
op met de naam DE ZAAK, werkplaats voor beelden-
de en toegepaste kunst. In de periode dat hij werkt
aan dit schilderij, werkt hij ernaast aan toegepaste
elementen van zijn vak. Op dit moment werkt hij mee
aan het ontwerp van een torenspits van de kerk van
Bergen, Noord-Limburg en is hij bezig met het ont-
werpen van een glas-in-loodraam. Gezeten aan zijn
tekentafel op de entresol van zijn prachtig atelier
heeft hij naar voren een raam met een schitterend
uitzicht op de Maas en naar links een met zicht op
het Blerickse kerkhof van de Antoniuskerk. In het jaar
van oprichting van DE ZAAK, gaf Verheijden een serie
van acht ansichtkaarten uit, waarop foto’s waren
afgebeeld die hij had gemaakt van verweerde en
onderkomen puien van Blerickse winkels en andere
gebouwen. Deze lelijke gevels werden door
Verheijden dusdanig gefotografeerd dat ze er – op
een ansichtkaart met de bijbehorende tekst “groeten
uit Blerick” – heel esthetisch uitzagen, wat een mooi
contrast opleverde. Hij stuurde ze naar eigenaren,
gemeenteraadsleden en andere belanghebbenden.
Peter Verheijden fotografeert veel. Vroeger ging hij
nooit de deur uit zonder een klein schetsboek op zak,
tegenwoordig heeft hij altijd een camera bij zich. Hij
fotografeert om indrukken vast te houden. Door met
dit soort dingen bezig te zijn, naast het werken aan
een schilderij, lukt het hem om iedere keer weer als
nieuw voor hetzelfde werk te kunnen komen staan.

“De afgelopen dagen waren de ingrepen spannend en van enorm belang. Ik
heb daadwerkelijk delen uit de plattegrond van de Martinuskerk genomen
en die ingeschilderd in het schilderij. Gedeeltelijk achter het bladmotief en
gedeeltelijk eroverheen. Dat heeft wel iets geheimzinnigs. Met deze gege-
vens ga ik verder aan het werk: weer wegbranden, schuren, weer aanbren-
gen, verschuiven. Het schilderij neemt nu zo’n belangrijke plaats in dat alle
andere werkzaamheden moeten stoppen. Alles draait nu nog om dit schil-
derij, ook soms ’s nachts. Ik ben vrijwel continue in het atelier. Soms ook

“Soms is een schilderij plotseling op een punt dat het als zelfstandig werk
door zou kunnen gaan. Na de gele overschildering en de blauw/groene blad-
motieven was dat zo. De verfhuid krijgt al dat droge korstige, is al gegroeid.
Na verloop van tijd is het geen verf meer, maar stijgt het daar bovenuit. Dat
heeft niet perse te maken met de dikte van de verf, het gebeurt ook bij heel
dun opgebrachte verf. Waar dat precies aan ligt weet ik niet, maar soms ont-
staat dat plotseling. Als een werk zover is, is de verleiding groot te stoppen.
Toch ga ik door om het beeld te creëren dat me - zij het vaag - voor ogen
staat. Tijdens het schilderen zijn er veel verleidingen die je moet weerstaan.
De verleiding van de vele beelden, de verleiding van de schoonheid en van
de gemakzucht. Vandaag heb ik een afbeelding gezien van de oudste bouw-
fasen van de St. Martinuskerk in Venlo. Een interessante afbeelding, die ik
verder ga bestuderen en waarvan ik ga onderzoeken of ik er elementen van
in dit werk kan gebruiken.”

Peter

Verheijden:

beeldend

kunstenaar
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Wetende dat het schilderij een einde kan naderen,
vindt Peter Verheijden het bijna jammer dat hij nu op
reis ‘moet’. Twee weken indrukken opdoen in Zuid-
Spanje. Aan de andere kant beseft hij dat het ook wel
goed is om een tijdje daadwerkelijk afstand te kunnen
nemen (bij andere schilderijen ging hij soms met
opzet een paar dagen weg). En hij verheugt zich er nu
al op dat bij terugkomst het schilderij even weer als
voor het eerst gezien kan worden, alsof het nieuw
voor hem is. Verheijden maakt een lange lijst van din-
gen waarvan hij nu denkt dat die nog aan het schil-
derij moeten gebeuren als hij terug is van vakantie. Na
twee weken vakantie is de eerste weg naar het atelier.

“Mijn eerste gedachte was: ik schilder alles wit over en begin opnieuw.
Maar dan wel hetzelfde schilderij, dezelfde kleuren, compositie en motie-
ven. Hier moet ik wel even over nadenken. Schilderen is één groot avontuur.
Het afgelopen weekend ben ik begonnen aan het plan zoals ik het heb
opgesteld vóór de vakantie (wit overschilderen kan immers nog altijd).
Branden, schuren, afplakken en schilderen. Dan gebeurt wat me nog nooit
is overkomen: ik mis een bepaalde kleur geel en dat terwijl ik normaal
angstvallig voor voldoende voorraad zorg. Cadmium geel van griffin alkyd
van Winsor & Newton. Nergens te krijgen hier in de buurt. Op zaterdagoch-
tend snel op en neer naar Arnhem om de verf te halen, daarna weer aan het
werk. Schilderen is een reis: je denkt dat je nog ver moet en opeens bij de
volgende bocht ben je er: dat grootse landschap dat je zoekt ligt plotseling
aan je voeten. De verrukking duurt maar even, want al snel zie je enkele sto-
rende elementen en weet je dat je nog een klein stukje verder moet. Het
einde is in ieder geval in zicht. Alles afgeplakt en het geheel met een geel
overschilderd. Het is te geel, met een krant de olie uitgezogen en de te vele
verf weggehaald waardoor het onderliggende weer zichtbaar wordt. Nog te
geel, dan naar Arnhem ander geel halen. Terug: het lijkt na droging iets
minder geel, maar ik weet dat ik op moet passen want soms wen je aan een
kleur. De afplakking verwijderd en je ziet een nieuw beeld. Kijken, werken,
de laatste dagen waren hectisch. Het schilderij lijkt wel klaar.”

S c h i l d e r e n  i s  e e n  r e i s :  j e  d e n k t  d a t  j e  n o g  v e r     m o e t  e n  o p e e n s  b i j  d e  v o l g e n d e  b o c h t  b e n  j e  e r . . .

alleen maar om te kijken, wel uren lang. Ik doe dan allerlei kleine werkjes –
inlijsten of iets schoonmaken – onderwijl ‘stiekem’ naar het schilderij kijkend
en overdenkend wat er verder nog moet gebeuren.”
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Niet alleen gaat het schilderij steeds meer een eigen
leven leiden, de kunstenaar lijkt het ook steeds meer
als een persoon te beschouwen. Als iets of iemand die
hij kan “beloeren” of “betrappen”.  Lagen worden,
zoals ervaringen, over elkaar heen aangebracht door
middel van kleuren en vormen die een relatie tot
elkaar hebben. Ook de eerste ervaring heeft een
wezenlijke invloed op het eindresultaat. Alles stapelt
zich op, zoals de gebeurtenissen in een mensenleven,
en vormt samen de ‘persoon’. 

Het hele proces lijkt wel wat op het opvoeden van een
kind. Iets waar je altijd mee bezig bent en waarvan je
juist af en toe bewust afstand moet nemen. Het is
moeilijk achter te laten als je op vakantie gaat. Het valt
je zwaar wanneer je het af en toe moet straffen.
Naarmate het kind volwassener wordt neemt de hec-
tiek toe. En terwijl het zich vormt, zul je ervaren dat
het ook beschikt over mindere trekjes. Als begeleider
heb je je zwaarste taak volbracht als je deze trekjes
niet meer weg wilt poetsen, maar ze leert te accepte-
ren. Zoals een kind laat een schilderij zich vanaf een
bepaald punt niet meer dwingen en gaat het z’n eigen
weg. Als een spoor dat de kunstenaar heeft achterge-
laten. 

�
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“In Antwerpen is momenteel de
manifestatie Mode 2001 Landed-
Geland met verschillende ten-
toonstellingen over hedendaagse
mode. Een onderdeel van die
manifestatie vormen grote kleur-
vlakken. Als je boven in de toren,
die het politiebureau is, staat valt
je eerst nog niet eens zoveel op,
maar ineens zie je ergens een
groot kleurvlak. Geel. Een gevel-
wand bespannen met gele stof.
Een eind verder ineens paars.
Dan heel in de verte een streep
rose. Niet opvallend of nadrukke-
lijk, maar onmiskenbaar aanwe-
zig, zodra je oog erop valt.
Ingrepen in het stadsbeeld. Zo is
het ook met de toneeltoren, die
sinds dit voorjaar op De Maas-
poort staat. Ineens was er die
toren. Rijst hij op tussen de
daken van de stad. Alsof hij
geland is. Een mutatie, maar ook

een mutilatie, een beschadiging.
Als een tatoeage, een piercing. Of
zoals je bij sommige Afrikaanse
volken ziet, dat de vrouwen hun
oorlellen kunstmatig oprekken.”
“Het is me opgevallen, dat die
toren gelijk emotie oproept. Een
bijna fysieke reactie van mensen,
iets dat weerzin wekt. Het is een
utilitair bouwsel, zoals een elek-
triciteitsmast. Zoiets is er ineens
en is zelden mooi. Misschien is
het de prijs voor wat er daaron-
der in De Maaspoort aan moois
gebeurt. Daar is muziek, theater,
wisselwerking met de stad. De
toren is in elk geval een uiting
van een bewegende stad, een
organisch bewegende stad. Een
stad bouw je niet, dat is een
onzinnig idee, een stad groeit,
beweegt.”
“Op de Hogeschool Den Bosch
verzorg ik elk najaar aan de oplei-

ding bouwkunde een werkcolle-
ge tektoniek. Dat is de poëtica van
de constructie. Soms heeft de
architect een poëtisch idee be-
doeld, soms niet. Het valt mij op
dat gebouwen, waar dat poëtisch
idee niet vooraf is opgelegd, vaak
juist een sterk poëtische uitstra-
ling hebben. Je moet eens onder
de brug gaan staan, de stadsbrug,
en dan kijken naar de betonnen
pijlers, waar hij op rust. Dan zie
je dat, door het ijzerwerk dat erop
staat en de regen die er veelvul-
dig langsgelopen is, een patina,
een oxidatie-laag, is ontstaan. 
Dat heeft die bruggenbouwer
waarschijnlijk niet bedoeld en
mogelijk heeft hij er niet eens bij
stilgestaan. Laat staan dat hij dit
effect precies zo bedacht zou
kunnen hebben.”
“Dat patina onder de brug bete-
kent niets, daarom zijn we

geneigd eraan voorbij te gaan. Of we ergeren ons en
breken er ons hoofd over wat het wél betekent. Dat
is met die toren net zo. Die is alleen zichzelf, ver-
wijst slechts naar zijn functie als je die al kent. Hij
representeert alleen zichzelf. Ja, daar hebben we
moeite mee, want we zijn getraind op betekenisver-
lening. Daar biedt die toren geen enkel handvat
voor.”

“T.S. Elliot schreef in een gedicht ‘…April is the cru-
ellest month mixing memory en desire…’ Geheugen
en verlangen zijn twee aparte groot-heden, maar
veel mensen gooien ze door elkaar. Verlangen
wordt gekleurd door herinnering, door wat we ken-
nen. Een warm, miasmageurend nest? Voor mij niet
dus! Voor mij is de kick de gewaarwording van din-
gen die ik niet kende. Dat roept soms eerst weerzin
op, omdat je er niet van wilt weten, maar het is
altijd bevrijdend. Die toren heeft geen verhaal, geen
verleden. Hij is een ding op zichzelf.”

“Mensen willen graag verklaringen geven. Zeggen
of een gebouw goed is, of fout. Daar gaat het mij
niet om. Ik wil ook niet over mooi of lelijk praten.
Het gaat mij om het fenomeen. Dát is bevrijdend.
Dat je geen betekenis hoeft te geven. Dat je je vrij
kunt maken van betekenissen, die anderen je wil-
len opdringen vanuit een wereld van geijkte re-
ferenties. Als je daarin slaagt, ben je vrij om de
schoonheid te zien van een kleurenspel of doorkijk
die niet zo bedoeld zijn. De schoonheid puur?
Misschien wel. Aan de zuidzijde van de toren zijn
ribben en daartussen is het zwart. Ik weet niet wat
dat zijn, ramen of ventilatiesleuven misschien wel.
Ik reed onlangs bij ondergaande zon over de brug
en toen ik opkeek, zag ik in elk van die verticale,
zwarte sleuven ineens een prachtige, reflecterende
rode lijn afsteken. Dat gebeurt. Zomaar.”

“Zo’n toren heeft geen betekenis die we kunnen
delen. Hij gaat zijn eigen gang. Zoals die brugpeiler
zijn eigen gang gaat. Het zink, waarmee het dak
bekleed is, glanst nu al minder dan het in het begin
deed. Het oxideert en wordt dof en grijzig. Maar als
het nat wordt, kan het helder en glanzend oplich-
ten. Als de daken van Parijs. Zink is een mooi le-
vend materiaal. Het gaat zijn eigen gang, ondanks
zijn bedoeling, zijn functie.”

“De Rus Chaim Soutine leefde in de eerste helft van
de twintigste eeuw als schilder in Parijs. Hij maak-
te onder meer woeste landschappen, waarin hui-
zen, bomen, bergen niet op het eerste gezicht van
elkaar te onderscheiden zijn. De gebouwen vormen
een organisch geheel met de natuur. We moeten
niet vergeten waar het allemaal vandaan komt.

STAD IN BEWEGING
DOOR KEES VERBEEK
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WONINGEN, KANTOREN, WEGEN, EEN MUSEUM, WIJKEN IN HET GROEN. 
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Foto’s Kees Verbeek



Steen, ijzer, glas zijn allemaal
natuurproducten. Ik mis vaak het
respect voor de dingen zoals ze
zijn, voor hun inherente beteke-
nis. Uiteindelijk gaat het om de
zeggingskracht van de materie en
minder om wat wij ermee kun-
nen.”

“Die toren kan ook niet politiek
gebruikt worden. Althans, dat is
tot nu toe niet gebeurd. Het mees-
te bouwen is wel politiek. In de
meest wijde betekenis van dat
begrip: de polis, de stad, be-
treffend en dus onderwerp van
debat. Maar geen wethouder die
met die toren eer inlegt. Geen
bouwer die hem op zijn cv zal
zetten. Geen mens die erover dis-
cussieert. Die toren is a-politiek,
althans tot nu toe. Ja, wij nu, wij
pogen van alles onder woorden
te brengen. Maar op de een of
andere manier lijkt hij zich toch

te onttrekken. Lukt het niet hele-
maal onder woorden te brengen
wat ons bezighoudt.
Misschien is dat de beperktheid
van ons denken. Van de taal ook
wellicht. Het ontglipt, wordt ner-
gens definitief en daar kunnen
we niet zo goed tegen.”

STAD IN BEWEGING
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Het verlangen naar de eento-
nige grenzeloosheid van de
woestijn beheerst me al sinds
tijden. Evenals de zucht om
vanuit mijn eigen dakterras
op de koepel van de St. Pieter
uit te kijken. Ook wil ik niets
liever dan mezelf dodelijk
vervelen in een trein die op
weg is naar Praag waar ik een
oude vriend zal ontmoeten
(om de tijd te doden, mocht
de schrijver Graham Greene
graag Russissche roulette spe-
len in de trein; soms twee-
maal op een middag). 
Maar dat is slechts toekomst
die niet bestaat, denk ik, ter-
wijl ik de Kerkstraat in Te-
gelen inloop. Waarom wandel
ik hier op deze zaterdagmid-
dag? Geen idee, want ik ben
nergens naar op weg. Ik heb
mijn kamer boven het café in
het centrum verlaten, omdat
ik mijn kamer boven het café
in het centrum wilde verla-
ten. Ik wilde weg uit het
heden en ben terechtgeko-
men in de winkelende drukte
van vrouwen, plastic tassen
meeslepend, waar hulpeloze
mannen achteraan sjokken.
Veel volk van boven (Op de
Hei) is naar beneden geko-
men om zich hier te verpo-
zen. Op werkdagen zijn de
vale, sjofele trainingssetjes en
de goed gevulde stretchbroe-
ken aanzienlijk minder in tal. 
Het slenterende tempo irri-
teert me mateloos. Ik begrijp
niets van al die nonchalante
blikken in de etalages, waaruit
niets van aanstaand koopge-
drag blijkt. Ik voel mijn solitai-
re aanwezigheid tussen deze
twee rijen gebouwen. Ik ben
individu. 
Nog steeds weet ik niet
waarnaar ik op weg ben. Hal-
verwege de winkelstraat heb
ik er genoeg van en sla
rechtsaf naar de troosteloze
autovlakte, die ik met ver-
snelde pas diagonaal over-

steek. Ik heb mijn doel
gevonden. Café Staccato. Te-
rug. Een kop koffie. 
In de deuropening staat eige-
naar Theo, die me als altijd
vriendelijk begroet, waar al-
tijd een ongrijpbaar licht
cynisme in ligt verscholen,
wat ik bijzonder in hem mag.
Daardoor geloof ik in het
oprechte karakter van zijn
vriendelijkheid. 
Binnen zit alleen de man met
het bebaarde, ingevallen,
dooraderde gezicht aan de
bar. De overige krukken zijn
leeg. Ik kan precies aanwijzen
waar iedereen vanavond zal
zitten of staan. De boomlan-
ge heftruckchauffeur; de klei-
ne muzikant; de goedgebekte
militair; en misschien de even
onzekere als brutale blondi-
ne. 
Vroeger kwam ik vaak met
vrienden in Staccato en dan
zaten we aan een van de
tafeltjes te filosoferen over de
geschiedenis, de cultuur en
het nieuws. Tegenwoordig zit
ik vaak bij een van de vrien-
den thuis, vanwege een re-
den die me niet geheel duide-
lijk is. Als ik daar ‘s avonds
niet ben, en niet schrijf achter
deze computer aan mijn ro-
man of dit stukje, dan zit ik in
Staccato. Aan de bar tegen-
woordig. Om te praten over
beslommeringen of gewoon
om zwijgend gedachten door
mijn hoofd te laten stromen.
Het beangstigt me soms,
want ik wil niet eindigen in
een café in een dorp, waar
het dagelijkse leven soms van
gruwelijke dagelijksheid kan
zijn. Dit is een tussenpauze,
totdat ik vertrek uit Tegelen.
Maar even laat ik de wrevel
nog wat aanwakkeren; er zijn
nog een aantal gangen die ik
op zaterdagmiddag door de
Kerkstraat moet maken. 
En op een bepaalde manier
hou ik van dit dorp, waar

meer dan een eeuw geleden
de industrialisatie toesloeg,
waar zoveel kunstenaars zijn
geboren of hebben gewoond,
terwijl de winkeliersvereni-
ging nog steeds vergadert
over de lampjes bij de kerst-
versiering. Ik hou van Stac-
cato waar het leven zich als-
maar blijft herhalen in een
langgerekte toon. Maar ik
prefereer deze liefde als een
zachte melancholie op het
moment dat ik terugkeer in
Tegelen. Getekend door de
wereld. 



Door Kees Verbeek

Jubelende klanken vullen de gewelven
van de Venlose Sint-Martinuskerk.
Het is een nazomerse zaterdag, een
kwartier voor de mis van kwart over
zes die organist Theo Hes (40) muzi-
kaal moet begeleiden. Het is, na een
gesprek van twee uur, nog net tijd
voor een paar foto’s en waar kan dat
beter dan op het oksaal aan de kla-
vieren van het grote orgel? En dan
ook maar wat spelen. “Zal ik deze
fuga van Bach voor u spelen, uit één
van de vier toccata’s en fuga’s die hij
gemaakt heeft? Speel ik alleen de
fuga. Alles van Bach is goed natuur-
lijk, maar deze is in C majeur, groots
en geweldig. Hiermee is ongeveer
tachtig procent van het orgel aan het
woord.”
Hes trekt enige tientallen registers uit
en even later dansen zijn vingers over
de toetsen in een uitbarsting van
vreugde en jubel. Beneden in de kerk
zit een handjevol mensen, in afwach-
ting van de mis; slechts een enkeling
kijkt op.

Hes wilde weg uit de Randstad, uit
Soesterberg, waar hij geboren en
getogen is. Toen zijn voorganger in de
Sint-Martinuskerk Carlo van Ulft naar
Amerika ging, greep hij zijn kans. In
eerste instantie voor een jaar, want
Van Ulft zou terugkeren. Maar toen
deze zich voorgoed in Amerika vestig-
de, lag er voor Hes de mogelijkheid te
blijven.
Naast zijn werk voor kerk en parochie
manifesteert hij zich als concertorga-
nist. In het Festival voor Religieuze
Muziek van 1999 bracht hij het com-
plete oeuvre voor orgel van Maurice
Duruflé en omdat 2002 Duruflés hon-

derdste geboortejaar is wil hij dat
programma volgend jaar elders
opnieuw uitvoeren. Met trompettist
Jacq Sanders speelde hij de Chagall
Windows van de Tsjechische compo-
nist Petr Eben en tweemaal verzorgde
hij een concert samen met koper-
ensemble Flexible Brass. Hes’ specia-
lisme is de symfonische orgelmuziek,
waar in de negentiende eeuw de
Fransman César Franck de basis 
voor legde.

Het was zijn moeder die hem op
jonge leeftijd de liefde voor het orgel
en de muziek bijbracht. Hes herinnert
zich nog levendig, dat hij als vierjarige
in de tuin liep met de thematiek van
Beethovens Pastorale in zijn hoofd,
omdat zijn ouders nu eenmaal die
plaat hadden en veel draaiden. In zijn
muzikale ontwikkeling speelde Beet-
hoven, die niet voor orgel compo-
neerde, verder geen rol van beteke-
nis. Om dit gemis goed te maken
schafte hij onlangs een berg piano-
muziek aan. Daaronder Beethovens
Pastorale in een bewerking van Liszt.

Op achtjarige leeftijd meldde Hes zich
bij de muziekschool. Van meet af aan
speelde hij orgel. Pas toen hij vijftien
was schoof hij voor het eerst achter
de piano. Als hij het nog eens over
moest doen, zou hij zeker beginnen
met de piano.
“Orgel is een apart instrument, omdat
je geen direct fysiek contact hebt met
de klankbron. Een violist heeft dat
wel, die is heel nauwe verbonden met
zijn instrument. In bepaalde mate,
hoewel al iets minder, geldt dat ook
voor pianisten. Die heeft al wat meer
met het mechaniek te maken. Bij het
orgel is de afstand tussen speler en
klanklichaam heel groot en daar moet
je iets mee. Ik speel honderd procent
aanslaggevoelig. Het touché is voor
orgel erg belangrijk en anders dan in
het piano-onderricht kwam dat in
organistenopleidingen niet aan de
orde. Daar lag het accent altijd meer
op de muzikaal-theoretische analyse
dan op de muzikale techniek. Ik vind
dat je bij zangrijke muzikale lijnen,
zoals je bij César Franck tegenkomt,
de toetsen moet behandelen alsof je
dirigent bent. Een toets indrukken is
een verticale beweging, maar waar
het op aan komt is de horizontale
beweging. Let maar eens op een diri-
gent, die beweegt horizontaal als hij
moet verbinden. Dat maakt de melo-
die. En zo is het ook bij orgel. Het
maakt wel degelijk verschil of ik mijn
vinger op de toets neervlij en hem
dan nog even knuffel of dat ik er een
blokje lood opleg. Niet als het om die
ene toets alleen gaat, maar wel in de
opeenvolging van noten. Toetsbe-
handeling vanuit een muzikaal door-
dacht bewegingspatroon werkt sterk
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radio. Op de muziekscholen is er ken-
nelijk geen vraag naar. Niet dat ik les
zou willen geven, maar ik vind het wel
vreemd dat er tweehonderd piano-
leerlingen zijn en geen enkele orgel-
klant. De associatie van de meeste
mensen is negatief. Ze denken aan
concerten met volkszang op televisie,
aan verplicht kerkbezoek met matige

orgelspelers en sleurklanken.
Een orgelconcert is ook een
abstract ding, je hoort van
alles, maar je ziet niets anders
dan wat je ’s zondags al ziet.
We hebben erover gedacht om
met visuele elementen te gaan

werken. Met beeldschermen, zodat er
toch iets te zien valt. Of met dans.
Een aantal jaren geleden heb ik con-
tact gehad met de vooropleiding dans
aan het toenmalige Thomas College
om een compositie van Eben uit te
voeren. Deken Van Rens aarzelde en
legde het voor aan de vicarus van het
bisdom in Roermond. Die kwam na

lang wikken en wegen tot de conclu-
sie dat het historisch juist zou zijn. In
de bijbelse geschiedenis werd er ook
gedanst in de kerk. Maar inmiddels
had de dansopleiding afgehaakt, nee,
ik weet niet waarom.”
Een groot succes was het initiatief
met Stadsomroep Venlo. De docu-
mentaire voor het woensdagse pro-
gramma De Waegwiezer wordt nog gere-
geld herhaald. “De camera kwam op
plekken, waar je met een rondleiding
nauwelijks komt, letterlijk in het orgel.
Dat heeft veel indruk gemaakt. Ik
word er nog steeds op straat over
aangesproken.”

door op de luisteraar. Ook op onge-
oefende oren, daarvan ben ik over-
tuigd.”

Niet voor niets wordt het orgel een
koninklijk instrument genoemd. Het
is veelzijdig en kan een enorme kleu-
renpracht hebben, afhankelijk van de
ruimte waarin het staat. Een goed
orgel speelt in een akoestisch slechte
ruimte weinig goeds klaar. Wat dat
betreft is Hes niet ontevreden over
Venlo. Het Verschueren-orgel in de
Martinuskerk is bijzonder rijk met zijn
vijftig stemmen en geschikt voor bijna
zeven eeuwen orgelliteratuur, het
past aardig in de kerk waarvoor het in
1952 gebouwd is.
Het is juist de veelzijdigheid van het
orgel die het instrument de moeite
waard maakt.
“César Franck zei altijd: ‘Mijn orgel is
mijn orkest’. Het is een van de weini-
ge instrumenten, waarop je solo kunt
spelen, de meeste andere zijn ensem-
ble-instrumenten en daar zijn andere
spelers voor nodig. Ik speel alleen. 
Ik vergelijk het altijd graag met top-
sport. Voetbal speel je in team-
verband, atletiek beoefen je alleen. 
In mijn studietijd was ik een fervent
wedstrijdroeier, vier met stuurman. 
We trokken bij elke start scheef,
omdat er aan stuurboord onvoldoen-
de kwaliteit beschikbaar was. Dat was
heel demotiverend en ik ben ermee
gestopt. Met muziek op topniveau ligt
dat niet anders. Samen of in je eentje
het hoogste niveau willen bereiken.
Het orgel als solo-instrument geeft
mij een prettig gevoel van onafhanke-
lijkheid. Ik maak mijn eigen keuzes, ik
bepaal mijn eigen richtingen en ik

kies mijn eigen tijden. Piano
studeer ik bij voorkeur ’s
nachts, buiten de herrie en
afleiding van overdag. Probeer jij ‘s
nachts maar eens andere musici op te
trommelen om een lastige passage
door te nemen! En wat ik bereik,
bereik ik zelf. Dankzij mijn eigen door-
zettingsvermogen en zelfvertrouwen.
Nee, dat is niet angstig. Natuurlijk, als
het eens mis gaat, is dat niet plezie-
rig, maar dat zijn dan ook altijd din-
gen die je zelf in de hand hebt. En het
omgekeerde is ook waar, als het goed
gaat, is dat je eigen verdienste.” 

Tijdens zijn eerste jaar in Venlo ver-
zorgde Hes zeven concerten, daarna
nog maar twee of drie per jaar. Over
het orgelklimaat is hij niet erg te spre-
ken. “Het publiek zal het misschien
niet zo ervaren hebben, maar ik was
zelf niet helemaal tevreden over dat
eerste jaar. Een orgelconcert vraagt
veel voorbereiding en ik had van som-
mige stukken het gevoel, dat ze nog
wel wat langer studie hadden kunnen
hebben. Dan doe ik liever twee of drie
concerten, die op en top verzorgd
zijn. In die vier jaar heb ik ook ervaren
dat het moeilijk is om hier dingen tot
stand te brengen. Die Parkfeesten
hier schijnen erg populair te zijn en er
gaat veel subsidie naar De Maas-
poort. Carlo van Ulft en ook ik later
hebben subsidieverzoeken aan de
gemeente gedaan, maar daar is nu al
tot tweemaal toe niet eens op gere-
ageerd. Daar ben ik echt op afge-
knapt. Er ontbreekt in de Noord-
Limburgse cultuur naar mijn idee ook
het organisatietalent om iets goed en
voor langere tijd op de rails te zetten.

Elders in Limburg zijn succesvolle
orgelkringen met een bestuur en een
taakverdeling en dat houdt stand. Ik
zou met veel moeite iets van de grond
kunnen krijgen, maar het zou onmid-
dellijk inzakken als ik een keer vertrek.
De continuïteit is niet gewaarborgd.”

De Nederlandse orgelcultuur kent vol-
gens Hes twee gezichten, het protes-
tants-christelijke waarin de geloofs-
identiteit centraal staat en dat van de
uitvoerende musici die zichzelf en het
orgel in dienst stellen van de muzika-
le belevenis. In het eerste is het orgel
vrij populair door de herkenbaarheid
van de eigen geloofsidentiteit. 
Bewerkingen van psalmen en gezan-
gen aangevuld met welluidende en
effectvolle orgelklanken. Pionier op
dat gebied was Jan Zwarte die het in-
strument in de jaren dertig via NCRV-
radio de huiskamers inspeelde.

Hes rekent zichzelf tot de groep musi-
ci bij wie de muzikale belevenis voor-
op staat en die zichzelf en hun instru-
ment volledig in dienst daarvan stel-
len. Zij zijn meer musicus dan orga-
nist. Voor hen is het orgel een medi-
um, een middel om composities te
laten klinken. Het orgel is niet doel op
zichzelf en geen verlengstuk van de
zondagmorgen.
“Die tweede vorm van muziekbeoefe-
ning floreert weinig in Noord-Limburg
en dat is jammer. Het is wel gebeurd,
dat hier maar tien mensen in de kerk
zaten: leden van het organiserend
comité en familie en iemand van de

�
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napark aan de zijde van de Maaskade op het terrein
van het voormalige arbeiderskamp Maaszicht, dat
eigendom van de gemeente Venlo was. Het college
gaf dit bericht door aan dokter Van Maarsseveen om
diens mening over het beoogde terrein te horen en
dr. Stapert werd gevraagd de door hem toegezegde
bouwtekening op te sturen. Van Maarsseveen ging
volledig akkoord met het voorgestelde terrein, even-
als het bestuur van de provinciale commissie. De
intussen overgelegde plattegrond en perspectief-
tekening werden 19 juli door het college aan
Mohrmann toegezonden. De schoonheidscommis-
sie oordeelde ”dat het ingediende plan voor wat de
aesthetische eisen betreft, in principe accoord be-
vonden” werd, en dat een volledige aanvraag om
een bouwvergunning kon worden ingediend. Ook de
commissie voor openbare werken kon met het plan
instemmen en adviseerde het college de daarvoor
benodigde grond in erfpacht te geven aan het
Limburgse Groene Kruis. Burgemeester en wet-
houders stelden dan ook de raad voor het ”terrein
nabij het Villapark aan de Maaszijde, waar destijds

het barakkenkamp van de wederopbouw was
geplaatst” voor een periode van vijftig jaar in erf-
pacht te geven aan de vereniging Het Limburgse
Groene Kruis om daarop een consultatiebureau te
bouwen. De officiële aanvraag voor een bouwver-
gunning werd door het Limburgse Groene Kruis op
16 augustus 1951 ingediend. Het consultatiebureau
was ontworpen door het bureau Margry en Lerou te
Venray en zou worden gebouwd door de firma J.P.A.

Nelissen, eveneens uit deze plaats. De vergunning
werd verleend op 24 september van dat jaar. 

Bij de behandeling van het collegevoorstel in de
raadsvergadering van 22 augustus 1951 bleek, dat
enkele leden van de commissie voor openbare wer-
ken toch niet con amore met het advies hadden
ingestemd. Vooral leefden er nog bezwaren
tegen ”de vorm en het uitwendige van het te stichten
gebouw en was de mening van de meerderheid van
de commissie, dat het gebouw in die omgeving niet
zou passen”. De schoonheidscommissie had wel
haar goedkeuring aan het bouwplan verleend, maar
vooral raadslid Hendrikx was ervan overtuigd dat ”dit
gebouw in de vorm zoals het plan die aangeeft, geen
erg rustige indruk zal maken in het park”. Wethouder
Receveur merkte hierbij op, dat niet de gemeente dit
consultatiebureau bouwde, maar het Groene Kruis,
en dat een plan van een dergelijke particuliere instel-
ling ”verder volgens de gewone weg als ieder ander
plan” behandeld zou worden. Het ging er hier dus
alleen maar om dat de gemeente een stuk grond

beschikbaar zou stellen dat centraal gelegen was in
de buurt van het toen aan de Hogeweg gelegen zie-
kenhuis. De schoonheidscommissie had een positief
advies uitgebracht en het was niet aan de raad om
een oordeel te vellen over de architectonische kwa-
liteiten van welk te bouwen pand dan ook. Hendrikx
antwoordde dat het hier niet om zomaar een stuk
grond ging, maar om ”een stuk grond in het
Villapark, waar villa’s geprojecteerd waren en de

O p 11 juni 1951 had een gesprek plaats tussen het
college van burgemeester en wethouders van Venlo,
de voorzitter en secretaris van de provinciale com-
missie tot bestrijding van tuberculose, dr. Stapert
(geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid)
en dokter G.C.M. van Maarsseveen (districtsarts voor
de tuberculosebestrijding). Aanleiding was de moge-
lijkheid dat ook Venlo, evenals enkele andere
Limburgse gemeenten, de beschikking zou krijgen
over apparatuur voor doorlichting ten behoeve van
het onderzoek naar tbc, reuma enzovoorts. Hiervoor
zou uit de Marshall-hulp een bedrag van 65.000 gul-
den ter beschikking worden gesteld. Voorwaarde
was wél dat deze apparatuur in een geschikt en cen-
traal gelegen gebouw zou worden ondergebracht en
binnen zes maanden volledig in werking zou zijn
gesteld. Aangezien de gemeente geen bestaand
gebouw kon bieden, zou een onderkomen moeten

worden gebouwd, waarvan de kosten op 75.000 gul-
den werden geraamd. De benodigde bouwtekenin-
gen lagen zelfs al klaar. Het Rijk zou zich garant stel-
len voor de betaling van rente en aflossing en het
geld zou door de provincie aan Venlo worden
geleend, die het op haar beurt aan het hoofdbestuur
van het Limburgse Groene Kruis zou lenen. Op die
manier zou de na de oorlog geldende bouwstop
geen problemen opleveren. De burgemeester ver-
klaarde namens het college grote belangstelling te
hebben en hij zou de directeur van de dienst
Gemeente Werken uit laten zien naar een geschikt
terrein en de provincie vragen om het benodigde
geld voor de bouw als lening te verstrekken.

Ir. J. Mohrmann, directeur Gemeente Werken, be-
richtte al op 30 juni dat hij een geschikt terrein had
gevonden, namelijk bij de ingang van het Wilhelmi-

Het TBC-gebouw 
doorgelicht

Martin Bergevoet

In 1951-1952 werd in het Wilhelminapark te Venlo een op die

plaats opmerkelijk pand gebouwd: een consultatiebureau voor

tuberculose-onderzoek, betaald uit de Marshallhulp. 

Zelden heeft een bouwwerk in Venlo zoveel tegenstrijdige reacties 

opgeroepen als juist dit gebouwtje. De erfpachtcanon voor de

ondergrond loopt op 31 december 2001 af. 

Een goede gelegenheid om eens terug te blikken.

Het tbc-gebouw
paste volgens 
sommigen niet in
de omgeving.
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raad kan niet zonder meer toestaan (...) dat daar in
afwijking van het goedgekeurde uitbreidingsplan
inplaats van een villa een ander gebouw gezet wordt.
Dat gebouw heeft namelijk een heel andere allure
en een heel andere vorm dan de villa’s die er oor-
spronkelijk geprojecteerd waren volgens het goed-
gekeurde uitbreidingsplan”. ”Het is dus niet zo”,
aldus Hendrikx, ”dat de gemeente er eigenlijk niets
mee te maken heeft”. Burgemeester B.M. Berger
wees erop dat het van het allerhoogste belang was
dat Venlo dit gebouw kreeg, vooral voor de volkshy-
giëne, en omdat er zich omstandigheden voordeden
waardoor Venlo het zou kunnen krijgen. Het college
had zich langdurig over deze kwestie beraden en
was tot de conclusie gekomen dat de grond niet ver-
kocht maar beter in erfpacht gegeven kon worden.
Het was volgens de burgemeester ”van zo’n eminent
belang voor de gemeente, dat deze inrichting er
komt en deze moet bovendien op een centraal punt
liggen, anders beantwoordt ze niet behoorlijk aan
haar doel ...”. Hij hoopte dus dat de raad het college
niet zou afvallen ”omdat het werkelijk van groot
belang is voor de gemeente Venlo, dat deze inrich-
ting hier komt”. De heer Van Boxtel voegde hier nog
aan toe dat hij zich nog eens terzake had geïnfor-
meerd, waarbij hem gebleken was dat dit gebouwtje
vóór 1 december klaar moest zijn. Uiteindelijk werd
het collegevoorstel zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd. In de raadsvergadering van 31 oktober
van datzelfde jaar werd de lening van 75.000 gulden
aan  Het Limburgse Groene Kruis ten behoeve van
de bouw van een consultatiebureau voor tb.-bestrij-
ding goedgekeurd.
Hoewel een van de voorwaarden was dat het con-

sultatiebureau binnen
een half jaar operatio-
neel moest zijn, duurde
het allemaal toch wat
langer. 
Half oktober 1951 was
er al met de bouw
begonnen. Een maand
later vroeg de directeur
Gemeente Werken aan
het college toestem-
ming om de tuin- en
landschapsarchitect
B.J.J.M. de Ruiter uit
Tilburg een schetsont-
werp te laten maken
voor de beplanting van
het omliggende terrein.
Diens plan met begro-
ting van bijna 3400 gul-
den werd door de direc-
teur als ‘zeer accepta-

bel’ beoordeeld en nadat de commissie voor open-
bare werken eveneens een positief advies had uitge-
bracht, gingen burgemeester en wethouders op 6 en
de gemeenteraad op 26 maart met het plan akkoord.
In januari 1952 bleek dat er “enige stagnatie” was
ontstaan in de aflevering van de geheel nieuwe en
moderne apparatuur. Pas op 11 oktober van dat jaar
werd de akte gepasseerd, waarbij de r.k. vereniging
Het Limburgse Groene Kruis een gedeelte van het
kadastrale perceel I nummer 4334 (later 3351) ter
grootte van drie aren zes centiaren tot en met 31
december 2001 in erfpacht ontving. Dit was exact de
vloeroppervlakte van het consultatiebureau! 

Op 29 oktober 1952 stond er een foto van het con-
sultatiebureau op de voorpagina van het Dagblad
voor Noord-Limburg met een onderschrift dat open-
de met de zinsnede ”Een merkwaardig bouwsel in
het Villapark” en de opmerking bevatte ”Over het
uiterlijk schoon valt niet te twisten”. In een vervolg-
artikel in die krant heette het: ”In ‘t Villapark te Venlo
staat een gebouw dat menigeen heeft geschokt in
zijn zin voor architectonische schoonheid, en dat in
Venlo maandenlang vele gemoederen in beroering
heeft gebracht (...) En wil men iets in het voordeel
van dit gebouwtje zeggen, dan is het, dat het er over
honderd jaar beslist niet meer zal staan, omdat de
medische wetenschap dan weer met rasse schreden
is vooruit gegaan”. En verderop: ”... al zijn de ingeze-
tenen niet erg tevreden over de architectonische
aanwinst op een der mooiste plekken van de stad
(...) Men gelieve het bouwwerk maar te beschouwen
als een ruwe bolster met een zachte kern (...) Het
interieur van het gebouw is zeer functioneel inge-

Ziekten waren vroeger een graadmeter voor de levensstandaard van 

een volk. Als de armoede en honger toenam, begonnen ziekten te 

woekeren onder de bevolking, verzwakt door het gebrek aan voedsel. 

Met als gevolg dat de kerkhoven al snel gebrek aan plaats hadden. 

Zo was aan het eind van de negentiende eeuw tubercoluse een 

gevreesd werktuig van Magere Hein. Met name onder arbeidzame

Nederlanders, tussen vijftien en zestig jaar, sloeg tbc keihard toe. 

Een op de drie doden in Limburg was te wijten aan de besmettelijke 

ziekte, meldde de inspecteur van volksgezondheid in 1905. 

Dat was, na Overijssel, het grootste percentage in Nederland. Een ziekte

met een grote, maatschappelijke betekenis; omdat ze dus vooral toesloeg

onder de productieve bevolking en ook omdat tbc gepaard ging met een

ziekbed van jaren. 

Het was de tijd van slechte huizen, beroerde hygiëne, zware arbeid in 

slechte omstandigheden en in de steden een continu ontbreken van 

frisse lucht. En ook onvoldoende en eenzijdige voeding; slecht ook, 

zoals ongekeurd vlees van tuberculeus vee, wat vaak de bron was 

vanwaar het oversloeg op mensen. 

Gaandeweg de twintigste eeuw kregen de doktoren steeds meer grip 

op tbc, vroeger ook wel tering genoemd; een ontsteking, die meestal

begint in de longen en luchtwegen. De medische wetenschap ontwikkelde 

zich en medische zorg was steeds meer voorhanden. Zo verrezen in de

volksbuurten consultatiebureaus waar de ziekte in een vroegtijdig 

stadium kon worden vastgesteld. Maar tbc nam ook af in betekenis

omdat de welvaart gestadig begon toe te nemen.

Eind jaren veertig en vijftig, de tijd waarin dit verhaal speelt, was de 

tuberculose minder gevaarlijk. In 1952 bezweek nog slechts twee 

procent van de doden eraan. Maar nog steeds moest met tbc wel 

terdege rekening worden gehouden, want in 1951 kwamen er maar 

liefst 15.000 nieuwe tbc-lijders bij. Veel meer dan vlak voor de oorlog. 

De oorzaak laat zich makkelijk vinden in de verzwakte toestand van de

Nederlanders na de hongerwinter en de naoorlogse voedselschaarste. 

Zoals gezegd de ideale voedingsbodem voor tbc. Het Marshall-plan, 

niet alleen bedoeld om Europa economisch weer overeind te helpen,

omvatte belangrijke, medische hulp voor de Europeanen om de tbc 

weer onder de knie te krijgen. 

’Een merkwaardig bouwsel in het villapark’.
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richt (...) Dat is tenslotte de hoofdzaak. Waren er 
voldoende contanten geweest, dan zou het exterieur
vermoedelijk ook een ander aanzien gekregen 
hebben”. 
De auteur beëindigt zijn artikel met de opmer-
king: ”Nu is in elk geval reeds bereikt dat dit gebouw
niet meer op de eerste plaats een steen des aan-
stoots zal zijn, maar ook beschouwd zal worden als
een belangrijke bijdrage, een betere mogelijkheid,
om de volksgezondheid in stad en streek te kunnen
dienen”. Daags na dit artikel, op 30 oktober 1952, kon
het consultatiebureau dan toch eindelijk in gebruik
worden genomen. 

De officiële opening en inzegening had plaats op
woensdag 3 juni 1953 in het bijzijn van het college,
enkele raadsleden, diverse mensen uit de wereld
van de volksgezondheid, tuberculosebestrijding en
het Groene Kruis, architect Lerou en aannemer
Nelissen. Burgemeester Van Rooy vond overigens
deze opening eigenlijk niet belangrijk: ”hoofdzaak
was dat het gebouw tot stand gekomen was en nog
belangrijker was de arbeid die in dit gebouw werd
verricht. Vooral omdat hier gewerkt wordt in de
goede katholieke geest, mag deze nieuwbouw
beschouwd worden als een bron van lichamelijke en
geestelijke welvaart voor de gemeente”, aldus de
burgemeester, die verder ”het gebouw ook met een
wit verfje (wenste) te bestrijken, dan zou het beter
passen in de omgeving”. 
De heer Bux, voorzitter van de provinciale commis-
sie tot bestrijding van de tuberculose betuigde zijn
erkentelijkheid voor de hulp uit Amerika, waardoor
men een prachtig modern röntgen-apparaat had
kunnen kopen. Mr. W. Merkelbach, voorzitter van het
Limburgse Groene Kruis ”wilde over het aspect van
deze nieuwbouw alleen zeggen dat degenen die in
dit gebouw vertoeven in elk geval een prachtig uit-
zicht hebben en zich geen betere plek hadden kun-
nen wensen”. De experts waren het er over
eens, ”dat over het interieur in elk geval niets dan
goeds te zeggen” was...

Op 12 maart 1962 verzocht het Limburgse Groene
Kruis het gemeentebestuur van Venlo om het con-
sultatiebureau te mogen vergroten met ca. 32 vier-
kante meter in verband met de uitbreiding van de
medische staf met een parttime longarts. Tevens zou
dan de erfpachtuitgifte met die oppervlakte vergroot
moeten worden. De directeur Gemeente Werken
oordeelde positief, evenals de schoonheidscommis-
sie ”mits geheel uitgevoerd in dezelfde blokken als
het bestaande gebouw of in ieder geval uiterlijk
zoveel mogelijk daaraan gelijk”. Het college van bur-
gemeester en wethouders ging op 17 mei akkoord
met de voorgestelde verbouwing en op 4 december

met de uitgifte van 32 vierkante meter grond in erf-
pacht. Nadat de gemeenteraad hiermee ingestemd
had werd de akte getekend op 22 november 1963.

In het kader van de wet Voorzieningen Ge-
zondheidszorg is de tuberculosebestrijding overge-
gaan naar het Gewest Noord-Limburg. Dit integreer-
de de bestrijding in de Basisgezondheidsdienst en
bracht haar onder in het gebouw van deze dienst aan
de Nijmeegseweg. Daarom kwam het consultatiebu-
reau in januari 1987 leeg te staan. Het op dat
moment geldende bestemmingsplan gaf voor dat
gebied aan ‘stedebouwkundige kern’. Er liep echter
een procedure om de bestemming te wijzigen in
‘openbaar groen’. De directeur van de dienst
Gemeente Werken liet daarom in mei van dat jaar
aan het Limburgse Groene Kruis weten dat de
gemeente de erfpachtovereenkomst per 31 decem-
ber 2001 of zoveel eerder als partijen zouden afspre-
ken, zou beëindigen en dat het voormalige consulta-
tiebureau in de toekomst dan ook niet gehandhaafd
kon blijven. Inmiddels waren verzoeken binnenge-
komen van het Nederlandse Rode Kruis en het
Vormingscentrum Blerick om het gebouw over te
nemen. Het college van burgemeester en wethou-
ders liet het Nederlandse Rode Kruis weten dat het
Limburgse Groene Kruis bevoegd was het consulta-
tiebureau te verkopen of over te dragen, maar dat de
gemeente de erfpachtovereenkomst ná 31 decem-
ber 2001 niet zou verlengen, omdat de bestemming
van het terrein inmiddels ‘openbaar groen met ca.
100 parkeerplaatsen’ was geworden en het gebouw
daarna gesloopt zou worden. Uiteindelijk werd het
pand op 29 september 1987 verhuurd aan Van
Polvliet b.v. Op 3 oktober 1994 nam Dick Evers
Design de erfpachtcanon over van het Limburgse
Groene Kruis en vestigde zich vanaf die datum in het
Wilhelminapark.
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Marie Eugène François Thomas
Dubois werd op 28 januari 1858
geboren te Eijsden (L.) als zoon
en eerste kind van Jean Joseph
Balthasar Dubois (apotheker,
raadslid, later wethouder en vanaf
1883 tot aan zijn overlijden in
1893 burgemeester van Eijsden)
en Maria Catharina Floriberta
Agnes Roebroeck. Hij trouwde op
4 augustus 1886 met Anna
Geertruida Lojenga uit Elburg, uit welk huwelijk een
dochter en twee zoons werden geboren. Dubois over-
leed te Haelen (L.) op 16 december 1940 en werd
begraven te Venlo.

Al vroeg ontstond bij de jonge Dubois een levendige
belangstelling voor flora, fauna en geologie. Deze
interesse was mede gewekt door de Zuid-Limburgse
omgeving waarin hij opgroeide. Ook zijn vader en
onderwijzer droegen ertoe bij. Zo was hij voor zijn
twaalfde jaar al bezig met de studie van Buffons
Histoire naturelle des animaux, die zijn meest
geliefde lectuur was. Dubois vervolgde zijn studie in
1870 aan de rijks-hbs in Roermond, waar zijn inte-
resse voor geologie en mineralogie werd aangewak-
kerd door de latere Utrechtse professor dr. V. Julius.
In deze periode ontdekte hij in de mergel van Zuid-
Limburg hoeveelheden fosforzuur en deed hij proe-
ven om mergel met klei te verbranden tot hydrauli-
sche cement. In diezelfde tijd verzamelde hij verste-
ningen uit het Maastricht Krijt.

In 1877 begon Eugène Dubois aan de Gemeente-
Universiteit van Amsterdam een studie medicijnen,
waarbij hij colleges volgde van beroemdheden als prof.
H. de Vries (plantenkunde), Van der Waals (natuur-
kunde) en Van 't Hoff (scheikunde). Van bijzondere
invloed hier is geweest Max Fürbringer, wiens assistent
in het anatomisch laboratorium hij werd in 1881 (tot
1887). Op 16 juli 1884 werd deze studie afgesloten met
het artsenexamen. Van 1886-1887 was Dubois aan de
universiteit lector in de menselijke anatomie en van
1881-1887 bovendien leraar in de anatomie aan de
Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers en de

Rijksschool voor Kunstnijverheid
te Amsterdam, naast jhr. Victor
de Stuers en dr. Pierre Cuypers.
Uit die periode stammen de
onderzoekingen over de bouw en
evolutie van het strottenhoofd,
waarvan hij de gelijkwaardigheid
met de vierde en vijfde kieuw-
boog bij vissen wilde aantonen.

De publicaties van Ch. Darwin
(1859) en A.R. Wallace (1869-1870) over de evolutie
hadden grote invloed op Dubois. Zijn vondst in 1886
van schedels van laatprehistorische mensen in de
Henkeput bij Rijckholt en de beschrijving door Julien
Fraipont van de bij Spy (B.) in twee grotten gevonden
vrij complete skeletten van Neanderthalers, spoorden
hem aan om de 'missing link' tussen mensen en apen te
gaan zoeken. Hij meende dat men daarvoor naar een
tropisch gebied moest gaan waar nog mensapen leefden
en zijn keuze viel op Nederlands-Indië, waar al enkele
fossiele apen waren ontdekt. Omdat er van rijkswege
geen fondsen waren te verkrijgen nam Dubois ontslag
uit zijn functies en trad voor acht jaar in dienst van het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger als officier van
gezondheid. En dit ondanks dat prof. Fürbringer en
Max Weber hem dit ten zeerste hadden ontraden van-
wege zijn veelbelovende wetenschappelijke carrière
aan de Universiteit van Amsterdam. Eind 1887 kwam
Dubois in Padang op Sumatra aan. In mei 1888 werd hij
overgeplaatst naar een hospitaal in Pajakombo in de
Padangse Bovenlanden. Een collega daar nam een deel
van zijn dienst over en Dubois begon geholpen door
twee geniewerklieden en een contingent dwangarbei-
ders met onderzoek in kalksteengrotten. De resultaten
daarvan en de aanbevelingen daarbij maakten dat hij in
1889 door de Indische regering werd belast met pa-
leontologisch onderzoek op Sumatra en een jaar later
op Java, omdat was gebleken dat de fauna die in de
Sumatraanse grotten bewaard was gebleven te jong was
om de 'missing link' te kunnen bevatten. 

Op Java had B.D. van Rietschoten in een marmergroe-
ve in het district Wadjak (Kediri) al een fossiele men-
senschedel gevonden (later door Dubois als homo wad-

jakensis beschreven). Zelf vond
Dubois daar de resten van een
tweede soortgelijke schedel. De
zeer rijke vindplaats bij het
dorpje Trinil aan de Solo-rivier
leverde in september 1891 een
bovenkaakkies en een maand
later een schedelkapje op.
Dubois begreep meteen dat hij
iets sensationeels had gevon-
den: het kapje bleek te groot
voor een aap, maar te klein voor
een mens. In eerste instantie
beschreef Dubois de vondst als
een uitgestorven soort mens-
aap. Een jaar later werd op 
vijftien meter afstand van het
schedelkapje een linker dijbeen
gevonden. Ook dit schreef hij
eerst toe aan een chimpansee
die rechtop gelopen zou  heb-
ben en die hij daarom An-
thropopithecus erectus noem-
de. Later kwam Dubois tot de
conclusie dat deze resten niet
die van een mensaap, maar van
een aapmens waren die hij als
tussenvorm beschouwde en
waaraan hij in een publicatie uit
1894 de naam Pithecanthropus erectus (= rechtopgaan-
de aapmens) gaf. Aan deze vondsten werden nog een
tweede bovenkaakkies en een valse kies uit de onder-
kaak toegevoegd; in 1932-1933 werden in de door
Dubois bijeengebrachte collectie nog enkele fragmen-
ten van vijf dijbeenderen van Pithecanthropus gevon-
den.

Dubois liet - in tegenstelling tot wat later wel werd
beweerd - zeer nauwkeurige opgravingen verrichten.
Zo waren de groeves in Trinil vanaf 1896 in kwadran-
ten van een vierkante meter verdeeld om verwarring
over de precieze vindplaats van fossielen te voorkomen.
Plattegronden werden getekend om de posities van de
kwadranten ten opzichte van elkaar aan te geven. De

meer belangrijke fossielen kre-
gen een etiket met daarop het
nummer en de positie van het
kwadrant waarin ze aangetrof-
fen waren. Door deze nauw-
keurige methode is de Collec-
tie Dubois ook nu nog geschikt
voor paleontologisch en bios-
tratigrafisch (naar de verschil-
lende lagen met resten van leef-
perioden) onderzoek. De over-
blijfselen van zoogdieren die
tegelijk met de aapmens wer-
den opgegraven geven een
beeld van het milieu waarin hij
leefde. In Trinil werden onder
meer resten gevonden van 
herten, zwijnen, waterbuffels,
neushoorns, tijgers, een primi-
tieve olifant en een merkwaar-
dig bosantiloopje. De ouder-
dom van de afzettingen op Java
waarin de aapmens is gevonden
wordt tegenwoordig geschat
op ongeveer 2 miljoen jaar.

Dubois keerde in 1894-1895
via Brits-Indië naar Nederland
terug met de opdracht de door

hem bijeengebrachte collectie (meer dan 400 kisten) te
bewerken. Ondertussen ging op Java het onderzoek
nog tot in 1900 door, en ook het daarbij gevonden
materiaal werd naar Nederland gezonden. Het totaal
aantal nummers van zijn collectie kwam daarmee boven
de 11.000! De aandacht van Dubois ging vooral uit naar
de Pithecanthropus erectus, waarvan hij de overblijfse-
len in binnen- en buitenland op tal van bijeenkomsten
toonde. Er ontstond nu een felle strijd over de vragen
of alle restanten wel aan één individu moesten worden
toegeschreven, of het schedelkapje gedeformeerd of
van een microcephale (kleinschedelige) idioot afkom-
stig was, en of de 'aapmens' wel de gezochte 'missing
link' was. Niet alleen in wetenschappelijke kringen,
maar ook in de dagbladpers en in populaire tijdschrif-
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denken. Hoewel zijn dikste vriend in Haelen juist de
plaatselijke pastoor was, gaf hij af en toe blijk van fel
antikatholieke sentimenten zoals in een brief uit 1933:
"tot mijn laatste uur blijf ik het roomschdom voor het
ergste houden, dat het menschdom getroffen heeft".
Zijn lichaam mocht van de katholieke kerk dan ook
niet in gewijde aarde begraven worden. De nabestaan-
den kregen ook geen toestemming om Dubois op het
protestante kerkhof ter aarde te stellen en het 'misdadi-
gerskerkhof' was ook geen waardige plaats voor deze
geleerde. Tenslotte werd Dubois in tegenwoordigheid
van tal van autoriteiten op 19 december daaropvolgend
in de stromende regen begraven in de strook ongewij-
de aarde (vak P2) van de algemene begraafplaats in
Venlo. Hoewel dit Venlose graf 'voorlopig' was, werd
het later gedekt met een steen waarop in hoogreliëf het
schedelkapje en het dijbeen (vanwege de iconografi-
sche traditie in tweevoud!) van zijn Pithecanthropus
zijn uitgehouwen. Melancholie en frivoliteit gaan hier
hand in hand: de stoffelijke resten van Dubois ónder de
grond en de fossiele resten erboven.

Behalve naar de afstamming van de mens en over zijn
cephalisatietheorie, verrichtte Dubois ook baanbre-
kend onderzoek naar de geologie van Nederland (flora
en fauna van de Tegelse klei van twee miljoen jaar gele-
den, het ontstaan van de Hondsrug, het ontstaan van
venen, vennen en zandverstuivingen, het ontstaan van
duinen en de daling van de bodem), de ontwikkeling
van klimaten in het geologisch verleden, de drinkwa-
tervoorziening in relatie tot de duinen, enzovoorts.
Hoewel Dubois uiteindelijk niet de gezochte Âmissing
link' vond, is zijn vondst de grote stimulans geweest
voor veel verder onderzoek op dit terrein. De door hem
bijeengebrachte collectie vormt een monument voor de
ondernemingsgeest en opoffering die Eugène Dubois
opbracht ten behoeve van zijn wetenschappelijk onder-
zoek. Het werk van Dubois markeerde de start van een
nieuwe reconstructie van de geschiedenis van de mens-
heid. Het jaar 1993 werd daarom tot Dubois-jaar uitge-
roepen, compleet met een grote tentoonstelling in
Leiden, gecombineerd met een internationaal weten-
schappelijk congres waaraan onder anderen toppaleon-
toloog Richard Leaky uit Kenia zijn medewerking ver-

leende. Ook het televisieprogramma Noorderlicht van
de VPRO besteedde in november van dat jaar aandacht
aan Dubois en zijn vondsten. Bij gelegenheid van het
eeuwfeest stelde een groep Venlonaren voor om in die
gemeente een straat in Venlo-Centrum-Zuid naar
Dubois te noemen. Het is er tot nu toe niet van geko-
men. Eijsden eerde hem al  in 1952 met een straat. 

ten werd Dubois' opzienbarende
ontdekking druk bediscussieerd.
Daarbij werden persoonlijke en
religieuze argumenten niet ge-
schuwd. 

Dubois besteedde bij zijn onder-
zoek naar de evolutie van de zoog-
dieren veel aandacht aan de ver-
houding tussen hun hersen- en
lichaamsgewicht. Daardoor kon
hij coëfficiënten ontdekken om beide in hun onderlin-
ge verhouding bij de verschillende diergroepen te kun-
nen vaststellen. Daaruit trok hij conclusies betreffende
de celdeling der hersenen in verband met de evolutie
van de zoogdieren. Dat alles werd neergelegd in de
cephalisatietheorie, die inhield dat sprongsgewijze ver-
andering of vermeerdering van de cellen van het cen-
trale zenuwstelsel een bepaalde diersoort geschikt
maken om een nieuwe evolutie te beginnen. Dit bracht
hem voorts tot de theorie dat in evolutiereeksen ver-
schillende organisatieniveaus waren te onderscheiden
en dat ook daarbij Pithecathropus een plaats innam tus-
sen de mens en de mensapen. Dit bleek voor Dubois
een belangrijke steun voor zijn ideeën over
Pithecanthropus. Bovendien hield hij er een merkwaar-
dige tic aan over: bij iedereen die hij tegenkwam mat
hij met een centimeter de maat van de schedel. Hoewel
de cephalisatietheorie zijn waarde heeft behouden,
bleek door nieuwe, vollediger vondsten van met name
de paleontoloog Von Koenigswald dat Dubois het her-
senvolume van Pithecanthropus te laag had ingeschat
en dat deze niet de gezochte aapmens was maar een
echte, primitieve mens: homo erectus. De twee boven-
kaakkiezen bleken afkomstig van een prehistorische
orang oetang. In antwoord op de aanvallen trok Dubois
zich steeds meer terug en werd tot de ietwat eenzelvi-
ge, achterdochtige persoon die hoe langer hoe geheim-
zinniger met zijn vondsten omsprong. Jarenlang kreeg
niemand Pithecanthropus te zien; Dubois verborg zijn
vondsten zelfs onder de vloer van zijn eetkamer uit
angst voor diefstal. Wel boetseerde hij een reconstruc-
tie van de aapmens die, in gips gegoten, in 1900 op de
wereldtentoonstelling in Parijs te zien was en die A.
Gauwin en E. Lemercier inspireerde tot een cabaretlied

waarin het type van de
Pithecanthropus nog alom te-
genwoordig werd geacht, onder
de levenden wel te verstaan. De
reconstructie is overigens te zien
in het Leidse museum Naturalis.
In 1907 en 1908 publiceerde
Dubois twee artikelen over de
fauna die Pithecanthropus bege-
leidde. Later  publiceerde hij
een beschrijving van de Wad-

jakmens (1920/1921) en een nieuwe goed geïllustreer-
de beschrijving van de Pithecanthropus resten (1924 en
1926).

De Universiteit van Amsterdam verleende Dubois op 8
januari 1897 een eredoctoraat in de plant- en dierkun-
de. Twee jaar later werd hij hier benoemd tot buiten-
gewoon hoogleraar in de kristallografie, mineralogie,
geologie en paleontologie. In 1907 volgde zijn benoe-
ming tot gewoon hoogleraar in deze vakken plus de
fysische geografie. Dit laatste vak doceerde hij tot
1921. Na het bereiken van de 70-jarige leeftijd (1928)
bleef Dubois, bij gebrek aan een opvolger, nog een jaar
doceren. Tot zijn dood bleef hij als directeur belast met
de wetenschappelijke bewerking van de Collectie
Dubois, die uiteindelijk onder het beheer kwam van het
Museum van Natuurlijke Historie van de
Rijksuniversiteit van Leiden. In 1979 was die beschrij-
ving nog geenszins voltooid. Dubois was ook conserva-
tor (later curator) van de mineralogische en paleonto-
logische verzameling van Teyler's Museum in Haarlem.
Hij was tevens lid van de Academie van
Wetenschappen, de Neder-
landsche Dierkundige Vereeniging en nog een aantal
geleerde genootschappen. 

De laatste jaren van zijn leven bracht Dubois door op
het landgoed De Bedelaar bij Haelen, dat hij tussen
1906 en 1936 bij gedeelten had gekocht en waar hij
zich naast zijn wetenschappelijke arbeid vooral bezig-
hield met bosaanplantingen. Het was daar dat hij op 16
december 1940 onverwacht stierf. Dubois was al vanaf
zijn middelbare schooltijd agnost, die afstand genomen
had van het geloof omdat het hem belemmerde in zijn
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Voor Harry & Truus, mijn ouders

DE VROUW STAAT op de stoep en denkt aan die zaterdagochtend in de
grote stad, een paar jaar geleden. De mist hangt over de straat. Ondanks
het vroege uur staat er al een flinke rij voor de geldautomaat. De mensen
in de rij pogen, ieder voor zich, onverschillig voor zich uit te kijken. Ze mij-
den zorgvuldig elkaars blikken, maar houden scherp in de gaten wanneer
er weer een stapje opgeschoven kan worden.

Een kleine jongen doorbreekt de strakke lijn. Het is een Turks
jochie dat op straat voetbalt. Hij hoort niet bij iemand in de geldrij.

Niet uit onverschillige verveling, maar vertederd kijkt ze naar
hem. Hoe hij driftig heen en weer rent. Wie weet wat hij fantaseert. Ze ziet
hoe hij van de stoeprand een teamgenoot probeert te maken, hoe hij even
doet alsof twee paaltjes een goal zijn.

Ze schuift een plaatsje op in de lange rij, en komt daardoor dich-
terbij het jochie. Hij verliest voor een moment de controle over de bal. De
bal komt haar kant op. Ze breekt los uit de rij, dit is het moment waarop
ze heeft gewacht, waar ze naartoe heeft gewerkt, ze worstelt zich los, rent
op de bal af en trapt hem terug naar de jongen, maar ze richt niet goed of
hij, de jongen, is te verbaasd en kijkt meer naar haar dan naar zijn voet-
bal, in ieder geval de jongen en de bal missen elkaar. Hij aarzelt misschien
een seconde, draait zich dan om, wil achter de bal aan gaan, vrolijk, hij
heeft onverwacht een speelkameraad, ziet mogelijkheden voor zich die
een stoeprand ver te boven gaan, en rent, en zij ziet het, ze kan het niet
meer stoppen, ze schreeuwt naar hem, of blijft ze versteend staan, het
gaat zo snel ze gelooft dat ze gilt maar misschien lijkt het meer een aan-
moediging dan een waarschuwing, het gaat zo snel, die auto die om de
hoek komt rijden, die rode auto, zo’n ouderwetse Ford, die het voetbal-
lertje schept.

Voor die jongen is daar op straat alles geëindigd. Daar op het
asfalt is het opgehouden. Ze hebben de jongen weggehaald. Dat heeft ze
wel gezien. En dat de voetbal gewoon verder weg rolde.

Zij is daar blijven staan.
Enkele stappen uit de rij vandaan.
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DE VROUW BEGINT te lopen en hoe hard ze ook loopt, ze komt niet van
de weg af. Ze raakt de weg niet kwijt, zo te zeggen. Het is een kaarsrech-
te weg waarover ze loopt. Met elke stap die ze zet schieten de rechte
wegen die ze eerder heeft begaan, de gebaande paden en begane wegen,
onder haar door. Gangen, fietspaden, zebrapaden, stoepen, snelwegen,
zoab, landingsbanen, de grijze trottoirtegels van de eindeloze, lange straat
in het dorp waarin zij opgroeide. 

Het huis met oorlogskogelgaten schuin door de plankenvloeren
stond op een lange kale laan. Ooit hadden er grote, oude eiken gestaan,
daarom heette de straat laan. Zulke dingen leerde zij toen op school.

Aan het begin van de lange lege laan, vlakbij de brug over de
brede rivier, stond hun huis. Aan het einde van de laan lag de school.
Omdat er geen zijwegen waren, zij dus niet hoefde over te steken, kon ze
in haar eentje te voet naar school.

Het meisje begon te lopen. Almaar te lopen over de laan die zo
recht was dat ze afleiding zocht en het aantal tegels ging tellen dat ze per
stap wist over te slaan. Als ze probeerde om in één keer over wel drie
tegels tegelijk heen te stappen, om op de vierde te staan, kwam ze met de
hiel van haar linkervoet net op de rand van een schuin omhoogstaande
stoeptegel terecht. Dat telde dus niet. In plaats van door te gaan met het
spelletje om over zoveel mogelijk tegels te stappen zonder om te vallen,
diende ze nu eerst binnen zeer afzienbare tijd, dat wil zeggen toch wel
binnen maximaal drie nieuwe hink-stap-sprongen, de hiel van haar rech-
tervoet eveneens op een omhoogstekende tegelrand te krijgen. Als dat
niet snel gebeurde of, en daarmee begon de grootste ellende eigenlijk, als
niet haar hiel maar een ander deel van de rechtervoet de rand raakte, was
ze uit balans. Binnen enkele stappen moest ook dat andere deel van de
andere voet een obstakel van gelijke grootte hebben geraakt, zonder te
vergeten dat de hiel van rechts nog steeds op een scheve tegelrand
wachtte. Want belofte maakt schuld.

Zo liep zij over de kaarsrechte laan. Haar hoofd vol beloften, haar
lijf vol schuld. Vaak moest ze eerst nog iets met d’r links of d’r rechts rege-
len alvorens het schoolplein op te stormen.

Een stoep is maar een stoep, zeiden ze tegen haar. En: er komen
nog genoeg problemen om je echt druk over te maken.

De vrouw staat stil op het trottoir en kijkt door het raam van haar
ouderlijk huis naar binnen. Even ziet ze zichzelf als het meisje dat zich
herinnerde hoe ze zich als kind had gevoeld in de kinderstoel, uitkijkend
over het gazon met merels. Zo zwart, zo stil vanachter het glas. Vanwaar
moesten zij haar stoel van het raam wegdraaien?

DE VROUW LOOPT halverwege de laan. Ze komt langs het ‘hoofd der
beide scholen’ zoals het gouden naambordje op de deur nog vermeldt ter-
wijl hij al jaren overleden is en het schiet haar te binnen dat er destijds
wel meer onverwachte voorvallen tussen leven en dood plaatsvonden. 

Oma bijvoorbeeld. Met oma was er opeens iets. Men zei dat ze
dood was. Dat was op een donderdag dat ze dat zeiden. Ze hoorde het op
donderdagmiddag maar snapte het niet. Het klonk als ‘dat gaat wel weer
over, vertrouw mij maar’, zoals haar ouders tegen haar zeiden als ze ziek
was, ‘zoiets duurt nooit lang’, en zij geloofde dat zonder enige twijfel.
Waarom ook niet? Maar toch, met oma, zo bleek na een poos, met oma
was het iets anders. Die was wel erg lang dood.

Jaren na die bewuste donderdag zag ze haar oma toen ze uit
school kwam. Ze fietsten elkaar tegemoet op de laan ergens halverwege
haar huis en haar school.
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‘Hé, hallo oma!’ riep ze enthousiast. ‘Hé oma!’ En tegelijk dacht
ze, zie je nou wel dat het nooit nodig was geweest zo om haar vertrek te
huilen. Zie je wel dat dat overdreven was, want daar komt oma. Ze is niets
veranderd. Geen spat! ‘Hé!’ riep ze naar de grijze vrouw. Ze zwaaide met
beide armen wild in de lucht en riep en sprong en maakte heftige geba-
ren, maar de vrouw op de fiets keek haar afstandelijk en verbaasd aan.
Wat was er aan de hand? Waarom keek die vrouw zo van ik ben je oma
niet? Waarom gaf ze geen blik van herkenning?

Het waren maar enkele seconden tussen oma en die onpersoon-
lijke, kille blik. Ze zakte door de grond -

nee, ze rende naar huis, elk evenwicht verliezend, kwesties van
links en rechts door schots en scheve trottoirtegels negeerde ze -

nee, ze staarde de vrouw na met groot onbegrip en toen die door-
fietste, haar vergissing niet in wilde zien en zich niet omdraaide, liep ze
met de moed in d’r schoenen over de laan naar huis.

Een stoep is een stoep, ook al zeggen ze nog zoveel. Voor het
eerst zag ze in dat wat dood is, dood blijft. En dat is een groot verschil.

Dat hadden ze haar moeten zeggen. Dat iets wat op die manier
stilvalt, niet meer op gang te krijgen is. En dat daar niets aan te verande-
ren is.

DE VROUW VALT op het trottoir. Ze struikelt over een paar stoeptegels die
door een boomwortel omhoog zijn gewerkt. Razendsnel buigt ze vooro-
ver, probeert daarmee haar val te voorkomen, slingert met haar armen
wild om zich heen, schiet van voor naar achter, richt zich nog even op,
maar haar neergang is al in gang gezet. Ze glijdt uit en belandt op haar rug.
Een poosje lopen haar benen ondersteboven nog door. Ze spartelt in de
lucht. Als een insect dat niet overeind kan komen.

Waarom heeft ze ook niet opgelet! Is ze afgeleid door het klooster
rechts van haar, waar ze vroeger naar school ging, nu deels gesloopt? En
daar tegenover, dus links van haar, de Villa, een wereld van verschil? Hoe
zij en vriendjes zich vroeger uit angst, maar meer nog uit nieuwsgierigheid
vastklampten aan de hekken rond de Villa, in de hoop door de donkere
bomen en struiken heen een glimp op te vangen van wie dat ijselijk gegil
veroorzaakte. Het verhaal ging dat de Villa wat verder van de straat af
gelegen en aan het oog onttrokken was, omdat de dokter patiënten
behandelde zonder verdoving, geen wonder dat ze zo krijsten, maar later
bleken de hekken kooien te zijn voor zijn verzameling tropische vogels.

Of had ze zoëven wel opgelet, en goed gekeken waar ze liep,
maar waren haar gedachten ondertussen elders? Zoals bij die voorlaatste
keer dat ze verliefd was? Toen is ze in korte tijd drie keer gevallen. Eerst
op die persoon. Toen op de gladde vloer. Voorover. En vlak daarna op
straat. Languit.

Hoe meer zij van iemand achteroverslaat, hoe vaker ze ook let-
terlijk op de grond belandt. Voluit. Het lijkt wel alsof zij zichzelf te serieus
begint te nemen, en zoiets leidt natuurlijk tot steeds vreemdere capriolen.

Het is tijd dat ik mezelf eens toespreek, mompelt ze wijs terwijl ze
opkrabbelt. Mezelf streng toespreek. Dat is wel nodig. Zo kan het niet lan-
ger doorgaan. Het leven mag dan wel een ding van vallen en opstaan zijn,
maar het kan ook met je op de loop gaan. Ik zal mezelf daarom streng toe-
spreken, en ik zal dat puntsgewijs doen:

1. Ik mag geen lijstjes meer maken.
2. Op een gladde vloer is het oppassen geblazen.
3. Dat geldt ook voor alle stoepen.
4. En al helemaal voor mensen.
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5. Ik heb geen redenen om te vallen.
6. Ik moet niet zo streng zijn voor mezelf.
Misschien, denkt ze terwijl ze naar het klooster kijkt, misschien

dat het allemaal van een leien dakje zal gaan als je af en toe de moeite
neemt om stil te staan bij deze punten. Soms moet je de Goddelijke
Voorzienigheid een beetje bijsturen, niet?

DE VROUW ZWALKT weer eens over straat. Soms loopt ze expres slinge-
rend, omdat dat haar kan verlossen uit een idée-fixe, maar dat is nu niet
het geval. Aarzelend kijkt ze om zich heen. Wat gebeurt er? Met elke stap
die ze zet staat ze op andere grond. Van het parket belandt ze in één stap
op de grijze stoeptegel, en net nog op het fietspad en dan opeens schui-
felt ze langs de witte middenstreep op het asfalt.

Toch kost het haar moeite vooruit te komen. Nee, lichtvoetig voelt
ze zich zeker niet vandaag. Het is eerder alsof ze in warm teer loopt.
Stroperige draden kleven aan haar schoenen en trekken haar omlaag.

Al vanaf het opstaan voelt ze zich onwel. Ze is misselijk. In feite is
ze opgestaan omdat ze zich onwel voelde. Ze heeft frisse lucht nodig. Ze
begint te lopen, weg, weg van de misselijkheid, weg, weg, weg, hoe alles
heen en weer deint voor je ogen, lopen, blijf lopen, het is de straat die
golft, niet jij.

Hoe ze begint te lopen. Hoe ze begint te praten. Aldoor te praten,
zonder te stoppen. Aldoor te lopen. Doorlopen. Alles loopt in elkaar door.
De paden, de wegen, de verhalen gaan in elkaar over, aldoor verder, van
het een op het ander. Hoe het zo af en toe lijkt dat er geen einde is aan
dingen, dat alles eindeloos en zonder overgang, zonder zichtbare over-
gang in elkaar doorloopt, zodat het één grote ruimte wordt en hoe zij daar
in oplost als ze niet alleen kijkt en denkt maar ook echt voor zich ziet hoe
alles zonder scheidslijn is en zij en de ruimte niet meer van elkaar te los
te koppelen zijn laat staan dat zij nog zou kunnen formuleren waar binnen
en waar buiten is.

Wat een straat, zeg! Eerst die onmogelijke stoeptegels waar ze het
zo druk mee kan hebben, of eigenlijk altijd heeft, want het gaat nooit zon-
der horten of stoten, zonder vallen en opstaan, vervolgens die vreemde
voorbijgangers en dan nu die oeverloze deining. Ze stopt abrupt met
lopen. Stond er op de laan nog maar een boom die haar houvast kon bie-
den!

DE VROUW ZIT op de fiets. Ze fietst terug naar huis, ze trapt zich een
ongeluk. Tegen de wind in op de fiets naar huis. Striemende regen slaat
tegen haar gezicht, trekt tranen zijwaarts uit haar ogen.

Ze denkt: het verleden draait me een loer. Het ligt niet achter me.
Het lijkt voor me te liggen. Hoe kan het me anders laten struikelen als ik
begin te lopen? Ze ziet scheve trottoirtegels. Oneffenheden is een woord
dat ook dient te vallen. Daar fietst oma. Hé hallo! roept ze, terwijl ze tegen
de wind trapt, ze lijkt niet vooruit te komen. Een jongetje rent de bal ach-
terna, zoveel zwarte vogels, de hand van je vader, nee het is de hand van
je moeder, de auto die het jongetje schept, ze trapt harder en harder maar
ze komt er niet aan voorbij, er is geen einde aan deze straat, er zijn geen
zijwegen of paden in te slaan. En toch is de weg naar huis niet onder alle
opzichten recht.

Het asfalt golft omhoog en omlaag, ze zal als een surfer met de
golven mee moeten gaan. De weg kantelt opzij, helt over naar alle kanten.
Bijna valt ze ervanaf, ze werpt zich van de ene naar de andere kant, het
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gaat om de balans, evenwicht is alles. Tegenwicht voor het evenwicht. Ze
wordt van links naar rechts geslingerd, gaat op en neer, ze wil weg, ze wil
vooruit, de straat uit, de hoek om maar er komt geen hoek, deze laan
heeft geen uitvalsweg, het zal altijd pas straks zijn, nooit nu. Dan moet het
de richting zijn, die is verkeerd, dat is het, die verdomde richting. Maar
wat is er zo verkeerd aan de richting die je neemt, de weg terug naar huis?

DE VROUW RENT over de laan die er onbewogen bij ligt, het is haar ver-
beelding die hier uit de bocht vliegt.

Ze zet het stevig op een lopen. Ze is vanaf de brug gaan rennen,
zo’n aanloop geeft lekker vaart, hup de laan in, voorbij haar vroegere
vriendin N. (tel. 2 x 11 = 35) die woonde naast de groenteboer (stond er
niet in een halve boog de naam Hinssen op de ruit?), langs de voormalige
juwelierszaak annex woning van haar oom en te vroeg overleden tante,
langs haar ouderlijk huis aan de overkant, voorbij het dode hoofd der
beide scholen, tussen de nonnetjes en de blootgelegde Villa door, richting
de kerk met de losstaande toren, dat wil zeggen de wel stevig in de grond
verankerde maar niet aan de kerk vast gebouwde toren, en als ze dan, te
snel naar haar zin, het einde van de laan nadert, keert ze zich spoorslags
om en gaat ze weer terug richting begin. 

Nog dagelijks kun je haar over de laan zien gaan. Want wie eenmaal van
zijn voeten vervreemd is geraakt, wordt door zijn hoofd op de hielen geze-
ten.

Patricia de Groot (Tegelen, 1964) is redacteur bij Uitgeverij Querido. Zij publiceerde eer-
der teksten in Raster. Haar debuut in boekvorm, De achteroverval, verschijnt in januari
2002 bij Uitgeverij Contact.
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MERELMANZWART

Er is geen mooier zwart dan
merelmanzwart. Het zwart
van een op en top fitte, strak
in de veren zittende, gezond
glanzende, van zijn fraai pos-
tuur overtuigde en daarom
hoog op de poten staande
merelman. Ik kan echt genie-
ten als ik zo’n zelfbewuste
vogel parmantig rond zie
stappen. Toch zijn het eigen-
lijk beesten van niks, die
merels. Slome scharrelaars
die het vliegen steeds meer
verleren en daarom steeds
vaker onder een auto komen.
Eigenlijk ook kleurloze vo-
gels, ze vallen niet op tussen
het meestal veel bonter uitge-
voerde andere gevederte en
houden zich bescheiden
schuil onder struiken. Ze zijn
er wel en je neemt ze ook
waar, maar je ziet ze niet. Pas
als het mannetje al zijn zwar-
te pracht toont, dan kun je
niet om hem heen.
Ach vogels, ik hou ervan. Het
is een van de dingen die ik van
mijn vader heb meegekregen:
liefde voor vogels. Hij kon ge-
nieten van de vlotte bewegin-
gen van een koolmees, het
gekwetter van de mus, de
kwiekheid van een kwikstaart,
de trots van een kraai, de slim-
heid van de ekster en de zang
van een merel. Als hij een
vogel zag, wees hij hem me en
vertelde er over. Niet alleen
wat het voor een soort was en
wat de kenmerken er van
waren, maar ook wat hij er
van vond. Of hij het een mooi
beest vond, welke karakter-
trekken hij het toedichtte en
op welk mensentype het leek.
Om bij hem in de smaak te val-
len hoefde een vogel niet per
se fraai gekleurd te zijn, alhoe-
wel een putter natuurlijk meer
kans maakte dan een mus.
Nee, hij lette op zaken als pos-
tuur, glad in de veren zitten en

zelfvertrouwen. Vinken volde-
den het meest aan zijn voor-
waarden. Boekvinken bijvoor-
beeld, die zitten meestal strak
in het pak, staan hoog op de
poten en steken hun borst vol
eigendunk vooruit. 
Zo bracht hij me ongedwon-
gen de liefde voor de vogels
bij. En ik ben blij dat ik ze heb.
Ik kan echt even gelukkig
worden door het zien (al is
het maar heel even) van een
vogel. Voor veel mensen is
dat vreemd, zo heb ik ge-
merkt. Zij hebben er niets
mee. Ik wel, en daarom is het
fijn dat ik in Venlo vlakbij het
Burgemeester Bergerpark en
de Groote Heide woon.
Daardoor kan ik heel veel
vogelsoorten zien en komen
er diverse zelfs tot in mijn
achtertuin. Als ik met mijn
hond door het Burgemeester
Bergerpark en het bosje ach-
ter het politiebureau loop, let
ik speciaal op de vogels. Mijn
hond snuffelt met zijn kop
over de grond en ik loop naar
boven kijkend naast hem. Een
mooi stel. Zo lopend heb ik al
heel wat soorten gezien in het
park en het bosje. Een op-
somming: mus, koolmees,
pimpelmees, staartmees,
kwikstaart, boekvink, merel,
spreeuw, houtduif, turkse tor-
tel, meeuw, winterkoninkje,
boomklever, eend, gans, wa-
terhoen, meerkoet, reiger,
kraai, kauw, ekster, vlaamse
gaai, groenling, sijs, bonte
specht en ijsvogel. Die laatste
is natuurlijk de opmerkelijk-
ste. Erg veel kans om hem te
bekijken, geeft hij je niet. Als
hij je ziet naderen, vliegt hij
meteen op en laat hij je
meestal niet veel meer zien
dan het prachtige staalblauw
van zijn hoofd- en rugveren.
Om de wandeling met mijn
hond door park en bosje wat
spannender te maken, doe ik
sinds kort (heel kinderachtig,

ik geef het toe, maar doe het
toch) een spelletje. Ik tel hoe-
veel soorten vogels ik tegen-
kom. Dat zijn er altijd wel een
stuk of acht, want een eend,
gans, waterhoen, merel, mus,
kraai, ekster en een houtduif
zie ik altijd wel. Boven die
acht uitkomen, dat is de
kunst. Soms scoor ik er zo
maar ‘s ochtends al tien, of
gewoon tussen de middag
twaalf als je het vanwege de
drukte van hondenuitlaters en
kantoorpauzekuieraars niet
verwacht. Mijn record staat
op veertien. Geteld op een
doordeweekse dag aan het
begin van de avond, ik weet
het nog precies: mus, boek-
vink, koolmees, kwikstaart,
merel, spreeuw, houtduif,
kraai, ekster, gans, eend,
waterhoen, meerkoet en een
reiger. Sindsdien probeer ik
steeds boven die veertien uit
te komen. Ik weet dat er veel
meer soorten in park en bosje
zitten, maar ze laten zich niet
allemaal tijdens een wandeling
zien. Hoezeer ik ook mijn
best doe en de lucht en de
bomen afspeur, voortgetrok-
ken door mijn hond. 
Maar ach, het maakt niet
zoveel uit als het me niet lukt
het record te verbeteren. Als
er tussen de vogels die ik zie
er zich maar één bevindt: een
op en top fitte, strak in de
veren zittende, gezond glan-
zende, van zijn fraai postuur
overtuigde en daarom hoog
op de poten staande merel-
man. Helemaal merelman-
zwart.

P.S.: Het woord merelman-
zwart is niet door mij zelf
bedacht maar door schrijver
Huub Beurskens. Hij gebruik-
te het in zijn verhaal De veer
van Kiphart uit de bundel
Zomer in Montalla om er de
kleur haren van een meisje
mee aan te duiden. 
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Luister. La Paloma hoor ik.

Ik wist graag wie het is die daar zingt. Het klinkt vrij modern- maar tege-
lijkertijd alsof de muziek direct uit een oud café komt; alsof vader zit te
glunderen achter zijn jonge klare; een muntje opcaramboleert met zijn
linkerduim, de stuiver met de rechterhand opvangt; mij aanstoot, mij wijst
op de flapperende revers van de gladgeschoren zanger. En hij zegt: “Het
is goed hard te werken. Dan rust je nog eens uit.”

Aan het glazen rechteroog kon ik niet wennen, hoe vaak ik ook
dacht: al te kakgenau moet je een vlo niet in zijn gat kijken. 

Ik merk: ik heb nog oren en kan mij het een en ander nog herinneren. Wat
deert me de rest?

Even kan ik me voorstellen dat ik samen met jou voorgoed wil
blijven luisteren naar deze of welke andere oude versie ook van La
Paloma, maar vooral zorg ik er het liefste voor dat jij geloven wil dat je
ingewikkelde kwesties ook pareren kunt met eenvoudige, heldere oplos-
singen. Ging je serieus op je oude weg verder, dan groeide je rusteloos-
heid enkel maar. Wat kwam er dan al helemaal van jou terecht?

Al zo lang beheerst jou het verlangen te leven alsof je nog steeds
aan mijn zijde zit in Circus Sarrasani, op een hoogte goed genoeg om
beide pistes min of meer te kunnen volgen- daarbij je zelfs af te vragen
hoe het zou zijn als er nog een derde piste was, een vierde misschien, wie
weet zelfs vijf. Maar wie kan daar ooit mee geholpen zijn? De pierrots
noch de leeuwen; de koorddansers noch de slangenvrouwen. Al hele-
maal niet de zanger in opengewerkt glitterkostuum die in de pauze onder
de trapeze La Paloma staat te zingen. Een krom mannetje met borstelige
snor ondersteunt hem, lijkt zelfs te begeleiden, op harmonika. 

Luister:
Tant pis que sur le rivage tu pleurais
Nina belle fleur sauvage que j’adorais...
Fais toi belle, Nina,
Toujours enfant tu belle fidèle...
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Longtemps sur la belle si belle j’ai voyagé,
Pourtant mon amour fidèle n’a pas changé.

Het zijn flarden die ons misschien vertellen dat waarheen je ook gaat,
waarheen blik of verstand ook uitzwerft, er is een mooie oever die een
vredig beest op je af stuurt, een schijtertje van vergeet-mij-niet.

Maar soms hoor ik de regels in dronken vervorming; de wereld is groot,
minstens zo groot als het universum ons klein lijkt.

Hermann Hermann Willié,
Mit einem Akzent auf dem E,
Du bist die größte Supernase
Die ich am Bord hier seh.

Een lang wit jacht met notenhouten vertrekken vaart door de
Hamburgse haven, Freya met haar maskerachtig arisch hoofd koestert
haar glimp van een glimlach; vreugde heerst schijnbaar alom. Ach, dit
varen op zoek naar de resten van helden als schurken- ach het succes ook
van de vervalsers die hen leven schenken, verfilmen willen, imiteren- flets
of levendig beschrijven. Het moest niet zo zijn dat dit kon blijven duren.  

Eens speelde de radio zacht. Eens speelde de radio La Paloma zacht.
Misschien was het in het Duits, soms in het Frans, hoe dan ook, jij keek
ingespannen naar de plek rechts van de tussendeur. Eigenlijk was je al
onderweg naar buiten, maar je stond toch nog stil, jij keek. Je was niet
alleen al op weg naar buiten, vooral ook was je al op weg naar huis, of in
elk geval: je zei dat je weer op weg dacht te gaan naar het station. Maar
stilstaand voor de drempel van het keukentje stelde jij je lange wandeling
door het park nog wat uit. Nog niet meteen hoefde jij langs al die bloe-
men, langs de grote percelen met gele en witroze tulpen, langs de jonge
essen op, de ligusterheggen, soms langs de meisjes in lichtblauwe zomer-
jurkjes die met hun badminton-rackets bedreven over het gazon heen en
weer vliegen, steeds met slagen vijver en fontein mijden.

Mijn twee parkietjes die zich op het dressoir een middag lang gezellig
hadden ingespannen, zwegen. De lichtgroene van het span leek je kruin
een dag lang bewonderen te willen nu hij daarvoor de kans kreeg. De
donkergroene leek voor het eerst tot niets meer bereid zolang jij je niet
bewegen wilde; stram zat hij, de oogjes dicht. Jij keek immers maar,
zweeg, verroerde je niet. Kijken- waarover spreken?

Het was je duidelijk. Zoveel van mijn zelfvertrouwen had ik onder andere
aan dat wat jij observeerde ontleend. Jarenlang had de foto in het ene, het
andere, dan het derde onderkomen van mij gehangen, maar nu pas bleek
je oud en rijp genoeg je te realiseren wat daarop precies te zien viel. Ook
ik begon te vermoeden dat jij meer kon zijn dan kleinzoon alleen.

Ik weet echter niet hoe blij een mens zijn moet met het vermo-
gen te genieten van knappe gezichten, mooie lichaamsvormen, aantrek-
kelijke kleding. Ik zal zeker toegeven: het kan prettig zijn om mooi te
wezen, mooi te zijn geweest. Maar hoe vaak liep ik later niet met vader
over straat en slim was hij wel genoeg om mij niet de hele tijd te laten
merken dat hij gedurig rondkeek. Totdat dan een van de vele jonge vrou-
wen zo’n blaag bij zich had, een kinderwagen liep voort te duwen, zich
ook graag spiegelen liet in de etalages van poeliers, groenteboeren, win-
kels in Maria-beelden.

Ik hoorde hem zeggen: “Da’s een mooie moeder.” En ik liet mijn
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ogen dwalen over hetgeen dat ene oog strelend absorbeerde, zag bij-
voorbeeld roodbruine krullen zacht golven over het boordje van een wijd-
uitstaande zomerjurk, donkerbruine ahornbladeren dwarrelend op een
beige fond. Van tijd tot tijd wil een echtgenote geloven dat zij ogen heeft
om niet te zien. 

Maar kakgenau, laat ik daar zoveel ik kan bij blijven, moet je geen
vlo in zijn gat kijken. Maar hoe kakgenau is kakgenau? Aan de lusten van
dat ene linkeroog dacht ik lang af te lezen dat mijn schoonheid van vroe-
ger in de staar van het vervlogen rechtermelkwit mede gebroken was,
weggenomen- door een onnaspeurbaar verlangen vervangen.

Maar toch: je grootvader was een goeierd. Geen kwaad woord, niet de
minste verdachtmaking verdient hij. Ik moet me bezighouden met jou. Er
kwam immers een moment dat zelfs jij wat zei. Je stelde de vraag of ik
daar op die oude foto afgebeeld stond. Ik moest het beamen, jij begon er
voorzichtig over dat ik vroeger wel mooi geweest was. Niet dat ik nu, zo
voegde je er schuchter aan toe, lelijk was geworden-

Ik trok met mijn rechtermondhoek. Het hoofd trilde mee. Sterker
dan iedere dagelijkse dag zag ik mijn donkere haren terug, hoe ik ze toen-
tertijd opstak, en mijn volle wangen onder de donkere ogen, hoe ik mijn
gezicht eens zorgvuldig waste met eenvoudiger zeep. Ik zag het nauw-
sluitende boordje, voelde de zomerwind, mijn kuiten in hun voort trappen
op pedalen, het neerzakken in gras, zuring in de mond- zacht fris; kleve-
rig paars van bramen in mijn handpalm, uitlopend dan in de blauwe zak-
doek. De bramelen- laat gaan, godje, neem bramelen.

De foto was aardig vergeeld, maar gezegend gebleven was ik met
een goed gevoel voor kleur bij het aanschaffen van kleren. En terwijl ik je
dit zei droeg ik mijn jurk met fijne witte liaantjes op hemelsblauw fond.

Van de parkieten begon de lichtgroene weer te rommelen in zijn
voerbak. Met geschal van korte kreten bevestigde de donkergroene wat
wij beiden beseften: aanweziger dan ooit was jij.

Maar, zoals ik op hoge leeftijd, leek nauwelijks iemand kwieker.
Bijdehand, wakker van geest, niks verdötzeling, niks van het Venloos
dementeren. 
Nog loste ik dagelijks puzzels op, las ik van de bibliotheek boek na boek;
om ze weer te ruilen nam ik niet de bus, liet ik ook geen ander dat
opknappen. Met genoegen liep ik de kilometers, en ik strompelde niet,
stapte strak recht voor mij uit. Wandelde dagelijks sowieso meer dan wie
ik ook van mijn generatie nog kende, en was er geen bezoek, werd ik bij
niemand die dag verwacht, dan ging ik mijn vaste eindje onder de helde-
re boomkruinen van de Goltziusstraat, liet de passanten op weg naar hun
parkeerplaatsen passeren naar hun parkeerplaatsen, keek naar de streng
elegante huizen die ik in hun vriendelijke inzichzelfgekeerdheid al zoveel
jaren lang bijna dag na dag bewonderd had, en dan langs het oneffen
plein waar lang blikkerig onaangenaam de gasfabriek gestaan had, en ik
na zijn verdwijnen liep op langs de dansgelegenheid, het restaurant en
het café, de overhangende luifel, roodgele banen.

Nog een stuk: tot de kade, mijn geliefde kade aan het moederlij-
ke water van de Maas. Hoe hoog wilde het niet komen; hoe laag kon het
niet blijven, uitgeput; hoe kon het niet ook met zuchtjes wind rust verle-
nen, charme schenken aan lentemorgens? Verlokte om te zitten, om te
kijken, jaar na jaar.

Dus bleef ik altijd lang op het bankje vlak bij de loods, bij de
ombouw van zwart beteerd hout en ik voelde me beschut onder het hoge
reiken van Liebergens kraan. Vertrouwen wekken bleef ook het uitzicht
op de karige velden van de overkant, daarachter het kazerne-complex.
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Kromming naar rechts, op weg langs het noordelijker groen, voorbij aan
de kapel van Genooi. En links: de bruggen met hun auto’s, het gonzend
donkerblauwe rammelen van treinen.

De schepen liet ik komen. Nooit waren ze al te groot. Voor mijzelf
sprak ik intussen met vader voor mij uit. Ik wees hem op een wimpeltje,
een aanzwenkende meeuw. Met hem overwoog ik de lichtval van de dag,
het voorttuffen van een schip. Vaak reikte ik hem een bolknak aan: “Je
bent er nu al jaren aan dood. Er kan er eentje bij.” Toch zag ik prompt het
bleke gelaat van onze zoon toen wij vaders longfoto hadden moeten
bekijken; zijn pakje Lucky Strike, nagenoeg onaangebroken, sigaret na
sigaret stukgebroken. Maar vooral hoorde ik de verwijten van de scheeps-
motoren. Waarom had indertijd mijn vader hen in de steek gelaten?
Waarom was hij gaan werken aan de wal? Waarom was hij koffie gaan
branden, niks meer willen weten van het varen?

Onze winkel achter het laatste restje vesting was hoog. Touwen
hingen, in diverse diktes, zus of zo gevlochten. Meer scheepsgerei, zoveel
meer. Dus waarom klagen? Spiritus trouwens ook; en mijn moeder lepel-
de onsjes boter in vetvrij papier. Ze had onder het linkeroog een vreemde
kleine wijnvlek. De messen; de zakmessen; de lucifers; de scharen.
Overal: koffie, geur. Niet veel anders in de wereld mag er bestaan. Ik laat
de bonen door mijn handen glijden. Hoe ze kletteren in de geëmailleer-
de bak. Gedartel van smaak. Alles lichtgroen om ons heen: dat houtwerk,
dat stucwerk. Misschien alles net een ietsje te donker, de vensters klein.
Het schipperspubliek meerde aan. Liep gauw binnen bij van der Bruggen.
Of mijn pa ooit naar Brabant terug zou willen, vroegen ze. Een enkele
grap: “Dan zie je je bruggen van je eigen kant.”

Mijn vader lachte niet snel noch werd hij makkelijk nostalgisch.
Zelfs de dagen dat ikzelf nostalgisch leek maar het niemand liet blijken,
slijten zonder glimlach met alles wat van me rest.

Ik stond weer op van het bankje, liep langs de kade. Sprak met vader over
de overstromingen, of, als het zo uitkwam, over de honderden rake mis-
sers van de Tommies die de pontonbrug niet konden treffen. Liep terug,
de Bolwaterstraat in die in zijn naam memoreert hoe dappere Geertrui in
1511 de Spaanse vaandrig die op het punt stond als eerste de veste bin-
nen te dringen het banier onttrok, hem krachtig achteroverduwde.
Hoefde daar nauwelijks bewust bij stil te staan; zulk verleden waaiert
lang over een straat, of in ieder geval over de eerste honderd meter waar
tegelijkertijd voor mij nog altijd Sjeng Castor zijn groene, rode, witte kolen
je met een glimlach overhandigde als was het jachtbuit; en Herman
Gommers straalde van gezondheid ondanks sigaret na sigaret, je stalen
ros bracht hij binnen een mum piekfijn in orde, en soms voor de aardig-
heid de bon ondertekenen met ‘Herman Pollux’: “Je man weet ervan: bij
de belastingen doe ik het ook.” 

De hoek van de Ginkelstraat.   

Eigenlijk keek ik daar liever nooit omhoog. Maar deed het altijd weer.
Vooral in de Bolwaterstraat liet ik mij toch kennen. Je moet kwiek en dap-
per blijven op elke leeftijd. En bovendien: de prop zit in niemands anders
keel. Hoe zou ik hem kunnen hebben?

Boven: de oude woning, op het derde verdiep. Na mij stonden er
lang donkerblauwe handgeblazen figuren, voor elk van de vensters een.
Waren het draken, waren het paarden, hoog steigerende? Ik geef toe: ben
nooit zo dapper geweest dat ik goed genoeg gekeken heb. Maar zulke
figuurtjes voor smetteloos witte vitrages, dat kon ermee door. De rest van

GANK DICH WEER



138 BUUN 

de straat had zijn tijd gehad; niet veel gaf nog aanleiding tot zijn geme-
moreer van de oude heer van Venlo, van wie het mogelijk maakte dat de
stad uiteindelijk niet aan de Pruisen toeviel. Toch, onvermijdelijk, stank
voor dank: langharige Pruisenkinderen die er omvallen van ellende. Ik
weet wanneer de neergang begon. Eens bestond in mijn oude straat de
gehele middenstand uit een sigarenwinkel en een groenteboer.

Nee, ik keek zelfs liever naar het lage gedeelte van de hoogbouw aan het
andere uiteinde die uitkijkt over de Maas, aan het verlengde van de
Goltziusstraat, de Puteanusstraat. Over het algemeen trachten straten in
namen herinneringen machteloos hoog te houden. Maar niet voor mij: ik
stapte graag voort langs de verdwenen lange loodsen van van Liebergens
houthandel, en door de trots van gemeente-ambtenaren op de in Venlo
geboren vroeg-zeventiendeëeuwse rechtsgeleerde die te Leuven Lipsius
als hoogleraar wist op te volgen. Het moet een derderangs-dichter
geweest zijn, maar dat bleek minder belangrijk: hij was immers ook nog
geschiedschrijver in dienst van de Spaanse koning. Van de geschiedenis
van Gelre die hij had willen schrijven is het echter nooit gekomen. Als je
een beetje puzzelaar bent, als je ook een beetje in de stad waar je woont
thuishoren wil, leer je zonder problemen te weten wat je weten moet om
niet al te zeer te dwalen binnen het overbekende- dat weet je als het over-
bekende het snelste te bevangen. 

Dat ik hier niet eerder over Puteanus, of laten we het houden op zijn
straat, heb kunnen beginnen, heeft een reden- die je begrijpt. In dat lage
gedeelte van de hoogbouw woont immers nog altijd jouw andere oma.
Van daaruit heeft zij jarenlang op mij neer mogen kijken, heeft ze kunnen
doen wat ze op iedere andere plek altijd al had gedaan. Het zal je inmid-
dels bekend zijn waar deze mooie mevrouw Wilhelmine van Dam-
Ringelnatz mij ooit voor heeft uitgescholden.

Dat gebeurde toen ik nog woonde aan de Ginkelstraat, zij aan de
Helbeek. Maar zelfs voordien, toen vader en ik ons huis nog hadden aan
de van Cleefstraat wisten wij precies wat wij van elkander vonden.

Op de Pruisen heb ik het sowieso nooit gehad. Dat is nog van voor
de oorlog; dus ook van voordat jouw andere oma  überhaupt de moeder
van mijn schoonzoon worden moest. Natuurlijk: de Duitsers (of hoe je ze
ook wil noemen) zijn in de wereld onmisbaar. We hebben er het een en
ander aan te danken, en dan: alles wat bestaat heeft het volste recht om
te blijven bestaan, zich voort te planten zoveel het wil. Maar ik van mijn
kant heb het fondant van hun gedisciplineerdheid nooit kunnen harden.
Zo snel ben ik misselijk geworden, keer op keer, van de zoetsappige
manier waarop ze zich boven je verheffen. Het ingeboren fatsoen dat zij
aan degene die het niet te bezitten lijkt willen op mogen leggen, het ver-
baasde opkijken zodra ze worden betrapt bij eigen tekortschieten op dat
gebied van onverbiddelijke wellevendheid, dat tezamen, plus de aanstel-
lerij van altijd weer hun schuldgevoel om wat dan ook, dat maakt het
gemakkelijk jezelf hoe dan ook een stuk fatsoenlijker te vinden. Ik weet
waar ik over praat: mijn schoonmoeder kwam ook van over de grens,
heette Pirsig. Vader deed ik vaak aan zijn moeder denken, zeker waar hij
zelf altijd gemoedelijk bleef. “Maar ik laat het meteen weten zodra me iets
niet zint. Ik draai er niet omheen. Ook al zou je het liever willen, ik zou het
mezelf niet aan kunnen doen.” Ik dompel mij niet graag in slagroom, en
het heeft me altijd verward om als dochter van Brabanders vlekkeloos
een dialect te spreken waarin ham ‘schink’ heet. 

Jouw opa Van Dam maakte dat niets uit. Een Rotterdammer pakt
wat hij kan pakken. 
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Tijd of reden voor nostalgie heb ik nooit met liefde onderhouden. Is het
verleden niet bij uitstek de plek om zich toegewijd open te scheuren? Ik
heb het niet over de oorlogen, al zijn die niet mis en al leven ze nog onder
vredestijd. Ik heb het over de kleine, onmerkbare boosaardigheden. De
drift tot loyaliteit die mensen bij elkaar houdt lijkt hun enige manier om te
leren hoe je vooral voor jezelf streng moet zijn. Denk daar over na, en luis-
ter naar La Paloma. Of horen we Hermann Willié, dat lied op dezelfde
melodie uit de film die ik je ooit bekijken zag, lachend, duidelijk een beet-
je trots dat juist over een onderwerp als het vervalsen van Hitlers dag-
boeken er uit Duitsland een satirische film kwam.

...’murgelnde See’...’t moet La Paloma zijn, zo’n lied dat nooit ver-
geelt. De mensen daarentegen, zijn ze op leeftijd, achterhalen makkelijk
hun alleroudste foto.

Dat ik maar met mate in dat vermogen heb kunnen delen was hopelijk de
belangrijkste reden waarom jij me lang ook zonder je ouders bezoeken
kwam. Dan was je in de stad om naar de een of de andere tentoonstelling
te kijken in ons witte museum aan het park, mooi en onbevattelijk tussen
de bomen. En ik bood je een pilsje aan. 

Waar ons witte museum ligt had je vroeger een spoorbaan. Die
maakte geen deel uit van het Nederlandse net. Het was een Duitse, al van
ver voor de oorlog; toebehorend aan de Köln-Mindener Bahn; voor goe-
derentransporten richting Wesel, tot op het allerlaatst. En tot die goederen
behoorden vanaf zeker moment ook de kanonnen van het Duitse luchtaf-
weergeschut,  eens te onontbeerlijk tegen het oprukken van de
Geallieerden als laatste Duitse hoop bij Overloon. Het verlokte de bevrij-
ders tot nog meer bombardementsvluchten in een vrijgevig ongenadig
gebulder van vlammen en gruis. Soms wil een mens blij lijken met pijnen:
onze van Cleefstraat die parallel loopt aan de nog geen tweehonderd
meter verderop gelegen Ponyweg die op zijn beurt weer opliep langs de
Duitse bielzen met hun steeds frequenter gedamp van locomotieven,
bleef niet ongeschonden. Op hier en daar een huis na werd ze tot puin en
geweeklaag opengereten. Maar wat een raar geluk: behalve onder ande-
re het Wehrmachtsheim (op de hoek van de straat hielden de Pruisen
zich met van alles en nog wat op de been, het ontvangen van hoeren bij-
voorbeeld) was een van de ongeschonden woningen dat ene met zijn
warm omvattende bovenhuis, het onze.

Misschien zou het mooi zijn als dit simpele feit een eerste een-
voudig antwoord gaf op al te veel al te moeilijke vragen. Maar hoe moet
dat, met de Wehrmacht, en zijn hoeren?

In de kelder, waar wij scholen, probeerde ik onze beide dochters kalm te
houden, en tegen beter weten in maar hopen dat het aan de Parade veili-
ger kon zijn dan bij mij. Ginds scholen vader en onze zoon immers, al
weken relatief veilig ondergedoken om dreigende Schanzarbeit te ontlo-
pen. Tussen jouw moeder en haar zus speelde ik het nog iedere keer klaar
gebekvecht in de kiem te smoren, ervan uitgaand dat zeker in tijd van oor-
log onbenullige haarkloverijen de onvermijdelijke gewenning aan angst
enkel maar vergroten. Het leek me onder zoveel uitersten van het toeval
echter even onverstandig om de zwaksten onder wie het verduren ook
nog te gaan zitten knuffelen, aan te halen; te sussen waar niet gesust mag.
Het kon verleiden tot de overtuiging dat voor een tevreden leven bevrij-
ding in vernietiging de enige voorwaarde vormt. Standvastig blijf ik ervan
uitgaan dat ik mij hierin niet vergist kan hebben.

Maar dan vader: zodra hij bericht kreeg dat van de van Cleefstraat
nauwelijks meer restte dan het Wehrmachtsheim, muren, steengruis en
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verbrijzelde huisraad, jammerende honden en katten en een enkele laat-
ste bewoner, kon het hem niet meer schelen of hij op straat door gezags-
gestoorde Grünen gesignaleerd, opgepakt worden kon. Langs de laatste
gemoedelijk ongeschonden gevels van de oude stad haastte hij zich naar
waar hij het ergste te vermoeden had; zag onze oudste dochter en mijzelf
beduusd uit staan kijken over zoveel restanten, slaakte kreten; waar was
zijn oogappel, waar was wie jouw moeder worden zou? Dan hij aange-
rend, wapperende broekspijpen, lette niet op, struikelde over steenpuin,
verzwikte voet, verrekte pezen.

Je moeder stond bij de vijver van het Rosarium- treurde bij een
bomkrater om verbrijzelde rozenstruiken; om de kinderen van de com-
missaris van politie, die tot voor heel erg kort recht tegenover woonde.

Waar in die dagen al het Rosarium lag, bevond zich nog voor de
geboorte van onze zoon de paardendrenkplaats van de kazerne bij het
klooster. Tot aan de Ponyweg was dat hele stuk waar wij weinig later te
wonen kwamen jarenlang niets dan kazemat.

Ik begon La Paloma te fluiten. Dan beslist tegen vader die jammerend
been en voet betastte, dat hoe blij hij uiteindelijk ook zijn mocht dat zijn
lieveling niet juist weer eens op avontuur was geweest

Toen de Tommies andermaal in donderend gebrom aan waren komen
bevrijden: “Op de Parade wacht dat andere kind van ons op jou. Het mag
ons per se niet gebeuren dat jullie voor die vuile Pruisen spitten moeten,
graven en spitten en versterkingen maken. Ga sneller dan je kunt terug:
het is al een ramp zat dat de Tommies de Maas niet over kunnen. Wij heb-
ben jou nu niet nodig- later veel en veel harder misschien.”

Nee: “Gank dich weer” was wat ik uitbracht.

Enkel belangrijk lijkt dat het universum voort draaien mag- van zichzelf. 

Ik besef dat jij me nu diep van binnen precies zoals eens je moeder van
gevoelsarmoede te betichten zit. Ik kan me voorstellen wat jij mij hopelijk
verwijt: dat ik je aanvankelijk voortvarend recht leek te willen doen door
vriendelijk te beginnen over de talloze bezoekjes die je mij ook zonder het
gezelschap van pa en ma bracht, maar dat ik al snel weer zo nodig over-
stappen moest op een geschiedenis uit mijn eigen leven die ik niet ten
einde vertel omdat ik daarmee slechts een opstapje maak naar mijn al te
gebruikelijk hardvochtig moraliseren.

Maar jij weet zo goed als ik dat ik er door jou mijn voorbeeld te
geven voor gewaakt heb dat het jou niet nog slechter is vergaan. De zach-
te ogen van je andere oma wisten je misschien te ontroeren, maar alleen
dankzij mijn doortastendheid kun jij je in de ontspanningsruimte tijdens
het gebekvecht handhaven, onder de lethargie van al hun sigaretten, het
gekrijs op de gangen, de doof makende rust van het groen dat zich aan-
stelt rondom gebouwen die jou voorgoed tot de hunne maken willen. 

Ik wil niet geloven dat vernietiging noodzakelijk is voor een beter schik-
ken der dingen. Maar Heilige Maria van Eeuwigdurende Bijstand, waarom
helpt de wereld niet mee?

Menigmaal heb je mogen meemaken hoe ik naar de kapel van Genooi
ging, tussen de hoge bomen Maria’s genade afsmeken. En wat jij je niet
herinneren kunt is hoe ik ook in de Martinuskerk toen ik daaraan niet ont-
kwam neerknielde voor de witte Madonna met zilveren kroon die boven
Franse leliën de kranken te behouden belooft. 

Maar in 1702 ontroofden Hollandse en Pruisische huurlingen na
het verlossende beleg de schedel van Agnes Huyn, wonderdoende zuster,
aan haar zerk, toen in de Martinuskerk; de rest van haar gebeente werd
later overgebracht naar Genooi; en eind ‘44 (toen wij zelf al geëvacueerd,
gegijzeld, waren naar Groningen) reten onze nieuwe bevrijders eens te
vreselijker open dat oord waar wij Venlonaren vanuit makke hoop de eer-
ste christelijke dienstweigeraar vereren. Met zoveel anderen teruggekeerd
uit Groningen, onvermijdelijk deelnemend aan de dankdienst om het
einde van de oorlog, keek ik op tussen geblakerde muren naar de ster-
renhemel boven het schip, bad mee voor de ziel van deken Van Oppen die
vlak voor de oorlog de kerk nog grotere schoonheid had geschonken maar
in het concentratiekamp Vught ons voor altijd verliet. Wat anders dan de
Hamburgersingel die wij altijd de Ponyweg noemden (in gemeesmuil over
militaire paarden) van dan af Van Oppens naam laten dragen? Misschien
moesten de straten niet langer zo betekenisvol ons aankijken, toeroepen.
Misschien zouden we zelf betekenis verwerven.

Jan van Cleef, laat-zeventiende-eeuwse zoon van Venlo die uiteindelijk
voor Louis Quatorze werken mocht, toonde ons, Venlonaars, op zijn schil-
derij in de Martinuskerk pontificaal een trotse Sint Joris in blinkend zwart
harnas, half nedergeknield en opkijkend naar Maria met haar Zoon, zij
onder wervelend geplooi, door wellustige putti omringd. Maar de draak is
wakker, laat zich door Van Cleef met moeite schikken in het beeld. Toen
het allemaal voorbij was en er van de Martinuskerk louter verbrijzeling en
muren restten dacht ik niet veel meer dan dit: van Van Cleef zijn de schil-
derijen gered- en ook wij, en het Wehrmachtsheim.

Temidden van puin moet men leven kunnen, neuriet de draak. De
moed mag je daar niet opgeven, zingt tegelijkertijd Sint Joris, en boven het
oude roodkoperen doopvont zweeft de duif van de Heilige Geest. Dat
zware geval van geboorten heeft om het überhaupt te laten maken ooit
2000 Kleefse guldens gekost, maar hoor het dan ook mompelen dat in
geel, roze, rood van het Rosarium de rozen zo streng als het universum
zich schikken in hun strak belijnde doolhof waar je je nimmer verloren
hoeft te vrezen, waar je overzicht behoudt. Daar vormen van het labyrint
geuren en kleuren de wanden.

Vaak hebben wij samen het graf van vader, jouw opa, bezocht. Ik verver-
ste er met ingehouden liefde de bloemen. Jij kon je al niet meer herinne-
ren wie hij die paar jaartjes dat jij hem had gekend voor jou was geweest.

Hij was een buffer van gemoedelijkheid, teken dat het goed was
niet al te hard te jammeren om enig verlies. Aan zijn graf heb ik je nimmer
het minste blijk van verzwakking getoond, want het zand waar ik stond
was even leeg voordat het daar te rusten kwam.

Te getuigen van afwezigheid vond ik de uiterste presentie.
Ik heb vader meer dan twintig jaar weten te overleven. Dat heb

ik niet weinig te danken gehad aan zoiets eenvoudigs als dit: de dag na
zijn levenseinde heb ik zonder daar de minste toespeling op te maken
mijn huishoudboekje weer bijgehouden. Toen, in ‘64, en nog jaren daar-
na was mijn huishoudboekje een Beschrijvingsboekje bevattende de ele-
menten der aanslagen over het afgelopen belastingjaar in bovengemelde
gemeente ten dienste van de beschrijving der personele belasting over
194.-194., in ‘46  gedrukt.

Dat huishoudboekje kwam van vaders werkplek. Aangezien het
tot aan zijn dood vijftien jaar ongebruikt had mogen blijven, mag je er met
een gerust hart van uitgaan dat ik ooit al voorzien had hoe ik er in de toe-
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komst voor jaren en jaren steun aan ondervinden zou; hoe ik  niet te vroeg
gebruiken mocht voor mijn dagelijkse geldverkeer.

Bij iedere geranium, bloemkool, bij een brood of een busreis naar
Grubbenvorst, bij schoen- of fietsreparaties, aankoop van een puzzel-
boekje, doosjes Chefarine, bij verjaardagscadeautjes voor een van de
kleinkinderen, bij zoveel gelegenheden wist ik al dat ik die avond aan
mijn tafel die uitkeek op de Bolwaterstraat door nauwgezet mijn uitgaven
te noteren vader doeltreffend zou herdenken. Ik schikte mij in zijn neu-
trale kolommen.
Nu jij lijkt te vrezen nimmermeer te kunnen achterhalen wie je bent
geweest en waarom, wie je worden moet en met welke drijfveer nog:
nooit heb ik ingestemd met vaders aandrang een overplaatsing naar iets
als Boxmeer na te streven. Ik mag schippersdochter zijn, maar waar de
dingen toch voornamelijk komen van het komen, lijkt het volstrekt onbe-
langrijk of ze ergens heen willen. Mij leek het steeds ten enenmale ver-
spilde moeite je tijdens dat verschrikkelijk korte leven dat immer langer
lijkt te willen worden in te willen spannen voor iets wat maar één ding
klaarspeelt: tot verguld altaar de schijn op doen glimmen dat de wereld
komt van een eindeloos vertrek.

Onze vaste Nijmeegse vakantiestek hadden we allicht opgegeven,
waren wij dan om te wonen in iets als Milsbeek neergestreken. Steeds
wilde ik precies weten waar ik me ontspande: ik huldigde de plek waar ik
streng had te zijn.

La Paloma is voorbij. We spreken elkander nog, onderweg naar het koe-
rend vergeten. 

Maar in zulke wazige herinnering moet je zeker een vlo als mij
kakgenau in de vot proberen te kijken. Kun je me nog een mooie groot-
moeder vinden? Dan komen rust en verkwikking vannacht: dan verandert
alles wat de toon aangeeft.
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HET WEERZIEN.

Het is juli en de zomer 
is zwanger van haar eigen
warmte. 
Vandaag is mijn laatste werk-
dag en het atelier zal drie
weken lang wachten op wat
er meegebracht wordt aan
gedachtes en inspiratie. 
Het kampeerland bij uitstek
wacht op onze komst.
Frankrijk, wij komen er aan.
De woorden gonzen als een
muziekstuk door mijn hoofd,
wellicht ben ik niet de enige
die dit musiceert. Met mij zul-
len zich wederom vele Ne-
derlanders verspreiden over
dit grote en machtig mooie
Europese land.

Echter, er danst nog een lied
in mijn huid en dit lied zal wel
uniek zijn, net als hij is.
Het verspreidt zich via mijn
gedachten als ik er aan denk.
Over drie dagen zal ik hem
ontmoeten, 1101 kilometer
zuidwaarts op een plek waar
onze eerste ontmoeting
plaatsvond. Zonder afspraak
en ik weet het zeker. Hij zal
er staan! 
Zoals de eerste keer enkele
jaren geleden op een tijdstip
waarop een vakantieganger
nog minstens drie of vier uur
slaapt. Ik herinner me nog zijn
indrukwekkende verschijning, 
’s ochtends om halfzes. Zo
maar opeens stond hij daar.
Het eerste zonlicht sijpelde
bovenlangs hem voorbij en
daalde als een engel over de
heuvels heen en dook het
rivierwater in.
Wat een ontmoeting!! Plot-
seling stop ik met schrijven
Een foto! Destijds heb ik een
foto van hem genomen in dit
opkomende ochtendlicht. In
mijn fantasie verzin ik dat ik
nu misschien die engel ook op
de foto zal aantreffen.
Ik spring op en spurt de trap

op verder naar boven richting
zolder. 

Er komt een grote plastic zak
te voorschijn met een scala
aan foto’s en minstens dui-
zend verhalen.
Waar is dit ene verhaal, waar
is hij. Ik zoek en zoek, de
plaatjes vastgelegd in tijdspan-
ne van flarden van 1 seconde
verspreiden zich als een uit
elkaar gevallen verhalenbun-
del over de zoldervloer waar-
bij elke foto toch nog als een
compleet hoofdstuk bij elkaar
blijft. Waar is hij nou, die ene
bewuste foto met dat ene
verhaal.
Plotseling vind ik verhalen die
vlak ervoor en vlak erna heb-
ben plaatsgevonden. Hier
moet hij tussen zitten. Maar
nee hoor, nu ik er zo dichtbij
ben herinner ik me dat ik de
foto nog eens gebruikt heb.
De negatieven zitten er ge-
lukkig wel bij. Morgen stap ik
naar de fotograaf, dan kan ik -
met de huidige één uur servi-
ce- meteen genieten van onze
ontmoeting enkele jaren gele-
den. 

Als ik de foto zie, lijkt het wel
of ik hem gisteren nog gezien
heb. Zoals je een oude vriend
weer ziet. Enkele seconden
zonder woorden, in de stilte
van nu. 
Dat is de draagkracht van
vriendschap, het geluid en de
woorden van vroeger. Ook
de foto laat dit zien, de kracht
van stilte.
Zoals de zomer gisteren
zwanger kon zijn van haar
eigen warmte.
Zoals het zonlicht toen met
zijn kruin speelde en de fanta-
sie engel verderop met het
water. 
Mijn god, nu ik de foto enkele
seconden in mijn handen heb,
bespeur ik weer hoe nietig ik
als mens kan zijn. Hoe kort

dat een mensenleven is.
Hij was er al toen ik op deze
aarde kwam. En hij zal er nog
steeds zijn als ik er allang niet
meer ben.
Ik bedenk of ik hardop iets
moet gaan zeggen, maar nee,
ik wacht en blijf nog een tijdje
in de kracht van stilte. Alsof ik
een oude vriend weerzie.
Bijna ontmoet ik hem.
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Verlangen is misschien wel de belangrijkste drijfveer
geweest achter het dichterschap van Pierre

Franssen (1884-1964). Eerst is er het verlangen van de
zakenman, die Franssen een groot deel van zijn leven is
geweest, naar de wereld van de schone kunsten. Hij wil
musiceren en schrijven, maar moet het grootste deel van
zijn tijd wijden aan de fietsenfirma waar hij directeur
van is. Daarna is er het (veel sterkere) verlangen weer
samen te zijn met zijn gestorven geliefde; zijn vrouw die
in april 1940 overlijdt. Zoals duidelijk wordt in het
gedicht Rouw uit de in 1949 verschenen bundel Impulsen
en Impressies: 

De rouw waarin zijn hart verbloedt,
vergeet de troost van bloem en steen;
en van zijn stille afscheidsgroet
draagt hij de smart voor zich alleen.

De levensvreugd, zo vroeg gedaan
verzonk met haar ter donkere stilt’,
en trager zal de tijd vergaan,
die ‘t harde offer heeft gewild.

Staag voelt hij in zijn eenzaamheid
haar goede lach, haar sterke hand,
nu zij van de aardse zorg bevrijd,
hem toewuift uit onzichtbaar land.

Ook eenmaal groet hem ‘t leven stil
met witte bloemen op zijn baar.
Zij weten waar hij rusten wil,
dekken zijn vredesbed naast haar.

Dan straalt van hoog de hemel blij
over de tomben hunner rust
en beide zielen zweven vrij,
extatisch naar de eeuwige kust.

Met dat verlangen als drijfveer schrijft Franssen een
omvangrijk oeuvre bijeen. Een oeuvre waarvan maar
een klein deel in de openbaarheid is gebracht. Tijdens
zijn leven verschijnen slechts drie bundels: Liedjes en
Verzen (1910), Impulsen en Impressies (1949) en De Andere

(1959). Hij publiceert wel veel losse gedichten, onder
meer in bladen als De Beiaard, Roeping, De Tijdspiegel,
Limburger Koerier, Nieuwe Venlosche Courant en
Buiten. Zijn poëtische nalatenschap, die wordt beheerd
door zijn kleinzoon Gijs Franssen, bevat echter veel meer
werk van zijn hand. Werk dat wisselend van kwaliteit is,
net als dat wat wel naar buiten is gebracht. 

F I E T S E N

Pierre Franssen werd op 10 februari 1884 in Tegelen
geboren. Hij was de oudste zoon van Jacobus

Hubertus Franssen (Tegelen 17 mei 1853 - Venlo 17
februari 1937) en Julia Emilia Gommans (Maasbree 19
augustus 1856 - Venlo 28 januari 1937), die in totaal acht
kinderen hadden. De familie Franssen woonde in
Tegelen aan de Kruisstraat. In een klein huisje, zo herin-
nerde Pierre zich later, met een smidse eraan vast en na
verloop van tijd ook nog een werkplaats. In de tuin
stond een grote perenboom. Een heg omzoomde de tuin.
Hoe is niet helemaal duidelijk, maar over of door die heg
kon de kleine Pierre uitkijken over het veld dat er achter
lag. Hij koos daarvoor een vaste plek, die hij ook ‘s
avonds opzocht. Hij genoot dan als zesjarige van het
wegvagende licht dat van de knotwilgen in het veld spo-
ken maakte. De schoonheidsbeleving zat er al vroeg in.
Vader Franssen, die in 1883 met zijn smederij was
gestart, ging nieuwe uitdagingen niet uit de weg en
begon ook aan het bouwen van velocipèdes, de eerste
fietsen. Die velocipèdes waren heel hoog, waardoor op-
en afstappen heel moeilijk was. De eerste fietsers stopten
dan ook het liefst vlak naast een heg, zodat ze zich
gewoon om konden laten vallen. De oude Franssen
voorzag zijn fietsen van kabeltouwen in plaats van ban-
den, maakte pedalen uit dierenbotten en schuurde de
ruwe delen mooi blank. Vernikkelen of emailleren was er
nog niet bij. Hoewel veel plaatsgenoten nogal sceptisch
waren over de velocipèdes (Een pastoor die godsdienst-
les gaf, zei tegen Pierre toen hij een keer de catechismus
niet kende: ‘Meen je dat je naar de hemel kunt fietsen?’)
bleek de verkoop ervan toch een succes. Zeker toen
Franssen vanaf 1893 kant-en-klare fietsen uit Duitsland
ging importeren, speciaal die van het merk Brennabor.

DOOR ADRI GORISSEN
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Het succes van de zaak maakte dat de familie zich meer
kon permitteren dan de doorsnee burger en er ook geld
was voor zaken als een speeldoos. Pierre was er hele-
maal weg van, zo bekent hij in zijn herinneringen: “Van
de speeldoos was ik niet af te slaan en sloot er mij uren
mee op op mijn kamertje.” Zijn muzikaliteit was gewekt
en ontwikkelde zich nog verder toen hij een mondhar-
monica kreeg: “Met de vriendjes Th. en Fr. Noten trok-
ken we ‘s avonds door de straat (olielampverlichting) en
we speelden zelf gefantaseerde marschen. Thei Noten
was dirigent, wat mij geweldig hinderde daar ik meen-
de ‘t beter te kennen”. Zo werd de basis gelegd voor zijn
latere muzikale en creatieve vermogens.
Hoewel de zaken in Tegelen goed gingen, verhuisde de
familie op 17 november 1896 naar Venlo. Waarschijnlijk
verwachtte vader Franssen in Venlo nog meer te verko-
pen. Pierre was ten tijde van de verhuizing twaalf jaar
oud. In Venlo ging hij naar het pro-gymnasium. Naar
eigen zeggen deed hij het daar erg goed. Hij was in bijna
alle vakken de beste van de klas en kreeg tal van ere-
prijzen. Graag had hij dan ook verder gestudeerd, maar
zijn vader haalde hem in 1900 van school. Hij diende in
de aan de Straelseweg gevestigde zaak te komen wer-
ken. Eerst in de werkplaats, waar hij fietsen moest repa-
ren en wielen maken, en daarna al snel op kantoor. Dat
hij op het pro-gymnasium niks van handelskennis of
boekhouden had geleerd, vormde voor zijn vader geen
beletsel. Hij moest maar gewoon beginnen.
De tegenzin waarmee hij elke dag naar de zaak ging,
weerhield hem er niet van nieuwe verkoopkanalen te
zoeken voor de fietsen. Tot zijn komst werden ze alleen
in de eigen winkel verkocht, maar hij bedacht dat ze ook
op andere plekken in de omgeving van Venlo aan de
man zouden kunnen worden gebracht. Hij benaderde
daarvoor niet alleen smederijen in de omliggende dor-
pen, maar ook de postbodes. Deze werden agenten voor
de firma Franssen. Via hen leverde hij behoorlijk wat
fietsen af door heel Noord-Limburg. De verhoging van
de omzet en winst, kostte hem alleen wat provisie. En
natuurlijk eigen inzet. Hij onderhield de contacten met
de agenten, maakte prijscouranten en bracht die rond,
en bovendien adverteerde hij veel. 
Om aan de vraag te kunnen voldoen kocht hij frames en
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onderdelen en liet in de werkplaats de eerste fietsen
onder eigen merknaam monteren. Zo werd de merk-
naam Valuas geboren, die vele decennia bekend zou blij-
ven. Nog weer later moest hij om de orders te kunnen
verwerken wagonladingen fietsen van elders laten
komen, onder meer van de merken Victoria, Mars en
Bismarck. Het enorme succes van zijn activiteiten, zette
hem aan tot het zoeken van grotere afzetgebieden. Die
vond hij in China, Nederlands-Indië en Suriname.
Valuas-fietsen werden daar een begrip. En niet alleen de
fietsen, want de handelsgeest was inmiddels helemaal
wakker geworden in Pierre. Ook naaimachines, klokken,
geweren, messen, waswringers, horlogekettingen, melk-
ontromers, citers en grammofoonplaten werden naar
Indië geëxporteerd. De catalogi maakte hij zoveel moge-
lijk zelf, en zeker de wervende teksten. Zo kwam het dat
slogans en gedichten van zijn hand in onder meer het
Chinees en Maleis werden vertaald.
Al die activiteiten leidden ertoe dat de winsten van de
firma Franssen met sprongen omhoog gingen. Soms ver-
tienvoudigden ze per jaar. Vader Franssen was daar
natuurlijk maar wat blij mee, hij kon nu onder meer zijn
andere kinderen wel laten studeren. Iets wat Pierre
natuurlijk een beetje stak. Net zoals het hem dwarszat
dat hij voor de toenemende winsten zorgde en behalve
zijn normale loon niks extra’s kreeg. Hij moest in novem-
ber 1913 zelfs nog een flink bedrag opbrengen om samen
met zijn broer Wiel deelgenoot te kunnen worden in de
zaak van zijn vader. De ironie van het noodlot wilde dat
niet lang daarna de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De
exportbeperkingen die daarvan het gevolg waren,
bezorgden de firma een fikse klap. Na de oorlog bleven
de activiteiten daarom vele jaren beperkt tot het maken
en verkopen van fietsen.

L I E D J E S  E N  V E R Z E N

Ergens tijdens de jaren waarin hij zo druk bezig was
met het uitbouwen van de firma Jac. Franssen

schreef Pierre ook zijn eerste gedicht. Hij zocht ook op
andere manieren tegenwicht tegen de dagelijkse zakelij-
ke bezigheden en vond die in muziek en toneel. Hij
speelde piano en schreef voor diverse kranten verslagen

van toneel- en muziekopvoeringen. Maar de poëzie
werd toch zijn belangrijkste uitlaatklep. 
Op het eind van zijn leven zei hij daarover eens dat zijn
bestaan een voortdurende strijd was geweest tussen
Mercurius en de muzen. “Mijn verstand”, zo vertelde hij,
“stond aan de kant van Mercurius, omdat ik uit een
zeker plichtsgevoel evenals vader in de handel ging,
maar mijn hart had ik aan de muzen, die ik dichtend en
musicerend eerde, verpand. Na afloop van mijn zakelij-
ke arbied vluchtte ik naar de haven van het poëtische.”
Wanneer Pierre Franssen met dichten is begonnen, viel
niet meer te achterhalen. Zelf zei hij later dat hij al als
gymnasiast dichtte, maar daar zijn geen bewijzen voor
gevonden. In zijn nalatenschap bevinden zich gedichten
die als datering 1906 mee hebben gekregen. Eerdere ver-
meldingen zijn er niet. De gedichten bevinden zich
onder meer in een schrift met de opdruk Gedichten door
Fransenso Pietro. In het schrift staan 280 gedichten uit de
jaren 1906-1908. Op de eerste bladzijde meldt hij (het lijkt
wel als een soort verdediging) dat de verzen zijn
geschreven voordat hij de Tachtigers had gelezen. Het
zijn over het algemeen nogal clichématige gedichten,
met vaak verwrongen rijm. Ze hebben verschillende
lengtes en gaan veel over de natuur, de zee en de liefde.
Sommige zijn in het Duits en Heinrich Heine wordt
diverse malen als inspirator genoemd. 
Een voorbeeld van zo’n clichégedicht is Uw harte een bloe-
me

Een bloeme is uw jeugdig harte
Een roze, van de schoonste soort,
Een bloeme die zoolang ze bloeide
Me steeds ‘t harte heeft bekoord.
Ik heb deez roze met mijn tranen
In stilte reeds zoo vaak besproeid,
En nog helaas moet ik gaan denken
Dat ‘t roosken voor ‘n ander bloeit.
Ik heb deez roze met mijn liederen
Mijns harten waarheid stil gezegd,
Doch, ach, voor mij niet bloeit ‘t roosken
Voor ‘n ander is ‘t weggelegd.

Vaak blijft het niet bij cliché’s, maar is het gewoon rijme-

Pierre Franssen:
een bescheiden zanger

De gevel van de fietsenfabriek aan de Straelseweg, pal
tegenover de winkel waar Franssen in Venlo begon.

Advertentie voor de diverse fietsenmerken van
Franssen in een Chineestalige Indonesische krant.

Advertentie voor rijwielen en andere artikelen van de
firma Franssen.

De Cyrus-motorrijwielen vielen bij missionarissen in
de tropen bijzonder in de smaak.
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larij wat hij schrijft: ‘Eens vond ik bij een beekje rein/Een
pas ontloken bloemelijn’. Zelf schrijft hij daarover:

Ik mocht zoo gaarne een dichter zijn
Doch ik ben een rijmelaar,
Mijn liedjes zijn eens ongekookt
En soms helaas te gaar!

Soms zit er in aanzet iets aardigs tussen de gedichten,
waarin ook de muzikaliteit van Franssen naar voren
komt. Bijvoorbeeld het gedicht Iets en Niets:

Ik zeide U iets, gij zeidet me iets,
Maar ach, maar ach, maar ach,
Wat w’ons zeiden was toch niets
Dan enkel: goeden dag!
Ik zeide U niets, gij zeidet me niets
En toch, en toch, en toch...
De oogen zeiden meer dan iets
En toch, niets weten we nog?! 

In de gedichten is weinig terug te lezen over het gevecht
tussen plicht en verlangen dat in zijn geest woedt. Heel
af en toe geeft hij wat prijs, zoals in het gedicht Aan J.:

Dat er voor ziel en geest is geener waarde:
Dat is mijn zwaarsten strijd op deeze aarde!

Het zijn wel vaak emotionele gedichten en en hij schrijft
veel over de natuur. Toch een soort van compensatie
voor het harde en zakelijke van zijn werkzaamheden
overdag.
In de nalatenschap zitten nog enkele schriften met
gedichten. Zo is er een met voornamelijk  sonnetten uit
de jaren 1906-1940 en is er een waarin bij een aantal
genoteerd staat in welk blad ze zijn gepubliceerd en op
welke datum. Helaas geeft dat geen exact uitsluitsel over
het kranten- of tijdschriftdebuut van de dichter Pierre
Franssen. Hoogstwaarschijnlijk is zijn eerste gedicht in
1909 geplaatst in de provinciale krant de Limburger
Koerier. Het dagblad publiceerde wel vaker poëzie van
Limburgse dichters. In een onbekende andere krant (het
knipsel zit in Franssens nalatenschap) reageerde iemand
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die zich achter de initialen T.I.K verschuilde daarop met
een hekeldicht waarin hij ook zijn pijlen richtte op Pierre
Franssen, getuige de volgende regels:

Maar wacht, deftig dansen,
dat kan P. Franssen!

Het hekeldicht zette H.N. Ouwerling aan tot het schrij-
ven van een ingezonden brief naar hetzelfde blad, waar-
in hij het voor de Venlonaar opnam: “De verzen van P.
Franssen heb ik geregeld in ‘De Koerier’ gevolgd. Mij
dunkt, dat deze heel wat betere bejegening verdienen
dan ‘n spotwoord. Er zijn aardige sonnetten bij. De jonge
dichter moge de techniek niet steeds te pakken hebben;
wat hij levert, is poëzie. P. Franssen is niet iemand, die
door ‘n Limburger hoeft uitgelachen te worden, ‘t is geen
man die men afmaakt, integendeel.” 
Pierre ging, moreel geruggesteund door Ouwerling, dan
ook gewoon door met het publiceren van zijn werk in de
Limburger Koerier. Naar eigen zeggen nam het blad er
zo’n honderd op. Dat gebeurde vooral nadat de krant de
Limburgse dichters een vast podium bood. Vanaf 19
maart 1910 stond elke dag op de voorpagina een gedicht
in de rubriek ‘Verzen van Limburgers’.  Het eerste
gedicht was van de hand van Mathias Kemp. Later dat
jaar publiceerde ook diens broer Pierre in de rubriek. En
niet lang daarna moet het de beurt zijn geweest aan
Pierre Franssen. Literaire tijdschriften durfde hij toen
nog niet te benaderen. Hij achtte zijn werk “destijds niet
gaaf genoeg voor tijdschriften en deed er ook geen moei-
te voor. Bevrijding en eigen-beleven was voor mij de
hoofdzaak.”  
Wel verscheen in datzelfde jaar 1910 ook zijn debuut-
bundel Liedjes en Verzen bij Ch. Hovens in Venlo. De bun-
del bevatte 101 gedichten, veelal afkomstig uit de al
genoemde schriften, en sommige al eerder gepubliceerd
in de Limburger Koerier. Typerend voor zijn poëzie uit
die tijd, is een van de titelgedichten:

Verzen

Ik kan niet meer mijn arme verzen weren,
Die schamel voor mijn levenspoorte staan;

Ik laat ze gaarn mijn harte binnengaan
En heb ze lief... ik kan ze niet ontberen...

Hun weeë blik had mij zo aangedaan,
Toen 'k mocht in hen een blijer leven leeren:
Ik liet ze niet als wezen wederkeeren
En deed ze vrij mijn harte binnengaan...

En dankbaar heb ik ze aan mijn ziel verwezen:
De verzen, die mijn ziel het liefst verstonden,
Ze zijn zoo blij, zoo blij als arme weezen,
Die in mijn hart heur vredeswoning vonden.

Ik voel het wel, ze werden mij gezonden
Van Lief en Leed... ik heb hun blik gelezen...

De gedichten uit die eerste bundel zijn geen hoogvlie-
gers en nogal stijf. Slechts af en toe zitten er wat regels
tussen die de moeite waard zijn, die getuigen van een
poëtische kracht, zoals in het gedicht Elfen-Dans:

Maanzilver trilt op zacht bewogen meer,
Waar zephyr zuchtend zweeft op zoele zwingen.
Uit blauw van nachtdiep zijgen elfjes neer
En tripplen reiend rond de waterkringen.

Op zephyr-rhytmus gaan er de elfjes springen
in luchtig-lijzen wiegel heen en weer...
De nachtgaal tjuikt, en glinstergolfjes zingen...
Op 't Al schouwt Mane lijk een moeder teer...

In de bundel staat ook een gedicht dat iets zegt over zijn
innerlijke strijd. Het gevecht tussen de ernst van zijn
werk en het lichte van de poëzie. Het heet Verlangen:

Ik heb verlangen naar een vredig huis
Diep in een dal, waar blij de hooge boomen
Aan ‘t venster wuiven, zacht, met Mei-geruisch.
Daar wilde ik gaarn mijn leven stil verdroomen.

Maar zwaar omzwermt mij ‘t ruwe stad-gedruisch
En sleept mijn ziel in drang der menschenstroomen,
Zoo, dat ze bang verloren in ‘t gebruis,

Pierre Franssen:
een bescheiden zanger

In De Tijdspiegel van 15 oktober 1919 publiceerde Pierre enke-
le verzen.

Een gedicht van Pierre Franssen in de Limburger Koerier op 23
maart 1910. Direct daaronder een gedicht van Pierre Kemp, die
toen nog het pseudoniem Robert Ree gebruikte.

Omlag van het tijdschrift Roeping waarin Pierre regelmatig
publiceerde.
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Den wilden mensch-
vloed nimmer kan
betoomen.
O arme ziel, niet wil-
lend, dat u voert
Die stroom, niet wetend
waar u sleurt die vloed,
O, waarom wordt ge aldus
op aard beboet,
Dat ge als gevangen wreed
ligt vastgesnoerd?

Laag grijnst een hel, die rustloos
naar u loert,
Maar hoog de hemel, die u hoopen
doet...

De reacties in de pers op de debuutbundel waren
gemengd, niet echt positief, maar ook niet negatief. Zo
schreef een anonieme recensent in De Maasbode, toen
een van de belangrijkste landelijke dagbladen: “Een
bescheiden boekje van een bescheiden zanger, maar
tóch... 'n zanger. Het is een dikwijls nog zwak bundeltje,
dat thans voor ons ligt, maar toch van een, die klank en
kleur bezit. Er zou heel wat aan te merken zijn, indien
men meer zoeken ging, naar wat aan deze liedjes en ver-
zen ontbreekt, in plaats van dankbaar te aanvaarden,
wat ze ons brengen. Het is echter de taak van den criti-
cus, toch ook op fouten te wijzen en wij meenen, dat de
schrijver hiervan meer gediend zal zijn, dan wanneer wij
ons uitsluitend tot enkele vriendelijke woorden zouden
beperken. Van den anderen kant heeft de dichter ook
recht op een lof, welke wij hem niet zullen onthouden. Er
is - gelijk natuurlijk is - in de liedjes en verzen van
Franssen nog al eens nabootsing en ‘n navolgen van her-
inneringen. Nu achten wij dit op zichzelf een zeer
gewoon verschijnsel, maar jammer is het, dat hierdoor
wel eens de schimmelplant der rhetoriek in dezen bun-
del aan het groeien gaat. Franssen gebruikt dan woorden
en beelden zonder ondergrond, zonder innerlijke bewo-
genheid, waardoor verzen ontstaan vol hollen klank en
grotesken zwier. (...) Meer betreuren wij het echter, dat
Franssen meent zijn dichterschap te moeten bewijzen,

door mede te doen aan
de moderne
‘Weltschmerz’ en de
huidige dichtersschare
navolgt in hun verslap-
pende, tranenrijke wee-
moedigheid. Dat moest
hij werkelijk niet doen.
Om den regel treffen wij bij
hem woorden aan als: som-

ber, wolken-dood floers,
treurmuziek, tranenblank,

doodenhof, bleek-vergaan, som-
ber-wazig, zieletranen, zieleklacht

enz. Men ziet hier tevens uit, dat
Franssen veel werkt met - soms niet al te

fraaie - woordkoppelingen. (...) Indien we nog
een derde opmerking mogen maken, dan zouden we

Franssen willen waarschuwen voor valsche beelding.
Zoo doet b.v.: ‘De zomer gaat heen - Met snoevend
geween...’ ons heus wat mal aan. En dat ‘De maan staat
als een heilig-blanke doode’, dàt kunnen we ons met de
grootste verbeeldingskracht niet indenken. Toch is Pierre
Franssen een dichter en zijn werk is vol verrassingen;
plotseling soms houden wij even stil bij een merkwaar-
digen gloed in de woorden en een kleurige beelding. (...)
Als Franssen zich losmaken kan van den invloed der tra-
nenrijke dichters van het heden zal hij nog goed werk
kunnen doen.” 
De bundel werd een bescheiden succes en in 1912 volg-
de zelfs een tweede druk. Naar aanleiding daarvan stel-
de M. Van de Mortel in de Zuid-Willemsvaart dat
Franssens verzen “het beste” waren “wat tot dusver op
den bodem van Noordbrabant en Limburg opwies”. Het
lezen van de bundel was de moeite waard. “Vooreerst
omdat het is het zielvol lied van een selfmade dichter uit
de streek waarin wij wonen. Dan om de zuivere oor-
spronkelijkheid zijner verzen, zoowel wat den inhoud
als den vorm betreft. Verder om de treffende overeen-
komst die er bestaat tusschen het stilsombere waas, dat
over de natuur van onze streek ligt, zoowel in de glorie
van de lente, de zonnegloed van den zomer, als in den
nevel van den herfst, en het sneeuwkleed van den win-
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ter en tusschen den aandoenlijken weemoedslach die uit
Franssen’s verzen tegenvloeit.”

De poëzie van Pierre werd zelfs onderwerp van een heuse
lezing. Deze werd door de heer G. Widdershoven in 1912
te Venlo gehouden voor leden van de R.K. Bond van
Onderwijzers afd. Venlo. Widdershoven wees in zijn rede
onder meer op de invloed die Franssen had ondergaan
van Jacques Perk. Deze was zo’n beetje een tussenfiguur
tussen de traditionele dichters en de Tachtigers. Ook bij
hem waren gevoelens en de natuur belangrijke thema’s
en ook was hij heel romantisch. Taal en beeldspraak
waren bij Perk en Franssen ouderwets, maar hun gevoel
voor klank en ritme modern, hoewel dat van Franssen in
minder mate te zeggen was dan van Perk. 
Widdershoven sprak ook over “het waarachtige talent”
van de dichter en stelde dat zijn gedichten “meer belang-
stelling in wijderen kring” verdienden. Volgens hem
waren de persreacties op de bundel onwaardig. Hij vond
bovendien dat Franssen moest proberen om zijn werk
geplaatst te krijgen in landelijke literaire tijdschriften. Dan
zou hij zeker de aandacht krijgen die hij verdiende.
Na deze lofrede werd het echter enige tijd stil rond de
dichter Pierre Franssen. De firma eiste de meeste aan-
dacht op, hoewel hij natuurlijk doorging met schrijven.

M O T O R R I J W I E L E N

De Eerste Wereldoorlog zette een rem op de expansie
van de firma Franssen. En dat terwijl het bedrijf net

voor het uitbreken ervan flink had uitgebreid. Toen de
oude Franssen zich in Venlo vestigde, had hij een pand
op de hoek van de Straelseweg en Herungerstraat
gekocht. De export van fietsen en andere producten
noopte hem tot het zoeken van een tweede bedrijfsruim-
te. Die werd in eerste instantie gevonden aan de
Picardie. Vanaf 1911 konden de werkzaamheden echter
dichter bij huis worden verricht. Recht tegenover het
oude pand werd aan de Straelseweg een nieuw gebouw
in gebruik genomen, met voldoende ruimte voor de fiet-
senfabricage en het verzendklaar maken van de andere
producten. 
De inmiddels Jac. Franssen & Zonen geheten firma door-

Advertentie voor rijwielen en ande-
re artikelen van de firma Franssen.

De oude Jac. Franssen probeert een
door hem ontwikkelde gemotori-
seerde fiets. Het moet eind jaren
twintig, begin jaren dertig zijn.

Jac. Franssen, de stichter van de
fietsenfabriek.
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stond de Eerste Wereldoorlog redelijk, al was het bedrijf
vooral teruggeworpen op zijn belangrijkste product: de
fiets. De markt daarvoor bleef echter goed, ook in het
Verre Oosten. Nog steeds bleek de Valuas vooral in
Indonesië zeer gewild. Het succes van de fietsen, waar
inmiddels de merknaam Cyrus was bijgekomen, zette
de firma aan tot het maken van gemotoriseerde exem-
plaren. De eerste werden in 1931 vervaardigd en kregen
als merknaam eveneens Cyrus. Het ging om lichte
motor-rijwielen (2 1/4 pk) zoals de Cyrus-Sachs (met
trapbeweging), de Cyrus-Ilo (met kickstarter en voetrus-
ten) en de zwaardere Cyrus-Villiers, van 3  pk. Ook
gemotoriseerde bakfietsen hoorden tot het producten-
scala van de Venlose firma. De weer toenemende activi-
teiten lieten het bedrijf opnieuw floreren, zozeer dat in
1938 aan het Monsepaadje in Venlo-Zuid een nieuwe
fabriek verrees. Die was voor die tijd heel modern met
onder meer een nikkel- en verchroominrichting en een
anti-roest-lakinrichting.
Maar opnieuw maakte een oorlog een eind aan de voor-
spoed. De productie moest door het gebrek aan grond-
stoffen steeds verder worden verminderd, totdat op het
laatst nog maar zo’n tien procent van het vooroorlogse
aantal fietsen en motorrijwielen werd gemaakt. Nog
erger was dat in 1944 de bedrijfsgebouwen ernstig
beschadigd raakten bij de bombardementen op Venlo.
Vervolgens haalden de Duitsers de machines weg en sta-
len onbekenden een hoeveelheid onderdelen waarvan
nog zo’n vijfduizend fietsen in elkaar waren te zetten.
Op het eind van de oorlog werd om de ellende compleet
te maken het oude pand aan de Straelseweg volledig
verwoest.
Ook dit keer slaagden Pierre en Wiel Franssen, hun
vader Jac was in 1937 overleden, er weer in de zaak
redelijk snel boven Jan te helpen. 
Al in 1948 bedroeg de productie weer 35.000 fietsen per
jaar. Ze deden dat overigens met hulp van een nieuwe
lichting Franssens, want rond 1945 kwam de derde
generatie van de familie in het bedrijf. Lou en Theo,
zonen van Pierre en Wiel, werden mede-directeur. De
naam van de firma veranderde in 1948 in Cyrus N.V. ,
v.h. Jac. Franssen en Zonen. Langzaam maar zeker kon-
den de oude Franssens zich terugtrekken uit de zaak.
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Pierre kreeg eindelijk alle tijd voor muziek en literatuur.

I M P U L S E N  E N  I M P R E S S I E S

In de jaren na het verschijnen van zijn debuutbundelhad Pierre Franssen niet echt stilgezeten. Hij schreef
vele tientallen gedichten, zoals ook blijkt uit de al eerder
genoemde schriften uit zijn nalatenschap. Maar pas een
paar jaar na het uitbrengen van Liedjes en Verzen durfde
hij literaire bladen te benaderen met zijn werk. En ook
niet meteen de gerenommeerdste, want Buiten, waarin
hij in 1916 en 1917 publiceerde, telde net als De
Tijdspiegel, dat in 1919 en 1920 gedichten van hem
opnam, niet echt mee in het toenmalige letterkundige
wereldje. De Beiaard daarentegen wel. Het door Gerard
Brom en oud-Venlonaar Joseph Schrijnen geleide tijd-
schrift was in die tijd hét literaire blad van katholiek
Nederland, waarin onder andere Marie Koenen haar
romans De Moeder en De Andere in delen voorpubliceer-
de. De Beiaard nam vier gedichten van hem op.
Daaronder was Boete:

O Christus, laat mij lijden in gedachten,
lijden voor U, wijl Gij voor mij zo leedt,
‘k moet boeten voor het boze dat ik weet,
en lijden om Uw lijden te verzachten.

Vergeet niet mij die dolend door de nachten
mijzelf en U in ijdele waan vergeet,
ik weet de wonden die ‘k U bloeden deed:
hoe kon ik zo Uw grote liefde achten?

Laat mij uw wenend aangezicht aanschouwen
tot ik, U schuld bekennend, nederkniel.
Laat van Uw hoofd een bloedtraan op mijn ziel
neerdruppen, laat mij smelten in haar rouwe
en door die boete weer dat blij betrouwen
herwinnen, dat door zonde mij ontviel.

Na 1920 deed hij echter nauwelijks nog moeite om zijn
werk geplaatst te krijgen in literaire bladen. Wel versche-
nen er af en toe gedichten van zijn hand in de Nieuwe
Venlosche Courant en de Limburger Koerier. Vrienden

haalden hem nog wel eens over om werk te laten voor-
dragen. Tijdens een in het Venlose Pollak-theater door de
culturele vereniging De Blauwe Bloem in 1926 georgani-
seerde avond declameerde Irma Meijer niet alleen werk
van Guido Gezelle, Herman Gorter en Geerten Gossaert,
maar ook twee gedichten van Pierre Franssen: Nacht en
Lente’s Ontwaken. Op een ‘Venlosche Kunstavond’ geor-
ganiseerd door De Nieuwe Blauwe Bloem, de opvolger
van de net genoemde club, bracht Toos Leurs op 6 janu-
ari 1939 in National zijn gedicht Kerstmis. Ook werden
regelmatig gedichten van hem op muziek gezet en ver-
volgens uitgevoerd. 
Dat hij weinig moeite meer deed voor publicatie, kwam
omdat hij tot de overtuiging was gekomen geen echte
dichter te zijn. Hij schreef nog wel, maar hield de gedich-
ten voor zich en voor een kleine kring van belangstellen-
den, bestaande uit familie en enkele vrienden. Het schrij-
ven bleef een noodzaak om te ontsnappen aan het leven
van alledag. Aan de met hem bevriende letterkundige
H.H. Knippenberg schreef hij eens: “Het concrete leven
bevredigt niet, en dan zoekt men naar beelden en woor-
den ervoor om zich wat te bevrijden.”  Pas na de oorlog
kwam een eind aan zijn afwezigheid in literaire bladen.
Het gereputeerde katholieke tijdschrift Roeping nam in
1947 en latere jaren enkele malen gedichten van hem op.
Gedichten die na 1940 waren ontstaan, nadat de dood
van zijn vrouw hem aanzette tot het schrijven van een
zeer persoonlijke poëzie. Een daarvan was Naklank: 

Van ‘t lied der jonge liefde lang verklonken
vangt diep het hart nog steeds de echo op
als naklank uit der vreugde hoogsten top
naar ‘t dal waarin de passie ligt geslonken.

Ook d’echo kwijt. Uit ‘t donker hart der bomen
herleven zangen uit der winden mond,
wanneer herrijzen uit den dorren grond
de doodgewaande bloemen zijner dromen.

Geen liefde sterft alwaar de geest regeert
de stof vervormend waar het leven scheidt.
Het beeld leeft voort, door sterven niet gedeerd,
in ‘t rein steriel der stofloze eeuwigheid.

Pierre Franssen:
een bescheiden zanger

Omslagen van bundels van Pierre
Franssen.

Pierre en zijn vrouw Agnes in de
jaren dertig.
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Pierre Franssen was op 26 mei 1914 getrouwd met de uit
Tilburg afkomstige Agnes Donders, die hij via zijn broer,
die met haar broer in Amsterdam studeerde, had leren
kennen. Deze dochter van een textielfabrikant was op 22
oktober 1890 geboren. Samen kregen ze negen kinderen,
zes jongens en drie meisjes. Na hun eerste kind, een
zoon, kregen ze in april 1916 een tweeling, twee meisjes.
Een daarvan werd al snel geïnfecteerd met tbc en stierf
tijdens de griepepidemie in oktober 1918. Ondanks die
tragiek hadden ze een goed huwelijk, waarin hij zijn
vrouw op handen droeg. Haar te vroege dood op 26 april
1940, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, was dan ook een keiharde slag voor hem. Ze leed al
langer aan een hartkwaal en die dag begaf een van haar
hartkamers het, waarna ze heel snel overleed. “Zonder
afscheid liet de schat mij in de steek”, schrijft hij in een
schrift met herinneringen, “alsof ze mij nog eens wilde
plagen. Een onverklaarbare pijn dringt door in hart en
ziel en ‘k had den wensch haar direct te mogen volgen.” 
Die wens om weer bij haar te mogen zijn, uit hij daarna
diverse malen in zijn gedichten. Zijn na 1940 geschreven
poëzie is vol met en van de dood en daardoor krijgt ze
een heel persoonlijke toets die haar uittilt boven het werk
dat hij voor die tijd maakte. Enkele van die gedichten
verschenen zoals gezegd in het tijdschrift Roeping. De
meeste kwamen echter terecht in de bundel Impulsen en
Impressies die in 1949 op instigatie van enkele vrienden
verscheen. De bundel werd uitgebracht door uitgeverij
Veldeke, van de met Pierre bevriende Mathias Kemp. De
oplage van het bibliofiele werk bedroeg tweehonderd
exemplaren, gedrukt door Van Aelst in Maastricht. Pierre
Franssen kreeg Impulsen en Impressies door zijn vrienden
aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag op
10 februari 1949.  
In de bundel staan ook veel gedichten van vóór 1940.
Eigenlijk is het een keuze uit zijn na 1910 geschreven
poëzie. Het zijn echter niet de gedichten van vóór 1940
die aanspreken, dat doen eigenlijk alleen die van de jaren
erna. En niet alleen die over zijn gestorven vrouw, maar
ook die over het in de Tweede Wereldoorlog zo geslagen
Venlo. Hieronder van beide categorieën een proeve.
Eerst over zijn vrouw, dan over zijn stad.
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De Andere

Zij is zeer heimelijk van mij heengegaan
en heeft een andere bruidegom verkozen.
Uit dromen van te vroeg verwelkte rozen
doemen de distels van mijn dor bestaan.

De vreemde vriend die - ijdel - ik verbood
de drempel onzer liefde t'overschrijden
was wreed, doch mild voor wie in wanhoop lijden,
in duizeling voor de afgrond van hun nood.-

Geen had gehoord zijn stap, noch taal, noch klop
dan zij, die zag zijn schaduw voor zich staan,
en in zijn arm, die zij niet kon weerstaan,
droeg hij haar heen naar Stiltes hoogste top.

Frontstad

Mijn goede stad, geslagen en gewond,
gemarteld beeld, nog amper te herkennen,
mijn oog kan niet aan 't stoffig grauw gewennen
van 't puin waar eens mijn blijde woning stond.

Mij is van rijke straten die ik zoek
niets dan wat pover steen en as gebleven.
De dood heeft spottend alle vreugd verdreven;
uit graven rijst vertwijfeling en vloek.

En toch klinkt ver nog schor een stuk klavier
dat in de puinstraat tot een harp verwrongen
nog voor mijn stadje niet is uitgezongen:
Een kind tokkelt er op en heeft plezier.

En zie! Waar eens met felle slag de bom
een groot hiaat door huizen brak en tuinen,
daar bloeit nog vrolijk uit de kelderpuinen
in blauwe vaas mijn moeders lievelingsbloem.

De reacties op de nieuwe bundel van Pierre Franssen
waren, ondanks dat hij grotendeels vast bleef houden
aan de traditionele dichtvormen en er eigenlijk nauwe-
lijks sprake was van een ontwikkeling in zijn werk, heel

positief. Al in de aankondiging van het verschijnen van
Impulsen en Impressies werd hem lof toegezwaaid. In de
Gazet van Limburg stelde een anonieme auteur: “Het
literaire leven van Noord-Limburg heeft slechts enkele
persoonlijkheden voortgebracht: een daarvan is onge-
twijfeld Pierre Franssen.” Hij noemde de dichter boven-
dien een “fijne, weemoedige lyricus”.
De recensie van de bundel in diezelfde krant werd
geschreven door Loe Maas. “Impulsen en Impressies,
heet het bundeltje, dat één lange zangerige mijmering is
over het eigen schone en zo vaak overschaduwde leven.
Zonder dat deze milde Venlonaar de bedoeling heeft
zich met deze publicatie in de rij der Nederlandse dich-
ters te plaatsen, is zij toch een blij bewijs geworden van
zijn woordgevoelige schoonheidsdrift. En er zijn
momenten in deze verzameling die een onmiskenbaar
merk der schoonheid ontvangen hebben.”
In het Dagblad voor Noord-Limburg stelde Paul Hai-
mon dat Franssen “geen groot poëtisch vormkunste-
naar” was, maar hij bleek toch zeer te spreken over de
gevoelige gedichten, zeker over die naar aanleiding van
de dood van zijn vrouw waren geschreven. Haimon
noemde ze de waardevolste bijdragen uit de bundel.
Begin 1950 in datzelfde Dagblad voor Noord-Limburg
de balans opmakend van het Limburgs literair jaar 1949
betitelde dezelfde criticus Franssen als “een dichter van
de fijne ziel met een muzikale toon, een zanger van het
leven en zijn heimwee.” 

Het tweede debuut van Pierre Franssen, 37 jaar na zijn
eerste bleek een succes. Desondanks kwam het niet tot
een herdruk, althans niet tot een echte.
Een succes werd ook het feuilleton Keesje, dat hij begin
jaren vijftig in het Dagblad voor Noord-Limburg publi-
ceerde. Keesje is een novelle over een jongen uit een
armoedig gezin dat in een woonwagen leeft. Hij haalt
heel wat streken uit, raakt in de problemen, maar komt
uiteindelijk toch goed terecht. De novelle, die veel tevre-
den reacties losmaakte bij het lezerspubliek van de krant,
is niet de enige poging van Franssen op prozagebied. In
de schriften in zijn nalatenschap zitten nog enkele ver-
halen of aanzetten daartoe. Bovendien droeg hij aan het
blad Het Godsrijk Onder de Tropenzon, van de Zusters

Pierre Franssen:
een bescheiden zanger

Pierre Franssen temidden van
familie.

Pierre in 1948 thuis achter de
piano.

Zo tekende en karakteriseerde
Charles Vos zijn vriend Pierre
Franssen. De perskaart van Pierre, nodig

voor zijn bezoek aan muzikale eve-
nementen.
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Oblaten van de Assumptie uit Hulsberg in 1952-1953 het
verhaal De Vrome Dief bij. Het verhaal, een Maria-legen-
de, werd net als Keesje in afleveringen geplaatst.

D E  A N D E R E

Tien jaar na zijn tweede gedichtenbundel verscheen
in 1959 zijn derde, getiteld De Andere. Het was een

uitgave van De Beuk, stichting voor literaire publicaties
in Amsterdam. De lange tussenpoze zette de critici op
het verkeerde been, ze dachten dat het nieuw werk was,
terwijl het bundeltje grotendeels was gevuld met werk
uit Impulsen en Impressies. De Nieuwe Limburger kopte
zelfs: Nieuwe gedichten van Pierre Franssen, Venlo. Van
de 21 gedichten in De Andere hadden er echter vijftien al
in Impulsen en Impressies gestaan. Nieuw was bijvoor-
beeld Nocturna, dat in december 1953 in het Limburgse
culturele maandblad De Bronk had gestaan, zij het toen
met als titel Genezing: 

Hij lag in donkere nacht verloren,
zij had hem naar een droom geleid:
zó schoon zag hij haar nooit te voren.

Was het de glans der eeuwigheid
die blonk uit haar verhoogd bekoren?
Hij wist het niet, hij was verblijd

zozeer dat hij haar vroeg: “mijn vrouw
was jij niet dood, hoe kan dit wezen?
zelfs in mijn slaap bleef je mij trouw.”

Hij zag haar beeld, op aard geprezen,
haar handen zegenden zijn rouw
alsof haar geest hem had genezen.

De, met name Limburgse, critici grepen het verschijnen
van De Andere aan om andermaal de loftrompet over
hem te steken. Paul Haimon schreef in het Dagblad voor
Noord-Limburg: “De verzen van deze dichter hebben
zich altijd gekenmerkt door ‘n zuivere gevoeligheid, een
zacht zingende bekoorlijkheid, een verfijnd poëtisch fluï-
dum. Het zijn geen bravour-stukjes van een meesterlijk

taalvirtuoos, daarvoor is hun inhoud trouwens te broos,
het motief te vervuld van intimiteit. Hij herdenkt
opnieuw zijn gestorven geliefde in verzen van weemoed
en van wijze berusting, maar deze toch zo componerend
dat het thema, al is het enkelvoudig, kans krijgt tot een
natuurlijke ontplooiïng. Het vers van Pierre Franssen zal
men allerwege als traditioneel betitelen. Daar is niets op
tegen, wanneer men daar niets denigrerends aan ver-
bindt. (...) Zijn verzen sluiten misschien nog het meest
aan bij de verzen van een Jacqueline van der Waals, met
aanvangsregels als ‘Zij is zeer heimelijk van mij heenge-
gaan’, ‘Zo lang wij zijn, zal heimwee ons bevangen - naar
een van ziel tot ziel zich nader neigen’, ‘wanneer ik niets
voor het leven meer kan winnen - en straks de dood zal
kloppen aan mijn huis’, aanvangsregels die meteen een
bepaalde toon aanslaan, het begin van een melodie die
een natuurlijke uitvloeiïng krijgt. (...) Tezamen een kleine
bundel vol gevoelszuivere verzen die velen zullen beko-
ren.”
Loe Maas noemde Franssens poëzie “traditioneel in de
schone zin van het woord”. Volgens hem sloot ze aan bij
de gevoelslyriek van vele eeuwen. Maurits Mok, criticus
van de gezaghebbende landelijke krant Algemeen
Handelsblad, was zeer te spreken over “de oprechte,
overtuigende toon. Deze is er bij Franssen een van liefde,
weemoed en geloof, een enkele maal van ironie.” Willem
K. Coumans roemde vooral de toon in de gedichten, en
hij vond het dan ook niet verwonderlijk dat het gedicht
Heimwee op muziek was gezet door de componiste
mevrouw Bordewijk-Roepman.
De gedichten in De Andere waren eigenlijk de beste uit
Impulsen en Impressies. Waarschijnlijk hadden de mensen
achter de stichting De Beuk samen met Franssen daaruit
een keus gemaakt, aangevuld met wat nieuw werk,
waaronder het in 1949 in Roeping verschenen gedicht
Heimwee, met een fraaie eerste strofe:

Zo lang wij zijn, zal heimwee ons bevangen
naar een van ziel tot ziel zich nader neigen;
aan de afgrond van een ongepeild verlangen
moeten hun wereld en mijn wereld zwijgen.
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De balans opmakend van het dichterschap van Pierre
Franssen moet je concluderen dat er nogal wat ver-

schil is tussen de gedichten die hij vóór en die hij na 1940
schreef. Zijn beste poëzie komt ontegenzeggelijk uit de
jaren na 1940. Toen kreeg, helaas voor hem door een tra-
gische gebeurtenis, zijn werk de persoonlijke toets die
het deed uitstijgen boven de middelmatige verzen die hij
eerst maakte. Maar jammer genoeg schreef hij tussen
1940 en zijn dood op 25 augustus 1964 nog maar weinig,
ondanks dat hij er toen de tijd voor had. Van die weinige
gedichten zijn de mooiste bijeen gebracht in De Andere,
dat je in hedendaagse termen als een soort The best of...
zou kunnen beschouwen. Een bundel die ook best nog
eens opnieuw uitgegeven zou mogen worden, al was het
alleen maar vanwege het prachtige kwatrijn Tijd: 

Ik dood de tijd, de tijd doodt mij,
zo vechten wij elkander vrij
uit de beklemming van de waan
die leven heet en dan vergaan.

De balans opmaken deed ook Paul Haimon in de Maas-
en Roerbode ter gelegenheid van de tachtigste verjaar-
dag van Pierre Franssen. Zijn eindconclusie luidde: “Er
is bij een behoorlijk literair niveau veel verschil naar
inhoud en vorm. Dat doet ons veronderstellen dat Pierre
Franssen, zo hij vroeger als dichter was ontdekt, en hij
tijdig meer in zijn talent had geloofd, er een volwaardig
dichter, rijp en van betekenis voor zijn tijd en voor later,
uit hem was kunnen groeien. De dichter die hij nu is
geworden, werd hij bijna ondanks zichzelf en de ande-
ren. Misschien is dit toch genoeg.”  

Bronnen:

- Archief Pierre Franssen. Dit archief is in bezit van Pierre’s kleinzoon

Gijs. Deze was zo vriendelijk de literaire delen daarvan een tijdlang

aan mij ter beschikking te stellen voor onderzoek. In dit archief

bevinden zich vele schriften met gedichten, tal van (gedateerde en

ongedateerde) knipsels, brieven en schriften en blaadjes met auto-

biografische aantekeningen van Pierre Franssen.

- Willem K. Coumans - De Andere van Pierre Franssen: zuivere

lyriek. In: De Bronk, 7e jrg. nr. 9 mei 1960.

- Jaargangen van de tijdschriften De Beiaard, De Bronk en Roeping.

- Pierre Franssen - Liedjes en Verzen. Uitgeverij Ch. Hovens. Venlo,

1910.

- Pierre Franssen - Impulsen en Impressies. Uitgeverij Veldeke.

Maastricht, 1949.

- Pierre Franssen - De Andere. Stichting De Beuk. Amsterdam, 1959.  

- Paul Haimon - Impulsen en impressies. Een bundel nobele en milde

verzen. In: Dagblad voor Noord-Limburg, februari 1949.

- Paul Haimon - ‘Vriend’ kwam gelukkig nog niet voor 75-jarige

Pierre Franssen. In: Dagblad voor Noord-Limburg 13 februari 1959.

- Paul Haimon - Fijngevoelige verzen van Venlonaar Pierre Franssen.

In: Dagblad voor Noord-Limburg, 23 januari 1960.

- Paul Haimon - Pierre Franssen werd 80 jaar. In: Dagblad voor

Noord-Limburg, 12 februari 1964.

- Paul Haimon - Pierre Franssen tachtig jaar. In: Maas- en Roerbode,

7 februari 1964.

- H. Knippenberg - Letterkundigen uit Limburg: Pierre Franssen. In:

De Bronk zesde jrg. nr. 4 december 1958, blz. 120-122.

- Loe Maas - Pierre Franssen bundelde zijn gedichten. In: Gazet van

Limburg, 9 februari 1949.  

- Loe Maas - Nieuwe gedichten van Pierre Franssen, Venlo. In: De

Nieuwe Limburger, 16 januari 1960.

- Maurits Mok - Pierre Franssen. In: Algemeen Handelsblad, 17 okto-

ber 1959.

- N.N. - Impulsen en Impressies. Jubileum-dichtbundel van Pierre

Franssen. In: Gazet van Limburg, 9 januari 1949.

- N.N. - Pierre Franssen 65 jaar - Dichter met veelzijdige belangstel-

ling. In: Dagblad voor Noord-Limburg, 8 februari 1949.

- N.N. - Pierre Franssen 65 jaar - Een nieuwe verzenbundel op komst.

In: Dagblad voor Noord-Limburg, begin februari 1949.--

- N.N. - Pierre Franssen 65 jaar. Eenzame zanger in Noord-Limburg.

In: De Tijd, 10 februari 1949.

- N.N. - De poëtische fietsenmaker. In: De Tijd, 10 februari 1959.

- N.N. - Nieuwe gedichten van Pierre Franssen. In: De Nieuwe

Limburger, 16 januari 1960.

�

De dichter in zijn werkkamer, enke-
le jaren voor zijn dood.

Pierre Franssen:
een bescheiden zanger

Het gezicht van de vrouwenfiguur op het
grafmonument op Agnes’ graf is gemaakt
naar haar beeltenis. De maker van het monu-
ment is de bekende Limburgse kunstenaar
Charles Vos.
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BIJNA 125 JAAR VERZORGDEN DE ZUSTERS

VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID AAN

DE ANTONIUSLAAN IN BLERICK ONDERWIJS EN GEZOND-

HEIDSZORG. JACQ GRUBBEN DOET VERSLAG VAN VOOR- EN

TEGENSPOED.

Als ik december 2000 met dit artikel begin, is er aan de
Blerickse Antoniuslaan recht tegenover het parkeerter-
rein van de Antoniuskerk een akelig lege plek. Hij is ont-
staan door de afbraak van een bekend Blericks gebouw.
Op zich is dit eigenlijk niets bijzonders, want er worden
zoveel gebouwen afgebroken. Voor de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid echter is het in zekere zin een
tragische gebeurtenis. Want op 10 februari 2001 is het
exact 125 jaar geleden dat zij vanuit het Duitse Münster
naar Blerick kwamen. En daar, waar meer dan honderd
jaar een bloeiende kloostergemeenschap heeft bestaan, is
bijna niets meer overgebleven dat daar nog aan herin-
nert. 
Inderdaad, ‘bijna’ niets, want er zijn nog wel enkele din-
gen die de herinnering levend houden. Ten eerste het
mooie bronzen beeld van het lezende meisje, gemaakt
door pater Thomas Rodr, dat verwijst naar de lange
periode waarin de zusters hier onderwijs hebben gege-
ven. Verder zien we het torentje plus luidklok van de
naoorlogse kloosterkapel. Ze worden te zijner tijd in de

DE ZUSTERS VAN DE LAAN

DOOR JACQ GRUBBEN

A
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1PELGRIMAGE

“Es lohnt sich sehr”, riep de
vrouw me nog na. Ik had haar
zojuist de wandelroute ge-
vraagd naar het zestiende-
eeuwse kerkje bovenop de
heuvel. Daar wachtte het graf
van de grote Oostenrijkse
dichter, de godzoeker, de
wandelende roman. “Es lohnt
sich sehr” - ze bedoelde het
fraaie uitzicht, maar onbe-
doeld raakten haar woorden
mijn motivatie om de be-
graafplaats te bezoeken. 
Terwijl heel Zwitserland feest
vierde, voltooide ik mijn
eigen kleine pelgrimage. Bij
wijze van rouwverwerking. 

De dood van een familielid
zal iedereen anders verwer-
ken. Ik had er veel symboliek
voor nodig. En die lag - in de
stervensweek van mijn moe-
der, nu viereneenhalf jaar
geleden - voor het oprapen.
Wat geen wonder is, want in
zo’n week weten de zinnen
de werkelijkheid te bezielen.
Nooit zal ik het winderige
weer vergeten van die laatste
winterweek. Nooit zal ik de
bliksemflits vergeten die het
toedienen van de laatste sa-
cramenten vergezelde - zo
werd ook de kleine kring
rond het sterfbed ‘bediend’.
Enkele dagen later volgde het
overlijden, in de namiddag
van de nacht. Nooit zal ik de
vredige regen vergeten die
uit het donker neerdaalde
toen we het ziekenhuis ver-
lieten. En nooit zal ik de stra-
lende lentedag van de begra-
fenis - ‘teraardebestelling’ is
het bezielende woord - ver-
geten. Alsof de dingen op hun
plaats vielen. 
Niet alleen symboliek had ik
nodig, ook in muziek zocht ik
steun: Walking on Locust(s),
de mooiste cd die John Cale
ooit maakte - muziek waaruit

berusting spreekt. En ik had
steun aan de romantiek van
de dichter.

Op de avond dat het bericht
kwam dat ‘het niet lang meer
zal duren’, griste ik de kleine
groene gedichtenbundel van
Rainer Maria Rilke uit de kast,
een Insel Jubileumausgabe,
gekocht in een Venloos anti-
quariaat. Bijna al zijn gedich-
ten staan erin, opzoekbaar via
trefwoorden en beginregels.
Ik nam hem mee naar het zie-
kenhuis. Hij paste precies in
mijn binnenzak, en hij diende
die avond en nacht als bijbel.
Geen enkele andere schrijver
heeft zoveel zinnebeeldige
regels geschreven over het
leven en de dood (“Leben
und Tod: sie sind im Kerne
Eins”). En over het sterven:
“O Herr, gieb jedem seinen
eignen Tod. / Das Sterben,
das aus jenem Leben geht, /
darin er Liebe hatte, Sinn und
Not. / Denn wir sind nur die
Schale und das Blatt. / Der
grosse Tod, den jeder in sich
hat, / das ist die Frucht, um
die sich alles dreht.”

In die stervensweek betrad ik
voor het eerst van mijn leven
de ‘intensive-care’ afdeling.
Eerste gedachte: hier wordt
het sterven uitgesteld. Tal-
loze slangen en buisjes, en
onregelmatig piepende appa-
raten die de menselijke func-
ties al hadden overgenomen
(om ze evenzo gemakkelijk
weer af te stoten), onder
zwaar gezucht - als was het
een protest - van de sterven-
den zelf. In de roman Die
Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge schreef Rilke
over ziekenhuizen waar ‘fa-
brieksmatig’ werd gestorven,
over sanatoria waar men
stierf op een door de inrich-
ting voorgeschreven wijze.
Hij stelde vast - bijna honderd

jaar geleden! - dat het verlan-
gen naar een eigen dood
steeds zeldzamer werd; “eine
Weile noch, und er wird
ebenso selten sein wie ein
eigenes Leben.” 
Ook hier, in het St. Maartens
Gasthuis, had de dood een
uniform gezicht. Zo zal de
natuur, of God, het niet
gewild hebben. Maar de
mensen hebben andere be-
doelingen. De opmerking van
de dienstdoende specialist
dat “het kaarsje ieder mo-
ment kan doven”, klonk
archaïsch in verhouding tot
de bijna  machinale gebeurte-
nis waar we ons die laatste
avond op voorbereidden. 

In de weken en maanden
daarna hield ik beter dan
anders bij wie er nog meer
heengingen, alsof dat ook
maar iets zou kunnen helpen
bij de verwerking. Moeder
Teresa stierf in hetzelfde jaar,
evenals prinses Diana. 

In de zomer deed zich de
gelegenheid voor de dood
van mijn moeder op een
unieke wijze te herdenken. Ik
ontdekte dat ons vakantie-
adres aan het Meer van
Genève niet ver, althans niet
zo héél ver, van Raron lag, het
Zwitserse dorpje waar Rilke
zijn eeuwige rustplaats heeft.
Ik nam mij heilig voor om er
op de laatste vakantiedag
heen te gaan. Mijn vriendin
had liever niet dat ik ging en
probeerde me van het idee af
te brengen, maar soms is de
drang der romantiek sterker
dan je lief. Ik loog dat het
ongeveer een uur rijden was;
in werkelijkheid zou de tocht
zeker twee uur duren, het
zoeken van de juiste route
niet meegerekend. Ik ver-
zweeg ook dat ik net die dag
weer hevige last ondervond
van mijn meniscus; het zou

haar ongerustheid alleen
maar hebben vergroot.

In gedachten leg ik de route -
vandaag, 1 augustus, precies
vier jaar geleden - voor de
zoveelste keer af. 

Tijdens de autorit had ik
opnieuw steun van muziek:
OK Computer, de mooiste cd
die Radiohead ooit maakte -
geen betere muziek om mijn
kleine obsessie van die och-
tend te begeleiden. Laaghan-
gende wolken en dreigende
bergtoppen vormden de en-
tourage. Ik concentreerde me
op de stervensweek. Zozeer,
dat ik bij het invoegen op de
snelweg bijna te laat merkte
dat er nog een auto in volle
vaart aan kwam rijden… Dat
ging maar net goed. 
In Raron parkeerde ik in een
van de straatjes aan de voet
van de heuvel. “Zur kleinen
Kirche musst du aufwärts stei-
gen/ auf einen Hügel hat man
sie gebaut”; de woorden van
de dichter schoten als vanzelf
te binnen. Even later stond ik
bij het graf van R.M.R. - met
een snijdende pijn in mijn lin-
kerknie, maar innig tevreden.
Een bord verraadde dat
bondskanselier Kohl mij enke-
le jaren eerder was voorge-
gaan. 
Daar stond ik dan. Ik moest
denken aan de opmerking van
een kennis: “Wat heb je daar
nou aan, het is gewoon een
steen waar je naar staat te sta-
ren!” Een beetje gelijk had hij
wel. En wat maakt iemand
zoveel belangrijker dan een
ander? Mijn ogen dwaalden
over de andere namen op de
akker. De symboliek was
opnieuw niet ver te zoeken:
De buurman van de dichter
heet Roman Imboden - een
onbedoelde vingerwijzing
voor het graf ernaast…
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Het kloostercomplex aan de
Antoniuslaan (rechts) vóór de
oorlog.
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tuin geplaatst van het
appartementencomplex,
waar de laatste zusters nu
wonen. Wat ook nog vele
jaren aan de zusters zal
blijven herinneren, is het
witte Mariabeeld, dat
vroeger in de topgevel van
de mulo stond. Het staat
nu in een nis in het front
van het appartementenge-

bouw Maria Regina aan de
Antoniuslaan. Ten slotte
leeft het kloostercomplex
nog voort in de naam van
Blericks voornaamste win-
kelstraat, de Klooster-
straat. Van de vroegere
gebouwen staan alleen
twee woonhuizen in de 1e
Graaf van Loonstraat nog
overeind. 

Mijn eigen relatie met de
zusters gaat terug naar
mijn inmiddels redelijk
verre jeugd. In 1941/42 zat
ik op de bewaarschool bij
zuster Sperandia en van
eind november tot 12

december 1944 woonde
ons gezin in de kelders
van het klooster, omdat
onze eigen kelder vol
Maaswater stond. En toen
wij begin april 1945 van
onze evacuatie in Se-
venum naar Blerick terug-
kwamen, woonden we
enkele maanden in het
klooster, omdat ons huis

uitgerekend op de dag dat
Blerick werd bevrijd, 3
december 1944, afbrandde.

Het  b e g i n

In Duitsland ontstond tij-
dens het kanselierschap
van Otto von Bismarck
voor de katholieken een
bijna onhoudbare situatie
tengevolge van de ‘Kultur-
kampf’, die van 1872 tot
1879 duurde. De regering
wilde de godsdienst aan
de staat koppelen. Vooral
katholieke geestelijken en
kloosterordes moesten het
ontgelden; zij werden zelfs

als staatsgevaarlijk be-
schouwd.
Dat gold ook voor de in
1842 door de geheimsecre-
taris van de Keulse aarts-
bisschop, kapelaan Eduard
Michelis opgerichte orde
van de ‘Genossenschaft
der Schwestern von der
Göttlichen Vorsehung’ –
de Congregatie van de
zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. De zus-
ters namen de opvoeding
van weeskinderen op zich
in liefdesgestichten en
volksscholen. Later zou-
den deze taken zich uit-
breiden naar de gezond-
heidszorg, verpleging en
ouderenzorg. De regering
vaardigde wetten en voor-
schriften uit, waardoor het
de zusters onmogelijk
werd hun werk te verrich-
ten. Ten slotte waren de
zusters – evenals bijvoor-
beeld pater Arnold Jans-
sen die zich in Steyl vestig-
de – genoodzaakt het land
te verlaten.
In het moederhuis in
Münster had men dit al
lang zien aankomen en
men had in Nederland
onderzocht, waar men
zich eventueel zou kunnen
vestigen. Dicht bij de
grens, want de zusters
koesterden de stille hoop,
dat ze niet al te lang in het
buitenland hoefden te blij-
ven. En zo kon het gebeu-
ren dat het toen nog lande-
lijke Blerick op donderdag
10 februari 1876 werd ver-
rast door de komst van
vier Duitse zusters, over-
ste zuster Veronika en haar
drie medezusters Bertha,
Claudia en Martina. Hun
weinige bezittingen waren
met paard en kar door de
landbouwer Titulaer van
het station in Wesel afge-
haald.

De  zusters vestigden zich in een huis op de hoek van het
Antoniusplein en de Helling. Zij hadden het huis met
stal, schuur en verdere gebouwen, groot vierendertig are,
verworven dank zij de medewerking van Joseph Albers,
koopman te Münster, die het al op 14 januari namens hen
bij onderhandse akte had gekocht van notaris J.H.L.M.
Clercx. Hij had hun tevens de koopsom van zevendui-
zend gulden geleend – andere bronnen vermelden som-
men van 7200 en 6200 gulden. De betaling van de koop-
som werd een langslepende kwestie, zodat er ook nog
eens rente bovenop kwam. De zusters noemden hun
nieuwe onderkomen Vin-
centiusgesticht. Al gauw
deed in Blerick het praatje
de ronde, dat de nieuwko-
mers schatrijk waren en
dat moeder-overste Mo-
nika zelfs van adel was.
Niets was minder waar.
Vooral in het begin leden
zij vaak bittere armoede en
honger. Gelukkig lieten
geregeld anonieme weldoeners voedsel en kolen bij het
Vincentiusgesticht bezorgen. 

Getrouw aan de taak van hun orde zouden de zusters
zich in Blerick gaan wijden aan het geven van onderwijs
aan kinderen – zowel bewaarschool als lagere school – de
oprichting van een naaischool en de verpleging van zie-
ken en ouden van dagen. Dit ging niet in één keer. In 1877
startten de zusters met de bewaarschool voor jongens en
meisjes, in die tijd kleinkinderschool genoemd, en de
naaischool in een achter hun huis aan de huidige Helling
gelegen gebouwtje. Tevens richtten ze in hun huis een
zogenaamd ziekenhuisje in. Op 2 februari 1877 stelden ze
daarvoor een officieel reglement op, dat tevens voorzag
in een soort ziektekostenverzekering met verschillende
premies per leeftijdscategorie. In geval van ziekte werd
men opgenomen en verpleegd. Bepaalde patiënten wer-
den niet toegelaten; bijvoorbeeld “zinneloozen (…) val-
lende krankheden of vrouwspersonen in gezegenden toe-
stand.” 
Wanneer het ziekenhuis vol was – het was maar klein –
zouden de zusters de zieken ook thuis verplegen. Een
jaar later namen ze de zorg voor ouden van dagen op zich
en tevens konden kostdames en –heren bij hen terecht.
Vanaf 1880 hielden de zusters zich bezig met de opvoe-
ding van schippersjongens. Ook deden zij geruime tijd de
was voor de oude Lambertuskerk en verzorgden zij de
versiering van de kerk. 

Voor al deze werkzaamheden ontvingen de zusters
slechts een geringe betaling en vaak werd het  afgespro-
ken bedrag bij lange na niet betaald. Weliswaar sprong
het moederhuis in Steyl jaarlijks bij met een bedrag van
498 gulden, maar dat geld ging grotendeels op aan vaste

lasten. En zo kon het niet uitblijven dat de financiële toe-
stand in 1884 verre van rooskleurig was en dat het kloos-
ter op de rand van een faillissement stond. Men stond op
het punt uit Blerick te vertrekken en enkele schippersjon-
gens werden al in Kessel ondergebracht. Ook de verzor-
ging van de ouden van dagen en het ziekenhuis werden
beëindigd.  
Als redder in de nood verscheen de in Blerick woonach-
tige Lambert Verhoeven. Hij kocht het huis en de zusters
mochten er voortaan gratis wonen. Negen bleven er in
Blerick voor het onderwijs aan de bewaar- en de naai-
school. Toen Verhoeven op een gegeven ogenblik naar
Helenaveen vertrok, liet hij het huis aan de zusters. Vanaf
dat moment hadden zij wat meer financiële armslag,
maar echte bokkensprongen konden ze zich niet veroor-
loven. Op een gegeven ogenblik gaf de gemeente
Maasbree zelfs een jaarlijkse subsidie voor de school. De
zusters hebben echter regelmatig bij het gemeentebestuur
moeten bedelen voor de betaling ervan. In 1887 konden
ze weer schippersjongens en ouden van dagen opnemen. 

De o v e r s t e e k

De gebouwen hadden inmiddels veel te lijden van de
huisvesting van grote aantallen volwassenen en kinde-
ren. Bovendien werden zij veel te klein. Het was in 1895
dan ook de hoogste tijd om klooster en school in een gro-
ter gebouw onder te bren-
gen. 
En zie, het geluk was de
zusters welgezind. Schuin
tegenover het klooster la-
gen een riant dubbel woon-
huis en twee aanpalende
woningen met stal, schuur,
bergplaats, erf en tuin,
samen 0.56.80 hectare groot
en eigendom van de gepensioneerde, Indische ambtenaar
Leopold G.L. Moubis. Op 24 augustus 1895 werden deze
onroerende goederen bij onderhandse akte namens de
zusters gekocht door twee gegoede Blerickenaren,
Martinus Janssen en Adolph Steegh. De koopsom
bedroeg zevenduizend gulden naast een hypotheek van
achtduizend gulden, die de zusters overnamen. Op 5
november dat jaar werd de koop met een akte door nota-
ris Vissers bekrachtigd. Uitgezonderd van koop werden
een marmeren schoorsteenmantel naar keuze van de ver-
koper en het afdak achter een van de woningen. De zus-
ters tekenden met hun familienamen Elisabeth Kleene en
Theresia Pfaff. Niet lang daarna al vond men het beter,
dat  het moederhuis in Steyl het nieuwe klooster in eigen-
dom kreeg. Op 13 juli 1896 nam zuster Theresia Limbroek
het dan ook namens Het Zedelijk Lichaam de Sint-
Josephschool te Steyl over voor vijftienduizend gulden.

Nadat zij het nieuwe klooster hadden ingericht, namen
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Het eerste huis van de zusters
(Vincentiusgesticht).
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de eerste acht zusters er op
3 mei 1896 hun intrek,
samen met 33 jongens en
zeven meisjes. Bij dit nieu-
we onderkomen hoorden
ook de bewaar- en de naai-
school en deze vormden
de basis voor de enorme
uitbreiding van onderwijs
en klooster. In de loop van
de tijd realiseerden de zus-

ters drie kleuterscholen,
drie lagere scholen, een
kweekschool, een mulo,
een vglo en een meisjesin-
ternaat, een internaat met
lagere school voor – aan-
vankelijk alleen – schip-
persjongens. Daarnaast
openden de zusters nog
een pension voor dames
en heren. Bovendien
maakten zij zich verdien-
stelijk in de gezondheids-
zorg, vooral in de in 1910
opgerichte afdeling Ble-
rick van het Groene Kruis.
Rond 1928 woonden en
werkten er 125 zusters in
de kloostergemeenschap.

Voor een goed beeld van
klooster en onderwijs is
het noodzakelijk ze apart
te behandelen, ofschoon
dit soms moeilijk is, omdat
ze zo nauw met elkaar ver-

bonden waren. Vooral de
situatie in de Tweede
Wereldoorlog is ingewik-
keld. 

Antoniusklooster

Vrijwel direct begon men
met de uitbreiding van het
klooster, dat zij al spoedig
Antoniusklooster noem-

den. Vrijwel onmiddellijk
na de verhuizing werd er
een nieuwe vleugel aange-
bouwd. Hierin kwamen
twee schoolklassen en een
handwerklokaal. 
Kort daarop werd op de
nieuwe vleugel een derde
verdieping gebouwd en
een nieuwe keuken. Dit
vormde het begin van het
enorme kloostercomplex,
dat we uit de jaren dertig
kennen.
In juli 1898 liep heel
Blerick uit. Wat was er
gebeurd? De zusters had-
den een koe gekocht! Al-
leen was er geen stal voor
het dier. Geen nood, het
koebeest werd vastgebon-
den aan de kersenboom
die voor de school stond.
Daar stond zij te kijk voor
heel Blerick, inclusief me-
neer kapelaan. Al gauw

werd er een schutting om
de boom gemaakt. De
kruin van de boom diende
als dak. Toen de zusters in
augustus dat jaar in de
Koestraat, de huidige
Kloosterstraat, enkele huis-
jes kochten, verhuisde het
rund naar de stal daarach-
ter.
Na de aankoop in 1898
van de woningen in de
Koestraat waren de zus-
ters weer in staat om
ouden van dagen op te
nemen. Aanvankelijk wa-
ren het alleen mannen,
kostheren genoemd. Later
kwamen er ook kostdames
in het klooster. Verschil-
lenden van hen lieten in de
kosthuisovereenkomst op-
nemen, dat zij een deel
van het kostgeld zouden
voldoen door landerijen,
bossen en weilanden te
schenken. Zo verwierven
de zusters langzamerhand
een vrij uitgebreid bezit
aan landerijen. Ook koch-
ten zij zelf geregeld het
een en ander. Uiteindelijk
bezat het klooster per 1
januari 1949 13.96.11 hec-
tare grond. 

Al snel deed zich de
behoefte aan een eigen
kapel voelen. In afwach-
ting van de bouw daarvan
werd in april 1898 in het
handwerklokaal een nood-
kapel ingericht. In 1899
ging de nieuwbouw van
start. Naar de trant van die
tijd werd het een neogo-
tisch gebouw, volgens ont-
werp van de Blerickse aan-
nemer en architect Andries
Holten. Afspraak was, dat
Holten zich over ontwerp
en bouw zou verstaan met
de Roermondse architect
Caspar Franssen, die in die
tijd de Antoniuskerk in
Blerick had ontworpen. A
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Holten kwam die afspraak niet altijd na en daar maakte
directeur Wienke vanuit het Duitse moederhuis in
Münster zich nogal wat zorgen over. Hij benadrukte dat
men er Holten “in geeigneter Weise” op moest wijzen dat
hij “dem betreffenden Herrn, welcher die Kirche in
Blerick baut gründlich zu Rate zieht”. 
De kapel werd gebouwd achter de eerste uitbreiding aan
de Antoniuslaan en was gelegen op de eerste verdieping.
Het priesterkoor bestond uit drie en de kapel zelf uit vier
traveeën. De glas-in-loodramen werden vervaardigd
door het bekende glazenieratelier Frans Nicolas & Zonen
uit Roermond. Op het dak
kwamen in totaal negen
dakkapellen met in het
midden een slank torentje.
Tegelijk met de nieuwe
kapel werd er ook aan het
klooster een en ander bijge-
bouwd. 
Tot grote vreugde van de
kloosterbevolking kon op
woensdag 17 maart 1900 de
Venlose deken C. Marres,
geassisteerd door de twee-
de kapelaan van de An-
toniuskerk en de nieuwe
rector, de kapel inzegenen.
De inventaris van de oude
kapel was daags tevoren al
verhuisd. Het Allerheilig-
ste was ook die dag vanuit de noodkapel naar de
parochiekerk gebracht en werd nu in plechtige processie
naar de nieuwe kloosterkapel gebracht. Volgens de kro-
nieken verliep dit niet geheel vlekkeloos; wat er mis ging
vermelden ze niet.
Ondanks “die eisige Luft in der Kapelle” was de kapel
goed gevuld met zusters, kinderen en andere belangstel-
lenden. Al met al waren “alle Teilnehmer beeindruckt”;
de berichtgeving aan Münster gebeurde uiteraard in de
Duitse taal. Ruim tien jaar later werd de kapel onder
architectuur van de eerdergenoemde Franssen uitgebreid
door de Venlose aannemers Berben en Stoks. Het interi-
eur werd bij die gelegenheid verrijkt met taferelen ont-
worpen en geschilderd door de bekende Venlose kunste-
naar Deumens: op het priesterkoor vijf engelen met pas-
sie-emblemen en in de kapel de acht zaligheden.

Zoals vermeld bezat het klooster ook landbouwgrond en
weilanden, onder meer in het Hout-Blerickse Laerbroek,
de Sint-Annakamp, de Molenbossen en op het Greien-
veld aan de Horsterweg. Daarnaast hadden zij voor be-
grazing door hun koeien bijna een halve hectare weiland
bij de pastorie aan de Maas, de Zusterswei. Ten slotte
bezaten zij in Grubbenvorst ruim vijf hectare dennenbos. 
Het zou natuurlijk ideaal zijn wanneer het klooster voor
hun agrarisch werk over bedrijfsgebouwen zou kunnen

beschikken. In 1906 slaagden de zusters erin een boerde-
rij aan de huidige 1e Graaf van Loonstraat te kopen en die
bij het klooster te voegen. Die boerderij werd gerund
door enkele zusters, geholpen door wat knechts. Een van
de bekendste was vanaf juni 1941 Kees Lammers, ofwel
‘Kees van de zusters’. Een van zijn taken was het melken
van de koeien, die in de grote wei bij de pastorie graas-
den. Ook Willem Caspers was jarenlang op de boerderij
werkzaam. Na zijn huwelijk woonde hij in een huis van
het klooster. Verder heeft een van de kostheren, de
Blerickse Christiaan Linssen, de zusters vele jaren trouw

gediend. Toen hij oud en
stram was geworden,
mocht hij van zijn welver-
diende oude dag genieten.
Lekenpersoneel was ook in
de huishouding hard
nodig. Veel Blerickenaren
zullen zich ongetwijfeld
Gondje Cremers uit Tege-
len herinneren. Jarenlang
heeft deze kleine, pittige
vrouw de zusters als inwo-
nende dienstbode trouw
geholpen. 
Op een gegeven ogenblik
kwamen er allerlei techni-
sche installaties in het
klooster; bijvoorbeeld cen-
trale verwarming en keu-

kenapparatuur. Om die te bedienen en te onderhouden
trad Martien van den Eeden als technisch onderhouds-
man in dienst.

De groei zat er goed in. In 1908 werden een bakkerij en
een economiegebouw gerealiseerd. Voor het installeren
van de bakoven vroegen de zusters in februari via de hin-
derwet een vergunning aan. In datzelfde jaar kwam er
een wasserij met een gasmotor van vier pk. Deze werd in
oktober 1926 vervangen door twee elektromotoren. 
In 1910 werd aan de Antoniuslaan Villa Schouren
gekocht. Het daarop volgende jaar werd er een stevige
muur om het kloostercomplex gebouwd. Ook de school-
gebouwen van het klooster werden voortdurend uitge-
breid. In 1923 werd aan de Antoniuslaan voor zeventien-
duizend gulden een pand aangekocht van het kerkbe-
stuur. Het betrof de voormalige kapelanie van de
Antoniusparochie. In de kloostergemeenschap noemde
men deze woning het kasteel.
De zusters gingen met hun tijd mee, want in 1924 lieten
ze elektrisch licht en centrale verwarming aanleggen. Op
een gegeven ogenblik besloeg het kloostercomplex een
oppervlakte van ruim een driekwart hectare. Het strekte
zicht uit over een groot deel van de Antoniuslaan, de
noordkant van het Antoniusplein, een groot deel van de
Kloosterstraat, de 1e Graaf van Loonstraat tot aan de

De Antoniuslaan  ca. 1909, links
het klooster.

Rechts: Het interieur van  de
kloosterkapel.
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Rutgerusgang, het groot-
ste deel van de oostelijke
kant van deze gang en van
daaruit in een rechte lijn
terug naar de Antonius-
laan.

En toen werd het 1 januari
1926. Uitgerekend op
Nieuwjaarsdag vertoonde
de Maas weer eens haar

onbetrouwbare karakter.
De zusters hadden er al
vaker last van gehad, maar
verder dan de kelders was
het water niet gekomen.
Nu werd het echter een
regelrechte ramp. En met
het klooster overstroomde
nagenoeg heel Blerick. Het
water stroomde met don-
derend geraas de kelders
binnen, ondanks de inder-
haast aangelegde dijk van
zandzakken. Het water
bleef stijgen tot wel zestig
centimeter boven de bega-
ne grond. Gelukkig had
men de sterke stijging van
het water aan zien komen.
Kelders en begane grond
waren leeggeruimd en alle
spullen waren naar de eer-
ste verdieping gesjouwd;

inclusief klein vee uit de
boerderij. Het scheelde
enigszins dat de interne
leerlingen naar huis waren
vanwege de kerstvakantie.
Voor de resterende kloos-
terbevolking werd op de
eerste verdieping een pro-
visorische keuken ge-
maakt. Het duurde ruim
een week voordat het

water weer zakte. De
vakantie werd met vier
weken verlengd. De
schoonmaak werd een
enorm karwei en er was
veel schade aan gebouwen
en inboedel. De zusters
prijsden zich gelukkig dat
het winter was en dat er
dus geen gewassen op het
veld stonden, ze zouden
beslist verloren gegaan
zijn. 
Overstroming of niet, een
maand later vierden de
zusters het vijftigjarig
bestaan van het klooster
met een plechtige Hoog-
mis in de Antoniuskerk en
een receptie in het kloos-
ter. ’s Avonds bracht het
Blerickse muziekgezel-
schap de zusters een sere-

nade. Later dat jaar werd
de kloosterboerderij uitge-
breid.
Een vermeldenswaardig
feit vond op 11 oktober
1937 plaats. In een school-
lokaal werd op speciaal
verzoek van monseigneur
Lemmens van Roermond
de afdeling Antoniuspa-
rochie van de Katholieke
Jonge Meisjes (KJM) opge-
richt. Op 12 december
1938 kwam de bisschop
persoonlijk naar Blerick
om de eerste twaalf leden
te installeren. Zoals het
hoort in vol ornaat en hij
had zijn mijter dan ook
keurig in de kofferruimte
van zijn bisschoppelijke
automobiel meegenomen.
Helaas bleek bij aankomst
aan de Antoniuslaan het
slot bevroren, zodat hij
zich met zijn kalotje moest
behelpen. 
In maart 1940 was Villa
Schouren opgeknapt. De
meisjes van de KJM von-
den er tijdelijk een riant
onderkomen. 

De Tweede Wereldoorlog
werd voor de kloosterge-
meenschap een aaneen-
schakeling van grote en
kleine problemen. Op 10
mei 1940 moesten de zus-
ters, evenals de rest van
Blerick, evacueren, vanwe-
ge de kostgangers en de
kostschoolkinderen een
enorm karwei. Gelukkig
duurde de evacuatie maar
twee dagen. 
Daarna leek aanvankelijk
alles weer zijn gewone
gangetje te gaan. Maar al
gauw drong de Duitse
invloed ook in het klooster
en de scholen door. Op 17
maart 1942 werden alle
schoolgebouwen door de
Duitsers opgeëist. De
kweekschool vertrok naar
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Steyl, twintig interne meisjes gingen naar het klooster in
Kessel en de mulo werd tot 10 februari 1944 in de veel te
kleine kleuterschool van de Lambertusparochie geves-
tigd. De meisjesschool verhuisde naar de jongensschool
in het dorp, die daarop niet berekend was. Er werd een
rouleerrooster opgesteld. Om de week hadden de jongens
en meisjes ’s morgens c.q. ’s middags school. Toen de jon-
gensschool ook door de Duitsers werd gevorderd, ver-
kasten beide scholen naar het oude patronaatsgebouw
aan de Pontanusstraat. Daar was het pas echt behelpen
geblazen. Deze onhoudbare situatie duurde tot Dolle
Dinsdag op 5 september 1944. De scholen werden toen
gesloten en zouden pas na de zomer van 1945 weer open
gaan. 

Tegen het einde van de oorlog werd het kloostercomplex
geconfronteerd met granaatbeschietingen. De beruchte
bombardementen van oktober en november 1944 op de
Maasbruggen richtten in het klooster weinig of geen
schade aan. Een van de zwartste dagen voor het klooster
was 26 november. Op die dag bliezen de Duitsers het
torentje van de kapel op. Dit gebeurde met zoveel geweld
dat de kapel en de omringende gebouwen zwaar werden
beschadigd. Een geluk bij een ongeluk was dat de scho-
len waren gesloten; de 145 jongens van zes tot veertien
jaar, de veertien ‘huishoudkinderen’ en de zeventig meis-
jes van de beide internaten waren al naar huis gestuurd.
De meesten van de 29 ouden van dagen, de zogenaamde
‘kostlui’, vonden later noodgedwongen onderdak in de
kloosterkelders.
Al vlug namelijk werd de situatie zo gevaarlijk dat de
zusters steeds vaker de kelder in moesten. Eind novem-
ber steeg de Maas tot overmaat van ramp zeer snel. De
lager gelegen verwarmingskelder van het klooster stond
al vol water. Op een gegeven ogenblik kregen de zusters
het verzoek om in hun kelders onderdak te verlenen aan
enkele gezinnen die op de Pontanusstraat aan de
Maaskant woonden; hun kelders stonden onder water.
Op die manier werd het erg druk in de toch wel ruime
kloosterkelders. Maar het werd nog voller. Begin decem-
ber zetten de geallieerden de bevrijding van Blerick in
met een geweldig offensief. En ook de Orde Dienst, de
vrijwillige brandweer en het Rode Kruis vonden er een
plaats. Op 3 december werd Blerick na zeer zware artille-
riebeschietingen bevrijd door de Schotten. Hierbij vielen
aan beide zijden naast doden ook gewonden, die in de
kelders van het klooster werden verzorgd en zelfs geope-
reerd.
Aangezien stadsdeel Venlo pas drie maanden later
bevrijd werd, bleef het in Blerick levensgevaarlijk. Het
Militair Gezag besloot dan ook na overleg met de
Schotten en waarnemend burgemeester Grubben de nog
aanwezige Blerickenaren te evacueren. Op 12 december
1944 verlieten ook de zusters hun dierbare klooster en
vertrokken niet zonder gevaar in legerwagens naar kloos-
ters in de omgeving, onder meer in Sevenum. In het

klooster bleven slechts de Orde Dienst, de brandweer en
het gezin van dokter Vallen achter. 

Pas op 7 maart 1945 werd Blerick vrijgegeven. De eerste
tien zusters vertrokken daags erna naar Blerick. De moed
zonk hen in de schoenen bij het aanschouwen van zoveel
– vaak zinloze – vernielingen. Zij begonnen met veel
improvisatie enkele ruimtes voor bewoning beschikbaar
te maken. Voor en na kwamen de meeste zusters weer
terug. Van onderwijs kon voorlopig geen sprake zijn. De
schoolgebouwen waren tot juni 1945 door de Engelsen
bezet. Daarna werden er Nederlandse troepen gelegerd,
waarvan een deel naar Nederlands Oost-Indië vertrok.
Ondertussen kon men de schade aan gebouwen, inboedel
en akkerbouwbedrijf opmaken. Die was enorm: tenge-
volge van plunderingen door militairen ruim 2500 en aan
de inboedel twaalfduizend gulden. De schade aan de
gebouwen beliep meer dan een miljoen. Bouw- en wei-
land van het klooster waren als het ware omgeploegd
door tanks en levensgevaarlijk door mijnengevaar. De
omheining van het weiland was totaal vernield en de
aanwezige voorraden waren voor meer dan de helft be-
dorven of geroofd. Het vee was gedood of door de bezet-
ters meegenomen. Desondanks kwamen de zusters de
vele tegenslagen te boven en werd de schade hersteld.
Omdat deze door oorlogsmolest was ontstaan vergoedde
de verzekering slechts zeer gedeeltelijk. 
De kapel kon niet meer worden hersteld. Er werd een
noodkapel ingericht in twee eetzalen van de jongens aan
de Kloosterstraat. Na de afbraak van de verwoeste kapel
en de omringende eveneens beschadigde gebouwen,
bleek dat herbouw onbetaalbaar was. Bovendien was het
oudste kloostergedeelte in de loop van de jaren bouw-
kundig in een zeer slechte staat geraakt. De zusters beslo-
ten een nieuw klooster met kapel te laten bouwen. In 1948
ontwierp architect Grubben langs de Antoniuslaan,
Kloosterstraat, 1e Graaf van Loonstraat en de
Rutgerusgang een zeer modern klooster in carrévorm,
maar dit plan ging niet door. Pas in 1956 lagen er nieuwe
plannen op tafel. Dit keer van de architecten Dekkers en
De Bruijn. In maart 1957 werd het bestek gemaakt en pas
in 1959 startte aannemer Gerats met de bouw. 
Om die nieuwbouw te kunnen realiseren, moest eerst het
resterende kloostergedeelte worden afgebroken. Wat
overbleef waren de schoolgebouwen. Aan de noordzijde
van het Antoniusplein en het begin van de Kloosterstraat
verrezen winkels. Bovendien werd de noordelijke rooilijn
van de deze straat enkele meters noordwaarts verscho-
ven, waardoor hij een ruimere aanblik kreeg. Het gebouw
aan de Kloosterstraat waarin de mulo was gehuisvest
werd aan de gemeente Venlo verkocht. Tijdens de bouw
woonden de zusters in een gedeelte ervan en betaalden
ze huur aan de gemeente. Nadat de mulo in september
1966 de oude kweekschool aan de Antoniuslaan betrok,
werd dit gebouw gesloopt en kwamen er winkels voor in
de plaats.

Plattegrond klooster Blerick
1. klooster
2. kosthuizen
3. scholen
4. jongenshuis
5 jongensschool

1
4

5
2 3

2

Achterzijde klooster
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De nieuwbouw werd gere-
aliseerd aan de Antonius-
laan en achter de winkels
van de Kloosterstraat. Het
gebouw bestond uit een
vrij massief centraal ge-
deelte en een lange vleugel
langs de Antoniuslaan. In
het centrale deel lagen
onder meer de entree, de
ontvangstruimte, de keu-

ken, de refter en de kapel.
In de lange vleugel lagen
de kamers van de zusters,
de badkamers  en enkele
logeerkamers. In een van
de kelders werd rond 1990
onder meer een klein
kloostermuseum onderge-
bracht. De kapel was een
zeer stemmige en intieme
ruimte. Hierin werden
enkele religieuze voorwer-
pen van bekende kunste-
naars aangebracht. Mon-
seigneur Moors van
Roermond wijdde haar op
9 februari 1960 in. Ruim
twee weken later werden
het tabernakel geplaatst,
zes kandelaars en één
kruis, alles ontworpen
door Will Horsten uit
Kevelaer. In maart 1960
werd de door Guus Hen-
drix uit Amsterdam ont-
worpen glaswand ge-
plaatst. 

Na het afstoten van de
diverse scholen was het

stil geworden in het kloos-
ter aan de Laan. En door
het teruglopen van het
aantal roepingen daalde
het aantal zusters flink.
Hun gemiddelde leeftijd
steeg in de loop van de tijd
steeds meer. In 1989 werd
het klooster verbouwd,
zodat er voor drie afzon-
derlijke groepen zusters
leefruimte zou komen. De
kapel en de keuken bleven
hun centrale functie hou-
den. Eind 1989 werd het
huis weer bewoond door
vijftig zusters, verdeeld
over de drie groepen. Deze
toename was ontstaan,
doordat de grote kloosters
in Venray en Venlo, respec-
tievelijk Sint-Josef en
Wylderbeek geheten, wa-
ren verkocht. De school
Maria Regina was na de
fusie van de Blericke
Mavoscholen met het
Blariacum College ver-
kocht aan de Stichting
Burgerlijke Godshuizen
uit Venlo, die er een appar-
tementencomplex voor in
de plaats wilde zetten. Na
het afbranden van de
school in november 1990
en de daarop volgende
sloop kwam dit plan in
een stroomversnelling. 
Ten slotte bleef alleen nog
het ruim dertig jaar oude
klooster over. Maar ook
dat was geen lang leven
meer beschoren.               

Rec t o r s

Al vrij snel na de verhui-
zing van het Vincentius-
gesticht naar het Anto-
niusklooster verzochten
de zusters de bisschop
voor hun kloostergemeen-
schap een eigen rector te
benoemen, die tevens
godsdienstleraar van de
kweekschool zou worden

Enerzijds betekende de
bediening van het klooster
voor de parochiële geeste-
lijkheid een extra belasting
– rond het einde van de
negentiende eeuw was het
Antoniusklooster uitge-
groeid tot een gemeen-
schap van enkele honder-
den personen. Anderzijds
was de verhouding met de
pastoor van de Antonius-
parochie nou niet direct
uitstekend.

* Conradus M.U. Titulaer.
De bisschop benoemde
per 1 januari 1900 dan ook
een wereldheer tot rector
van het klooster. Het werd
de in 1875 in Blerick gebo-
ren Conrardus M.U.
Titulaer, die in maart 1899
in Roermond tot priester
was gewijd. Hij woonde
niet in het klooster, maar
in zijn ouderlijke woning –
het Levrinsehoès – in de
Pontanusstraat. Hij was
zeer geliefd bij zusters en
kwekelingen. In april 1924
vierde Titulaer samen met
de hele klooster- en
kweekschoolgemeenschap
zijn zilveren rectorsjubi-
leum. In aansluiting daar-
op maakte hij een reis naar
Rome, waar hij alle
Blerickse kloosterbewo-
ners in de gebeden van de
paus aanbeval. In 1930
werd Titulaer ernstig ziek.
Hij werd tijdelijk vervan-
gen door de lazarist Van
der Linden uit Panningen.
Deze werd in 1931 opge-
volgd door de Zeereer-
waarde Heer P. van de
Riet, regent van de Ven-
lose kweekschool. Rector
Titulaer zou niet meer
terugkeren, in oktober
1931 vertrok hij voor her-
stel naar het Italiaanse San

Remo, waar hij geruime tijd verbleef. Op 8 november
1932 overleed Titulaer in het ziekenhuis van Tegelen aan
een hartverlamming.  

* Emanuel J.H.M. Hell werd Titulaers opvolger. Hij kwam
uit Rotterdam, waar hij in 1906 werd geboren, en was
geen vreemde in de Blerickse kloostergemeenschap. In
zijn jeugd was hij een van de ‘begiènemenkes’, met ande-
re woorden, zat hij op de kostschool van de zusters. In
1920 vertrok hij van Blerick naar Rolduc. Zijn verdere
priesteropleiding volgde hij geheel in het bisdom
Roermond, waar hij in maart 1932 tot priester werd
gewijd. Vijf maanden later werd hij door de bisschop
benoemd tot conrector en godsdienstleraar en na het
overlijden eind 1932 van rector Titulaer tot rector. Ook hij
woonde niet in het klooster, maar in het linker gedeelte
van de tot het kloostercomplex behorende Villa Schouren
aan de Antoniuslaan. Was rector Titulaer een gemoedelijk
priester, rector Hell daarentegen was streng en soms kort-
aangebonden. Hij maakte samen met de zusters de moei-
lijke oorlogsjaren door. In augustus 1958 werd hij eerst tot
plaatsvervangend pastoor van Blitterswijck benoemd en
in augustus van dat jaar tot pastoor in Horn.

* De volgende rector en godsdienstleraar werd Gos van
der Wouw. Op 25 maart 1950 tot priester gewijd, was hij
van 1958 tot oktober 1962 rector in Blerick, waarna hij
naar Heerlen verhuisde. 

* Arie N. van Elven werd in 1960 moderator van de
kweekschool. Na het vertrek van Van der Wouw volgde
hij deze op als rector. Aanvankelijk tot 1965 in Blerick en
daarna in het nieuwe klooster in Venlo. In 1931 in Bunde
geboren, werd hij in april 1957 in Roermond tot priester
gewijd. 

* Michiel H. Reijnen werd per 1 februari 1965 zijn opvol-
ger. Deze in 1894 in Blitterswijck geboren priester was
van augustus 1944 tot juli 1964 pastoor van de Blerickse
Antoniusparochie. Ruim twee jaar later overleed hij in
september 1967 in het Tegelse ziekenhuis.

* In november 1967 werd er een oude bekende in de per-
soon van Gos van der Wouw tot rector benoemd. Na een
vrij langdurige ziekte overleed hij op 23 januari 1981. 

* Ruim een half jaar later – 1 juli 1981 – trad Richard B.H.
Salemans aan; hij bleef tot 31 december 1989. Salemans
was in november 1921 te Roermond geboren, waar hij in
maart 1947 tot priester werd gewijd. 

* Vanaf 1 januari 1990 ten slotte nam Arie van Elven tot de
dag van vandaag de zorg voor de liturgie weer op zich. 

De g e z o n d h e i d s z o r g

Een van de kerntaken van de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid was de gezondheidszorg. In het Vincen-
tiusgesticht hadden zij zich daar al mee bezig gehouden,
maar na de verhuizing naar het nieuwe klooster stond dit
aanvankelijk op een laag pitje. Op zondag 24 april 1910
richtten zij in Blerick de derde Limburgse afdeling op van
het Groene Kruis. Aanvankelijk verzorgden de zusters
dominicanessen, die in Blerick van 1906 tot 1915 aan de
Antoniuslaan waren gevestigd, in hun klooster het
“depot van verplegingsmaterieel en verbandmiddelen”.
Later namen de zusters van het Antoniusklooster deze
taak, de wijkverpleging en de kraamhulp van hen over.
De zusters stelden zich helemaal in dienst van de lijden-
de mensheid. Het was puur liefdewerk, de beloning –
twee- tot vierhonderd gulden per jaar – stond in geen ver-
houding tot het vele en zware werk. Naar gelang het
opleidingsniveau steeg werd ook het salaris hoger. Toen
zuster Theolinda in 1916 in Den Haag slaagde voor het
diploma ziekenverpleegster, werd haar inkomen ver-
hoogd tot zeshonderd gulden per jaar.
Om reclame voor het Groene Kruis te maken, werd de
geslaagde zuster verzocht alle bijna achthonderd Ble-
rickse leden te bezoeken. Zij was speciaal opgeleid ter
bestrijding van tuberculose en vanaf 1917 hield zij zich
uitsluitend daarmee bezig. De eerste wijkverpleegsters
hadden het verre van gemakkelijk. Aan hen de lastige
taak de mensen ervan te overtuigen dat de nieuwe inzich-
ten in gezondheidszorg en hygiëne echt beter waren dan
de oude. 
Af en toe waren er hectische toestanden, zoals in 1925
toen er in Blerick liefst 577 mensen aan tuberculose leden.
Daarvan overleden er 47. Het kostte erg veel moeite de lij-
ders en hun familieleden te overtuigen van de noodzaak
versterkende middelen, zoals eieren en melk, te gebrui-
ken en de zieken in lighallen te plaatsen, open houten
gebouwtjes, die frisse lucht en zonlicht ongehinderd bin-
nen lieten. Ook in 1928 was het goed mis toen er in
Blerick een epidemie van roodvonk heerste. Woningen,
linnen- en lijfgoed moesten ontsmet worden met forma-
line. Op een gegeven ogenblik verzocht moeder-overste
het bestuur de zusters geen besmette woningen meer te
laten behandelen. Er bestond immers een reële kans dat
de Groene Kruiszusters hun medezusters en de kost-
schoolkinderen zouden besmetten. 
In 1935 werd in het Volkshuis – Tivoli – Blericks eerste
consultatiebureau voor zuigelingen geopend. Ook op dit
terrein droegen de zusters hun steentje bij. In 1940 wer-
den de zusters Elmira, Armelis en Adelhardis in dienst
genomen. Dank zij deze aanstelling konden moeders met
zuigelingen voortaan eenmaal per week op het spreekuur
terecht. 
Tegen het einde van de oorlog, en vooral tijdens de bom-
bardementen, werden de medewerkers van het Groene
Kruis en dus ook de eerwaarde zusters geconfronteerd
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met onbeschrijfelijk men-
selijk leed en ontzettend
veel werk. Vooral zuster
Adelhardis heeft zich toen
onderscheiden. Omdat het
Volkshuis door de bezet-
ters was gevorderd, betrok
het Groene Kruis een
ruimte in het Antonius-
klooster. In die laatste oor-
logswinter is er in de kel-
ders van het klooster veel
goed werk gedaan op het
gebied van de zieken- en
gewondenverpleging. 
In die tijd, vlak na de oor-
log, brak er als gevolg van
het ontbreken van goede
persoonlijke hygiëne een
schurftepidemie uit. Bij
gebrek aan goede zalf
duurde het lang voor de
lijders genezen waren. In
de week van 16 tot en met
23 december 1946 verzorg-
den de medewerkers liefst
1340 patiënten. 
Niet veel later, op 1 febru-
ari 1947, verhuisde het
Groene Kruis naar de
benedenverdieping van
het voormalige raadhuis
van Blerick. De in 1957
benoemde zuster Johanel-
la was de laatste van een
lange rij zusters, die daar
en op andere locaties van
het Groene Kruis werk-
zaam waren. In 1975 be-
ëindigde zij haar taak bij
het Blerickse Groene
Kruis. Bij haar afscheid zei
zij het vele werk “met lief-
de en plezier” te hebben
gedaan.

K leu t e r s c h o l e n

Zoals gezegd, was de
kleuterschool de eerste
activiteit van de zusters op
onderwijsgebied. Op 1
april 1877 startten zij met
wat toen een kleinkinder-
school werd genoemd. In
Blerick sprak men al heel

snel van het ‘kakschuúl-
ke’. Op de plaats van de
huidige Helling 1 en 2,
stond een laag en bouw-
vallig gebouwtje met twee
lokalen op de begane
grond en daarboven een
zolder. In het linker lokaal
was de bewaarschool ge-
vestigd. In deze zeer
bedompte ruimte werden
alle daarvoor opgegeven
Blerickse kleuters van
twee tot zes jaar ‘bewaard’
– daar kwam het destijds
voornamelijk op neer. De
kleuters van klein tot groot
zaten in één ruimte bij
elkaar en van klassikaal
onderwijs was geen spra-
ke. Bovendien was er aan-
vankelijk slechts één zus-
ter; in 1883 had zij de zorg
voor liefst 118 kleuters.
Meubilair was er nauwe-
lijks, evenals leermidde-
len. Al met al een zeer pri-
mitieve toestand. Gezien
de grote afstand zullen er
nauwelijks kleuters uit
Hout-Blerick en de Boe-
kend bij zijn geweest.
Na de verhuizing naar de
overkant werden daar al
in 1896 twee lokalen voor
de kleuterschool in de
nieuwbouw bestemd. Nu
kon men de jongens en
meisjes apart onderwijzen;
dat vond men toen beter.
In 1923 ontwierp de
Roermondse architect Jos
Franssen aan de Antonius-
laan een nieuwe kleuter-
school voor meisjes. De
jongens bleven op de oude
locatie met de ingang aan
de 1e Graaf van Loon-
straat. Het aantal leidsters
varieerde van een tot zes.
Bij de jongens was zuster
Sperandia de bekendste
kleuterleidster; bij de meis-
jes was dat zuster Fruc-
tuosa.   
Door de enorme groei van

Blerick werd in 1927 een
nieuwe parochie, de Sint-
Lambertus, opgericht. Het
was een parochie met veel
jonge gezinnen en dus
veel kinderen. Er waren
dan ook al spoedig nieuwe
scholen nodig. De zusters
bouwden een meisjes- en
een kleuterschool, beide
naar ontwerp van architect
Grubben. De opening van
de Sint-Vincentiuskleu-
terschool, aan het Blaria-
cumplein, vond plaats op
1 oktober 1939. Hij werd al
meteen door ongeveer
tweehonderd kleuters be-
zocht. Deze school heeft
bestaan totdat het kleuter-
en het lager onderwijs
werden samengevoegd tot
basisonderwijs. 
Na de oorlog hebben de
zusters veel moeten im-
proviseren met de ruimte
die voor de verschillende
scholen nodig was. Zo ook
voor de kleuterschool. In
1947 kwam daar een einde
aan. Toen werden de jon-
gens en de meisjes onder-
gebracht in de vroegere
school van het jongensin-
ternaat aan de 1e Graaf
van Loonstraat; de schei-
ding der geslachten werd
bij die gelegenheid weer
opgeheven. Een naam had
de kleuterschool al die tijd
niet, pas in 1967 werd hier-
in voorzien: Kleuterhof.
De zusters werden succes-
sievelijk vervangen door
lekenkrachten. Na de over-
dracht in 1974 van de
school aan de Stichting
Antonius van Padua kwam
er in 1976 een definitief
einde aan het zusterstijd-
perk. Toen nam school-
hoofd zuster Anna Teupe,
beter bekend onder haar
kloosternaam zuster Fruc-
tuosa, als laatste religieuze
afscheid. Op acht maan-
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den na had de kleuterschool één eeuw onder leiding van
de zusters gestaan.

Lag e r e  m e i s j e s s c h o l e n

Toen de zusters zich in Blerick vestigden en nog veel
jaren daarna, telde het dorp slechts één school, de open-
bare school voor jongens en meisjes. In de laatste jaren
van de negentiende eeuw breidde Blerick zich steeds
meer uit. Voor de school betekende dit een sterke groei
van het aantal leerlingen. In hun nieuwe klooster zagen
de zusters de mogelijkheid ruimte te scheppen voor een
R.K. Bijzondere Meisjesschool. In de in 1896 gebouwde
schoolvleugel werd een lokaal van de naaischool vrij
gemaakt voor de meisjesschool. Er was geen schoolmeu-
bilair, dus er moest worden geïmproviseerd. Bakstenen
die over waren van de nieuwbouw werden opgestapeld
met daaroverheen planken en klaar waren de schoolban-
ken. Het schoolbord was een zwart geverfde bedden-
plank en leermateriaal leenden de zusters in Steyl. En zo
startte men. Op 1 juni 1897 was de grote dag. Volgens de
kloosterkroniek “kwam de lieve jeugd aanspringen”, 57
meisjes in getal.
Een klein halfjaar later moest de nieuwe school haar
poorten alweer sluiten. Van december 1897 tot 16 maart
1898 waren de Blerickse scholen namelijk dicht wegens
roodvonk. Veel gezinnen werden er door getroffen en er
vielen verschillende slachtoffers. 
Per 1 mei 1898 bestond de school al uit zes klassen, die
het moesten doen met vier leslokalen. Het aantal leerlin-
gen van de nieuwe school steeg snel, na twee jaar waren
het er al honderdzestig. Hiervoor waren vier leerkrachten
beschikbaar. In 1912 ging de inmiddels twaalf klassen tel-
lende lagere school samen met de kweekschool verder als
zelfstandige eenheid. De vooroorlogse top werd bereikt
in 1929, toen niet minder dan 611 leerlingen de school
bevolkten. 
De klassen waren in die tijd erg groot, gemiddeld meer
dan veertig leerlingen. Voor dat grote aantal was een sim-
pele verklaring. Blerick was in de afgelopen decennia erg
gegroeid. En in die tijd was er voor heel Blerick, inclusief
Hout-Blerick en de Boekend, slechts één meisjesschool.
Omdat dit een bijzondere school was, kregen de zusters
slechts geringe geldelijke steun van de gemeente, waar-
voor ze bovendien vaak nog smeekbrieven moesten
schrijven. In 1920 werd er een nieuwe onderwijswet van
kracht. Hierin werden openbaar en bijzonder onderwijs
gelijk gesteld, waardoor de zusters wat meer financiële
armslag kregen.

Het eerste schoolhoofd was niet zoals valt te verwachten
een zuster, maar niemand minder dan het pas gepensio-
neerde hoofd van de jongensschool, Philips Beunen. Hij
hoefde echter geen les te geven, zijn aanstelling was een
gevolg van het feit dat nog bijna alle zusters de Duitse
nationaliteit bezaten. Na zijn overlijden in 1898 werd hij

opgevolgd door August Pijls, die op zijn beurt in 1906
werd opgevolgd door juffrouw Janssen uit Helden. Deze
woonde toen al enige tijd als pensiongast in het klooster.
Zij bleef in functie tot 1921. Beunen, Pijls en Janssen
waren in feite alleen op papier schoolhoofd. De gang van
zaken op de school werd volledig door de zusters gere-
geld. Pas in 1921 werd de eerste zuster in de persoon van
zuster Theophoris tot schoolhoofd benoemd. In datzelfde
jaar kwamen ook de eerste niet-religieuze leerkrachten
aan de meisjesschool; bekende juffrouwen waren de
dames Roncken, Groothuis, Van Heugten en Storms.
In juni 1921 werd de speelplaats verrijkt met een H.
Hartbeeld tegen de voorgevel.

Ofschoon Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal
bleef, kreeg ons land toch wel het een en ander mee van
deze gruwelijke oorlog. In 1914 werd de meisjesschool
door het Nederlandse leger gevorderd voor inkwartie-
ring van militairen. Op de slaapzaal van het jongenspen-
sionaat werden ten behoeve van het Rode Kruis twintig
bedden gereserveerd, terwijl een van de schoollokalen
voor distributie werd ingericht. In september kwam Prins
Hendrik, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis,
zelfs op bezoek om een en ander in ogenschouw te
nemen. De hele schoolbevolking stond met vlaggetjes te
zwaaien.
In de reeds eerder genoemde nieuwe Sint-Lambertus-
parochie kwam natuurlijk ook een nieuwe meisjesschool,
bestuurd door de zusters. Deze Mariaschool aan de
Ottostraat werd in april 1931 in gebruik genomen. Een
van de hoofden van deze school was zuster Theodoreta.
In verband met de bouw van deze school en ook die in
Hout-Blerick nam het aantal leerlingen van de meisjes-
school in het dorp flink af. In 1940 waren er bijvoorbeeld
nog maar 424 meisjes.
Eind augustus 1939, kort voor de Tweede Wereldoorlog,
werd de meisjesschool tijdens de mobilisatie gebruikt als
onderkomen voor Nederlandse soldaten.
Na de zeer moeilijke naoorlogse start kwam de meisjes-
school geleidelijk aan weer in rustig vaarwater terecht. Bij
het vijftigjarige bestaan in 1947 kreeg de tot dan toe
naamloze school de naam Sint-Antoniusschool. In die tijd
werden er in Blerick meerdere nieuwe parochies en scho-
len gesticht. In de nieuwe Sint-Hubertusparochie leidden
de zusters de Lidwinaschool, waar een van de hoofden
zuster Marianna was. Van 1959 tot 1963 was de niet-reli-
gieuze Tine van Bers schoolhoofd. Daarna hebben er tot
1974 nog twee zusters aan het hoofd van de school
gestaan. In 1972 werden de twee eerste mannelijke leer-
krachten benoemd: Jan Kunen en Peter Roeven.
Op 1 januari 1974 kwam er na ruim driekwart eeuw een
einde aan de meisjesschool. Het hoofd, zuster Francina,
droeg de leiding van de school over aan Wiel Smits,
hoofd van de Titus Brandsmaschool. Op diezelfde dag
fuseerden de Titus Brandsmaschool uit het dorp en de
Antoniusschool van de zusters tot een gemengde school.
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De noordelijke schoolvleu-
gel aan de Antoniuslaan
werd nog enkele jaren
door de nieuwe school
gebruikt.       

Huish o u d s c h o o l
en  vg l o

De huishoudschool ont-
stond eigenlijk uit de naai-
school, waarmee de zus-
ters in 1877 waren gestart.
Na de verhuizing van het
Vincentiusgesticht naar
het Antoniusklooster kreeg
de naaischool de beschik-
king over enkele eigen
lokalen. Geleidelijk aan
kreeg deze school een bre-
dere opzet, zodat hier ten
slotte de huishoudschool
uit ontstond. De school
heeft – voor zover dat toen
tenminste mogelijk was –
tot het einde van de oorlog
bestaan. Helaas zijn hier-
van geen archiefbeschei-
den gevonden.
De huishoudschool werd
in ieder geval na de oorlog
niet meer voortgezet. In
1950 werd echter een nieu-
we onderwijsvorm inge-
voerd namelijk het voort-
gezet gewoon lager onder-
wijs, vglo. Het niveau lag
ongeveer tussen huis-

houdschool en mulo in. In
de praktijk bleken nogal
wat vglo-meisjes genoeg
capaciteiten te hebben om
op een hoger niveau te

kunnen doorleren. Animo
voor het vglo was er vol-
doende, in 1955 waren er
honderdzestig leerlingen.
Toch was deze onderwijs-
vorm geen lang leven be-
schoren, al in 1959 werd
hij opgegeven. Er is slechts
één schoolhoofd van de
vglo geweest, zuster Jani-
na, die als zeer streng
bekend stond.    

Mul o

Jarenlang bestond er in het
Antoniusklooster tussen
de lagere meisjesschool en
de kweekschool geen an-
dere opleidingsmogelijk-
heid, terwijl daar toch wel
behoefte aan was. Met
Pasen 1918, toen nog het
begin van het nieuwe
schooljaar, kwam op de
lagere school voor meisjes
die wilden doorleren een
mogelijkheid in de vorm
van kopklassen: een ze-
vende, achtste en negende
leerjaar. Deze klassen zou
men als voorloper van de
latere mulo kunnen be-
schouwen. Op deze klas-
sen zaten aanvankelijk ook
enkele interne leerlingen,
maar zij werden in 1920
overgeplaatst naar Steyl.
Twee jaar later werd zus-
ter Francina tot hoofd van
deze afdeling benoemd.
Maar pas in 1925 zou deze
driejarige opleiding de
naam mulo gaan dragen.
Veel meisjes stopten al na
het eerste of tweede leer-
jaar en kregen dan een
getuigschrift mee. Pas in
1928 werden de eerste offi-
ciële mulo-diploma’s uit-
gereikt. Dat waren er wel-
iswaar slechts twee, maar
het begin was gemaakt.
Meisjes die van plan
waren na de mulo naar de
kweekschool te gaan, gin-

gen na het tweede leerjaar
naar een voorbereidende
klas. 
In 1921 werd langs de
tuinkant van het klooster
voor de mulo een nieuwe
vleugel gebouwd, die uit
vier klassen bestond. Aan-
gezien er uit Blerick en
omliggende plaatsen niet
genoeg leerlingen kwa-
men, bestond het gevaar
dat de school onder de
opheffingsnorm kwam.
Daarom openden de zus-
ters in 1926 een internaat
voor mulo-leerlingen. Dit
bleek een gouden greep.
De zusters hadden het
geluk, dat zij tot in de
verre omgeving meisjes-
scholen in handen had-
den; de internen stroom-
den toe. Spoedig werd het
internaat en dus ook de
mulo bezocht door leerlin-
gen uit alle windstreken.
In 1939 bijvoorbeeld kwa-
men de 182 mulo-leerlin-
gen uit niet minder dan 48
plaatsen.
De eerste slaapzaal voor
de internen kwam op de
zolder van de school. Daar
werden door middel van
houten schotten en gordij-
nen zogenaamde cham-
brettes gemaakt. Een bed,
een nachtkastje en een
stoel erin en klaar was
kees.
Geregeld zag je de pensio-
naires in een lange rij en
onder strenge begeleiding
van twee zusters door
Blerick wandelen. In te-
genstelling tot de ‘begiè-
nemenkes’ hadden de
meisjes in Blerick geen bij-
naam. 
De speelgelegenheid was
zeer summier: de paden
om een niet al te groot
grasveld. 
Onder de interne meisjes
waren ook schipperskin-
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deren. Het gebeurde weleens dat ouders voorbij voeren.
Met een bepaald geluidssignaal lieten ze dit aan het
klooster weten en de betreffende leerlinge mocht dan
“heel even” haar ouders bezoeken.  
Na de oorlog kwam met de mulo ook het internaat weer
op gang. Het aantal internen steeg geleidelijk aan tot
zestig. Maar het werd voor de zusters steeds moeilijker
een dergelijk internaat in stand te houden. Bij het begin
van de zomervakantie van 1965 – 13 juli – sloot het voor-
goed de deuren.
De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke periode voor
de mulo. Eerst was daar de
gedwongen verhuizing
naar de veel te kleine kleu-
terschool van de
Lambertusparochie van het
voorjaar 1942 tot februari
1944. Van eind mei 1944 tot
5 september 1944 kon de
school terecht in de lokalen
van het jongensinternaat
aan de Kloosterstraat. Ge-
lukkig kon men het school-
jaar normaal – voor zover
mogelijk – afmaken en
vond ook het eindexamen
plaats. Daarna werd de
school noodgedwongen ge-
sloten. Na de oorlog was er
ontzettend veel schade aan
schoolgebouw en inventa-
ris. Van lesgeven was voor-
lopig dan ook geen sprake.
Pas eind april 1945 begon
de mulo onder uiterst pri-
mitieve omstandigheden weer langzaam op gang te
komen in de lokalen van het jongenspensionaat. Onder
deze omstandigheden kon van een normaal eindexamen
geen sprake zijn. In overleg met de rijksgecommitteerden
werd besloten alle leerlingen van de eindexamenklas
zonder examen hun diploma te geven.
De mulo zou slechts tijdelijk in de Kloosterstraat geves-
tigd blijven. Uiteindelijk werd het 21 jaar. Door de groei
van het aantal leerlingen waren meer klaslokalen nodig.
De zolder van de boerderij werd op primitieve wijze ver-
bouwd tot vier klaslokalen. Dit was verre van ideaal,
maar het was roeien met de riemen die men had.
In het schooljaar 1959/60 werden de vakken meetkunde
en algebra aan het lesrooster toegevoegd. In 1962 werden
de eerste meisjes in die vakken geëxamineerd. 
Het aantal leerlingen was na de oorlog gestadig gegroeid.
De top werd in 1965 bereikt. Toen waren er, tengevolge
van de naoorlogse geboortegolf, liefst vijfhonderd leerlin-
gen. Pas in september 1966, na de verhuizing van de
kweekschool naar Venlo en een ingrijpende verbouwing
en opknapbeurt, kon de mulo terecht in het ruimere

gebouw dat de kweek aan de Antoniuslaan achterliet.
Het oude jongensgebouw aan de Kloosterstraat werd
kort daarop gesloopt. In de plaats daarvan werden nieu-
we moderne winkelpanden gebouwd, die de straat stad-
se allures gaven. 
In 1968 had de mulo haar langste tijd gehad. In dat jaar
werd de Wet op het Voortgezet Onderwijs van kracht en
werd mulo mavo. Een van de voordelen van het nieuwe
systeem was dat het vervolgonderwijs beter aansloot.
Ook het eindexamen werd totaal anders geregeld.
Bij het begin van het schooljaar 1975/76 gebeurde er iets

dat men vroeger voor onmogelijk zou hebben gehouden.
In augustus 1975 verschenen namelijk de eerste jongens
op de tot dan toe uitsluitend door meisjes bezochte
school. Aanvankelijk slechts enkelingen, maar geleidelijk
aan groeide hun aantal. In 1985 was de verhouding zestig
procent meisjes en veertig procent  jongens.
In 1989 kwam er na lange besprekingen een fusie tot
stand met het Blerickse Blariacum College, waarbij ook
de Maasveld Mavo was betrokken. In juni 1990 sloot
voorheen de mulo van de zusters voorgoed haar deuren,
zodat weer een stuk onderwijs uit hun invloedssfeer ver-
dween.

Kwe e k s c h o o l

Al in een zeer vroeg stadium legden de Blerickse zusters
zich toe op deze onderwijsvorm. Reeds in 1880 was er
sprake van een opleiding voor akte A van het lager
onderwijs. In oktober 1899 werd de normaalschool – een
voorloper van de kweekschool – van Steyl overgeplaatst
naar Blerick. Dit betekende voor de kloosterbevolking

De oude ‘kweek’ aan de Antonius-
laan.

Rechts: Het practicum van de
kweekschool.
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een toename van enkele
zusters en achttien meis-
jes. Zuster Angelica werd
het eerste schoolhoofd,
ook wel directrice ge-
naamd. 
Na zeven jaar lagere
school werd er een toela-
tingsexamen afgenomen.
Daarna kon men in vier tot
vijf jaar onderwijzeres
worden. De meisjes waren
intern en kwamen meestal
uit gegoede gezinnen. Dit
kwam omdat normaal-
scholen op godsdienstige
grondslag in die tijd geen
cent subsidie kregen, zo-
dat ouders een behoorlijke
financiële bijdrage moes-
ten leveren. “Om voor
eene Rijksbijdrage van het
Ministerie van Binnen-
landse Zaken in aanmer-
king te komen” diende
zuster Angelica in juli 1902
een verzoek in de nor-
maalschool te veranderen
in een kweekschool. De
aanvraag werd op 14
augustus geaccepteerd en
met ingang van 1903 was
de kweekschool – al spoe-
dig ‘de kweek’ genoemd –
een feit. Samen met zuster
Angelica verzorgden drie
zusters het onderwijs. De

lessen werden gegeven in
een in 1899 gebouwde
school aan de Antonius-
laan. In 1907 beschikte de

kweekschool over vijf kla-
slokalen, twee studiezalen,
vier vaklokalen en twee
lerarenkamers. In 1911
werd de school uitgebreid
met vier klaslokalen en
een ‘oratorium’.               
In 1912 besloten de zusters
van de kweekschool en de
inmiddels twaalf klassen
tellende meisjesschool een
zelfstandig onderwijsinsti-
tuut te maken. Er waren in
die tijd ruim vierhonderd
leerlingen; de kwekelin-
gen konden daar stage
lopen. Het gebeurde gere-
geld dat meisjes de kleu-
terschool tot en met de
kweekschool bij de zusters
doorliepen. Er waren zelfs
kwekelingen die na het
behalen van de onderwijs-
akte een baan kregen aan
de school waar ze vroeger
zelf op hadden gezeten.
In 1917 startte de kweek-
school met de cursus
hoofdakte en in 1921 werd
de binnenplaats van de
school verfraaid met een
prachtige fontein. In 1929
werd er aan de Antonius-
laan een nieuwe ruime
ingang voor de kweek-
school gemaakt. In 1935
werd de hele school gemo-
derniseerd en bij de entree
kwam een heuse biblio-
theek. In datzelfde jaar
trad zuster Angelica af als
directrice en werd zij
opgevolgd door zuster
Leonie. 
Rond die tijd werd er een
geasfalteerde speelplaats
ten behoeve van het gym-
nastiekonderwijs aange-
legd en voorzien van een
hoge omheining. Naast
gymnastiekterrein werd
de speelplaats ook ge-
bruikt als tennisbaan. Wij
schooljongetjes gingen er
stiekem rolschaatsen. Oh
wee, als je gesnapt werd!

Tot dan toe had het lera-
rencorps uitsluitend be-
staan uit zusters. Per 1
september 1936 kwam
daar verandering in. Want
toen werd drs. Kats als
eerste lekenleraar be-
noemd om Nederlands te
komen geven. Drie jaar
later zou hij promoveren
tot doctor in de Neder-
landse Letteren en Wijs-
begeerte.
Ook voor de kweekschool
bracht de Tweede Wereld-
oorlog veel ellende met
zich mee. In de periode
mei tot augustus 1940 was
lesgeven bijna onmogelijk
door oorlogshandelingen
en verwoestingen. Dit
leidde in oktober 1942 tot
verplaatsing van de kweek-
school naar Steyl. Na de
bevrijding keerde de
school – althans op papier
– weer terug naar ‘de
Laan’ in Blerick. Nog in
Steyl werd de heer P.
Sprengers op 1 september
1944 benoemd als docent
natuurkunde, rekenen en
biologie.
Na de oorlog was er aan
de schoolgebouwen en de
inventaris een schade van
enkele tonnen. Toen de
kweekschool in september
1945 –  nadat men eerst let-
terlijk en figuurlijk puin
geruimd had – weer be-
gon, werd zuster Leonie
als directrice opgevolgd
door zuster Celine. Twee
jaar later werd deze al-
weer opgevolgd door zus-
ter Magdalie. Er waren
toen 68 kwekelingen. 
In juni 1952 werd door
Wet 355 – de kweekschool-
wet – veel overhoop ge-
haald. De toelatingseis
voor de kweek werd mini-
maal het einddiploma hbs,
vanaf 1968 dat van de
havo. De vijfjarige oplei-
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ding omvatte voortaan drie leerkringen. In 1956 en 1957
vonden de eerste examens voor de tweede respectievelijk
derde leerkring plaats. Na het behalen van de tweede
ontving men overigens al de akte van bekwaamheid als
onderwijzer. Sloot men de derde leerkring met succes af,
dan bezat men de volledige bevoegdheid als onderwijzer.
In juli 1953 werd het vijftigjarig bestaan van de school
zeer uitbundig gevierd. De in 1955 gestarte spoedcursus
leverde in 1956 de eerste geslaagden af. Bij deze cursus
waren ook heren toegelaten. En zo kon het niet uitblijven
dat op de reguliere opleiding ook jongens werden toege-
laten. Dat gebeurde in 1957
toen er dertig mannelijke
leerlingen op school kwa-
men. Daardoor ontstond
ruimtegebrek en werd in de
kloostertuin een houten
gebouw geplaatst, waarin
een lokaal voor handenar-
beid en een voor tekenen.
Al deze veranderingen ver-
oorzaakten een groei van
het docentencorps. In het
cursusjaar 1955/56 waren
er zestien docenten aan de
kweekschool verbonden.
Door deze groei werd het
gebouw aan de
Antoniuslaan veel te klein
en al in februari 1954 ver-
zocht het schoolbestuur, na overleg met schoolinspectie
en gemeente Venlo, aan de minister van Onderwijs Kunst
en Wetenschap de kweekschool Venlo te mogen over-
plaatsen naar geschikt terrein in de gemeente. Na jaren-
lang intensief overleg met alle mogelijke overheidsin-
stanties ging aan de Hulsterweg, waar vroeger Huize
Gusto lag, in april 1963 de eerste spade voor de nieuwe
school de grond in. Een maand later ging het zestigjarig
bestaan van de school zonder enige feestelijkheid voorbij.
Op 10 mei 1965 werd de fonkelnieuwe kweekschool in
gebruik genomen. De oude naam Maria Regina werd ver-
vangen door De Wylderbeek, naar de vlakbij stromende
beek. Hier was ook nog enige tijd – van 1965 tot 1989 – het
provinciaal moederhuis van de congregatie gevestigd.

In juli 1968 veranderde de bestuursstructuur van de
school. Toen werd de Stichting Katholieke Kweekschool
De Wylderbeek opgericht en voortaan konden ook niet-
congregatieleden zitting krijgen in het bestuur. De heer
Donders werd voorzitter. Hierdoor, maar ook doordat het
docentencorps geen zusters meer telde, verminderde
geleidelijk de invloed van de zusters. Bij het begin van
het schooljaar 1968/69 ging directrice zuster Magdalie
met pensioen. Tijdens haar directeurschap was het aantal
leerlingen gestegen van 68 tot vierhonderdtachtig. Zij
werd opgevolgd door zuster Montfort Gabriëls. 

In 1973 vond er opnieuw een wezenlijke verandering
plaats op bestuurlijk gebied. Op de eerste plaats werd de
naam kweekschool veranderd in Pedagogische Aca-
demie. De school heette voortaan Stichting Pedagogische
Academie De Wylderbeek. Bovendien werden de
bestuursleden niet meer door de zusters van de God-
delijke Voorzienigheid benoemd. In 1977 trad juffrouw
Gabriëls wegens ziekte af. In haar plaats werd de heer J.
Wijnands benoemd tot waarnemend directeur met recht
van opvolging. En hiermee was na zeventig jaar een
einde gekomen aan de ‘kweek’ van de zusters.  

J ong e n s i n t e r n a a t  e n  d e  j o n g e n s s c h o o l
Al in 1880 begonnen de zusters in het Vincentiusgesticht
schippersjongens op te nemen. De ouders moesten een
vergoeding van vijftien cent per dag betalen voor voe-
ding en kleding. Van 1884 tot 1887 moesten de zusters
hier noodgedwongen mee stoppen. Het onderwijs geno-
ten deze jongens, die men in Blerick al spoedig ‘begiène-
menkes’ noemde, op de Blerickse openbare school. Dat
was natuurlijk geen ideale situatie. Het internaat groeide
– vooral na de verhuizing naar het nieuwe klooster –
geleidelijk uit tot een instelling van meer dan honderd-
twintig jongens. 
In 1907 bouwden de zusters aan de latere Kloosterstraat,
een nieuw internaat  dat spoedig de naam Jongenshuis
kreeg. Daarin kwamen recreatie- en eetzalen en op de
verdieping en de zolders natuurlijk slaap- en wasgele-
genheid. Het daaropvolgende jaar werd aan de toenmali-
ge Maasveldweg – 1e Graaf van Loonstraat – een ruime
jongensschool gebouwd. Vanaf die tijd hoefden de ‘begiè-
nemenkes’ niet langer in het dorp naar school. Alleen op
de kleuterschool zaten de internaatsjongetjes nog samen
met de Blerickse kleuters. Dit vormde echter geen pro-
bleem, want die school bevond zich op het kloosterterrein
en werd door de zusters zelf geleid. 
Het eerste hoofd van de jongensschool was met ingang

De refter van de kweekschool.

Rechts: De ‘begienemenkes’ op de
speelplaats.



van 1 april 1909 J.H. van
Wijngaarden. Ruim 27 jaar
later, op 15 mei 1936, legde
hij zijn functie neer. Hij
werd opgevolgd door
‘meester’ Van Hoorn. Dan
waren er nog de onderwij-
zeressen Van Groesen en
Nabben en de onderwijzer
Gelissen.
In de school waren vier

klaslokalen, twee beneden
en twee boven. De eerste
en de tweede klas zaten in
één klaslokaal evenals de
derde en de vierde klas.
Naast de gebruikelijke
schoolvakken kregen de
jongens enkele bijzondere
lessen, namelijk Frans en
Wellevendheid, gegeven
door zuster Agatha. 
In de kloosterkronieken
staan allerlei categorieën
leerlingen. Onder meer
leerlingen die later pries-
terstudent of onderwijzer
werden. Zoals Johan van
Wijngaarden, de zoon van
het schoolhoofd, die in
1934 priester werd gewijd. 
Aanvankelijk werden al-
leen schippersjongens op
het internaat en de school
toegelaten. Later werd
deze beperking opgehe-
ven en zo kon het gebeu-

ren dat er ook Blerickse
jongens het internaat van
de zusters bezochten. Dit
waren vaak zonen van
middenstanders, die aan
de zusters allerlei goede-
ren en diensten leverden.
Op het kloosterterrein was
voor de jongens weinig
speelgelegenheid. Daarom
richtten de zusters op een

lapje grond aan de Ruys-
straat naast de molen van
Holten een heuse speel-
tuin in met eromheen een
hoge omheining. Er ston-
den schommels en wippen
en er was een sportveld
voor trefbal en kastie.
Voortaan gingen de jon-
gens er op hun vrije mid-
dag onder strenge begelei-
ding heen, als tenminste
de weersomstandigheden
het toelieten. Bij regen
konden ze schuilen onder
een afdak, waar ook zitge-
legenheid was. Sport en
spel maakten de jongens
natuurlijk dorstig, een
glaasje ranja was er goed
voor. Dat het internaat in
een behoefte voorzag,
blijkt wel uit het feit dat er
in het schooljaar 1943/44
liefst 145 jongens woon-
den. In verband met de

dreigende oorlogssituatie
vonden de zusters het vei-
liger om de jongens uit de
omgeving na het avond-
eten naar huis te sturen.
De volgende morgen
moesten zij wel om zeven
uur present zijn om de mis
bij te wonen. 
De zomervakantie van
1944 zou voor het inter-
naat het begin van het
einde zijn. Na de oorlog
kwamen de kostschooljon-
gens niet meer terug en
kregen internaat en school
een andere bestemming.          

Het  e i n d e  v a n
h e t  k l o o s t e r

Het aantal bewoonsters
van het klooster daalde in
de loop van de tijd gesta-
dig. Het uit 1959 stam-
mende klooster werd lang-
zamerhand te groot. Toen
in november 1990 de oude
Maria Reginaschool aan
de Antoniuslaan totaal uit-
brandde, werd hij ge-
sloopt. De plannen voor
verbouwing tot apparte-
menten waren als gevolg
van de brand niet meer te
realiseren. Op de oude
plaats verrezen twee nieu-
we appartementencom-
plexen. Naast het klooster
werd in mei 1992 de uit 48
huurappartementen be-
staande Maria Reginaflat
in gebruik genomen. Het
witte beeld van Maria
Regina dat vroeger de top-
gevel van de oude kweek-
school sierde, werd in een
nis van het gebouw ge-
plaatst. Niet veel later
werd naast dit complex de
zogenaamde Antoniusflat,
met koopappartementen,
gebouwd. Om de herinne-
ring aan de zusters levend
te houden gaf de Stichting
Openbare Kunstprojecten
Blerick aan de augustijn
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pater Thomas Rodr opdracht een bronzen beeldje van een
lezend meisje te maken. Dit werd op 27 juni 1992 onthuld
op de linker hoek van het vroegere schoolterrein aan de
Antoniuslaan. In dat jaar bestond de congregatie hon-
derdvijftig jaar. 
Ondertussen waren er voor de plaats van het klooster
bouwplannen gemaakt voor onder meer een nieuwe
bibliotheek en kantoor- en woonappartementen. Voor het
klooster was geen plaats meer. Daar woonden op 1 janu-
ari 1998 nog twintig zusters, twaalf maanden later was
hun aantal gedaald tot zeventien. Hun gemiddelde leef-
tijd was 79,4. Tussen deze twee data verhuisden verschil-
lende zusters intern. Op een gegeven ogenblik stonden
de bovenverdiepingen van het woongedeelte aan de
Antoniuslaan leeg. 
Op 20 mei 1998 presenteerde Woningstichting Antares de
plannen voor de bouw van een appartementengebouw
bestaande uit twintig woningen aan de 1e Graaf van
Loonstraat. Alle nog in het klooster wonende zusters zou-
den hierin een plaats krijgen. Bij vertrek of overlijden van
de zusters worden de vrijgekomen appartementen ver-
huurd aan niet-religieuzen. In juni 1999 berichtte
Dagblad De Limburger, dat de zestien nog aanwezige
zusters het medio 2000 zouden betrekken. 
De bouw vorderde echter sneller dan men had gedacht.
Zondag 2 januari 2000 hielden de zusters de laatste
Eucharistieviering in hun kapel. Het werd een viering
van herdenken, dankbaarheid en terugzien op een lange
periode van net geen 124 jaar zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid in Blerick. Na afloop was er een orgel-
concert. Maandag 3 januari begon met veel regen en
modder de verhuizing. Het was voor de zusters een hard
gelag afscheid te nemen van hun oude vertrouwde kloos-
ter. In de nacht van 5 op 6 januari sliepen zij voor het eerst
in hun nieuwe woningen. Het complex kreeg spoedig de
naam Résidence Graaf van Loon. 
Na de verhuizing zaten de zusters met een probleem. Wat
moest er gebeuren met de spullen van hun ‘museum’ en
met de kostbaarheden van de kapel? Voor de museum-
collectie vond men spoedig elders plaats. Een gedeelte
kwam terecht in het Limburgs Museum in Venlo en een
deel in het Boerenbondsmuseum in het Brabantse
Gemert. De houten beelden van Petrus en Paulus kregen
een plaats in de hal van het nieuwe gebouw. Evenals het
Mariabeeld en de ‘deftige’ meubels van de oude spreek-
kamer. Het glas-in-loodkunstwerk van glazenierster zus-
ter Gotharde kreeg daar een plaats tegen een muur en
met licht van binnenuit. Het tabernakel, drie van de zes
kandelaars, de lezenaar en het Mariabeeld kregen een
plaats in de nieuwe kapel. En zo kregen verschillende
dierbare voorwerpen hun bestemming in het nieuwe
complex. De appartementen van de zusters werden
smaakvol ingericht met meubels uit het klooster.
Ook voor het oude kerkmeubilair werden goede bestem-
mingen gevonden. Het orgel werd verkocht aan de kathe-
drale kerk van Roermond. De zusters zijn daar in juni nog

eens naar het oude vertrouwde instrument gaan luiste-
ren. De banken van de kapel kwamen terecht in Tsjechië.
En als laatste bleef het zware marmeren altaar over. Het
kon pas worden verwijderd toen de kapel al bijna was
gesloopt. Waarna ook dit op transport naar Tsjechië werd
gesteld.   

Op 29 januari werden huis en kapel ingezegend. De kapel
is gevestigd in de halfronde uitbouw aan de linker zijde
van het gebouw. De zusters eten drie maal per dag in een
gezamenlijk eetkamer. Tevens hebben zij de beschikking
over een gemeenschappelijke recreatieruimte. Zo hebben
de zusters, ondanks het feit dat zij hun eigen apparte-
menten bewonen, toch geregeld contact met elkaar, net
zoals in het oude klooster. 
Eveneens op 29 januari gaf Blerick nog eens blijk van zijn
dankbaarheid jegens de zusters. Vastenavondvereniging
De Wortelepin reikte hen het beeldje van De Worteletruuj
uit als blijk van waardering voor hun werk in de gezond-
heidszorg en het onderwijs. Namens allen nam zuster
Maria Lucia het beeldje in ontvangst. 
Op donderdag 10 februari 2000 werd de leefgroep van de
Blerickse zusters in hun nieuwe onderkomen officieel
geopend door het provinciaal bestuur van de congrega-
tie. In de huidige kloostersamenstellingen is de oude
naam van moeder-overste vervangen door die van ‘leid-
ster’. Sinds de verhuizing naar de appartementen vervult
een lekenleidster, mevrouw Van den Broek, deze taak in
Blerick.

Toen het klooster na de verhuizing leeg stond, duurde het
nog tot maandag 3 oktober 2000 voordat de sloop een
aanvang nam. Vanuit hun nieuwe behuizing keken de
zusters vol weemoed naar de afbraak. Ruim twee maan-
den later was er niets meer over dan dezelfde akelig lege
plek waarmee ik ben begonnen. 
Het is te hopen dat de overgebleven zusters in hun
Résidence Graaf van Loon nog lang mogen genieten van
hun levensavond. Zij hebben het verdiend. De Blerickse
gemeenschap zal hen in ieder geval eeuwig dankbaar
blijven. 
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Die Genossenschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung;
1842-1928.
Kloosterkroniek Antoniusklooster, Blerick.
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid; 1876-1976.
Van Blerick tot Wylderbeek; 1903-1978.
Mulo-Mavo Maria Regina, Blerick; 1925-1985.
75 Jaar Groene Kruis Blerick.
En toen ging de schoolbel; 1991.
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Werkoverleg in het L.M.

“Goed mensen, laten we snel
beginnen. Dadelijk zijn ze er
weer. We zijn nu een jaar
open en je hebt het gelezen in
de krant: meer dan honderd-
duizend bezoekers. Een ramp.
Dat was nooit de bedoeling.
Hoe kan dat? Willem, heb jij
een idee? Was je als security-
man misschien te aardig?”
“Dacht het niet, meneer de
directeur. Ik heb steeds mijn
uniform gedragen van de
Nederlandse Veiligheidsdienst
om ze af te schrikken, soms
zelfs de pet erbij opgezet, om
nog meer op een politieagent
te lijken, maar het helpt niks.
Ze blijven komen.”
“Heb je ze nergens op kun-
nen betrappen dan? Om ruzie
uit te lokken zodat ze niet
meer terugkomen?”
“Heb ik echt wel geprobeerd,
meneer de directeur. Toen er
bijvoorbeeld in de Educatie-
zaal een schrijver uit Oeganda
een lezing verzorgde, heb
ikzelf telkens de deuren dicht-
gesmeten en midden onder
de lezing van die man allerlei
dingen gesist tegen de aanwe-
zigen in het overvolle zaaltje.
Ik heb ze toen ook gesom-
meerd met hun fikken van de
deur af te blijven, anders zou-
den ze met mij te maken krij-
gen. Dus echt wel een ruzie-
toontje aangeslagen.”
“Goed Willem. Bedankt. Aan
jou zal het niet liggen. Meer
dan je stinkende best doen
gaat natuurlijk niet. En jij,
Willemien, wat hebben jullie
van de P.R. gedaan om het ze
tegen te maken?”
“Nou, meneer de directeur,
bij diezelfde bijeenkomst bij-
voorbeeld, dat schiet me nu
weer te binnen, heb ik gewei-
gerd om een microfoon te
leveren aan die schrijver. Ik

denk, dan gaan ze vanzelf.
Maar niks hoor, ze bleven
gewoon zitten en hebben zich
zonder geluidsinstallatie door
de lezing heen gewerkt. En
van tevoren zelf de stoelen
naar binnen gesjouwd en een
glaasje water gehaald en
noem maar op. Blijven ze dan
toch nog komen, dan ligt het
natuurlijk niet aan mij. Ik deed
mijn best. Toch?”
“De kassa dan? Waren jullie
niet hard genoeg voor het
volk, Mientje?”
“Meneer de directeur, wat is
dat nou? Mag ik volstaan met
twee voorbeelden. Toen een
dame die een lezing zou
geven uit Amsterdam was
gearriveerd en we haar aan
zagen komen lopen over het
Stationsplein, heb ik gewei-
gerd om haar binnen te laten
door de voordeur. We heb-
ben haar eerst op het glas van
die deur laten kloppen, zelf
nadrukkelijk de andere kant
uit gekeken, en uiteindelijk
hebben we haar door de leve-
ranciersingang naar binnen
geloodst. Via trappetjes en
langs dozen en door nauwe
gangetjes is ze toch nog bin-
nengeraakt. Maar ze zal echt
niet kunnen zeggen dat ze
hier welkom was. Daar heb ik
toch maar voor gezorgd. En
een paar weken later heb ik
bij een lezing van het
Architectuurpodium, nota
bene over ‘buisstoelen’, hoe
verzinnen ze het, toen heb ik
mensen laten betalen, ook al
konden ze me zwart op wit
met de uitnodiging in de hand
laten zien dat er geen toe-
gangsprijs stond voor die
lezing. Als ze dan nog steeds
niet rechtsomkeert maken,
dan mag mij dat niet aangere-
kend worden dacht ik zo.”
“Nee inderdaad, trek het je
niet aan, meisje. Hier, neem
even mijn zakdoek. Mensen,
ik snap ‘t niet. Het is me een

raadsel. Er waren tentoon-
stellingen met nauwelijks
zichtbare bordjes naast de
schilderijen tegen de muur
geplakt. Je moest op de
knieën om ze te kunnen
lezen. Dan denk je toch: dat
pikken ze niet. Maar niks. Ze
komen. Ik heb op de tafel in
de hal slordig wat boekjes, de
‘oude media’ nietwaar, bij
elkaar gesmeten om ervoor
te zorgen dat ze niks kopen.
Wat denk je: ze kopen. Elk
half uur laat ik dreigend om-
roepen dat het restaurant
dichtgaat. Om ze weg te
jagen. Helpt niet: recordom-
zet koffie, thee en gebak. Bij
personeelsontvangsten laat ik
elke vijf minuten het brand-
alarm afgaan, een hels kabaal,
maakt ze niks uit, ze blijven
gewoon zitten.”
“Misschien is er een oplos-
sing, meneer de directeur.”
“Zeg het eens, Willem. Ik ben
wanhopig.”
“Weet u wat het geval kan
zijn? Dat het masochisten zijn.
Die het fijn vinden als we bot
doen, als we ze koeioneren
en bestraffend toespreken
wegens foutief gehangen jas-
sen of verkeerd geplaatste
paraplu’s. Als dat zo is, dan
weet ik wel iets. We moeten
het die masochisten minder
makkelijk maken. We gaan ze
eens een poepie laten ruiken.
Worden ze graag lomp be-
handeld? Niet hier. Niet door
ons. Niet meer tenminste.
We gaan ons gedragen als
beschaafde mensen.” 
“Zou het dat zijn, Willem?
Zijn we te onbeschoft? En vin-
den ze dat juist leuk? Willen
ze het zweepje? Hebben ze
zeker van die programma’s
van Buch waar wij niet naar
kijken. Nou, het is het probe-
ren waard. Om te beginnen
stuur ik jullie naar de cursus
“Op Een Normale Manier
Omgaan met Normale Men-

sen”. Dan wil ik wel eens zien
of ze nog steeds blijven
komen. Want geloof me: hon-
derdduizend in een jaar, dat
wil ik niet nog een keer mee-
maken.”

“Goed, volgende agendapunt. 
Wat staat hier?
Klantvriendelijkheid?
Klantvriendelijkheid? 
Wie heeft dat nou weer ver-
zonnen?”

.
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Hoe rijk de voedingsbodem in Tegelen was en nog altijd is, bleek weer eens uit een

opmerkelijk evenement tijdens de zomermaanden van 2000: Uit Tegelen, een expositie die

een impressie wilde geven van de beeldende kunst die de plaats de voorafgaande hon-

derd jaar had voortgebracht. Van 7 mei tot en met 17 september konden belangstellen-

den genieten van de meest uiteenlopende kunstvormen en -stijlen: van traditionele (reli-

gieuze) volkskunst tot moderne abstracte kunst. Initiatiefnemer was de tentoonstellings-

commissie van Pottenbakkersmuseum De Tiendschuur. Aanleiding: de millenniumwisse-

ling. De expositie werd gehouden in De Tiendschuur en in de in allerijl ingerichte, flink in

verval verkerende St. Gregorkapel in Steyl, beschikbaar gesteld door het Missieklooster.

Het evenement kwam tot stand dankzij de medewerking van talloze vrijwilligers, lokale en

regionale bedrijven en de gemeente Tegelen.  

Honderd jaar beeldende kunst in Tegelen, daar moest wel uit geselecteerd worden, wilde

men niet omkomen in de hoeveelheid. Er werd een speciale commissie gevormd, die met

de volgende - deels onvermijdelijk subjectieve - criteria aan de slag ging: de maker moest

Het is al vaker vastgesteld: Tegelenaren krij-

gen de cultuur bijna met de paplepel inge-

goten. De constatering geldt in ieder geval voor de

voorbije honderd jaar. Opvallend veel van hen

namen in deze periode actief deel aan veelsoortige

kunstuitingen, zoals toneel, muziek, dans of beel-

dende kunst. De kunst lag - en ligt nog steeds - op

straat in Tegelen. Ben Verbong, regisseur van De

Passiespelen, opperde niet zo lang geleden dat het

wel eens aan het leidingwater zou kunnen liggen

dat er in zijn geboorteplaats zoveel talent rond-

loopt. Dat talent heeft bovendien grote kans tot

landelijke bekendheid uit te groeien.

KLEI, KUNST

DOOR THIJS LENSSEN

Pottenbakkersmuseum De
Tiendschuur.   (foto Wiel Pijls)
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op een professionele wijze met beeldende kunst bezig zijn, er moest sprake zijn van kwa-
liteit of oorspronkelijkheid, en hij of zij moest op enigerlei wijze een relatie met Tegelen
hebben, ofwel doordat men er geboren was, ofwel doordat men er een tijdlang de beel-
dende kunst beoefende. 

Dit laatste criterium riep een volgende constatering op: voor zover het talent in het dorp
al niet aanwezig was, werd het er wel van buitenaf ingepompt. Met name vanaf de jaren
dertig van de vorige eeuw kwamen er uit alle windstreken kunstenaars naar het kleidorp
Tegelen, aangetrokken door de faciliteiten die er bestonden. Een belangrijk aandeel in het
scheppen van die faciliteiten had George Goossens (1899-1977), technisch directeur van
Russel-Tiglia, een grof-keramisch bedrijf dat bakstenen en dakpannen produceerde. Op
zijn initiatief gingen in deze fabriek fijn-keramische ateliers van start, waar kunstenaars en

ambachtslieden ontwerpen maakten en uitvoerden. Het leidde tot een ongekende bloei-
periode in de productie van sieraardewerk en zorgde tegelijk voor een verdere ontwikke-
ling van de beeldende kunst. Op de expositie kreeg deze periode dan ook niet voor niets
ruime aandacht. 
De expositie ging vergezeld van een catalogus, of tentoonstellingsboek, met daarin onder
meer een cultuurhistorisch overzicht van Tegelen en een biografisch overzicht van de
deelnemende kunstenaars. Burgemeester Visschers - de laatste burgervader van Tegelen
- schreef een mooi ten geleide: Uit de grond verheven.

Op de bladzijden hierna volgt een reeks achtergrondartikelen, die het verleden van
Tegelen belichten en - themagewijs, in de vorm van excursies - de expositie in herinne-
ring brengen. Het zijn bewerkingen en veelal uitbreidingen van de artikelen die eerder in
de Tegelse Courant verschenen. De omvattende titel Klei, kunst en berenhuiden zal in het
laatste artikel verklaard worden.   

VAN TRADITIONELE VOLKSKUNST TOT MODERNE ABSTRACTE KUNST

Huub Stapel zorgde voor het showelement, door met luide stem persoonlijke herinnerin-

gen aan de jaren zestig naar voren te brengen, herinneringen aan het lange haar waar men

in Tegelen niet meer van schrok, omdat het er al lang was, aan zijn hasjiesj meerokende

vader, en aan de 'diekköp' die vooraan in de kerk zaten. Hij betreurde de afbraak die hier

en daar plaatsgevonden had en gaf de gemeente als advies bestaande panden zoveel

mogelijk te behouden en toch vooral geen tweede passage tegenover de kerk te bouwen.

Het mooiste eerbetoon zou volgens hem zijn om de expositie te laten voortduren totdat

de samenvoeging met Venlo een feit was, "zodat we kunnen spreken van de eerste expo-

sitie in Venlo-Zuid!"

Ineke Strouken ging in haar toespraak onder meer in op de volkskunst die in Nederland
volgens haar (in vergelijking met andere landen) sterk wordt ondergewaardeerd.
Volkskunst is nauw verweven met het dagelijks leven, heeft een sociaal-historische dimen-
sie en is daardoor kunst en cultuur tegelijk. De rijke traditie van de keramische kunst in
deze regio kwam volgens haar in de expositie schitterend tot uitdrukking.  
Bezoekers van de expositie hebben zich van de juistheid van die woorden kunnen over-
tuigen. Ze hebben tegelijk kunnen zien welke enorme variatie in kunstvormen en -stijlen
er verzameld was. De expositie toonde een breed palet, van traditionele (religieuze) volks-
kunst tot uiterst moderne abstracte kunst. Keramisten, glazeniers, schilders, beeldhou-
wers en industriële vormgevers waren voor enkele maanden verenigd in een ambitieus
project.  

Tegelen en klei vormen al eeuwenlang een twee-eenheid. De naam van de plaats is naar
verluidt afgeleid van het oud-Romeinse woord voor dakpan tegula. De geologische ont-
staansperiode van de klei wordt aangeduid als het Tigliën. Klei diende als grondstof voor
de pottenbakkersbedrijvigheid en (later) voor de industriële vervaardiging van bakstenen
en dakpannen. Dat keramiek en de ervan afgeleide (volks)kunst in de expositie een

Jan Lucker (l.) en Mart Gommans
tijdens de voorbereidingen van de
expositie.  (foto Wiel Pijls)

Een kapel verandert in een exposi-
tieruimte.  (foto Wiel Pijls)

De St. Gregorkapel.  
(foto Wiel Pijls)

Huub Stapel: “... de eerste exposi-
tie in Venlo-Zuid…”(foto Wiel
Pijls)

De expositie Uit Tegelen ging zondag 7 mei van start

met een ceremonie bij de ingang van  De Tiendschuur.

Twee oud-Tegelenaren waren speciaal aanwezig om de

opening te verrichten: Ineke Strouken, directeur van

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht,

en de acteur Huub Stapel. Daarvóór had burgemeester

Visschers een korte toespraak gehouden in Château

Holtmühle. Hij prees het project en bracht de rijke 

historie van Tegelen in verband met de 'doe-cultuur' die

het dorp zo'n bijzondere identiteit verschaft.
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belangrijke plaats innamen, is nauwelijks verwonderlijk. De keramische volkskunst maak-
te vanaf de jaren dertig een heropleving door. Een van de belangrijkste stimulatoren was
George Goossens, directeur van het grof-keramisch bedrijf Russel-Tiglia. Hij stimuleerde
het verzamelen van volksaardewerk dat in Tegelen was vervaardigd, en richtte daarvoor
een Oudheidkamer op - de grondslag voor het latere Pottenbakkersmuseum. Daarnaast
ruimde hij in het bedrijf plaats in voor een fijn-keramische afdeling voor de productie van
sieraardewerk. Hij nodigde kunstenaars van heinde en verre uit om er een tijdlang te
komen werken en dat had weer een stimulerende invloed op de ambachtslieden die in het
bedrijf werkten. 
Bekende namen die met deze periode in verband gebracht worden, zijn onder anderen:
Charles Eyck, Joep Nicolas en zijn vrouw Suzanne Nys, Joep Felder, Jean Flos, René
Smeets, Jacques van Rhijn, Jac. Bongaerts, Matthieu Oehlen, Piet Killaars, André van den
Heuvel (jawel, de acteur), Dries Engelen, Leonore Leenders-Dondit en Anton Rooskens.
Een selectie uit hun werk, dat overigens lang niet allemaal als volkskunst moet worden
beschouwd, was te vinden op de bovenetage van De Tiendschuur.

Klei en keramiek waren niet meer de vanzelfsprekende basis voor de kunstenaars die in
de tweede helft van de twintigste eeuw opstonden. Niettemin inspireerde het kunstzinnig
klimaat in Tegelen velen om naar de kunstacademie te gaan, waarbij overigens de kans
bestond dat ze enkele van de eerdergenoemde kunstenaars als docent tegenkwamen
(René Smeets en Jacques van Rhijn aan de Academie voor Industriële Vormgeving in
Eindhoven, Piet Killaars en Dries Engelen aan de Stadsacademie in Maastricht). Anderen
vestigden zich van buitenaf in Tegelen om er hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen.
Kunstenaars die tot deze 'jongere' garde behoren, zijn onder anderen: Paul Bartels, Pie
Daenen, Nicolas Dings, Yvonne Halfens, Niek Hoogland, Sjer Jacobs, Vicky Mantz-
Beurskens, Ben Leenen, Jan Lucker, Louis Lucker (die beiden met kunstenaars in contact
kwamen doordat hun ouderlijk huis, zaal Lucker, lange tijd ontmoetingscentrum was),
Hans Reijnders, Vanhorck, Tineke Vermeer, André Wiehager. Een aantal van hen heeft
inmiddels een nationaal en internationaal niveau bereikt. Een selectie uit hun werk was
gegroepeerd in de St. Gregorkapel. Het merendeel van deze kunstwerken valt onder de
benaming moderne kunst.

Daarmee komen we meteen bij een van de verdiensten van de expositie. Omdat de ver-
bondenheid met de plaats Tegelen de enige, of op zijn minst de voornaamste, gemeen-
schappelijke factor was voor de deelnemers, betekende dat bijna automatisch dat er zeer
uiteenlopende richtingen te zien waren. De expositie bood zo tegelijk een impressie van
de ontwikkelingen die de kunst de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt, met als meest
opmerkelijke de doorbraak van de moderne kunst in Nederland vanaf de jaren vijftig.
Ergens kort na de Tweede Wereldoorlog moet er een breuk hebben plaatsgevonden. Zoals
de samenleving veranderde, zo veranderde de kunst, en daaraan kon ook Limburg niet
ontkomen. Met het proces van ontkerkelijking in de opeenvolgende decennia vond tevens
een deconfessionalisering van de kunst plaats. Het aantal kerkelijke opdrachten liep zelfs
dramatisch terug. De Limburgse School of Limburgse Barok, waarmee vooral namen als
Joep Nicolas en Charles Eyck worden geassocieerd, kreeg steeds meer concurrentie van
alternatieve kunstgeluiden, zoals bijvoorbeeld het abstract-expressionisme. Het toeval
wil dat enkele leden van Cobra, de befaamde (internationale) groepering die in belangrij-
ke mate bijdroeg aan de nieuwe toon die in de kunst gezet werd, een tijdlang in Tegelen
verbleven. 
In het tentoonstellingsboek komen 'moderne', soms lokale, invloeden hier en daar expli-
ciet naar voren. Paul Bartels, bijvoorbeeld, werd mede beïnvloed door Artishock, de
Maastrichtse groepering uit de jaren zestig. Yvonne Halfens noemt inspiratiebronnen als
Giacometti, Jan Schoonhoven, en Henk Visch. Ben Leenen geeft een beslissende invloed
aan van de activiteiten rond  Powesie, het Tegels tijdschrift van Ben Verbong en Huub
Beurskens uit de jaren zeventig; recente inspiratiebronnen voor Leenen zijn onder ande-
ren Richard Diebenkorn, Kitaj en Max Beckman. André Wiehager wijst op de betekenis van
kunstenaars als Rodtsjenko, Manzoni en Andy Warhol. 

In de catalogus komt tevens naar voren dat er in de fijn-keramische afdeling van Russel-
Tiglia al sprake was van verschillende kunststromingen. Dat is althans de stelling van
Mieke Smits, in haar artikel Klei. Zij maakt onderscheid tussen vier groepen: Om te begin-
nen waren er de werknemers die zich ontwikkelden tot bekwame ambachtslieden, waar-
van sommigen allround vakman werden, en anderen specialist (draaiers, decorateurs,
gipsmodelmakers, boetseerders en glazuurspecialisten). Deze ambachtslieden confor-
meerden zich in hun werk aan de ideeën van de directie en/of ontwerper van een product.
Enkele allrounders startten naderhand hun eigen pottenbakkersbedrijf, zoals Jac.
Bongaerts en Leo Hendrix. 
Een tweede groep vormden de voornamelijk uit Limburg afkomstige, rooms-katholiek
georiënteerde kunstenaars die ontwerpen maakten voor de devotionalia en plastieken.
Dit sieraardewerk werd in serieproductie uitgevoerd. Deze kunstenaars voegden zich niet

alleen naar de wensen van de directie, maar ook naar de algemene maatstaven rond ker-
kelijke kunst. Sommigen onder hen maakten ook gebruik van de faciliteiten in de ateliers
voor hun vrije, autonome werk, dat volgens Mieke Smits van hogere kwaliteit was dan de
serieproducten. Ze noemt de namen van Suzanne Nicolas-Nys, Charles Eyck en Otto van
Rees. 
Dan was er een groep uitgesproken autonome kunstenaars, schilders en beeldhouwers uit
binnen- en buitenland, die de ateliervoorzieningen gebruikten om te experimenteren, en
die zich uitsluitend aan de eigen ideeën en aan de beperkingen van het materiaal con-
formeerden. Hiertoe hoorden onder anderen kunstenaars als Anton Rooskens, Karel
Appel, Corneille en Constant, die bekend zijn geworden als Cobra-kunstenaars.
Tenslotte waren er (Tegelse) werknemers die al snel beseften dat hun werk bij Russel-Tiglia
slechts het begin vormde van een ontwikkeling in de richting van de professionele kunst.
Zij hadden een ander einddoel dan alleen beheersing van het vakmanschap, wilden meer
dan de ambachtelijke mogelijkheden in Tegelen, en besloten daarom een studie op aca-
demisch niveau te gaan volgen. Piet Killaars en Dries Engelen zijn uitgesproken voorbeel-
den van deze groep, aldus Mieke Smits.

De werken die van beide laatsten op de expositie te zien waren, illustreerden in ieder
geval hoezeer zij zich (tevens) in moderne, abstracte richting hebben ontwikkeld, zeker in
verhouding tot hun vroegere periode. Dit geldt overigens voor meer oud-werknemers van
het bedrijf, zoals blijkt uit het werk van Jacques van Rhijn, of ook van Hub. Hendriks.   

Ineke Strouken: “Volkskunst
wordt in Nederland ondergewaar-
deerd.”  (foto Wiel Pijls) 

De openingsceremonie trok veel
bezoekers.  (foto Wiel Pijls)
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GEORGE GOOSSENS EN RUSSEL-TIGLIA

Tegelen midden jaren dertig. Met steun van de Industriële Kring wordt de Tegelse

Oudheidkamer opgericht. Belangrijkste initiatiefnemer is George Goossens, samen met

de onderwijzer Jo Storms. Goossens is op dat moment technisch directeur van kleiwa-

renfabriek Russel-Tiglia. Doel van de oprichting is het verzamelen en behouden van

Tegelse volkskunstvoorwerpen. Van alle kanten worden spontaan schenkingen gedaan, in

veel gevallen echte familiestukken, zoals antieke koffiepotten en schalen. Er hoeven nau-

welijks aankopen te worden gedaan. Het gebeurt allemaal in een klimaat waarin de volks-

kunst en het traditionele ambacht worden herontdekt. Het leidt tegelijk tot initiatieven

om het traditionele volksaardewerk opnieuw te gaan vervaardigen. Zo ontstaat ook

Tekavok, een stichting die zich speciaal gaat inzetten voor de Tegelse Keramiek en

Volkskunst.

George Goossens (1899-1977) werd geboren in Köln-Nippes, uit Roermondse ouders. Hij

voltooide een studie aan de mts in Dordtrecht en trouwde in 1924 met Gérardine Russel,

jongste dochter van Alfred Russel van de gelijknamige kleiwarenfabriek. Goossens werd

opgenomen in de directie van dit bedrijf. In 1935 fuseerde het met de fabriek Tiglia

van de familie Van Basten Batenburg. Het zogenaamd grof-keramisch bedrijf Russel-Tiglia
produceerde stenen, dakpannen en (vensterbank)tegels. 
Kort na de oprichting van de Oudheidkamer besloot Goossens in het bedrijf een aparte
afdeling in te richten voor de productie van sieraardewerk. Hij steunde om te beginnen
de door kapelaan Boost opgerichte boetseerclub die onder leiding stond van de keramist-
pottenbakker Joep Felder en de schilder Jean Flos. Goossens leverde de klei en stelde de
ovens van zijn bedrijf ter beschikking. Geleidelijk kwam vrijwel de gehele boetseerclub in
dienst van zijn bedrijf. Dat vormde het begin van een bloeiperiode in de productie van sie-
raardewerk. Het aantal personen dat bij deze fijn-keramische werkzaamheden betrokken
was, nam in de jaren daarna snel toe. Extern aangetrokken kunstenaars leverden ontwer-
pen aan die vervolgens uitgevoerd werden door de ambachtslieden in het bedrijf. De pro-
ductie bestond vooral uit plaquettes (wandreliëfs), tegels, patronalen, beelden, kruis-
beelden, en sierserviesgoed. Tijdens de oorlogsjaren bereikte de productie een hoogte-
punt.

Dat Goossens speciale bedoelingen had met het opzetten van een fijn-keramische afde-
ling, bleek uit de feestrede die hij uitsprak bij de opening van het derde atelier sierkera-
miek op 6 juni 1942 - de afdeling had toen net het zesjarig jubileum achter de rug. Hij
bekende in alle eerlijkheid, "dat ik in tegenstelling met een Suz. Nicolas en J. Bechtold
geen belangrijke economische voordeelen voorzag, maar 't was mij te doen om  de sier-
keramiek te gebruiken als middel om meer goeden smaak aan te kweeken, de kleigevoe-
ligheid te verbeteren en meer geluk te brengen in het harde bestaan van den kleiarbei-

der." "Het is U immers allen wel bekend", vervolgde hij tegenover zijn toehoorders, "dat
langzamerhand een zekere tegenzin was ontstaan van de ouders om hun zonen naar een
steen- of pannenfabriek te sturen."
In dezelfde rede blikte hij terug op de veranderde perceptie van de volkskunst, door erop
te wijzen "hoe in het begin onzer eeuw volkskunst betracht werd als huisvlijt. Geruimen
tijd later werd volkskunst beschouwd als een parodie der stadkunst, maar tenslotte heeft
Freyer het juiste woord gesproken: 'seine letzte Begründung erhält die Volkskunst durch
das geistige Wesen ihrer Erzeuger'. Dat beteekent, dat bij U, mannen en jongens, het
zwaartepunt ligt van ons geheele werk van slagen of mislukken van ons Tegelsch streven." 

De productie van sieraardewerk bereikte, zoals gezegd, tijdens de oorlogsjaren een hoog-
tepunt. Goossens nam in deze tijd een lofwaardige positie in tegenover de Duitse bezet-

ter. Toen een 'Beauftragte' het bedrijf wilde sluiten, wist Goossens hem ervan te overtui-
gen dat men er onmisbare verpakkingen voor de farmaceutische industrie produceerde.
Zo kon hij de werkplaats ook nog eens uitbreiden tot een groot atelier voor wel hon-
derdtwintig man. Artistiek leider van dit grote atelier, in het gebouw aan de Steenweg,
werd René Smeets. Deze tekende zijn herinneringen op in een artikel ter gelegenheid van
de 70ste verjaardag van Goossens: "Op een goede morgen stond ik, met hem, in een flin-
ke zaal van de fabriek, temidden van zo'n honderdtwintig oudere en jongere mannen, en
George Goossens zei tegen mij: 'René, hier heb je de mensen; die moeten we uit
Duitsland zien te houden. Wat je met hen gaat maken is mij 'egaal'. Als 't maar goed is; als
't spul verkocht kan worden is 't natuurlijk best maar we hoeven aan dit bedrijf geen geld
te verdienen.'" De 'verpakkingen voor de farmaceutische industrie' waren tabakspotten,
bierpullen, vazen en schalen, enz.. "Wanneer tabak en bier tot de farmaceutica behoren,
had hij de 'Beauftragte' geen leugen verteld", schrijft Smeets ironisch…

In het tentoonstellingsboek omschrijft Louis Lucker George Goossens als "een flamboy-
ant man die wat meer van de wereld had gezien dan zijn directe omgeving". Goossens
bracht beeldend kunstenaars uit heel Nederland naar Tegelen om er een tijdlang te
komen werken. Kunstenaars voelden zich aangetrokken tot de atelierfaciliteiten, die ove-
rigens ook bleven bestaan nadat Russel-Tiglia in 1963 door fusie met Canoy-Herfkens
overging in Tegula. Door hun contacten met deze kunstenaars werden werknemers en
ambachtslieden in het bedrijf weer gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen: sommi-

Groepsfoto van Russel-Tiglia
(1942) bij het zesjarig bestaan van
de afdeling sierkeramiek.

Het gebouw van Russel-Tiglia aan
de Steenweg, zoals in 1947 vastge-
legd door Leo Hendrix, een van de
oud-werknemers. Het is een voor-
stelling van ‘Kepelkesdaag’, waar-
op werknemers van Russel-Tiglia
jaarlijks in processie naar de
Theresiakapel trokken, die
gebouwd werd door Alfred Russel.

Na deze inhoudelijke toelichting op de expositie is het

goed om afzonderlijk stil te staan bij de enorme betekenis

die George Goossens en zijn bedrijf Russel-Tiglia hebben

gehad voor de (volks)kunst. In het voorgaande is die bete-

kenis al aangestipt. Het is waarschijnlijk niet overdreven

te stellen - zoals enkele organisatoren zich ook hebben

laten ontvallen - dat de expositie Uit Tegelen er nooit

was gekomen, als George Goossens en Russel-Tiglia in het

verleden niet die rol van betekenis hadden gespeeld.

Goossens staat te boek als groot promotor van de herop-

leving van de Tegelse volkskunst. Zijn verdiensten strekten

zich echter uit tot meerdere maatschappelijke terreinen.

Zijn portret zou dan ook niet hebben misstaan in het

enkele jaren geleden verschenen boek Boven het maai-

veld, waarin honderd markante en invloedrijke

'Limburgers' uit de twintigste eeuw zijn opgenomen.   
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gen besloten naderhand de kunstacademie te gaan volgen, anderen begonnen zelf een
keramisch atelier. Deze kunstenaars en ambachtslieden rond Russel-Tiglia waren, zoals al
aan de orde kwam, op de expositie goed vertegenwoordigd. Met name op de bovenver-
dieping van De Tiendschuur waren talloze voorwerpen en objecten te zien, daterend uit
de eerste helft van de vorige eeuw en kort daarna. Het Pottenbakkersmuseum De
Tiendschuur is overigens sinds 1971 de officiële voortzetting van de Oudheidkamer, waar-
van Goossens voorzitter was.
Hoezeer Goossens de volkskunst en het ambacht in het algemeen een warm hart toed-
roeg, blijkt vooral uit het prachtige boek Tegelsche Volkskunst, dat hij in 1943 samen met
Johan Bechtold uitbracht. Bechtold begon al in 1935 in de Nieuwe Venloosche Courant te
schrijven over de volkskunst en de mogelijke vooruitzichten die daarmee verbonden
waren. Wie het antiquarische boek raadpleegt, komt alles te weten over de achtergronden

van de Tegelse Keramiek, het kleidelven, -mengen en -bewerken vanaf de prehistorie, over
de Tegelse volkskunst, de driekleurentechniek, zwartgoed, engobes, het Tegels Bont, en
wat al niet meer. Het is geïllustreerd met ruim zestig afbeeldingen en geschreven in een
stijl die past bij de geest van die tijd. Het elan waarmee beide auteurs over hun onder-
werp schreven, is van iedere bladzijde af te lezen. 
Goossens toonde zijn bezieling op tal van andere gebieden, ook nadat hij in 1963 de pen-
sioengerechtigde leeftijd had bereikt. Het voert te ver om alle verenigingen, raden en
commissies, op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau, op te sommen, waarin hij een
aandeel had. De Filmkring Tegelen, Harmonie Voorwaarts, Schutterij St. Martinus, de cul-
turele kring St. Plechelmus, de Zuid-Nederlandse Opera. Wat had niet zijn belangstelling?
Hij was onder meer vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel, bestuurslid van Het
Limburgs Landschap, voorzitter van de Culturele Raad Limburg, bestuurslid van het
Centraal Orgaan voor het Scheppend Ambacht, en betrokken bij het Instituut voor
Industriële Vormgeving in Amsterdam. Zijn contacten strekten zich zelfs uit tot in het
Koninklijk Huis. In 1958 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De vele plakboeken die Goossens in de loop der jaren samenstelde, thans in het bezit van
zoon Jan Pieter, geven een zeer compleet beeld van de vele gebieden waarop hij actief
was. Dat bleef hij tot het einde: "Het laatste wat ik zal doen, is doodgaan", was een van
zijn gevleugelde uitspraken. De (Limburgse) keramiek bleef een van zijn grote liefdes; in
1976 nog hield hij, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Vereniging Klei
Industrie, de rede Keramiek langs de Maas.  

EEN VERLEDEN VAN KLEI EN KERAMIEK

Voor zowel Harrie Trienes als Louis Orval begon de 'klei-carrière' bij de door kapelaan

Boost opgerichte boetseerclub. We schrijven midden jaren dertig, als pottenbakker-kera-

mist Joep Felder en de schilder Jean ("Sjeng") Flos jonge Tegelenaren les geven in het

bewerken van klei. Al gauw verhuist bijna de gehele boetseerclub van de donkere kelder

van het Patronaat naar de droogzolder in het gebouw van Russel aan de Kaldenkerkerweg,

naast Villa Maria. Harrie Trienes herinnert zich hoe hij samen met onder anderen Jac.

Bongaerts de beginselen van het boetseren leerde en hoe hij vormen vulde voor de door

'mevrouw Nicolas' ontworpen patronalen.

Nadat het gebouw aan de Kaldenkerkerweg door brand verwoest werd, stelde George

Goossens de wasruimte op het perceel van Russel-Tiglia aan de Steenweg ter beschikking.

Harrie Trienes: "Het was een geluk dat Sjeng Flos de vormen voor het vuur wist te behoe-

den, zodat we die ook aan de Steenweg konden gebruiken. Ik zie ons trouwens nog wer-
ken in die waskeuken, waar ook de dienstmeisjes van de familie Goossens hun werk
deden." Spoedig kon men in een grotere ruimte terecht, de 'garage'. Louis Orval was er
gipsmodelmaker. Hij maakte onder meer de vormen voor het Theresiabeeld voor de door
Alfred Russel gebouwde Theresiakapel, te vinden bij de speeltuin Klein Zwitserland. "Het
'klein Treeske' noemden we dat", weet Harrie Trienes nog. De groep werknemers op het
fijn-keramisch atelier groeide in korte tijd enorm. Allerlei namen borrelen bij beiden naar
boven, zoals: Piet Killaars, Dries Engelen, Dries van den Heuvel, Matthieu Janssen, Ber
Hubers, Jan Aarts. "Het was een geselecteerde groep jongens, Goossens zag wat in ons",
aldus Louis Orval, "en dat zeg ik niet uit ijdelheid. Bovendien wilden we ons zelf ook ver-
der ontwikkelen." 

In de oorlogsjaren bereikte de productie van sieraardewerk een hoogtepunt. Kennen bei-
den het verhaal, dat George Goossens de Duitsers om de tuin leidde en zo het atelier wist
uit te breiden? "Zou dat niet een legende zijn?", vraagt Louis Orval zich af. "Wel een mooie
legende trouwens, als die er op neerkomt dat er werknemers uit handen van de bezetters
gered konden worden." Ook Harrie Trienes kent het verhaal niet. Hoe het ook zij, feit is
dat Goossens hulp bood waar hij maar kon. Orval: "Ik moest na een korte periode van
onderduiken in 1943 tenslotte toch naar Duitsland. Goossens wist er gelukkig voor te zor-
gen dat ik, samen met Jac. Bongaerts, kon gaan werken in een pottenbakkerij in opbouw
in Tittmoning, vlakbij de Oostenrijkse grens." Harrie Trienes was kort daarvoor, in een
groep van zeventien man - "ik zie ze nog allemaal voor me" - door de Duitsers op trans-
port gezet naar Hessisch Lichtenau. "Met een smoes kon ik na ongeveer een jaar op een
'Reiseschein' terugkeren naar Tegelen. Ik slaagde er zelfs in via het Arbeidsbureau een
'Ausweis' te bemachtigen zodat ik hier kon blijven. Zo kwam ik terug bij Russel-Tiglia."
Eind jaren veertig kwamen ze elkaar voor het eerst weer tegen, bij Greswaren
Industriebedrijf  Teeuwen (G.I.T.) in Reuver, dat eveneens gestart was met een afdeling
voor sieraardewerk. Louis Orval was er toezichthouder. Harrie Trienes kwam er terecht
nadat hij enkele jaren in Zuid-Limburg had vertoefd: "Piet Killaars had me gevraagd naar
de Astra in Maastricht te komen. Daarnaast volgde ik de Kunstnijverheidsschool bij

George Goossens op 75-jarige leef-
tijd in ’t Brökske, de houten (niet
meer bestaande) woning aan de
Venloseweg, waarvoor hij na zijn
pensionering de fabriekswoning
aan de Steenweg verruilde. ’t
Brökske stond voor hem symbool
voor de overgang van het aardse
leven naar het hiernamaals. De
bibliotheek van Goossens, op de
achtergrond zichtbaar, bevatte een
uitgebreide collectie Limburgensia,
die in 1979 werd overgedragen
aan het Venlose Gemeentearchief.

Binnenstappen in de fijn-keramische ateliers van Russel-

Tiglia kan jammer genoeg niet meer. Wat zou het mooi

zijn om de ambachtslieden aan het werk te kunnen zien

bij het vervaardigen van sieraardewerk, ontworpen door

extern aangetrokken kunstenaars. Maar het verleden

optekenen uit de mond van twee oud-werknemers geeft

minstens zoveel voldoening. Op de expositie was hun

werk, dat de benaming volkskunst heeft, in een tweetal

vitrines te bewonderen. Harrie Trienes (1919) en Louis

Orval (1923) - "het is zo belangrijk om vast te leggen hoe

het was"- , behoren tot de laatsten der Mohikanen, en

zijn maar al te graag bereid tot een gesprek.
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Harrie Trienes bij zijn tegeltableau
dat verwijst naar de gaarkeuken in
het voormalige Tegelse ziekenhuis.
Dit tableau is geplaatst in ’t Peske,
achter Martinushof.  (foto Frans
Oehlen jr.)
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Charles Vos. In die tijd leerde ik mijn latere echtgenote Truus kennen en ik probeerde na
aankoop van een oven voor mijzelf te beginnen, waarbij ik beelden aan kunsthandels
leverde. Na korte tijd stopte ik er echter mee - ik ben nou eenmaal geen zakenman - en
ging terug naar Noord-Limburg."

Na Teeuwen ging ieder weer zijn eigen weg. Louis Orval werkte tien jaar lang bij Joep Felder
- "mijn beste leermeester" - op de Erkenkamp, waar hij koppen en schotels, pinda- en
bonbonstellen en vazen draaide. Harrie Trienes werkte achtereenvolgens bij Flos als huis-
schilder, hij maakte hoekstukken voor Russel-Tiglia en hij kwam, daartoe aangespoord
door Orval, tijdelijk bij Joep Felder in dienst als glazuurder. Vervolgens keerde hij terug bij
Flos, eerst weer als huisschilder, daarna op de afdeling mozaïek. In zijn vrije tijd bleef hij
zich met grote regelmaat aan de boetseerkunst wijden. 

Louis Orval slaagde er in 1962 in om zijn droom waar te maken en samen met zijn echt-
genote Annie een eigen pottenbakkersbedrijf op te zetten, aanvankelijk aan de
Vindelsweg, later aan de Steenweg, vlakbij het gebouw van Russel-Tiglia. Ze maakten er
grote aantallen bloempotten, vazen en kannen. Verschillende van deze voorwerpen sie-
ren de woning van de Orvals. In 1990 nam zoon Jos het bedrijf over. 

Tijdens het gesprek komen diverse herinneringen naar boven aan kunstenaars als Charles
Eyck (de dove kunstenaar die niet van humor gespeend was), Jean Sondeijker, Wim
Harzing, en Dolf en René Wong. Herinneringen ook aan kwajongensstreken die men uit-
haalde, aan de sensatie om op de kiptreintjes te springen, die van en naar de kleigroeven
reden. Anekdotes komen ter tafel, zoals die rond de 'Ode aan Jac. Bongaerts'. En natuur-
lijk krijgen we (religieuze) volkskunst te zien. Glunderend toont Harrie Trienes albums met
foto's van de enorme aantallen beelden die hij tot voor enkele jaren terug maakte. Bij
ieder beeld vertelt hij een verhaal. Hij maakte onder meer beelden voor de
Petrusbandenkerk in Heer en de veertien kruiswegstaties voor de St. Josephkerk in het
Maastrichtse Belfort. Verder maakte hij mozaïeken en enkele kerstgroepen. "Daarbij streef
ik  er altijd naar dat de beelden een onderling verband vormen", zegt hij. Werk van zowel
Louis Orval als Harrie Trienes is opgenomen in het boek Tegelen (uitge)beeld van Frans
Oehlen uit 1993. 
De traditionele kunst, daar gaat hun beider voorkeur naar uit. Louis Orval: "Ik word altijd
geraakt door de sierlijke vorm, 'der Goldene Schnitt', in de woorden van Joep Felder.
Moderne kunst is aan mij minder besteed. Dat zal waarschijnlijk ook met een generatie-
verschil te maken hebben", besluit hij. 

Dit lied, op de melodie van Lily Marleen, werd in 1942 gemaakt door enkele jongens van
de schildersafdeling van Russel-Tiglia. Het tweede couplet werd er als parodie aan toege-
voegd. Aanleiding was een 'zittend naakt in klei' dat er gemaakt werd. Telkens als er
iemand langs kwam om naar het toilet te gaan, moest dit beeld worden afgedekt. Jac.
Bongaerts stelde daarom als regel in om voortaan eerst de vinger op te steken.

EXCURSIE: KUNSTCAPRIOLEN 

Bakstenen op wieltjes, bakstenen op krabbepoten (de Krabbelaar, ook afgebeeld in het

tentoonstellingsboek), althans men herkende ze onmiddellijk als bakstenen die een muur

vormen, al was het formaat veel kleiner. Menige bezoeker zal zichzelf de vraag hebben

gesteld: "Wat zou de maker bedoelen?" Het helpt om Yvonne Halfens zelf aan het woord

te laten: "Bijna al mijn werk heeft te maken met het begrip 'wonen'. Begrippen uit de archi-

tectuur komen vaak aan de orde. En wat je met ruimte kunt doen. Door te gaan wonen is

er heel wat veranderd in de mens. Beschutting - beklemming, stilstaan - verdergaan, bin-

nen - buiten en bouwen. Bouwen is de handeling die hoort bij wonen, in Nederland zicht-

baar in de bakstenen die zich met miljoenen rondom ons heen bevinden. Netjes
gestapeld, rij aan rij." Zo kan men de beide werken in verband brengen met verhuizen
(bakstenen op wielen) en zich opnieuw ergens vestigen (een krab die haar beschutting in
het zand graaft). Het muurtje op krabbepoten stond zeer scheef, naar de uitdrukking 'zo
scheef als een krab'. Er waren nog drie soortgelijke werken. Het muurtje met de roze kra-
ter aan de bovenkant, Ins Rose Hinein getiteld, zou de geborgenheid en tegelijk beklem-
ming van de woning, de 'Heile Welt', kunnen symboliseren. De objecten van Yvonne
Halfens, die door hun ruw en natuurlijk materiaal overigens prachtig harmonieerden met
de oude kapel, riepen op zijn minst een glimlach op.

De bezoeker die de achterliggende ruimte binnenstapte, zal allereerst getroffen zijn door
de keramiek van Niek Hoogland en meteen daarna door de drie grote dubbele hoofden
van Sjer Jacobs. Maar op een goed moment zal hij met een argeloze blik door de vensters
naar de binnenplaats van de kapel hebben gekeken. Hij zal niet meteen in de gaten heb-
ben gehad dat de elf kranen uit de wit betegelde muur bij de tentoonstelling hoorden.
"Restanten van de wasplaats van het klooster", kan een eerste gedachte zijn geweest.
Druppelende kranen deden echter vermoeden dat ze nog in gebruik waren, alsof de was-
handjes en het textiel, dat in de hoek hing te drogen, er nog maar net waren opgehan-
gen… Bij nadere beschouwing bleek er ook nog een dierenvel in een soort wastobbe te
liggen en in de bak ernaast een fotocollage van borden met boerenkool. Dan pas moet
de kijker hebben beseft dat hij met een kunstwerk te maken had. Hij zal de ingrediënten

Het atelier in de ‘garage’ van
Russel-Tiglia (1938). V.r.n.l.: Jac.
Bongaerts, Louis Orval, Piet
Killaars, Harrie Trienes, Marinus
Janssen, Jan Bongaerts en Sef
Colleye.

O d e  a a n  J a c .  B o n g a e r t s
Midden in oos Limburg beej de revier de Maas, dao werke sestig joonges en Sjaak dae is dao baas. Wilt geej ens weete
wie det het, det is oos Tegele op zien best, beej Russel-Tiglia, beej Russel-Tiglia.

Môs se ens gaon pisse sjtaek diene vinger op, angers van erme oozel maar taege de taofel op. Wilt geej ens weete woë
det is, det is in Tegele wie geej wêt beej Russel-Tiglia, beej Russel-Tiglia.

De expositie Uit Tegelen toonde, zoals al opgemerkt, een

grote variatie aan kunstvormen en - stijlen. Van traditio-

nele volkskunst tot moderne abstracte kunst en alles wat

daartussen ligt of eroverheen gaat. Het was er allemaal

te zien. In de St. Gregorkapel trof men zeker twee voor-

beelden aan van kunst die menigeen 'rare' kunst zal noe-

men: de bakstenen van Yvonne Halfens en de objecten

van Mieke Smits die de binnenplaats sierden. Deze laat-

ste objecten zullen zelfs niet onmiddellijk als kunstwerken

zijn herkend.
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wellicht gebruikt hebben om zich aan de volgende interpretatie te wagen: het ritueel van
het wassen (en eten) wordt getoond. Kleding die als een tweede huid om je heen gaat zit-
ten (het dierenvel), moet na enkele dagen gewassen worden; de vorm van het lichaam zit
er nog in (de uitstulping in het textiel). De toelichting aan de muur klonk als een bevesti-
ging: Maandag, Changing Skin 1, van Mieke Smits. In het tentoonstellingsboek is haar
kunstwerk opgenomen dat naar een ander 'ritueel' verwijst: een rood gekleurde deken
waarop men allerlei figuren, een vrouwengezicht, een baby, ingewanden (?), ontdekt. De
titel luidt: Velmaakmachine 1, monument voor eenmaal per maand. Ook het werk van Mieke Smits
wekte hilariteit op. 

Hopen zand, een kartonnen doos, een stalen frame, autobanden, tegels die eruit zien
alsof ze bij het interieur horen, het is sinds een aantal jaren in menig museum te zien.

Anders dan vijftig jaar geleden brengen der-
gelijke objecten geen schok of verontwaar-
diging meer teweeg: ze worden geaccep-
teerd als horend bij de kunst, men gaat er
met een schouderophalen aan voorbij, men
kan er zich aan ergeren of men kan er om
lachen. Kunst is kunst als ze weet te boeien.
Bij de werken van Yvonne Halfens en Mieke
Smits is dat zonder meer het geval. En
eigenlijk gebeurt er niets anders dan dat
(een ervaring van) de werkelijkheid wordt
verbeeld. Is dat niet wat iedere kunstenaar
in zijn werk doet?
De liefhebber van traditionele kunst die

graag een mooie 'afbeelding' van de werkelijkheid ziet, zal de figuratieve beelden van Sjer
Jacobs en Stan Linssen onmiddellijk (h)erkend hebben als 'echte' kunstwerken (die al dan
niet in de smaak vallen, maar dat is een andere zaak). Toch hebben de plompe hoofden
en de wonderlijk kijkende koningsfiguur op de hoge troon niet meteen een relatie met de
werkelijkheid. Met hun typische uitdrukking lijken ze afkomstig van verre planeten of ze
roepen associaties op met de fabelfiguren uit De kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry.

Maar ook in deze werken wordt de werkelijkheid verbeeld. De kunstenaar geeft er een
eigen uitdrukking aan. En hetzelfde kan men zeggen van de oude (religieuze) volkskunst. 
Men kan er vanzelfsprekend over twisten of de 'verbeelding' bij alle kunstwerken even
geslaagd uitpakt. Misschien zit er een algemene geldigheid in het Tegels aforisme: 'Kuns
is ein ozelige copie van det, det de kunstenaer wörkelik in zien fantesie belaef haet.'
Over abstracte kunst hebben we dan nog niet gesproken. Hier koesteren veel liefheb-
bers van traditionele kunst een duidelijk oordeel over. Om er een ander aforisme bij te
halen: 'In 't abstracte perbeert de kunstenaer zien ônmach te vermoeffele. Hae duit
maar get.' 
Het is niet moeilijk om met dit vooroordeel af te rekenen. En wel aan de hand van het
meest bekende voorbeeld: Karel Appel, die over zijn eigen kunst zelf ooit zei: "Ik rotzooi
maar een beetje aan". Kunstcriticus Diederik Kraaijpoel heeft opgemerkt dat deze uit-
spraak bepaald niet overeenkomt met de praktijk. Wie Appel tijdens het schilderen obser-
veert, zal, aldus Kraaijpoel, zien dat hij in principe net zo professioneel te werk gaat als
een klassiek schilder als Rubens. Eerst worden de grote partijen opgezet, vervolgens
wordt de kleur zodanig omgewerkt en geïntensiveerd dat de gewenste eenheid ontstaat.
Ten slotte komen de details, in de vorm van tekens en lijnen. Uit dit bijna logische proces
spreekt volgens Kraaijpoel ouderwets vakmanschap. De veelgehoorde kreet "dat kan mijn
zoontje van zes ook" kan hiermee naar de prullenbak.   

Een gangbare gedachte is dat kunst de werkelijkheid overstijgt. Maar soms ook wordt
kunst die van oorsprong geen duidelijke relatie had met de zichtbare werkelijkheid, door
de werkelijkheid ingehaald. Zo is er een frappante gelijkenis tussen de langwerpige, uiterst
fragiele beelden die de Zwitserse beeldhouwer Giacometti rond het midden van de vori-
ge eeuw maakte, en de tienermeisjes die sinds enkele jaren, volgens de voorgeschreven
mode, op hoge plateauzolen door de winkelstraten schrijden… 

DE LEVENSLOOP VAN VOLKSKUNSTENAAR JAC. BONGAERTS

"Tekenen was vroeger mijn hobby. Op de lagere school had ik op mijn laatste rapport zelfs

een 10. Mijn ouders wilden mij daarom in deze richting verder laten leren. Via mijn vader

had ik de mogelijkheid om, na een studie, als machinetekenaar in een machinefabriek te

gaan werken. Maar na deze studie liep het allemaal heel anders. In mijn vrije tijd bezocht

ik een hobbyclub, waar ook met klei werd gewerkt. Ik boetseerde er een zonnebloem op

een tegel, die door een directeur van een kleiwarenfabriek werd meegenomen om te bak-

ken en te glazuren. (Een foto van deze tegel staat in het boekje Tegelse Volkskunst van

Bechtold en Goossens.) Dit had grote gevolgen voor mij. De directeur kwam terug en

vroeg mij bij hem te komen werken en samen een afdeling sierkeramiek op te richten om

zo de oude keramische technieken nieuw leven in te blazen. Dit was in augustus 1935. Ik

zei dat ik dat wel wilde, maar dat ik eerst de school wilde afmaken. Op 14 april 1936 start-

te ik in de fabriek Russel aan de Kaldenkerkerweg. Ik kreeg als eerste loon zes gulden per
week. De eerste opdrachten kwamen binnen, onder meer een tegeltableau in vierkleu-

Krabbelaar, van Yvonne Halfens.
(foto Wiel Pijls)

Maandag - changing skin 1, van
Mieke Smits. (foto Wiel Pijls) 

Als een van de exposanten van Uit Tegelen had hij een

prominente plek op de bovenverdieping van De

Tiendschuur: de Tegelse volkskunstenaar Jac. Bongaerts

(1920-1997). Bongaerts had grote verdiensten voor het

herleven en in stand houden van aloude, met name

Tegelse aardewerktechnieken. Bekend is het bedrijf dat

hij stichtte, Keramisch Atelier JaBo Keramiek. Boven zijn

overlijdensbericht stond zeer toepasselijk: "Gott der

Schöpfer war der erste Töpfer". Onderstaand stuk is een

bewerking van de herinneringen die hij in zijn laatste

jaren neerschreef, herinneringen aan zijn zestigjarige

kleicarrière. 
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In 1985 maakte Jac. Bongaerts een
schorpioen, speciaal voor de pre-
mière van de gelijknamige film
van regisseur Ben Verbong.
Verbong kreeg het kleikunstwerk
als cadeau aangeboden door zijn
moeder.
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renklei voor de wereldtentoonstelling in 1937 in Parijs. In juli 1937 echter brandde de hele
fabriek tot de grond toe af. Een enorme brand die tot op vijfentwintig kilometer afstand
te zien was, omdat de fabriek op een heuvelrug lag. Ik merkte het pas toen ik 's morgens
over de lege brandslangen fietste. Zo stond ik, samen met mijn vriend Harrie Trienes, weer
op straat, zonder werk. Gelukkig bood mevrouw Goossens, echtgenote van mijn werkge-
ver, de waskeuken bij haar woonhuis aan de Steenweg aan als nieuwe werkruimte. Hier
hadden we ons eerste atelier op deze plek.
We maakten er onder meer patronalen (reliëftegels met heiligenfiguren) naar ontwerpen
van  Suzanne Nicolas, Wim Harzing, Jacob Maris, Lodewijk Schelfhout en anderen. Al
gauw kregen we een grotere ruimte: de garage. Dat moest ook wel want er kwamen steeds
meer opdrachten binnen: tientallen tegeltableaus, een grote kerstgroep, reliëfs voor
reclame, beelden en veel religieus aardewerk. Steeds meer kunstenaars ontdekten ons

atelier, zoals Charles Eyck, Waterschoot van der Gracht, Albert Termote, Jean Sondeyker,
Sef Moonen, en René en Dolf Wong.
In de loop der jaren ontstonden er steeds meer ateliers en we kregen steeds meer ovens,
grote en kleine, ter beschikking. Zo konden we enkele belangrijke opdrachten uitvoeren,
zoals de drie reliëfs voor de KRO-studio, het grote tableau voor de Familiekerk in Venlo,
tientallen tableaus voor de Nieuwe Binnenweg en de Statenlaan in Rotterdam, en de
metershoge pilaren voor het Tegelse gemeentehuis. Bij het zesjarig jubileum van de sier-
keramische afdeling waren er ongeveer honderd medewerkers, een aantal dat naderhand
nog uitgroeide tot honderdtwintig. In de oorlog lagen de ateliers een paar dagen stil.
Daarna ging het weer verder. We maakten toen veel broches, waaronder de Margriet-
broche, ter gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet. Vanuit Engeland maakte
Radio Oranje er reclame voor. René Smeets was intussen als vaste ontwerper in dienst
gekomen, en deze opende eigen winkels in Nijmegen en Maastricht (Limburgs Handwerk).

Omdat ik de technische kennis, zoals scheikunde en mineralogie, miste, wilde ik naar een
keramiekschool. Die mogelijkheid werd in 1945 geboden in Landshut in Beieren, aan de
Staatliche Höhere Fachschule für Keramik und Ofenbau. In augustus 1948 behaalde ik het
meesterdiploma. Hierna kreeg ik aanbiedingen uit Serajewo, uit Boston en San Paulo,
maar ik koos ervoor om, op uitnodiging van hoofdaalmoezenier pater Kleintjes, in Reuver
met een kennis van hem een bedrijfje op te bouwen voor het maken van gebruiksaarde-
werk en porselein. We noemden het De Steenbok omdat we echt met de kop door de
wand moesten om het voor elkaar te krijgen. De productie van met name nesten schalen
voor de bloemisterij liep goed, maar in 1951 kwam er een breuk in de samenwerking.

Ik werkte korte tijd bij de Nedinsco in Venlo, op de afdeling isolatoren, en werd daarna
bedrijfsleider bij een keramiekfabriek in Den Haag. Dat werk kwam echter neer op dag en
nacht koppen en schotels maken. En iedere zondagavond moest ik afreizen naar Den
Haag. In maart 1952 stopte ik ermee.
Thuisgekomen op een dinsdag vroeg mijn vrouw waarom ik alweer terug was. 't Antwoord
was: 'Ik ben het moe, ik begin voor mezelf.' 'Waarvan?', zei mijn vrouw. 'Wij hebben daar-
voor toch geen geld!' 'Dat haal ik wel uit de klei!' Na enkele voorbereidingen startte ik in
juni 1952 in de Spoorstraat een eigen bedrijf. Het werd een succes. Ik begon met het
maken van handgeboetseerde paardjes. Ik ging verder met bloemistenaardewerk, tegels
voor de bouwmarkt, bierpullen voor kantines van het leger, kunstkolen en souvenirs,
onder andere voor De Efteling, naar ontwerpen van Anton Pieck. Begin jaren zestig moest
het atelier worden uitgebreid, naar de Schoolstraat. Steeds meer opdrachten kwamen
binnen, waaronder vooral voor bierpullen. Het liep als een trein. Het bedrijf kreeg, mede
door publicaties en tv- en radio-opnames, veel bekendheid, nationaal en internationaal.
Op zeker moment waren er vijftien personeelsleden. Ik besefte echter dat er van eigen
werk, vooral naar de Tegelse tradities, niet veel meer terechtkwam. Ik besloot weer af te
bouwen en te gaan werken aan dat wat mijn vroegere directeur, George Goossens, met
mij voor had, toen wij in 1936 startten. Omdat ik niemand wilde ontslaan, vertelde ik alle
werknemers van mijn plannen, en liet ze voor en na zelf vertrekken. Ik was inmiddels 70
jaar geworden en vond voor mijn laatste medewerker, Jan Beurskens, een baan bij de firma
Laumans. Zo stond ik weer alleen in een te groot bedrijf, met machines en vijftien ovens,
van heel klein tot groot.
Financieel had ik geen zorgen. Ik kon nu weer mijn werk als hobby uitoefenen. In 1995
nam mijn dochter Carla, die de dagopleiding van de Keramische Leer- en Werkplaats had
gevolgd bij Theo van Rens, het roer over. Ik bleef echter doorwerken. Ik wilde de zestig
jaar vol maken en dat zou dan 14 april 1996 zijn. De burgemeester vroeg mij om bij die
gelegenheid een grote overzichtstentoonstelling te houden. Nu ja, dat moest dan maar.
Uiteindelijk houden 't er maar weinig mensen uit, zestig jaar in die 'vieze klei' te wroeten.
Als afsluiting maakte ik mijn laatste grote werkstuk, een drieëneenhalve meter lange
Limburgse kerstkribbe. Daarna kon ik aan een andere hobby beginnen, en wel reizen, de
rest van de wereld zien."
In het najaar van 2000 besloot Carla Bongaerts het bedrijf definitief te sluiten. Het bleek
financieel niet meer haalbaar om de keramische werkplaats draaiende te houden. 

EXCURSIE: KUNST VAN FORMAAT 

Het vierluik van Paul Bartels - uit een reeks van twaalf - maakte op de kijker een overwel-

digende indruk door afmetingen, kleur en inhoud. Het duurde even voordat de ogen het

werk in zijn geheel hadden opgenomen. Bartels schilderde een eigentijdse versie van de

monumentale Guernica van Picasso. Zoals bekend schilderde Picasso die naar aanleiding

van het bombardement van het gelijknamige Spaanse stadje door Duitse vliegtuigen in

1937. Bartels' Guernica bestaat uit twee grote doeken, elk 2,35 meter breed en 3,40 hoog,

in het midden, geflankeerd door twee kleinere, maar nog altijd grote, zijdoeken. Op het

eerste doek  ziet men voorwerpen die aan huiselijkheid refereren: tuingereedschap, konij-

nen, een kop en schotel, een pin-up en een eierdopje. Op het tweede doek, Dead Horse,

Bierpullen voor Roermond.

Jaren geleden schreef Citroën Nederland een wedstrijd

uit, waarbij het erom ging de meest originele Lelijke

Eend  (2 CV) te ontwerpen. Tijdens de prijsuitreiking

bleek dat de meeste deelnemers zich hadden uitgesloofd

om de grootste, meest indrukwekkende 2 CV te bouwen,

in een verlengde uitvoering, of met een fraaie uitdossing.

De eerste prijs ging echter naar een maquette van

20x10x5 centimeter, terwijl een eenvoudige, maar zeer

originele tekening van een eendenkop als tweede eindig-
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is het geweld langs geweest. Een roodbruine achtergrond met een liggend paard, dat ver-

trapt is door een grote voet en een zwarte laars, rechts een groot geel skelet en in het

midden het rode kruis en een genylond been van de pin-up. Bovenin is de getekende

vorm van het paard zichtbaar, alsof zijn geest er nog rondwaart. Ook van een tankwagen

zijn afgeleide contouren getekend. Op het derde doek, Other Side, tekent het nieuwe leven

zich af: kruipende babies op een rose achtergrond. Dat het geweld met iedere nieuwe

generatie binnensluipt, komt tot uitdrukking in de getekende groene arm met pistool. 

Het vierde doek heeft net als het eerste alle elementen van huiselijkheid: een zitbank,

vazen, een schemerlamp. Een horloge staat symbool voor de tijd, maar de in touwen

gewikkelde metronoom suggereert dat die tijd ieder moment opnieuw tot stilstand kan

komen… Bartels schildert zijn motieven over elkaar heen, naar analogie van de alledaag-
se complexe werkelijkheid waarin ervaringen immers ook met elkaar verweven zijn.
In dezelfde ruimte hingen twee grote werken van de schilder Vanhorck. We beperken ons
tot het grootste, een tweeluik van 3,90 x 2,40 meter, Panta Rhei - Large Abstract no. 1 geti-

teld. Panta Rhei - alles stroomt, alles is steeds in wording - dat drukt dit kunstwerk dui-
delijk uit, juist ook dankzij de enorme afmetingen. En het is weliswaar een abstract werk,
maar je gaat toch altijd weer op zoek naar figuren. Een brede horizontale witte band gaat
over in iets dat op een waterval lijkt, waarbij de aandacht wordt getrokken door het rode
bootje dat in de beweging dreigt te worden meegesleurd. Die beweging wordt daarnaast
vooral veroorzaakt door verticale gewolkte witte vegen, sterk contrasterend met de zwar-
te en blauwe kleuren. Helemaal bovenaan is een glimp op te vangen van een besneeuw-
de bergtop, die als de tijd rijp is in een gletsjer zal veranderen. Het kunstwerk van
Vanhorck wint ongetwijfeld nog aan zeggingskracht door het grote formaat. 
De grootte is ook van belang voor de installatie van Nicolas Dings, opgesteld in een nis
van de lange kloostergang. Een enorme geelkleurige tafel, 1,16 meter hoog, 2,40 meter
breed en 3,50 meter diep, was gedekt met twintig, op één na wit geverfde, keramische 

Linker pagina: Guernica van Paul
Bartels (foto Wiel Pijls)

Het Opperste Kleed van Nicolas
Dings  (foto Wiel Pijls)

Werk van Pieter Wiegersma  
(foto Wiel Pijls)

de. De grootte was voor de jury kennelijk niet doorslag-

gevend. Zo is het met kunst in het algemeen. Het klein-

ste kunstwerk maakt soms de gewaagdste indruk en

krijgt de meeste bewondering. Niettemin kunnen kunst-

werken juist door hun groot formaat extra imponeren,

zeker wanneer de afmetingen het meest recht doen aan

het onderwerp. Op de expositie Uit Tegelen waren illus-

traties van beide stellingen te zien. De grootste kunst-

werken trof men aan in de St. Gregorkapel, de allerklein-

ste in De Tiendschuur.
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objecten, die met gele vlokken bestrooid waren, waardoor het leek of ze in geel licht
waren gedompeld. Men zag onder meer: duiven, kelken, tempeltjes, een (kerk)toren, bol-
len, een driehoofdige toorts, een blauwe kom. Voorwerpen die in keurige rijen stonden
opgesteld, maar die je niet in een oogopslag kon overzien. De titel van dit kunstwerk: Het
Opperste Kleed. Zo'n titel dwingt sowieso al respect af, maar de tafelgrootte bevorderde dat
nog eens. Bij een lage tafel zou je als toeschouwer een totaaloverzicht hebben gehad, zou
je het kunstwerk in de greep hebben gehad; bij deze tafel was dat onmogelijk. De blauwe
kom zal een centrale betekenis hebben gehad, of nam althans een speciale positie in tus-
sen de andere voorwerpen. Een echt tafelkleed ontbrak overigens. 

Paul Bartels (1942), Vanhorck (1952) en Nicolas Dings (1953): drie in Tegelen geboren kun-
stenaars die een reeks van exposities in binnen- en buitenland op hun naam hebben

staan. Over het werk van de beide jongste kunstenaars zijn bovendien verschillende cata-
logi verschenen. We hebben het over kunst van formaat.

Na het zien van deze immens grote kunstwerken kon men zijn blik richten op de veel klei-
nere kunstwerken in de kapel, zoals: de veelkleurige kistjes en keramische borden van
Pieter Wiegersma die zich, zoals het in het tentoonstellingsboek geciteerd staat, als kun-
stenaar bezighoudt met de zorgvuldig gecalligrafeerde kleine lettertjes in het brevier der
natuur. De kleine vierkantjes van Els Winter met dansers die bijna uit het doek tevoor-
schijn springen. De keramische sculpturen van Vicky Mantz, Aaneengeschakelde elemen-
ten. De kleurrijke lakwerken van André Wiehager met een sobere afbeelding in het mid-
den. Of, om bij een laatste voorbeeld te blijven: twee kleine werken van Anja van Rijen,
die met enkele subtiele streken twee mensfiguren weet neer te zetten. Kunstwerken van
kleine afmetingen, die desalniettemin als kunst van formaat kunnen worden beschouwd.
De allerkleinste kunstwerken kon men aantreffen in de vitrines van De Tiendschuur: kera-
mische broches, in de oorlogsjaren gemaakt in de ateliers van Russel-Tiglia.  

De conclusie van dit verhaal? Grote kunstwerken zijn niet gemaakt om de aandacht van
kleine kunstwerken af te houden of - nog erger - om deze te verdringen. Hoe luidt het
spreekwoord ook weer? Wie het kleine niet eert, …

Werk van André Wiehager. 
(foto Wiel Pijls)

Keramische broches uit de ateliers
van Russel-Tiglia.  
(foto Wiel Pijls)

PROMINENTEN EXPERIMENTEERDEN MET KLEI

George Goossens kende Anton Rooskens uit de jaren dat deze nog in Tegelen woonde.

Rooskens was al vanaf 1943 regelmatig te vinden in de ateliers van Russel-Tiglia waar hij

borden beschilderde, vervaardigd door de ambachtslieden in het bedrijf. Mede op zìjn

aandringen kwamen zijn Amsterdamse kunstenaarsvrienden uit de Experimentele Groep,

Appel, Constant en Corneille, in september 1948 eveneens naar Tegelen. Deze kunste-

naars maakten op dat moment deel uit van de avant-garde in de Nederlandse kunst.

Kenmerkend voor hun kunsthouding was dat er in principe geen grenzen bestonden voor

de wijze waarop ze zich manifesteerden, en al evenmin voor het materiaal dat ze gebruik-

ten. Dat ze zich aan het beschilderen van keramiek waagden, is dan ook nauwelijks ver-

wonderlijk. Binnen de ateliers van Russel-Tiglia nam deze groep kunstenaars een aparte

positie in. Ze experimenteerden er lustig op los. Met uitzondering van Rooskens waren ze

niet gewend met klei te werken. Ze beschilderden de wandborden, schalen en vazen die

in de fabriek gemaakt werden alsof het schilderslinnen was. Zonder acht te slaan op de

vorm van de drager brachten ze kinderlijke en primitieve motieven aan op de keramiek-

producten. Een enkele maal vormden ze ook zelf voorwerpen uit klei. De werkwijze van

deze experimentele kunstenaars zorgde voor enige consternatie in de ateliers. Niet voor

niets werd hun afdeling door de arbeiders van Russel-Tiglia 'het circus' genoemd.

René Smeets was in die jaren de artistieke leider van de sierkeramische ateliers in de

fabriek. De manier waarop de experimentelen met de keramiek omgingen was geheel in

strijd met zijn eigen visie. Hij vond namelijk dat decoraties dienend moesten zijn aan de

vorm van de drager. Smeets was een aanhanger van de 'Arts and Crafts'-beweging, die
zich, geïnspireerd door William Morris en John Ruskin, verzette tegen de wanstaltige pro-
ducten uit de massa-industrie, en die terug wilde naar de eenvoud van de Middeleeuwen.
Datzelfde gedachtegoed was ook de experimentele kunstenaars niet vreemd. In de opvat-
tingen over kunst namen ze echter een veel radicaler standpunt in: ze wilden zich door
geen enkele (academische) conventie laten leiden. 

Kort nadat ze in Tegelen hun 'keramiekexperimenten', zoals ze het zelf noemden, hadden
uitgevoerd, waren Appel, Constant, Corneille en Rooskens betrokken bij de oprichting van
Cobra op 8 november 1948 in Parijs. Cobra was een samenvoeging van Copenhagen,
Brussel en Amsterdam, ter aanduiding van de verschillende kunstenaars die er deel van
uitmaakten. Kinderlijke motieven, volkskunst en primitieve kunstuitingen vormden de

Over tien jaar zal bijna iedereen zich nog wel herinne-

ren dat het Spaans voetbalelftal tijdens Euro 2000 in

Tegelen verblijf hield. Maar wie weet vandaag de dag

nog welke beroemdheden in de jaren veertig en vijftig

van de vorige eeuw zoal in Tegelen verzeild raakten?

We hebben het over de eerder aangeduide aanwezig-

heid van Karel Appel, Constant, Corneille en Anton

Rooskens, kunstenaars die vooral bekend zijn gewor-

den als Cobrakunstenaars. En we hebben het over

koningin Beatrix. Al deze hedendaagse prominenten

kwamen naar Tegelen om er, op uitnodiging van

George Goossens, in de keramische ateliers van aarde-

werkfabriek Russel-Tiglia te werken of experimenteren

met klei. Dat dit soort historische feiten weer eens aan

de vergetelheid werden onttrokken, behoorde even-

eens tot de verdiensten van de expositie en van het bij-

behorende boekwerk. In Buun 2000 zijn de kunstzinni-

ge wederwaardigheden van Appel en consorten in

Tegelen al uitvoerig beschreven, in een artikel van de

hand van Mieke Smits. Hier wordt volstaan met een

kort overzicht.
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voedingsbodem voor deze beweging. Dichters, schilders en beeldhouwers voelden zich
ertoe aangetrokken. Appel, Constant en Corneille moeten in de loop van 1949 nog eens
apart in Tegelen zijn geweest en toen de beste dingen hebben gemaakt, zo heeft Rooskens
eens gezegd. Uit deze tijd dateren waarschijnlijk ook de borden met de fantasiefiguren die
zo typerend zijn gebleven voor de Cobrakunst. Karel Appel kwam in 1953 nogmaals naar
Tegelen, en maakte er toen ook een reeks terracottabeelden, variaties op het menselijk
hoofd, die hij deels in zwart en wit beschilderde en deels ongekleurd liet. De
Cobrabeweging hield in 1951 officieel op te bestaan. Verschillende leden hebben zich ove-
rigens nog tot ver in de jaren negentig regelmatig met klei en keramiek beziggehouden. 

PRINSES BEATRIX
Twee jaar voordat Appel voor het laatst in Tegelen was, vertoefde een andere prominen-

te figuur in de Tegelse klei: prinses Beatrix. De (incognito) aanwezigheid van Beatrix rond
haar dertiende jaar moet voortgekomen zijn uit contacten van George Goossens met het
koningshuis. Beatrix bezocht tot 1951 de Werkplaats in Baarn, die gesticht was door Kees
Boeke. Naast het normale lesprogramma werd op deze school sterk de nadruk gelegd op
het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. De dagen dat Beatrix in Tegelen logeerde en
zich bij Russel-Tiglia samen met Matthieu Janssen met boetseren bezighield, vormden
hierop een mooie aanvulling. Uit de handgeschreven brieven die de prinses in die tijd en
de jaren daarna naar Goossens schreef (thans in het bezit van zoon Jan Pieter Goossens),
blijkt hoe enthousiast zij was over de Tegelse boetseerdagen. Thuis op paleis Soestdijk
bleef ze zich verder bekwamen in het werken met klei, en maakte daarbij dankbaar gebruik
van een oventje dat Goossens haar had geschonken. De briefwisseling werd overigens

Werk van Anton Rooskens 
(foto Wiel Pijls)

Koningin Juliana tijdens een
bezoek aan Kasteel Hoensbroek in
de jaren vijftig, in gezelschap van
onder anderen George Goossens en
Gouverneur Houben. De Tegelse
keramist Matthieu Janssen, die
Beatrix in 1951 bij Russel-Tiglia
onder zijn hoede had, geeft een
demonstratie van het decoreren
van borden. 
(Foto- Pers- en Filmbureau Het
Zuiden, Den Bosch - Maastricht). 

formeler in het jaar dat Beatrix in het huwelijk trad met prins Claus: met uitzondering van
enkele vakantiegroeten en geboortekaartjes van haar kinderen werden de brieven voor-
taan getypt, en verzonden in enveloppen van de Dienst Koninklijk Huis. Beatrix was meis-
je af, en een echte prominente geworden.

Van koningin Beatrix is bekend dat zij altijd een grote interesse heeft gehad voor de beel-
dende kunst. Nog steeds is ze zelf een enthousiast boetseerster en beeldhouwster. Lange
tijd hield ze minstens één middag in de week vrij voor deze hobby. Het blijft een aardige
constatering dat de kleidagen bij Russel-Tiglia aan haar kunstzinnige ontwikkeling hebben
bijgedragen. Mocht zij ter gelegenheid van Koninginnedag ooit speciaal Tegelen bezoe-
ken, dan zal dit feit vast en zeker breed worden uitgemeten.

EXCURSIE: LANDSCHAPSKUNST 

Het schilderen van landschappen kwam voor het eerst tot grote bloei dankzij de

Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Zij zorgden ervoor dat de landschapskunst

voorgoed aanvaard werd als kunstvorm. Sindsdien hebben uiteenlopende stromingen en

stijlen, van realistisch tot abstract, elkaar opgevolgd. Wie een schilderij van Jacob van

Ruysdael vergelijkt met een schilderij van de impressionist Claude Monet, ziet een wereld

van verschil. 

Het landschap is een ideaal onderwerp om te experimenteren met licht, kleur en bewe-

ging. Dat bleek ook uit de doeken op de expositie Uit Tegelen en enkele uitlatingen van de

makers. Landschap van Jean Flos en Canoy-Herfkens van Piet Peters zullen voor de bezoeker

duidelijk herkenbaar zijn geweest: precies zoals men zich een landschap kan voorstellen.

Herkenbaar was ook Bosgezicht van Pieter Wiegersma, hoewel dat er weer heel anders uit-

ziet. Ook nog goed herkenbaar als landschap waren de vier zwart-wit tekeningen van

Gerard Goossens, ontstaan op het eiland Terschelling. Maar Goossens is iemand die in

zijn werk vergaande experimenten doorvoert: op zijn twee abstracte werken, Kosmisch

landschap, is het landschap zelfs geheel verdwenen. Bij zijn tekeningen,die hij ter plekke

maakt, heeft hij eens een toelichting gegeven: "De eerste tekeningen volgen zo exact

mogelijk wat er kan worden waargenomen aan structuur, beweging, verhouding, 
licht/donker, vegetatie enz.. Op het moment dat deze elementen vertrouwd raken, wor-
den ze langzaam losgelaten en verschuift de direct herkenbare werkelijkheid naar abs-
tracties." Goossens' opzet is om met zo weinig mogelijk middelen een ruimtelijke ervaring
op te roepen. In zijn zuiver abstracte werk probeert hij hetzelfde te doen, maar nu heeft
de kijker geen enkel houvast, alleen zichzelf. 
Jan Lucker verwerkt vormen en beelden uit de natuur eveneens in abstracte schilderijen.

Landschappen zijn er in talloze variaties. Kaal heu-

velland ziet er heel anders uit dan een bosgebied.

Een winterlandschap verschilt radicaal van een

zomerlandschap. Eén en hetzelfde landschap ziet er

op verschillende momenten van de dag ook nog

eens heel anders uit. De geografische ligging brengt

nog meer verscheidenheid aan. Het kan niet anders

of deze variatie wordt weerspiegeld in de schilder-

kunst. Nog buiten beschouwing gelaten dat de bele-

ving van de natuurlijke omgeving sterk kan verschil-

len. De diverse landschappen op de expositie Uit

Tegelen in De Tiendschuur en de St. Gregorkapel

illustreerden de uiteenlopende manieren waarop

kunstenaars zich laten inspireren door de natuur.

We verwijzen naar schilderijen van Harrie Bartels,

Jean Flos, Gerard Goossens, Piet Peters, Anke Roder

en Pieter Wiegersma. Maar er zijn nog andere vor-

men van landschapskunst. 
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Vormen uit het moeras, opgenomen in het tentoonstellingsboek, lijkt een microscopische
uitvergroting.

Hoe gaan dichters om met hun waarnemingen van natuur en landschap? Landschappen en
andere gebeurtenissen (1980) is een dichtbundel van Gerrit Kouwenaar. Zo'n titel geeft al aan
dat het landschap geen statisch gegeven is maar dat er van alles in gebeurt. De waarne-
mer ziet slechts een momentopname, of hij nu dichter is, schilder of fotograaf: "En ter-
wijl onhoorbaar geworden de bladeren groeien/ de takken zich rekkend ontbladeren/ de
bomen zich aftakkend uitroeien/ de huizen elders gaan wonen/ de bedden dieper in de
grond zachter worden/ denkt men/ als kon men alles in leven vertalen/ er moet iets
gemaakt worden/ dat even stilligt" (uit het gedicht Maar dan). 
De uit Tegelen afkomstige dichter/schilder Huub Beurskens verwoordt in Bloeiende Veldsalie

(uit de bundel Een hemd in de wind, 1999) de onverschilligheid van de natuur. Hij verplaatst
zich in de waarnemer die er toevallig getuige van is hoe een hommel een veldsalie
bezoekt. Het leidt tot gedachten over de bevruchting. "Zoiets, ongeveer, bepeins ik dan,
snotter opnieuw of bestotter/ andermaal iets, wellicht nog zotter, in een wei langs een
rivier./ Maar geen meeldraad die met over een hommel buigen wacht tot er/ daar weder-
om iemand oog voor heeft, bedenk ik hier, instinctief."
Elders heeft Beurskens - naar aanleiding van zijn gedicht 'Hollandse wei' - behartenswaar-
dige uitspraken gedaan over veranderingen in het kijken naar de natuur. In de tijd dat

Landschap, van Jean Flos. 
(foto Wiel Pijls)

The sky moves sideways, van Anke
Roder. 

Terschelling, van Gerard
Goossens. 

Gorter zijn gedicht Mei schreef, vond men een loodblauwe lucht kennelijk heel mooi,
aldus Beurskens, maar "als je tegenwoordig lood met lucht combineert, krijg je iets heel
verstikkends. Wij kunnen niet meer zo naar de natuur kijken. De impressionisten zijn mis-
schien de laatsten geweest die de natuur nog in haar ware glorie hebben gezien. Op de
schilderijen van Sisley en Monet verschijnen al de eerste schoorsteenpijpen, nog mooi in
een compositie, maar als je die dingen nu zou schilderen, doe je er hoe dan ook een uit-
spraak mee over ecologie." Met dit soort overwegingen houdt Beurskens in zijn poëzie -
en ongetwijfeld ook in zijn schilderijen- heel duidelijk rekening. (De dichtregel waar het in
dit verband om draait is 'Loodblauw kucht bij windtij de dag.') Het valt te betreuren dat
hij, hoewel hij voor Uit Tegelen geselecteerd was, zelf van deelname afzag.    

Terug naar de expositie. Anke Roder en Harrie Bartels leverden voorbeelden van schilde-

rijen die de dynamiek en verandering proberen uit te drukken. "Schilderen is een zinnelij-
ke beleving van de natuur", zegt Anke Roder. Zij laat zich vooral "verleiden door het orga-
nische, beweeglijke aspect van de landschappelijke verschijning." Ze werkt met gepig-
menteerde bijenwas en pasteuse olieverf op linnen. Het levert prachtige beelden op,
zoals te zien was aan The Sky moves Sideways, een roze lucht boven een donker wordende
horizon met hier en daar fonkelende lichtpunten, of zoals blijkt uit het in het tentoon-
stellingsboek afgebeelde Herfstachtig. De dynamiek van het landschap kwam op de expo-
sitie echter nergens beter naar voren dan op de vijf doeken van Harrie Bartels. 

KUNST, KLEI & BERENHUIDEN



BUUN 203202 BUUN 

BEROEMDHEDEN ROND NABBEN

De gegevens zijn te vinden in een tweetal boeken van Claire Nicolas White, dochter van

Joep en Suzanne. Op de laatste bladzijde van haar autobiografische roman In glas gebrand

(1992) komt het aluminium beeld van de hand van Suzanne op het dak van de boerderij

ter sprake als "het silhouet van een zeemeermin die op een schelp blaast en wegzwemt

in de lucht". Huis en tuin komen ook voor in Joep Nicolas; leven en werk (1979). In beide boe-

ken worden verschillende kunstenaarsvrienden van het echtpaar uitvoerig geportretteerd.

Joep Nicolas (1897-1972), telg uit een Roermondse glazeniersfamilie, kwam na enkele

jaren studie in filosofie (Freiburg) en rechten (Amsterdam), al gauw tot de beeldende

kunst. Vanaf midden jaren twintig wist hij als schilder en vooral glazenier wereldnaam te

maken, door een groot aantal fraaie decoratieve glasramen, in kerken en gebouwen van

Roermond tot Chicago. Hij wordt wel gerekend tot de eerste generatie der Limburgse en

Nederlandse expressionisten. Ook wordt hij, samen met zijn vriend Charles Eyck,

beschouwd als schepper van een nieuwe beweging, Limburgse Barok genaamd. In 1924

trad hij in het huwelijk met de Belgische beeldhouwster Suzanne Nys (1902-1985). 

Suzanne Nys was midden jaren dertig betrokken bij Tekavok, de stichting die zich inzette

voor de Tegelse keramiek en volkskunst. Ze gaf er lessen in driedimensionale vormgeving.

Veel van haar eigen ontwerpen werden uitgevoerd in de sierkeramische afdeling van

Russel-Tiglia. Hier was ze onder meer verantwoordelijk voor de eerste op de markt

gebrachte patronalen. De echtelieden woonden in deze jaren in Roermond. In het zicht van

de dreigende ontwikkelingen in Duitsland weken ze in 1939 uit naar de Verenigde Staten,
en vestigden zich in de buurt van New York. 
In de jaren vijftig kwamen beiden regelmatig over naar Nederland voor opdrachten in
onder meer de kathedraal van Roermond en de basiliek van St.Odiliënberg. Suzanne
maakte voor deze laatste kerk de kruiswegstaties. Joep zocht in deze tijd samenwerking
met glasatelier Geutjes in Venlo. Een grote opdracht voor de totale beglazing van de Oude
Kerk in Delft gaf uiteindelijk de doorslag tot de definitieve terugkeer. 

Joep en Suzanne Nicolas kochten het huis in Steyl in 1958 van de familie Kreykamp. Na
een restauratie trokken ze er het jaar daarop in. De nieuwe woonomgeving inspireerde de
kunstenaar: "Het is een voorrecht in mijn oud boerenhuisje te wonen. Ik heb namelijk
geconstateerd dat ik veel geleerd heb van de boomkwekerij 200 meter van mij vandaan.
Ik wandel daar in alle stilte tussen het paarsbruin der bruine beuken, dat nu al in mijn
ramen voorkomt als contrabas, het bronsgroen der eiken als violoncellen, het esdoorn-

Kra-Kra, van Harrie Bartels. 
(foto Wiel Pijls)

Sommige plaatsen en huizen krijgen een zeker aure-

ool zodra je weet dat er beroemde mensen hebben

gewoond. Het lijkt alsof het verleden er nog voel-

baar is, lang nadat de bewoners al zijn vertrokken.

Zoals bij de meer dan 350 jaar oude boerderij, gele-

gen aan Nabben 13 in Steyl. De zeemeermin blaast

er nog steeds op haar schelp, haar hoofd naar het

westen gericht. Het is niet de enige zichtbare herin-

nering aan de ex-bewoners, de glazenier en schilder

Joep Nicolas en zijn echtgenote, de beeldhouwster

Suzanne Nys. Na een jarenlang verblijf in de

Verenigde Staten werd Nabben vanaf eind jaren vijf-

tig hun laatste domicilie. Suzanne legde er een

prachtige tuin aan, die in zijn ontwerp tot op heden

vrijwel onveranderd is gebleven. Tal van andere

beroemdheden waren bij het kunstenaarsechtpaar

te gast. De dichter A.  Roland Holst en de schrijver

Godfried Bomans, bijvoorbeeld. Maar ook de

Engelse schrijver Aldous Huxley, schoonbroer van

Suzanne, kwam er op bezoek.  

Bartels gebruikt olieverf en pastel. De afbeeldingen, met titels als De Zeven Dennen, Bleke
Winterzon en Kra-Kra, laten de toeschouwer door hun grillige vormen en lichtinval direct
getuige zijn van de onophoudelijke veranderingen in de natuur. 

Kunstenaars schilderen niet alleen landschappen, ze geven het landschap ook vorm door
er zelf in te grijpen. Overheid en particulieren verstrekken de laatste jaren meer dan ooit
opdrachten om de omgeving te verfraaien. Het wemelt tegenwoordig in stad en land van
beelden en installaties die voor een bepaalde plek zijn gemaakt. Ook deze kunstenaars
waren op de expositie vertegenwoordigd. Van Piet Killaars zijn in Tegelen diverse beelden
te vinden, waaronder het bekende Innercirkel, vlakbij De Tiendschuur. Hans Reijnders
toverde de pilaren van het viaduct in het centrum van Venlo om tot zuurstokken. Nicolas
Dings plaatste op tal van locaties in Nederland sculpturen voor de openbare ruimte.

Yvonne Halfens toog naar het verre Shetland om er te exposeren en te werken. In haar
toelichting beschrijft ze heel mooi waar respect voor het landschap toe kan leiden. "Ik had
gedacht in dat open, lege landschap een beeld van bakstenen neer te zetten, maar uit-
eindelijk vond ik de natuur zelf zo mooi en compleet, dat ik daar helemaal niets aan wilde
toevoegen, en een beeld onder de grond heb gemaakt." Zichtbaar is volgens haar slechts
een luik waaronder een object is ingegraven dat opgebouwd is uit hout, papierpulp en
polyester. Jammer dat Shetland niet dichterbij is.
In de woorden van Yvonne Halfens klinkt een echo door van een uitspraak van de grote
Engelse landschapsschilder John Constable (1776-1837): "De landschapsschilder moet
met een nederige geest door de velden wandelen. Een arrogant mens is het nooit bescho-
ren geweest om de natuur in al haar schoonheid te zien."
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groen als klarinetten en de fluittonen der witte berken." Aldus Joep in een ongedateerde
en niet verzonden brief, gericht aan Godfried Bomans. Claire Nicolas White beschrijft hoe
haar vader met Bomans en de dichter A. Roland Holst het filosofisch driemanschap bij
uitstek vormde in huis en tuin in Steyl. Bomans zou de diepzinnige gesprekken eens heb-
ben omschreven als het oplaten van ballonnetjes naar hoger sferen, door de dichter en
hemzelf, terwijl het 'kermisjongetje' Joep ze weer naar beneden trok.

Een andere beroemde gast was de Engelse schrijver Aldous Huxley (1894-1963). Hij hoor-
de tot degenen die Joep en Suzanne in 1939 wisten over te halen zich in Amerika te ves-
tigen. Huxley was getrouwd met Maria Nys, de oudste zus van Suzanne. Hij is schrijver
van het befaamde Brave New World (1932), een roman met de doordringende waarschuwing
dat wetenschap en technologie de mens volledig kunnen gaan beheersen. Het boek

stond -en staat- bij menige middelbare scholier op de literatuurlijst Engels, maar wie zal
ervan op de hoogte zijn geweest dat de schrijver - in 1963 nog - voet in Tegelen zette?  

De huidige bewoners van Nabben 13, de familie Doesborgh, kochten de boerderij in 1987.
Een wandeling in de tuin leert dat, behalve het beeld op het dak, nog andere voorwerpen
aan de vorige bewoners herinneren, zoals een witte poort, en een tweede zeemeermin bij
de vijver. Achter in de tuin hebben de Doesborghs er een derde zeemeermin bijgeplaatst.
Het mythisch zeewezen heeft een symbolische waarde gekregen. Margret Doesborgh:
"Kort nadat we hier zijn komen wonen, kregen we onverwacht bezoek van de kunstenares
Gisèle Waterschoot van der Gracht, die veel met Joep Nicolas heeft samengewerkt. Ze was
bezig met een 'sentimental journey' langs de plekken waar ze ooit woonde en werkte. Zij
kende de oorsprong van de zeemeerminnen. De familie Nicolas bracht eenmaal per jaar
een bezoek aan de schilder James Ensor in Oostende. Daar zag men zeemeerminnen in
vogelkooitjes, gemaakt van materiaal dat op het strand was achtergebleven. Zo moeten
Joep en Suzanne in de ban van de zeemeermin zijn geraakt." "We vinden dat deze figuur

echt bij deze plek is gaan horen", vult echtgenoot Theo aan. "Toen we Kerstmis 1993 over-
spoeld werden door het hoge Maaswater, hebben we een stuk of twintig borden laten
maken door de keramist Niek Hoogland, als dank aan de vrijwilligers die ons geholpen
hebben. De borden zijn gesierd met het huis, het water, een ster, en…een zeemeermin."

De glans rond de rustieke boerderij in de vallei onder de rook van Château Holtmühle
wordt intussen alleen maar sterker… 

EXCURSIE: GOED KIJKEN VERHOOGT HET GENOT

Zie bijvoorbeeld een van de Tafellakens van Pie Daenen, dat meteen rechts naast de ingang

van de grote ruimte in de kapel hing. Niet zomaar een tafellaken, maar een laken dat de

toeschouwer confronteerde met het kleine dagelijkse ritueel van het tafeldekken: "Dek de

tafel met een moltonkleed. Leg daarover het tafellaken, zo, dat het aan alle kanten gelijk

afhangt en strijk het glad…" De verrassing zat hem in de tekst die te lezen was door het

hoofd een slag te draaien: "Romein had goede kies van ijzer. Op een Romeinse begraaf-

plaats in Frankrijk hebben ze in de schedel een vrijwel zuiver ijzeren kies aangetroffen..."

Meteen ontstond er een besef van vergankelijkheid: zo zal men in de verre toekomst onze

eigen overblijfselen gaan ontleden. Een ander tentoongesteld kunstwerk van Daenen,

bestaande uit 'magen', had een soortgelijk relativerend effect. De titel, Verteert mijn maag

een mensenmaag, suggereert dat er nog een hoger wezen dan de mens is; het brengt zijn

nietigheid tot uitdrukking.

Ook bij de verlichtingsobjecten van Frans van Nieuwenborg, opgesteld in een apart

kamertje, was het aan te raden om goed te kijken. Design in optima forma, maar met een

subtiele woordspeling. Op een van de tl-buizen las men van dichtbij de zinsnede: Mehr

Licht. Het waren de laatste woorden van de dichter J.W. von Goethe, zo stond rechts op

de lamp te lezen. Dit kunstwerk, Canto Chiara, ging vergezeld van een boekje. “Stralende

versregels van 21 dichters uit negen Europese landen werpen een bijzonder licht op de

fluorescentiebuis”, zegt van Nieuwenborg in het voorwoord daarvan. Men trof er regels 
over het licht aan van uiteenlopende namen als onder anderen Benno Barnard, Goethe,
John Donne, Lucebert, Joseph Brodsky en Dante.

Over de lekkende kranen op de binnenplaats, een kunstwerk van Mieke Smits dat niet
meteen als kunstwerk zal zijn herkend omdat het onderdeel van de kapel leek, hebben we
het al eerder gehad. Menigeen ook zal nietsvermoedend voorbijgelopen zijn aan het

Vorige pagina: Joep Nicolas en A.
Roland Holst, in 1960, voor de
witte poort die nog steeds in de
tuin is te vinden. 

Joep en Suzanne Nicolas bij hun
boerderij in Steyl, 1962

"Is poetry a dead duck?" Die provocerende vraag

stelde Mike Wallace (een befaamd Amerikaans tele-

visiejournalist, T.L.) in 1957 aan de Amerikaanse

dichter W.C. Williams. We weten het dankzij de

kunstenaar Ben Leenen, die het citaat gebruikte

voor zijn hout-linosnede Mike Wallace asks W.C.

Williams. Leenen ontleende het citaat aan de New

York Post van 18 oktober 1957. Als we de kunste-

naar tenminste kunnen geloven, want in de kunst

gelden geen wetten. Dat blijkt wel uit zijn schilderij

waarop een schip uit de muur vaart, een verwijzing

naar De doorboorde tijd van de surrealist René

Magritte. De beide werken van Ben Leenen waren

te zien in de St. Gregorkapel. Het zijn voorbeelden

van kunstwerken die een zeker verrassingselement

bezitten. Bij dit soort werken is het aan te raden om

goed te kijken, want dat verhoogt het genot, zowel

bij de leek als bij de kunstkenner. De expositie bood

wat dat aangaat verrassingen in overvloed.
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kopieerapparaat op de gang, hoewel dit er speciaal was neergezet als een product van
industriële vormgeving, van de hand van Louis Lucker; ermee kopiëren was zelfs onmo-
gelijk! 

In De Tiendschuur werden de verrassingen voortgezet, voor wie goed wilde kijken. Dat
gold bijvoorbeeld voor Dierenriem van Dries Engelen. Op het eerste gezicht normale
afbeeldingen van de symbolen van de dierenriemtekens. Maar waarom heeft de kunste-
naar de Stier en de Ram, en de Schorpioen en de Weegschaal onderling verwisseld? Heeft
hij iets willen zeggen over de arbitraire betekenis van de astrologie? Of bedoelt hij er hele-
maal niets mee, maar heeft hij zich eenvoudig vergist? Kunst moet het raadsel niet oplos-
sen, maar juist vergroten, heeft iemand eens gezegd. Klimop, van dezelfde kunstenaar, is
op een andere manier verrassend.  Deze aluminium sculptuur sorteert vooral effect door

de twee vogels die vanuit de top een derde vogel er toe aan lijken te sporen om ook naar
boven te klimmen. 
Weer in geheel andere zin verrasten de paarden in brons en in klei van kunstenares
Leonore Leenders-Dondit. Paarden - in volle galop - gevangen in een stilstaand beeld. Dit
kan alleen het werk zijn van iemand die deze dieren grondig heeft bestudeerd. De toe-
lichting bood uitkomst. De in Frankrijk woonachtige kunstenares blijkt zich, samen met
haar echtgenoot,  jarenlang te hebben toegelegd op het fokken en trainen van renpaar-
den.

Op de expositie waren meer verrassingen te zien, als men zijn ogen maar de kost wilde
geven; goed kijken verhoogt het genot. Bij één kunstwerk, in een kamertje in de kapel, was
dat advies echter geheel overbodig, omdat het effect ervan niemand kon ontgaan, ook de

Tafellaken van Pie Daenen. 
(foto Wiel Pijls)

Tineke Vermeer ‘formuleerde’ een
aanklacht tegen kinderprostitutie.
(foto Wiel Pijls)
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vluchtige kijker niet. Het is door veel bezoekers als hoogtepunt van de expositie bestem-
peld: het serene beeld van een slank meisje temidden van puinafval, onder een plafond
vol gaten. Wie ernaar keek, werd erdoor overdonderd. De betreffende ruimte was ingericht
door Tineke Vermeer. Zij maakte optimaal gebruik van de vervallen kapel om een aanklacht
tegen kinderprostitutie in verre toeristische landen te 'formuleren'. Het colablikje, sym-
bool van de westerse samenleving, was een veelzeggend detail. En als het regende, kreeg
het geheel een nog troostelozer aanblik, omdat het water door het dak naar binnen sij-
pelde. Dat was weer eens wat anders dan het steriel interieur van een modern museum!

ANDRÉ VAN DEN HEUVEL: ACTEUR, REGISSEUR ÉN KERAMIST

"Langzaam aan groeide toch dat idee van durf ik dat wel, dat gevecht alleen in het atelier

als beeldhouwer. Dat is een verschrikkelijk eenzame aangelegenheid. Als schilder of beeld-

houwer moet je op een gegeven moment zeggen: 'nu is het af!' Dat benauwde mij enorm."

Aldus André van den Heuvel in een interview uit 1999 over één van zijn motieven om,

begin jaren vijftig, de overstap naar de wereld van het toneel te maken. Toch had hij toen

al een gedegen voorbereiding achter de rug om beeldend kunstenaar te worden. Zijn

'Indië-tijd' gaf mede de aanzet tot deze overstap. Hieronder volgen nog enkele citaten uit

het betreffende interview om een korte schets van zijn levensloop te geven.

André van den Heuvel zette zijn eerste schreden op kunstgebied, zoals veel Tegelenaren

van zijn leeftijd, in de keramische ateliers van Russel-Tiglia. Hij werkte er tot 1945, samen

met onder anderen Piet Killaars, Dries Engelen, Frans Timmermans en Harrie Trienes. In

de ateliers kwam hij in aanraking met kunstenaars die er hun ontwerpen lieten uitvoeren:
Charles Eyck, Wim Harzing, René Wong en Van Mook. Het werd hem al snel duidelijk dat
hij zelf  beeldhouwer wilde worden. Hij was dan ook van plan zo snel mogelijk naar
Maastricht te gaan, naar de Middelbare Kunstnijverheidsschool, als opmaat naar de Jan
van Eyck Academie. Met leeftijdgenoot Dries Engelen, eveneens op de expositie verte-
genwoordigd, vertrok hij naar Maastricht. Geld voor de opleiding hadden ze niet. Van den
Heuvel: "We speelden het klaar een contract te krijgen bij een keramisch atelier. Daar werk-
ten we drie dagen in de week. Voor de beeldjes die we maakten kregen we een honorari-
um. De andere drie dagen gingen we naar de opleiding." 
Geheel onverwacht werd hij opgeroepen voor militaire dienst, in de tijd van de politione-
le acties in Indonesië. "Ik had er absoluut op gerekend dat ik broederdienst kreeg, want
mijn broer zat al in Indië. Maar ik had volslagen misgerekend. Ik werd opgeroepen en kreeg
geen broederdienst. Zo heb ik ruim vier jaar Majesteits rok gedragen, met niet zo'n leuke
herinneringen." 

Door toeval - hij raakte gewond en werd in een andere functie overgeplaatst - kwam hij in
contact met Karst Bouwman, die radioprogramma's maakte. "Bouwman wilde een literair
programma opzetten. Hij vroeg of ik daaraan wilde meewerken. Dat was natuurlijk een uit-
daging. Ik kreeg alle gelegenheid om de mooiste poëzie, van Marsman, Slauerhoff,
Hölderlin, te lezen en voor te dragen." Ook de Gysbrecht van Aemstel bracht hij ten gehore.

De enige ervaring die hij tot dan toe met voordrachten had, was zijn optreden in de
Tegelse Passiespelen in 1946, "als blindgeborene en als een soort reserve Johannes". 
Ondanks deze welkome literaire ervaringen in Indonesië had Van den Heuvel nog steeds
het voornemen om beeldhouwer te worden. Bij terugkomst in Nederland begon hij ech-
ter steeds meer te twijfelen. Hij besloot uiteindelijk zich in te schrijven voor de
Toneelacademie in Maastricht, die opgericht was door Bernard Verhoeven. Later stapte
hij over naar de Toneelacademie in Amsterdam. Zo kwam hij in de loop der jaren in con-
tact met vele grote toneelkunstenaars: Joris Diels, Caro van Eijck, Willem Tollenaar, Han
Bentz van den Berg, Pjotr Sharoff, Johan de Meester. 

Na zijn opleiding kreeg hij allereerst een contract bij de Nederlandse Komedie. Een stor-
machtige toneelcarrière volgde. Hij speelde de meest uiteenlopende rollen, waarbij zijn

belangstelling uitging naar het klassieke repertoire. Hij werd onderscheiden met de
Harlekino en tot tweemaal toe met de Louis d'Or, voor zijn rollen in Wie is er bang voor
Virginia Woolf? van Edward Albee respectievelijk Heldenplatz van Thomas Bernhard. Vrij
Nederland noemde hem eens een 'theatertijger'. Maar ook op televisie was hij veelvuldig
te zien, in drama's en in commercials. Met zijn echtgenote, de actrice Kitty Janssen, voer-
de hij enige tijd een eigen productiekantoor, Katrijn B.V.. Als bekroning van zijn carrière
werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Tijdens een gesprek, augustus 2000, naar aanleiding van Uit Tegelen zegt Van den Heuvel
dat hij voor de beeldende kunst in al die toneeljaren nauwelijks tijd had. "Ik hield me lange
tijd alleen bezig met aquarelleren. Dat is dan ook een heel vluchtige techniek, je maakt
snelle schetsen, en het werk droogt snel. Bij de keramiek heb je nu eenmaal te maken met
een zeer langzaam proces. Pas de laatste tien jaar heb ik weer tijd gevonden om, met
behulp van een eigen oven, beelden te maken, die overigens dichter tegen de volkskunst
aanliggen dan tegen kunst met een grote K, vind ik zelf." De bezoeker van de expositie Uit
Tegelen heeft alle gelegenheid gehad om zijn eigen oordeel te vormen over Van den
Heuvels keramisch werk. 
Heeft hij nooit spijt gehad van zijn keuze voor het toneel ten koste van de beeldende
kunst?  "Oh, altijd", antwoordt hij, "maar het heeft in mijn toneelcarrière lang geduurd
voordat ik mijzelf, mijn binnenste, durfde te laten zien. Dat had alles te maken met mijn
militaire ervaringen in Indië, die ik als een sluier om me heen droeg. Als beeldend kun-
stenaar zou ik daar nog meer last van hebben gehad. Ik verschool me lange tijd achter de

André van den Heuvel (links) en
Dries Engelen. (foto Wiel Pijls)

Jeu-de-Boules spelers, keramiek
van André van den Heuvel. 
(foto Wiel Pijls)

Iedereen kent hem als gerenommeerd toneel- en

filmacteur. Velen kennen hem ook als regisseur.

Maar waarschijnlijk weten slechts weinigen dat hij

daarnaast een zeer verdienstelijk keramist is. André

("Dries") van den Heuvel (1927), Tegelenaar van

geboorte, nam eveneens aan de expositie deel. In

De Tiendschuur was zowel recent als ouder werk

van hem te zien. Van den Heuvel toonde een groot

enthousiasme tijdens de voorbereidingen voor het

evenement. Het werkte aanstekelijk op de organisa-

toren. Dat enthousiasme was drie maanden na de

opening van de expositie geenszins verminderd. 
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techniek. Het is dan ook niet zo vreemd dat ik de prijzen met name in de latere jaren
kreeg toegekend." 

André van den Heuvel is nog regelmatig in zijn geboorteplaats te vinden, op bezoek bij
zijn broer, bijvoorbeeld. Of om de Passiespelen bij te wonen. Hij is nog steeds vol lof over
de opzet van de expositie. "Een geweldig idee. En het was natuurlijk schitterend om mijn
ouwe makkers, Dries Engelen, Piet Killaars, Jacques van Rhijn en de anderen, weer eens
te ontmoeten. Maar daar komt nog iets bij. Tegelen verliest volgend jaar zijn zelfstandig-
heid. Een vergissing van de eerste orde vind ik dat. Het dorp heeft immers -van oudsher-
een eigen culturele betekenis; deze tentoonstelling bewijst dat weer eens. Ik kan alleen
maar zeggen dat de overheid hiermee een zeer onzorgvuldige beslissing heeft genomen." 

HET TIMPAAN EN ANDERE KUNSTWERKEN

Het voormalig raadhuis van Tegelen, daterend uit de eerste helft van de vorige eeuw, is op

zichzelf al  een bouwwerk met een kunstzinnige uitstraling. De aandacht wordt met name

getrokken door de vier grote pilaren, maar zeker ook door de reliëfbeeldengroep in het

timpaan. De opdracht voor het ontwerp van dit reliëf werd begin jaren veertig toebedeeld

aan de Limburgse kunstenaar Charles Eyck. Eyck was destijds regelmatig in Tegelen te vin-

den, vanwege zijn keramische activiteiten bij Russel-Tiglia en zijn glas-in-lood-werkzaam-

heden in atelier Flos. Het ontwerp werd uitgevoerd in de ateliers van Russel-Tiglia. Liefst

zeventien ton klei moest er aan te pas komen. De Venlose kunstenaar Jacques van Rhijn,

die bij Russel-Tiglia zijn artistieke carrière begon, boetseerde de enorme plastiek, samen

met enkele andere jonge keramisten, uit geelbakkende Tegelse klei. Marinus Janssen had

de technische leiding. Vertraagd door de in hevigheid toenemende oorlog kwam het

kunstwerk eerst in 1947 gereed, waarna het in de voorgevel van het raadhuis kon worden

geplaatst. 

Het kunstwerk is in de volksmond Pater Familias gaan heten. Dat heeft alles te maken met

de centrale figuur op de plastiek, de Pater Familias, symbool van het gezag en van de een-

heid van de Tegelse gemeenschap, en afgebeeld als Jupiter, de koning van de
Romeinse goden. Rond deze figuur zijn andere symbolische figuren gegroepeerd. Zoals
Mercurius, de Romeinse god van de handel, uitgebeeld door een forse mannengestalte
met gevleugelde helm en een gevleugeld paard. Een vrouwenfiguur met twee kinderen
toont de overdracht van de traditionele kunst in muziek, zang en toneel, van de ouderen
op de jongeren. Zelfs toneelmaskers, verwijzend naar De Passiespelen, ontbreken niet.
Ook de hoofdbronnen van het bestaan worden uitgebeeld: de ijzergieterijen door een
arbeider met gietpan, de machine-industrie door een man met een kamwiel, de klei- en
aardewerkindustrie door een vrouwenfiguur aan een draaischijf, en de kwekerijen, ten

slotte, door de figuren met de tabaksplanten. De figuren uiterst links en rechts dragen de
wapens van Tegelen en Limburg. "Een reliëf, met Eycksche zwier en levendigheid, goed-
gehumeurd als het Limburgsche land en vol volksche wijsheid", zo stond in de Tegelsche
Courant van 26 april 1947 te lezen. Het oorspronkelijke ontwerp van het reliëf bevindt
zich overigens nog steeds in De Tiendschuur. 

Tijdens een spectaculaire licht- en lasershow werd in 1991 op het plein voor het raadhuis
een ander opmerkelijk kunstwerk onthuld, de fontein-piramide van Hans Reijnders.
Reijnders maakte het kunstwerk in opdracht, ter gelegenheid van twee feiten: het 70-jarig
bestaan van de gemeentebedrijven en de overname van deze bedrijven door de PLEM,
het waterleidingbedrijf WML en het antennebedrijf CAI- en Kabelmij. Limburg. Het kunst-
werk vormt een optisch baken in het centrum van Tegelen. Men kan het zien als de scha-

duw van de voorkant van het raadhuis. Omdat het moest herinneren aan de voormalige
gemeentebedrijven, is het voorzien van een fontein (het element water) en wordt het aan-
gestraald door schijnwerpers (de elementen licht en energie). De plastiek is bekleed met
donkerrode gepolijste graniet, terwijl de zijkanten uit crême-gele kalksteen bestaan. 

In de directe omgeving vindt men diverse andere typerende kunstwerken. Het voert te ver
om ze allemaal uitgebreid te beschrijven. Het boek van Frans Oehlen vormt, zoals gezegd,
een uitstekende gids (voor heel Tegelen en Steyl welteverstaan). We volstaan hier met nog
één enkel kunstwerk en voor het overige met een kleine opsomming. 
In het Raadhuisplantsoen aan de linkerzijde staat een beeldengroep die ontworpen werd
door  Piet Killaars. Dit kunstwerk vormt een monument voor de gevallenen van de Tweede
Wereldoorlog en is dan ook het centrale punt van de jaarlijkse dodenherdenking. De lig-
gende figuur beeldt een gevallen soldaat uit; de staande vrouwenfiguur met een kind op
haar arm drukt het leed uit waardoor de nabestaanden zijn getroffen. 
In het Raadhuisplantsoen aan de rechterzijde vindt men het Maria-geloftebeeld, vervaar-
digd door de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. De gevel van Martinushof wordt
gesierd door een enorm mozaïek met daarop als centrale figuur de H. Willibrordus, ont-
worpen door Daan Wildschut en uitgevoerd door atelier Flos. Op de hoek van de
Kerkstraat en het Raadhuisplein staat een beeld vervaardigd door kunstenaar Jos Oehlen,

Het Koningin Wilhelmina gedenk-
teken van Dries Engelen. 
(foto Wiel Pijls)

Het voormalig raadhuis en de
piramide van Hans Reijnders. 
De beeldenreliëfgroep in het tim-
paan heet in de volksmond Pater
Familias . (foto Wiel Pijls)

"Om iets te kunnen waarderen moet men het ken-

nen", schreef de markante journalist Frans Oehlen,

en hij gebruikte de zin als motto voor zijn boek

Tegelen (uitge)beeld (1993). Daarin bracht hij het

'openbaar kunstbezit' van zijn woonplaats in kaart -

in woord en in beeld. Tegelen kent opvallend veel

beelden, gedenktekens, gevelversieringen, mozaïe-

ken en andere objecten, veelal gemaakt door kun-

stenaars die een bijzondere band met de plaats heb-

ben of hadden. Het zal niet dan ook niet verwonde-

ren dat veel van deze kunstenaars op de expositie

Uit Tegelen vertegenwoordigd waren. Een inventari-

satie van de kunstwerken in en rond het voormalig

raadhuis - symbolisch middelpunt van de gemeente -

kan dat illustreren. Het boek van Oehlen vormt

hierbij een uitstekende gids. 
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een gedenkteken voor de inzet van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor het
onderwijs en de zorg in Tegelen. Aan de achterzijde van het raadhuis, tenslotte, vindt men
het Koningin Wilhelmina-gedenkteken, een beeld van de hand van Dries Engelen, die er
een aantal belangrijke momenten uit het leven van deze vorstin in verwerkte. 

Het openbaar kunstbezit zet zich voort tot in het voormalig raadhuis, zoals de bezoeker
onmiddellijk kan constateren. Schilderijen, beelden, glas-in-lood-ramen en andere objec-
ten, van kunstenaars zoals Charles Eyck, Piet Killaars, Dries Engelen, Jac. Bongaerts, Jos
Oehlen, Matthieu Oehlen, Harrie Storms en talloze anderen. De gemeente Tegelen heeft
de beeldende kunst altijd gekoesterd, dat mag duidelijk zijn.

Veel van de hier genoemde namen waren, zoals gezegd, vertegenwoordigd op de exposi-
tie Uit Tegelen, en/of ze komen voor in het begeleidende tentoonstellingsboek. 

KLEI, KUNST EN BERENHUIDEN

Harmonie Eendracht luidde de slotdag van de expositie in, op het plein, vlakbij de St.

Gregorkapel, dat in Steyl wel 'museumplein' wordt genoemd. Voor even kon het beeld van

de Zaaier als symbool dienen voor de vruchtbare voedingsbodem die het Maasdorp van-

ouds vormt. Uit Tegelen gaf daar tenslotte uitdrukking aan. Het creatief klimaat stimuleer-

de veel inwoners in de loop van de twintigste eeuw tot participatie in veelsoortige kun-

stuitingen, stelt Jos Schatorjé, directeur van het Limburgs Museum, in de inleiding van het

begeleidende tentoonstellingsboek vast. De keramische activiteiten, met als hoogtepunt

de heropleving van de productie van sieraardewerk, vormden de basis voor dat klimaat,

"waarin een opmerkelijke rijkdom aan kunstzinnige uitingen (beeldende kunst, toneel,

film, muziek) niet alleen een geaccepteerde, maar vooral gewaardeerde positie
gaat innemen."  Kunst in Tegelen is "een synoniem voor de identiteit van de gemeen-
schap", aldus Schatorjé. 

"Tegelen is een merkwaardig dorp: wie er geen potten bakt, speelt er toneel, wie er geen
toneel speelt brandt er glas, en wie er geen glas brandt ringeloort er schotels bont Tegels.
Het dorp gonst van het ambacht…"  De dichter en schrijver J.W.F. Werumeus Buning,
brengt in 1948 verslag uit van zijn bezoek aan het dorp. "Oeroud pottenbakkersland',
noemt hij het, "de handen staan er erfelijk naar draaien, versieren en bakken." 
In de keramische ateliers van Russel-Tiglia wordt hij rondgeleid door directeur George
Goossens. Zo is hij er onder meer getuige van hoe "een van de Tegelse meesters (zit) te
ringeloren: uit het spuitzakje verscheen eerst in grauwe specie een streep, die weldra de
staart van een vogel bleek, en daarna kreeg het beest lichaam en zwierige vleugels; het
werd een paradijsvogel, en een pottenbakkersparadijsvogel vlak onder uw neus te zien
geschapen worden op een vroege morgen in Tegelen: dat is haast zo goed als een
Limburgse nachtegaal te horen zingen in het befaamd bronsgroen eikenhout…" 
De dichter wandelt het dorp verder in en komt terecht in de glazenierswerkplaats van
Flos. "Er ging een deur open, boven aan een steile trap, en daar reed in gloeiend rode

mantel een ruiter te paard, op een venster… Daar kabbelde een vale onheilspellende
Maas onder brandwolken, daar vluchtte een haveloze volksmenigte, waartussen angstige
honden renden. Het paard van de ruiter liet de tanden zien van schrik, de oren in de nek
van angst, de voorbenen star. Het was het venster voor de Venlose Martinuskerk, van
Charles Eyck dat men hier opstelde: een grootse visie, en naar mijn smaak alweer haast
rechtstreeks uit het Limburgse leven gegrepen." 
Romantischer beschrijving van het verleden is nauwelijks denkbaar.

Keramiek en de ervan afgeleide (volks)kunst speelden in de expositie een prominente rol.
"Is het immers ook niet zo dat bijna ieder in den lande Tegelen met klei en bijgevolg met
keramiek verbindt?", luidt de retorische vraag van de redactie van het tentoonstellings-
boek. "Er werd thuis altijd over klei gepraat", zegt Vicky Mantz-Beurskens, een van de

Deelnemers aan de expositie Uit
Tegelen: Van boven naar beneden,
van links naar rechts: Vanhorck,
Hans Reijnders, Frans van
Nieuwenborg, Louis Lucker, Jac.
van Rhijn, André Wiehager, Frans
van den Kroonenberg, Els Winter,
Niek Hoogland, Anja van Rijen,
Ben Leenen, Yvonne Halfens,
Mieke Smits, Sjer Jacobs, Nicolas
Dings, Ger Viehoff, Gerard
Goossens, Piet Killaars, Tineke
Vermeer, Paul Bartels, Jan Lucker,
burgemeester Visschers, Vicky
Mantz-Beurskens, Pie Daenen,
André van den Heuvel, Dries
Engelen, Harrie Bartels. Op de
foto ontbreken: Leonore Leenders-
Dondit, Stan Linssen, Anke Roder
en Pieter Wiegersma. 
(foto Wiel Pijls) 

Zondag 17 september kwam er een einde aan de

expositie Uit Tegelen, die ruim vier maanden te

bezichtigen was in De Tiendschuur en in de St.

Gregorkapel. Circa vijfduizend mensen, jong en oud,

bezochten de beide locaties, waar zoals bekend

werk bijeengebracht was van beeldende kunstenaars

die een bijzondere band met Tegelen hebben of had-

den. Of omdat ze er geboren zijn en er tijdelijk

woonden of omdat ze er hun beroep uitoefenden.

De expositie bood een impressie van honderd jaar

beeldende kunst.
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deelnemende beeldende kunstenaars. De kunstenaars voor wie klei bijna de natuurlijke
basis van hun artistieke ontwikkeling vormde, waren merendeels tentoongesteld in De
Tiendschuur. Daaronder diegenen die in de keramische ateliers van Russel-Tiglia gestimu-
leerd werden om beeldend kunstenaar te worden. In de St. Gregorkapel waren hoofdza-
kelijk jongere kunstenaars gegroepeerd, die zich met name in de laatste decennia mani-
festeerden. 
Het kan nog eens herhaald worden: dankzij de opzet - een overzicht van honderd jaar
beeldende kunst - toonde Uit Tegelen zeer uiteenlopende kunststijlen en -vormen, in ver-
schillende disciplines. Nogmaals enkele namen. De volkskunst van iemand als Matthieu
Oehlen, welbekend om zijn geboetseerde kinderspelen, maar ook om zijn linosneden, ver-
schilt mijlenver van, bijvoorbeeld, de experimenteel abstracte schilderijen van Frans van
den Kroonenberg, het expressionistische werk van Ferd Verstraelen of de 'sculptuurachti-

ge plastieken' van Ger Viehoff. Andere kunstvarianten blijven dan nog buiten beschou-
wing.
De kunst bestaat sinds ongeveer 1900 uit een klassieke en een moderne component,
wordt wel eens gezegd. De eerder aangehaalde kunstcriticus Diederik Kraaijpoel formu-
leerde op basis hiervan de tweecomponententheorie: de klassieke en de moderne com-
ponent zijn van elkaar afhankelijk. Elk voor zich hebben zij volgens hem geen levens-
kracht, en zodra de ene component onderdrukt wordt, begint de andere te kwakkelen. 
De klassieke en moderne kunst bestonden ook in Tegelen kort na de oorlog al naast elkaar
(met als uitgesproken vertegenwoordigers van de laatste de leden van de latere
Cobragroep) en hebben elkaar ongetwijfeld bevrucht. Het is daarom misschien nauwelijks
verwonderlijk dat verschillende Russel-Tiglia-mensen zich zowel in de klassieke
(volks)kunst als in meer moderne richtingen hebben begeven (Piet Killaars, Jac. van Rhijn,
Dries Engelen, Hub. Hendriks). En de bevruchting gaat onverminderd verder. Iemand als
Niek Hoogland heeft het pottenbakken, van oorsprong nauw verbonden met de volks-
kunst, in een geheel eigentijdse richting ontwikkeld. Hoe het ook zij, bezoekers van de

expositie hebben zich kunnen laven aan zowel klassieke (volks)kunstvormen als aan
uiterst moderne werken.

Uit Tegelen zal bij velen nog lang in de herinnering blijven. Tegelen, en zeker ook een instel-
ling als De Tiendschuur, heeft in de wijde omgeving weer eens naam gemaakt, zich nog
eens duidelijk op de kaart gezet. Het evenement heeft aangetoond dat de gezamenlijke
inzet van velen, grotendeels buiten de institutionele kanalen om, tot prachtige resultaten
kan leiden. 
Speciale verdienste van de expositie is dat de naam van George Goossens uit een drei-
gende vergetelheid tevoorschijn is gehaald. "Men kan gerust spreken van een postuum
eerbetoon", aldus Mart Gommans, bestuursvoorzitter van De Tiendschuur. Het kan ook
bijna niet anders dan dat Goossens met een project als dit zeer verguld zou zijn geweest.

Een bijkomend gevolg van de expositie is dat de St. Gregorkapel inmiddels is behouden
voor verder verval. Het zou ook zonde zijn als een prachtgebouw als dit zielloos aan de
vergankelijkheid zou zijn overgeleverd. In het kielzog van de expositie zijn plannen ont-
wikkeld om in het gebouw een nieuw Keramisch Centrum te vestigen. Voorlopig heeft een
gedeelte van het gebouw al een nieuwe bestemming gekregen met de vestiging van een
Schutterijmuseum.  
De expositie werd oorspronkelijk opgezet vanuit de gedachte om ter gelegenheid van de
eeuwwisseling beeldende kunst 'uit Tegelen' te laten zien. In het zicht van de herindeling
en de vorming van een nieuwe fusiegemeente in 2001 kreeg de expositie een zekere meer-
waarde: de identiteit van Tegelen had niet op een beter moment getoond kunnen wor-
den. In dit verband is het aardig een citaat aan te halen dat die identiteit treffend onder-
streept. In De geboorte van Limburg (1990) beschrijft historicus Laurent Nouwen de inlijving
in 1795 van Belgisch en Nederlands Limburg bij Frankrijk. Het gebied werd onderverdeeld
in arrondissementen en kantons. Belfeld en Beesel vielen onder het kanton Venlo. Tegelen
weigerde zich halsstarrig bij dit kanton te laten inlijven, aldus Nouwens, "zo goed als het
zich heden ten dage nog steeds tegen annexatie door Venlo verzet." "Excusabel", besluit
hij, "voor een plaats waar men reeds in de Romeinse tijd, toen men in Venlo nog in beren-
huiden liep, op hoog niveau en op grote schaal klei vormde tot kunstige gebruiksvoor-
werpen." Met zo'n uitspraak kunnen Tegelenaren zich op de borst kloppen. De gemeente
Venlo op haar beurt kan er voldoening uit putten dat ze er, kort na de ingebruikname van
een nieuwe provinciale museumtempel, een gebied bij heeft gekregen waar creativiteit
sinds mensenheugenis de boventoon voert.
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Boven: Werk van Ferd Verstraelen.
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In Buun 2002, het cultuur-historisch jaarboek voor
Venlo, Blerick en Tegelen, weer de vertrouwde mix
van onderwerpen - van literatuur tot natuur, van
popmuziek tot wielrennen en van film tot historie. 
Bijvoorbeeld een artikel over de opmerkelijke ver-
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