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T I E N  J A A R  B U U N

Wanneer iemand ons een decennium geleden zou hebben
gezegd dat we het als redactie en bestuur van de stichting die de
Buun uitgeeft tien jaar zouden vol houden, dan hadden we het
waarschijnlijk niet geloofd. We begonnen toen immers aan een
ongewis avontuur en zouden met enkele jaargangen al tevreden
zijn geweest. En er waren sceptici genoeg die ons fijntjes lieten
weten dat er eerder soortgelijke initiatieven waren, die óf niet
echt van de grond kwamen óf maar even standhielden. 
De kiem voor de Buun werd meer dan elf jaar geleden gelegd. In
de koffiekamer van het Venlose gemeentearchief zaten enkele
amateur-historici en hobbyschrijvers bijeen en klaagden over de
geringe publicatiemogelijkheden voor hun verhalen. Plots zei een
van hen: dan creëren we die mogelijkheid toch zelf. Die uitspraak
leidde er na heel wat avonden vergaderen uiteindelijk in februari
1993 toe dat het eerste nummer van De Buun gepresenteerd
kon worden. De naam van het blad was heel bewust gekozen,
het moest een podium zijn voor publicisten uit de regio Venlo.  
Het eerste nummer van het kwartaalblad telde 32 pagina’s en
bevatte onder meer artikelen over het toen nog in oprichting
zijnde Limburgs Museum, computerkunst van de Tajiri’s en de
fabrieksschoorsteen van de voormalige kleiwarenfabriek Canoy-
Herfkens in Tegelen. Vanaf dat eerste nummer hebben redactie
en bestuur verder gebouwd, steeds werd het blad beter, zowel
qua inhoud als qua vormgeving. Een trend die kon worden voort-
gezet nadat het kwartaalblad in 1999 werd omgezet in een jaar-
boek. En ook bij u, de lezer, vielen blad en jaarboek in de smaak.
Van het jaarboek voor 2002, dat liefst 216 pagina’s telde, vonden
alle 750 exemplaren hun weg naar u toe. 
Met dat uitverkochte jaarboek is het bestaansrecht wel bewezen,
zo denken wij. De Buun – nog altijd vooral door onbetaalde vrij-
willigers gemaakt – is meer dan alleen een podium voor amateur-
historici en hobbyschrijvers geworden. We vertrouwen er dan
ook op dat het voorliggende nieuwe jaarboek 2003, dat weer
meer pagina’s telt en inhoudelijk nog gevarieerder is dan zijn
voorganger, net zo in de smaak zal vallen.  
Wanneer iemand ons nu zegt, dat we het nog tien jaar volhouden,
is de kans dat we hem geloven een stuk groter dan in 1993. 

De redactie



BUUN 32 BUUN 

Wandeling 5 95

De schijndoodverklikker van een Venlonaar 96

Wandeling 6 99

Nestgeur 100
Verhaal van Martijn Icks

Roomsoes 107
Gedicht door Herman Verwey

Nestgeur 108
Verhaal door Sasja Janssen

Multatuli-museum 112
Interview met Jos van Waterschoot

Huub Beurskens: een katholiek dichter 120
Een interview

Gedichten Ruud Linssen 124

Wandeling 7 128

Fotoverzamelaar Frits Peeters 129

Wandeling 8 146

De Waan 147
Kunst en psychiatrie

Venlo koopmansstad 153

Parfumeur Theo ten Pierik 166

Wandeling 9 173

Erycius Puteanus 174
Uit de nalatenschap van Eduard Keuller

Wandeling 10 176

Venlose Amateur Fotagrafen Vereniging 177

De reis door de woestijn 182
Reisverslag Berden-Steylen

Drukkerij Steyl 197

Wandeling 11 203

Jan Pieter Goossens 204
Zeevaartherinneringen

Verdwenen Blerickse boerderijen 211

Wandeling 12 224

Voorwoord  1

Colofon  2

Inhoudsopgave 2

Jan Klaassens, de onverzettelijke  4
Een biografische schets

De Amsterdamse School in Venlo 27

Kunstenaar Fons Schobbers 40

Wandeling 1 47

Frans Pollux 48
De revue en de liedjes

Leopold Haffmans 53
Hoofdredacteur bracht kabinet ten val

Wandeling 2 58

Joodse stadgenoten 59
Door de eeuwen heen

Wandeling 3 69

De stier van Venlo 70

De historische kern van Tegelen 75

Wandeling 4 84

Glaskunstenarest Wilmy Peeters 85
Een interview

Buun 2003 is een cultuur-historisch jaarboek voor
Venlo, Blerick en Tegelen.

Redactie-adres:
Bisschop Schrijnenstraat 28, 5914 RZ Venlo.
Tel.nr. 077-3517674

Redactie:
Koen Eykhout, Tilly Eykhout-Deneer, Adri Gorissen,
Thijs Lenssen, Ruud Linssen en Kees Verbeek

Medewerkers aan dit nummer:
Martin Bergevoet, Roy Denessen, Harry de Groot,
Jacques Grubben, Ragdy van der Hoek, Martijn Icks,
Sasja Janssen, Willem Kurstjens, Harm Langenkamp,
Twan Meusen, Pascalle Thielen-Mansvelders,
Mariet Verberkt en Herman Verwey

Vormgeving:
Frank Backhuijs, Hélène Hermans en 
Harm Langenkamp

Fotografie:
Archief Jan Klaassens beheerd door Christine
Bakker-Klaassens, Archief Mathieu Berden bewaard
door Hans Bartelet, Collectie mevrouw P. Benders-
Lenders, Nicole Brader, Christie’s Amsterdam,
Collectie Goossens, Collectie Frits Peters, Collectie
familie Peeters, Koen Eykhout, Piet Faassen,
Gemeente-archief Venlo, Lé Giesen, Marja Görtjes,
Ellen Heuijerjans, Theo Kuipers, Monumentenhuis
Limburg, Jacques Peeters, Fons Schobbers, Jan van
Soest, Judith Stoopen-Frey, Pascalle Thielen-
Mansvelders, Mat Verberkt en Zebra Fotostudio’s 

Afbeelding cover:
Glas-in-lood St. Antoniuskerk

Druk:
Drukkerij Knoops B.V., Venlo

Uitgever:
Stichting Cultuur-Historische Publicaties voor het
Stadsgewest Venlo

Verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een
artikel berust altijd bij de auteur van het betreffende
stuk.

ISBN: 
90-76758-04-2

Winkelprijs:
15 euro



Plat op zijn rug moest
hij blijven liggen. Om

zijn hoofd zat een leren
band, waaraan een ge -
wicht van eerst zes en
later zelfs zeven kilo was
bevestigd. 
Bewegen mocht absoluut
niet. De  geringste draai-
ing kon fataal zijn. De
beschadiging aan zijn
halswervels zou dan niet
meer herstellen. 

Wilde hij ooit
nog voetballen, dan moest
de Venlose Feijenoord-
speler, oud-VVV’er en
international Jan Klaas-
sens zichzelf in maart en
april 1962 onderwerpen
aan een ijzeren regime.
Vierentwintig uur per dag,
dagen, ja zelfs weken
lang. Dat was ook voor
een voetballer met zoveel
zelfdiscipline als Klaassens
een bijna onmogelijke op-
gave.
Maar hij slaagde en
mocht eerder dan door de
doktoren verwacht uit zijn
‘dwangbuis’.

“De zwaarste
wedstrijd uit mijn loop-
baan”, zoals hij die perio-
de later zelf wel eens
noemde, was een gevolg
van een auto-ongeluk op
vrijdag 2 maart 1962.
Zoals elke vrijdag had de
Venlose voetballer bij
Feijenoord getraind en
was van Rotterdam in zijn
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auto op weg naar huis. De auto werd bestuurd door zijn
vriend Sef Linssen, die hem vaker vergezelde op zijn toch-
ten van en naar de training in Rotterdam. Autowegen
waren er in die tijd niet of nauwelijks, waardoor het een
hele trip was. Daarom ook was Klaassens met Feijenoord
overeengekomen dat hij twee keer per week met VVV
mocht meetrainen. Alleen de vrijdagtraining, vooraf-
gaand aan de wedstrijd op zondag, moest hij bijwonen.

De tocht ging voorspoedig tot voorbij Den
Bosch, waar ze de weg langs de Zuid-Willems vaart volg-
den. Ter hoogte van Den Dungen ging het mis. Een
tegenligger hield zich niet aan zijn rijbaan - naar later
bleek doordat de bestuurder dronken was - en botste
frontaal op de auto van Klaassens en Linssen. Die sloeg
tweemaal over de kop en beiden werden daarbij uit de
wagen geslingerd. Ze kwamen in de berm tussen de
weg en het kanaal terecht, maar leken in eerste instan-
tie niet veel te mankeren. Na een kort onderzoek in het
Bossche ziekenhuis keerden beiden per trein terug naar
Venlo, de auto was total loss. 

Toen hij de volgende morgen wakker werd,
merkte Jan Klaassens echter meteen dat er iets niet in
orde was. Onderzoek in het Venlose St.-Josephzieken-
huis wees uit dat enkele halswer vels waren gescheurd.

Hij werd onmiddellijk
opgenomen en ‘vastge-
klonken’ in zijn met kilo’s
verzwaarde hoofdver-
band. 
Bewegen was er zoals
gezegd niet bij, zelfs geen
millimeter. De voetballer
hield er zich vastberaden
aan, zelfs toen een ver-
pleegster een mes van een
bord liet glijden en dit een
bloedende wond net bo-
ven zijn oog veroorzaakte.
Het niet mogen bewegen,
hield ook in dat hij alleen
vloeibaar voedsel kreeg en
zich niet zelf mocht sche-
ren. Lezen was de eerste

tijd onmogelijk, totdat het verplegend personeel een
soort periscoop voor hem maakte. Spiegels stelden hem
in staat te zien welke zusters of bezoekers zijn kamer
binnenkwamen. Over bezoek had hij overigens niet te
klagen. Niet alleen zijn familie en vrienden uit Venlo
kwamen aan zijn bed zitten, ook KNVB-arts Pannekoek,
Feijenoord-trainer Fuchs en Feijenoord-voorzitter Kie-
boom kwamen al snel langs. Verder ontving hij veel
post, van collega-voetballers bij Feijenoord en VVV, van
prominenten uit de voetbalwereld en van supporters. Hij
kreeg zoveel fruitmanden dat hij naar eigen zeggen wel
een fruitzaak had kunnen beginnen.

De ziekenhuisopname van Klaassens was een
fikse tegenslag voor Feijenoord. De club uit Rotterdam
was voor zijn ongeluk goed op weg naar het tweede
opeenvolgende landskampi oenschap. Ze stond boven-
aan de ranglijst met 38 punten, zes meer dan nummer
twee Blauw Wit uit Amsterdam. Van de 22 tot dan toe
gespeelde wedstrijden hadden de Rotterdammers er
zeventien gewonnen, vier gelijk gespeeld en een verlo-
ren. De reeks die na het ongeval van Klaassens volgde
was een stuk wisselvalliger. De eerstvolgende wedstrijd -
tegen MVV - werd nog wel gewonnen, maar daarna
kwamen vijf wedstrijden waarvan er vier in een gelijkspel

Werkend aan herstel in De Kraal.

Jan Klaassens plat op zijn rug in het ziekenhuis.
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eindigden en een verloren
ging. Twee winstpartijen
brachten Feijenoord ver-
volgens weer in het goede
spoor. Na nog een gelijk-
spel kon de club op 7 mei
in Venlo aan De Kraal in
Venlo tegen VVV het
landskampioenschap bin-
nenhalen. Maar dat mis-
lukte. Degradatiekandi-

daat VVV won met 1-0.
Op de tribune bij

dat duel - Feijenoord werd
overigens een week later
kampioen, terwijl VVV
dezelfde dag degradeerde
- zat Jan Klaassens. Hij had
de zwaarste wedstrijd van
zijn leven gewonnen. Al
veel eerder dan door de
doktoren voorzien mocht
hij af en toe de hoofd-
band met gewicht losma-
ken. Uiteindelijk kon hij
het gewicht na zes weken
helemaal gedag zeggen
en precies acht weken na
zijn ongeluk, op vrijdag 27
april, mocht hij het zie-
kenhuis verlaten. 

Van voetballen
kwam natuurlijk de eerste
tijd niks. Hij moest heel

voorzichtig beginnen met
wat wandelingen, hadden
de artsen hem gezegd.
Dat deed hij nog diezelfde
dag, want de ondanks
dagelijkse massages in het
ziekenhuis verslapte spie-
ren wilde hij snel weer op
krachten brengen. Bijna
een maand later - op 25
mei - stond hij voor het

eerst weer op het trai-
ningsveld van VVV. Daar-
na voerde hij de trainin-
gen snel op. En ook in de
periode dat de andere
voet ballers met vakantie
waren, ging hij gewoon
door. Hij werkte keihard
aan zijn comeback. Met
resultaat, want op 9 juli
werd hij goedgekeurd
voor het spelen van
betaald voetbal en op 7
augustus - vijf maanden
na zijn ongeluk - trainde
hij weer mee bij Feije-
noord. Uiteindelijk speel-
de hij op zondag 19
augustus zijn eerste wed-
strijd, in de vriendschap-
pelijke Rotterdamse derby
tegen Excelsior (3-1 winst
voor Feijenoord). Het leek

alsof hij nooit was wegge-
weest.

De opzienbaren-
de comeback - nog geen
jaar later speelde hij ook
weer in het Nederlands
elftal -  was typerend voor
de voetballer Jan Klaas-
sens. Hij werkte, zoals een
sportkrant schreef, met
dezelfde “wilskracht en
hardheid tegenover zich-
zelf, waarmee hij - geen
natuurta lent - de hoogste
top in de voetbalsport
heeft bereikt” ook aan zijn
genezing. Zijn ijver en
doorzettingsvermogen
maakten dat hij terug-
kwam. Maar weinigen
zouden hem dat hebben
nagedaan. En maar weini-
gen rekenden erop dat
het hem zou lukken. Feije-
noord bijvoorbeeld had
voor de zekerheid al de
jonge, talentvolle halfspe-
ler Thijs Libregts aange-
trokken voor het nieuwe
seizoen. Klaassens’ plaats
kreeg hij echter niet.

VVV

Jan (eigenlijk Jean)
Klaassens werd op 4

september 1931 in Venlo
geboren. Zijn vader, zijn
opa en ook enkele ooms
zaten in de horeca. Ze
waren eigenaar of exploi-
tant van cafés als het
Stationshotel, National,
Vader Klaassens en Paler-
mo. Het gezin Klaassens
zou uiteindelijk uit vader,
moeder en vijf kinderen
bestaan. Jan had twee
zussen en twee broers.
Geen uitzonderlijk sportie-
ve familie, zei hij er later
eens van.

Toch was hijzelf
al vroeg op het voetbal-
veld te vinden. Rond zijn
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Jan als lid van Venlose Boys,

staand tweede van links.
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in VVV-shirt.
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tiende was hij al lid van Venlose Boys en speelde hij in
een jeugdelftal van de Venlose vereniging. Een paar jaar
later volgde de overstap naar VVV. Door de Tweede
Wereldoorlog werd het wat moeilijker om in clubver-
band te spelen, maar Jan bleef gewoon voetballen. Toen
de oorlog was afgelopen, begon zijn echte voetballoop-
baan. Eerst natuurlijk nog in jeugdelftallen, die met de
grote en sterke Jan als midvoor enkele keren op rij kam-
pioen werden. Zijn talent bleef niet onopgemerkt bij de
trainer en elftalleiding van het eerste team en zij lieten
hem op 12 december 1948 dan ook zijn debuut maken
in het hoogste elftal. 

Die dag moest VVV het aan De Kraal opnemen
tegen Juliana uit Spekholzerheide. De Venlo naren speel-
den toen in de eerste klasse district IV. In totaal waren er
in die tijd in Nederland zes eerste klassen, waarvan de
kampioenen in een onderlinge competitie uitmaakten
wie de Nederlandse titel kreeg. In de voorgaande drie
seizoenen had VVV zich niet meer dan een redelijke mid-
denmoter getoond. Het seizoen 1948-1949 begon de
club echter zeer voortva rend, de eerste vijf wedstrijden
werden gewonnen. Daarna kregen de Venlonaren een
flinke inzinking, waarschijnlijk ook de reden voor het
opnemen van de zeventienjarige Jan Klaassens in het
eerste elftal. 

Hoewel het volgens de verslaggever van het
Dagblad voor Noord-Limburg geen beste wed strijd was
van VVV, wonnen de geelzwarten met 2-0, waardoor ze
zich op de vierde plaats handhaafden. In het kranten-
verslag dook de naam van Klaassens meteen enkele
keren op. Zo noteerde de verslaggever: “De jeugdige
midvoor Klaassens kon al spoedig een schot lossen,
maar het werd goed gestopt.” Beter ging het met het
voorbereidend werk van de debutant: “Klaassens gaf
goede diepe passes naar de vleugels, uit een waarvan
Sijbers met een goed schot kon scoren.” Waarschijnlijk
zwoegde de jonge voetballer die eerste wedstrijd in het
eerste al net zo als tijdens latere optredens, want de
journalist meldde dat hem de wedstrijd op het eind
zwaar begon te vallen. Desondanks waren de verant-
woordelijken bij VVV tevreden  en had Jan Klaassens met
zijn optreden een vaste plaats veroverd in het eerste
team, waarin verder onder anderen voetballers als
Brinkman (doelman), Carlier, Sijbers, Joosten, Nass en
Lommen actief waren. De competitie werd afgesloten
met een vierde plaats, het tot dan toe hoogste naoor-
logse resultaat.

Meteen al dat eerste seizoen wist Jan Klaassens
tevens een plaats te bemachtigen in het Nederlands
jeugdelftal. Dat had grote gevolgen voor zijn verdere
voetballeven, want tijdens een van de daaropvolgende
jeugdinterlands besloot de keuzecommissie die het elftal
samen stelde (in die tijd deed de trainer dat niet) hem
niet midvoor maar linkshalf te zetten. Een besluit waar-
aan VVV zich aanpaste door hem vervolgens ook stee-
vast op die plek te laten spelen. Een plaats waarvan hij

niet meer wegkwam, al werden er wel eens vraagtekens
bij gezet. Bijvoorbeeld door de toenmalige sportcom-
mentator ir. Ad van Emmenes (zeg maar de Mart Smeets
van die dagen). Deze vond dat hij “buitengewoon veel
en ook zeer goed en nuttig werk weet te verzetten” als
linkshalf. Maar voegde er aan toe: “Hij komt er echter
wel eens toe - aanvaller als hij blijkbaar van nature is - te
veel aandacht aan zijn aanvallende taak te geven en dat
stijft de VVV-mensen dan weer in hun theorie dat hij in
feite meer voorspeler dan defensief voetballer is.” 
De twijfels bij de VVV-leiding of ze Jan wel op de juiste
plaats liet spelen, werden
nog eens versterkt tijdens
een korte trip naar
Engeland en Wales in mei
1951. De Venlonaren
namen het daar op tegen
de profteams van Here-
ford United en Llanelly. De
eerste wedstrijden tegen
beiden gingen verloren,
maar het tweede duel met
Llanelly - de kampioen en
bekerwinnaar van Wales -
wonnen de geelzwarten
met 4-1. De optredens van
Klaassens in de wedstrij-
den verleidden een Engel-
se voetbalkenner ertoe
tegen het VVV-bestuur te
zeggen dat het idioot was
om Jan in de halflinie te
zetten. “Ik wil hem voor
500 pond kopen en ik verzeker U dat hij de sensatie van
het seizoen zou worden. Na afloop daarvan kan ik voor
hem als middenvoor 5000 pond krijgen!” aldus de
Engelsman. Ondanks die woorden bleef  Klaassens links-
half en daar had hij later nooit spijt van.  

Met Jan in de gelederen ging het de volgende
seizoenen beter met VVV. In het seizoen 49-50 werd
VVV samen met MVV gedeeld derde. Het voetbaljaar
erna, toen het aantal eerste klassen door de KNVB met
het oog op kwaliteitsverbetering van zes naar vijf was
terugge bracht, bereikte de ploeg de vierde plaats. De
volgende competitie, met opnieuw een eerste klasse
minder, ging het in het begin heel goed. De Venlose
voetballers wonnen de eerste negen wedstrijden alle-
maal en hadden een doelsaldo van 26 voor en 4 tegen.
De  voorsprong op de nummer twee bedroeg na die
negen duels zes punten. Daarna kwam echter de klad in
het goede spel. Na zestien wedstrijden resteerde een
voorsprong van nog maar één punt en uitein delijk
moest VVV weer met een vierde plaats genoegen
nemen.

Jan Klaassens was inmiddels een vaste waarde
geworden in het eerste elftal van VVV. Hij werd voort-



durend geroemd als harde
werker, zwoeger of motor
van de ploeg. Tijdens de
wedstrijd was hij overal te
vinden, in de middenlinie,
de achterhoede en de
voorhoede. Voort  durend
bleef hij bezig met het
onderbreken van vijande-
lijke aanvallen en het
opzetten van eigen acties

richting doel van de
tegenstander. Hij liep heel
vaak vrij, bood zich aan,
passte naar medespelers
en waagde regelmatig
een (hard) schot op doel.
In bijna elk wedstrijdver-
slag noemden de journa-
listen hem de grote man
van de ploeg, de drijvende
kracht of de uitblinker.
Een zeer waardevolle spe-
ler dus voor VVV.

Klaassens deed
er overigens alles voor om
op niveau te blijven. Hoe-
wel hij in het Stations-
hotel werkte, de zaak van
zijn vader, dronk hij niet.
Roken deed hij ook niet.
Hij liet geen training schie-
ten en was altijd zeer
gewetensvol met het voet-
ballen bezig. Toen VVV in

1959 de ‘boerebroelof’ -
een traditioneel onderdeel
van het Venlose carnaval
dat op carnavalsdinsdag
wordt gevierd - mocht
organiseren, vroegen ze
Jan als bruidegom van het
boerenbruiloftsstel. Hij wei-
gerde echter, de carnavals-
festiviteiten zouden zijn
conditie te zeer schaden.

Medespeler Gijs Nass had
er minder moeite mee, hij
nam Jans plaats maar wat
graag in.

Na het seizoen
1952-1953, waarin voor
VVV ondanks het 50-jarig
bestaan geen hoofdrol
was weggelegd, kreeg de
club te maken met be-
talingsperikelen. Het be-
taald voetbal wierp zijn
schaduwen vooruit. In het
najaar van 1953 werd de
club er door de KNVB van
beschuldigd de Almelose
amateurvoetballer Frans
van der Veen een geldbe-
drag, een baan en een
huis te hebben geboden
als hij bij VVV kwam spe-
len. De voetbalbond was
over de affaire ingelicht
door VVV-lid Michel Tous-

saint. Het bestuur ontken-
de, maar dat hielp niet.
Voorzitter Jo van Daalen
en de bestuursleden Sjaek
Driessen en Sjraar Broek-
mans mochten nooit meer
een functie bekleden bij
de KNVB of een bij de
voetbalbond aangesloten
vereniging. Ook de andere
bestuursleden kregen straf,

zij werden voor een of
twee jaar geschorst. Uiter-
aard ging VVV in hoger
beroep, zeker toen Tous-
saint bekende alles ver-
zonnen te hebben. De
KNVB hield desondanks
voet bij stuk, de straffen
bleven gehandhaafd. 

Het bleken de
eerste schermutselingen
voor de niet tegen te hou-
den invoering van betaald
voetbal een jaar later. Op
initiatief van Egidius Joos-
ten uit Geleen werd in
1954 de Nederland se Be-
roeps Voetbal Bond opge-
richt. Al snel volgden
betaalde voetbalclubs. In
Venlo ontstond op 3
augustus 1954 Sportclub
Venlo ‘54. De aantrek-
kingskracht daarvan op
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Aan De Kraal in actie voor VVV.

Het VVV-elftal van de eerste helft

van de jaren vijftig. Jan Klaassens

staand vijfde van links. Rechts

naast hem Gijs Nass en Herman

Teeuwen.
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VVV-spelers bleek groot, want bedragen als veertig gul-
den voor een gewonnen wedstrijd en dertig gulden voor
drie trainingen per week waren in die tijd best aanlok-
kelijk. Zeven VVV’ers maakten de overstap naar
Sportclub Venlo ‘54, onder wie Herman Teeuwen en Jeu
Sijbers. Jan Klaassens was er niet bij. Hij vond dat hij als
speler van het Nederlands elftal - hij was sinds 7 maart
1953 international, maar daarover verderop meer - de
overstap niet kon maken en was ook bang om geschorst
te worden door de bond. Daar kwam nog eens bij dat
het Stationshotel van Jans vader het clublokaal van VVV
was. 
De nieuwe situatie met een amateurclub en een profclub
uit Venlo op het hoogste niveau duurde niet lang. Op 25
november 1954 besloten de KNVB en de NBVB samen
verder te gaan: betaald voetbal was definitief een feit in
Nederland. Een dag later accepteerde de leden -
vergadering van VVV de fusie met Sportclub Venlo ‘54
en werd Sportclub VVV ‘03 geboren.  De competitie van
dat jaar begon opnieuw. Het eerste elftal van de nieuwe
club bestond uit zes spelers van Sportclub Venlo ‘54 en
vijf van VVV, waaronder natuurlijk Jan Klaassens. De rest
van het seizoen wist hij zich omringd door spelers als Hai
Lamberts, Herman Teeuwen, Tonny van den Hurk, Jan
Schatorjé, Gerrit Schencke, Jeu Sijbers, Piet Gubbels,
Willy Heger, Frans Swinkels, Jenne Smit en Coy Koopal.
Trainer was de Duitser Ferdie Silz.

Klaassens had overigens moeite met die fusie.
Hij moest nu weer samen gaan spelen met voetballers die
grote bedragen hadden opgestreken door bij Sportclub
Venlo ‘54 te tekenen. Zelf was de speler door de NBVB
benaderd om de overstap te maken, de international zou
daarmee natuurlijk een voorbeeldfunctie hebben. Een
bedrag van 10.000 gulden kon hem echter niet vermur-
wen. Toen de fusie eraan stond te komen, liet hij weten
daartegen gekant te zijn en zelfs speelde hij uit protest
een wedstrijd niet voor VVV. Uiteindelijk kon hij niet
tegenhouden dat hij ploeggenoot werd van mensen die
wel hadden verdiend aan het kortston dige avontuur met
Sportclub Venlo ‘54. Maar dankzij hen kreeg hij nu wel
voor het eerst betaald voor zijn voetballen: vijfendertig
gulden bij een overwinning, twintig gulden bij een gelijk-
spel en een tientje bij een nederlaag. Voor de drie weke-
lijkse trainingen ontving hij 24,50 gulden.

Een verbintenis waar hij helemaal achter stond
was die op 27 december 1956 met Henny Drenth. Jan
kende haar al van de mulo, waar ze bij elkaar in de klas
zaten. Later werkte ze op het postkantoor, schuin tegen-
over het Stationshotel van Jans vader. De vriendschap
werd verkering en eind 1956 dus een huwelijk. Zes jaar
later, op 11 november 1962, kregen ze een dochter:
Christine. Het zou hun enige kind blijven.

Terwijl ze beiden afzonderlijk geen potten had-
den kunnen breken, deed het gecombineerde elftal van
VVV en Sportclub Venlo  ‘54 het goed in de competitie.
Het werd tweede, met twee punten achterstand op

kampioen Eindhoven. Een
klassering die goed was
voor toetreding tot een
van de twee hoofdklassen
die de KNVB voor het vol-
gende seizoen (1955-
1956) formeer de. Daarin
wist VVV de vijfde plaats
te bemachtigen, goed
voor opname in de eredi-
visie die het seizoen erna
tot stand kwam. In de drie
seizoenen die volgden
deed VVV behoorlijk mee
in de top van het Nederlandse voetbal, met achtereen-
volgens een zevende, een zevende en een negende plek. 
In de vele jaren dat hij bij VVV speelde, ontwikkelde Jan
Klaassens zich verder. Zijn inzet bleef steeds voorbeeldig
en de passes die eerst nog wel eens te wensen overlie-
ten werden steeds beter. Daar trainde hij zeer gericht op,
zo bekende hij eens aan een sportverslaggever. Zijn tech-
nische tekortkomingen schaafde hij zo veel als mogelijk
bij. Helemaal kon hij ze natuurlijk niet wegwerken.
Karakter, kracht, tomeloze inzet en doorzettingsvermo-
gen bleven zijn sterkste wapens. Net als het elastiekje in
zijn wilde haarbos door de jaren heen een van zijn ken-
merken bleef. 
Veel grote sportieve successen maakte de Venlonaar in
zijn eerste VVV-periode, die van 1948 tot 1959 zou
duren, met zijn club niet mee. Zijn team draaide steeds
keurig mee in de midden moot of eindigde hoger. Het
eerste echt grote succes kwam pas aan het eind van zijn
eerste VVV-tijd, met het winnen van de KNVB-beker.
Toch had hij al eerder iets wat daarop leek mogen mee-
maken. In de aanloop naar het later zo turbulent verlo-
pen seizoen 1954-1955 deed de Venlose club mee aan
het in die tijd prestigieuze toernooi om de Zilveren Bal in
Rotterdam. Daarvoor nodigde Sparta elk jaar de beste
Nederlandse clubs uit. Zij moesten drie achtereen -
volgende weekeinden in een afvalrace bepalen wie de
trofee won.

In augustus 1954 nam een sterk verzwakt VVV
- het merendeel van de betere spelers was naar
Sportclub Venlo ‘54 overgestapt - deel aan het toernooi.
Tot ieders verbazing haalden de Venlonaren de finale,
waarin ze op zondag 29 augustus tegen Xerxes moesten
uitkomen. Een sterke tegenstander, waarbij de toen nog
jeugdige Coen Moulijn speelde. VVV wist echter met
3-1 te winnen. Twee doelpunten daarvan ontstonden na
passes van Jan Klaassens. In de kranten werd hij dan ook
weer geroemd: “Bij V.V.V. heeft Klaassens bergen werk
verricht. Hij deed dit met een elan, dat bewondering
afdwingt. Hij was ongetwijfeld de ziel van heel V.V.V.; hij
streed in de middenlinie, hij verleende zijn steun in de
aanval, maar hij kwam, zo dit nodig bleek, eveneens de
Venlose achterhoede te hulp.”      



Klaassens’ grootste succes in zijn eerste VVV-
periode volgde bijna vijf jaar later, op woensdag 17 juni
1959. Via overwinningen op Tiglieja, Wittenhorst,
OSS 20, Enschedese Boys, Zwarte meer en Rapid JC
bereikte de Venlose club de finale van het toernooi om
de KNVB-beker. Een finale die in Den Haag tegen de
plaatselijke vereniging en favoriet ADO moest worden
gespeeld. Tegen de verwachting in won VVV met 1-4 en
veroverde de beker. Een triomf die vooral aan twee spe-
lers was te danken: Herman Teeuwen en Jan Klaassens. 

De eerste verrichtte een heldendaad, waarover

Venlose voetballiefhebbers meer dan veertig jaar later
nog altijd spreken. Bij de stand 1-2 veroorzaakte doel-
man Swinkels een strafschop. Het Dagblad voor Noord-
Limburg van donderdag 18 juni 1959 verwoordde de
sensationele gebeurtenissen als volgt: “Vijf minuten
voor de rust veerde het publiek op: pas toen kwam de
zo lang verbeide spanning en sensatie. Timmermans
schoot onhoudbaar voor doelman Swink els tegen de
paal en ADO voelde dat doorzetten op dit moment de
kans op een overwinning aanzienlijk maakte.
Middenvoor Timmer brak met de bal aan de voet
gevaarlijk door, keeper Swinkels dook naar de benen van
zijn belager en hield ze vast: penalty. Swinkels strompel-

de geblesseerd tot bij een van de doelpalen en moest
zich daar laten verzorgen. Dat nam even tijd in beslag en
aan scheidsrechter Roomer was het te zien, dat hij geen
uitstel van executie toestond. Geen nood (aan keepers)
redeneerde Herman Teeuwen en voor de ogen van de
25.000 toeschouwers verwisselde hij zijn ‘maillot jaune’
voor de koolzwarte keeperstrui en ‘politiekte’  vervol-
gens wat tegen scherprechter Timmer, zodanig dat deze
gedéconcentreerd raakte en de bal snoeihard tegen de
vuisten van Teeuwen opschoot...”

Jan Klaassens leverde echter een bijna even
grote bijdrage aan de bekerwinst, en niet alleen doordat
hij het derde VVV-doelpunt op zijn naam bracht. De
Sportkroniek, het officiële blad van de KNVB, schreef het
volgende over zijn rol in het duel: “In deze ploeg zonder
zwakke plekken schitterde het grote talent van Jan
Klaassens wel bijzonder. Hij was, zowel vóór rust in de
middenlinie als na rust in de voorhoede, de beste man
van het veld.”
Dat een man met zoveel kwaliteiten nog altijd bij VVV
speelde was natuurlijk een wonder. Aan de betaling lag
het niet, die kwam de eerste jaren na de invoering van
het betaald voetbal niet uit boven de door de KNVB
vastgestelde norm van 3600 gulden per jaar. Verzoeken
aan het VVV-bestuur om meer geldelijke waardering
haalden niets uit. Klaassens kreeg zelfs geen premies
voor het spelen van extra wedstrijden, zoals vriend-
schappelijke duels. Waarschijnlijk was veel clubs in die
eerste profjaren de transferprijs gewoon te hoog. VVV
vroeg 100.000 gulden voor de speler, in die tijd een
enorm bedrag.

Toch doken snel na de gewonnen bekerfinale
de eerste geruchten over een mogelijke transfer op. Op
dinsdag 23 juni 1959 publiceerde het Dagblad voor
Noord-Limburg er een eerste bericht over. Daarin meld-
de de krant, onder de kop ‘Klaassens naar Feijenoord?’,
dat er eerst sprake van was geweest dat de voetballer
naar PSV zou vertrekken. Maar dat verhaal bleek niet te
kloppen, aldus het dagblad, er was een andere gegadig-
de. “Ofschoon het Feijenoord- bestuur er zich ongetwij-
feld van bewust is dat de transfersom voor Klaassens
niet onder de f 100.000 zal liggen, heeft het toch reeds
contact met Klaas sens opgenomen. Feijenoord behoort
overigens ook tot de weinige clubs, die in verband met
het bedrag dat met aankoop van Klaassens is gemoeid
tot een transactie met de beken de international kunnen
overgaan. (...) Voor VVV zal een vertrek van Klaassens
wat de defensieve kracht van de geelzwarte ploeg aan-
gaat, een geduchte aderlating beteke nen.”

Voor VVV was er echter weinig keus, zo bleek
later. De Venlose club moest de zo belangrij ke speler wel
verkopen. Had ze dat niet gedaan, dan was ze vast en
zeker failliet gegaan, bekende de toenmalige voorzitter
Jo van Daalen achteraf. Na een gastwedstrijd met
Feijenoord tegen het Braziliaanse Botafogo lijfden de
Rotterdammers hem in. VVV kreeg de zo hard nodige
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ton, waarvan overigens nog een deel naar Jan Klaassens
ging. In zijn agenda noteerde hij op 10 augustus 1959:
“f 2125,- uitbetaald, 5 % van V.V.V.” Een raadselachtige
medede ling, want vijf procent van honderdduizend gul-
den is vijfduizend gulden. In elk geval was hij vanaf dat
moment Feijenoorder. Zijn mooiste voetbaljaren braken
aan.

INTERNATIONAL

De weinige grote successen met zijn club VVV com-
penseerde Jan Klaassens door zich steeds in verte-

genwoordigende elftallen te spelen. Al op jeugdige leef-
tijd viel hij de keuzeheren van regionale, provinciale en
nationale teams op. Zo speelde hij twaalf keer in het
Nederlands jeugdelftal (waarvan negen keer als aan-
voerder) en dertien keer in het Nederlands militair elftal
voordat hij op 7 maart 1953 zijn opwachting mocht
maken als echte international. Daarvoor was hij boven-
dien uitgekomen voor het Zuid-Nederlands elftal, het
Limburgs elftal en het voorlopig Nederlands elftal (een
soort B-team). 

De uitverkiezing van de 21-jarige Klaassens
voor het Nederlands elftal, met daarin verder onder
anderen Abe Lenstra, Mick Clavan, Piet van der Kuil,
Hans Boskamp en Rinus Terlouw, was vooral in de
Limburgse kranten groot nieuws. Eindelijk stond er weer
een Limburger in Oranje. Jan was de elfde voetballer uit
de provincie die het nationale team haalde. Beroemde
voorgangers waren Pierre Massy en Jeu van Bun.
Klaassens was bovendien de eerste Venlo naar die zich in
Oranje speelde. Reden voor veel VVV-fans om hem in
het Stationshotel van zijn vader aan de Keulse Poort,
waar hij in de week voor de wedstrijd gewoon achter de
tap stond, te gaan feliciteren. Een verslaggever vertelde
hij verrast te zijn door zijn uitverkiezing, maar evengoed
had hij alle vertrouwen in de goede afloop van de wed-
strijd tegen Denemarken.

Ook de kranten waren in hun voorbeschou-
wing optimistisch over zijn optreden. De Gazet van
Limburg schreef dat de middenlinie van het Nederlands
elftal door zijn opstelling nog massie ver was geworden.
“Terlouw is nu niet direct voor een kleintje vervaard en
ook de physieke constitutie van Klaassens is van dien
aard, dat men mag verwachten dat zijn optreden in het
Nederlands elftal ten minste even succesvol zal zijn als
bij de twaalf maal dat hij in het Neder lands jeugdelftal
uitkwam. Deze 21-jarige knaap, ijzersterk van gestel en
zeer fors van postuur, heeft een harde trap en een uit-
houdingsvermogen als een paard.”

Het optimisme werd echter niet bewaarheid.
In het Feijenoord-stadion ging Oranje met 2-1 onderuit
tegen de Denen. De Nederlandse spitsen lieten het
afweten en de Deense doelman blonk uit. De meningen
over Klaassens’ debuut waren verdeeld. Waar de ene
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krant meldde dat hij niet bij de uitblinkers behoorde
maar wel een nieuwe kans verdiende, rekende de ander
hem daar wel bij. De toen zeer bekende verslaggever
Herman Kuiphof schreef in het blad Sportkro niek dat hij
het een genoegen had gevonden naar “de lange, blon-
de reus uit Venlo” te kijken. Kuiphof: “Enorm heeft hij
gezwoegd, deze ‘dwangarbeider’ van het middenveld.
Zeer veel werk heeft hij verzet. Het is jammer, dat het
tempo van zijn daden niet wat hoger ligt, daardoor kan
de tegenpartij er zich vaak op instellen en wordt hij zelf
nog al eens voorbijgespeeld, maar daar staat tegenover,

dat zijn ontzagwekkend uithoudingsvermogen en zijn
lange ‘reach’ (lang van body, lang van benen) hem in
staat stellen, veel terrein te bestrijken. Hij heeft onze
aanval gesteund met een vloed van passes, waarvan de
meerderheid behoorlijk op maat gesneden was. Hij heeft
nog de neiging, te veel hooi op z’n vork te willen nemen,
waardoor hij medespelers soms in de weg loopt. Maar
overigens - alle lof voor Klaassens.”
De Venlonaar kreeg door zijn grote inzet op het eind
van de wedstrijd last van kramp en was toen het laatste
fluitsignaal klonk helemaal leeggespeeld. Het weerhield
hem er niet van de dag erna gewoon met VVV mee te
spelen in het duel met Juliana uit Spekholzerheide. De
Venlona ren verloren met 4-1, volgens de verslaggever
van het Dagblad voor Noord-Limburg vooral door de
wisselingen in de ploeg. VVV had Klaassens midvoor
gezet en zijn afwezigheid in de halflinie was te merken.
Als spits bracht Jan er die dag niets van terecht, maar
vergoelijkend schreef de journalist zijn falen toe “aan
het feit, dat de interlandwedstrijd hem nog in de benen
zat”.
Met zijn partij op zaterdag had Jan Klaassens zich ech-

ter, zo zou later blijken, voor langere tijd in het
Nederlands elftal gespeeld. Twee jaar later had hij bij-
voorbeeld al tien interlands op zijn naam staan en er
zouden er nog heel wat volgen. Met zijn deelname op
zondag 16 oktober 1955 in de wedstrijd Nederland-
België onttroonde hij Pierre Massy als Limburgs record-
international. De Venlonaar speelde die dag zijn dertien-
de interland, terwijl de Roermondenaar op twaalf was
blijven steken.  

Als hoogtepunt van zijn Oranje-loopbaan
noemde Klaassens later altijd de vriendschappelijke

wedstrijd Duitsland-Ne-
derland op 14 maart 1956
in het Rhein-stadion van
Düsseldorf. Het was de
eerste naoorlogse inter-
land tegen de oosterbu-
ren, die in 1954 in Zwit-
serland de wereldtitel
hadden veroverd. En hoe-
wel ze die daarna niet
echt waarmaakten, want
van de tien wedstrij den
die ze tussen het wereld-
kampioenschap en het
duel met Nederland speel-
den verloren ze er zeven,
vormden ze toch een te-
genstander van formaat.
In de voorbeschouwingen
werd dan ook niet op een
overwinning van Oranje
gerekend.

De voorbereidin-
gen voor het duel op woensdag vonden vanaf de zater-
dag ervoor in Venlo plaats, niet zo gek gezien de gerin-
ge afstand tot Düsseldorf. En zeker niet vreemd vanwe-
ge de grote Limburgse inbreng in Oranje. De keuzecom-
missie had liefst zes in Limburg spelende voetballers
opgesteld, vier van Fortuna (De Munck, Van der Hart,
Appel en debutant Noter mans) en twee van VVV
(Klaassens en debutant Koopal). Een nu welhaast utopi-
sche situatie. De spelers van het Nederlands elftal
logeerden in Hotel Wilhelmina en trainden onder grote
belangstelling in stadion De Kraal aan de
Kaldenkerkerweg. Pas op dinsdagmorgen ging het rich-
ting Duitsland.

Voor de Duitsers stond in het vriendschappelij-
ke duel meer op het spel dan voor de Nederlan ders.
Gezien de slechte resultaten na het behalen van de
wereldtitel mochten ze eigenlijk niet verliezen, terwijl
het Oranje-team net pas begonnen was aan de weg
omhoog waardoor een eventueel tegenvallend resultaat
niet zo erg zou zijn. Het belang van de wedstrijd bracht
Duitse journalisten er toe naar Venlo af te reizen, waar
ze natuurlijk met Jan Klaassens, maar ook met zijn moe-
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der spraken. Jan, die door
trainer Max Merkel als
aanvoerder was aangewe-
zen, liet bescheiden weten
al tevreden te zijn met een
kleine nederlaag. Moeder
Klaassens vertelde meer
dan haar meestal zwijgza-
me zoon. Ze vertrouwde
een verslaggever toe heel
erg trots te zijn op haar
zoon en bij al zijn wedstrij-

den op de tribune te zit-
ten. Ze droeg dan steevast
een rood hoedje, zodat hij
kon zien waar ze zat. Bij
aanvang van de wedstrijd,
als de teams rond de mid-
dencirkel stonden aange-
treden, zocht hij haar
altijd. Ze was ervan over-
tuigd dat haar aanwezig-
heid hem zelfvertrouwen
gaf. Alleen al daarom zou
ze er in Düsseldorf zeker
bij zijn.

Al voor de aftrap
die woensdagmiddag had
Jan Klaassens een glorieus
moment. Hij mocht han-
den schudden en vaantjes
uitwisselen met de legen-
darische Duitse aanvoer-
der Fritz Walter. In de

wedstrijd volgden nog
veel meer memorabele
momenten. Een strijdvaar-
dig Nederlands elftal won
verrassend met 1-2 van de
Duitse wereldkampioen
door twee doelpunten van
Abe Lenstra. Toch was niet
de Fries de grote man aan
de kant van Oranje, maar
Klaassens. Herman Kuip-
hof schreef in de Sport-

kroniek een lofzang: “Was
Fritz Walter, Duitslands
voetbalidool, de mooiste
voetballer, Jan Klaassens
uit Venlo was de nuttigste.
Gewapend met longen als
blaasbalgen, toegerust met
een never say die-mentali-
teit en tegenwoordig voor-
zien van een veel betere
plaatsingskunde dan voor-
heen, toog de Nederland-
se aanvoerder ten strijde
op een manier, die in hoge
mate inspirerend voor
onze spelers is geweest.
Het is waar, dat Nederland
af en toe met de rug tegen
de muur heeft gevochten,
maar het is evenzeer waar,
dat Klaassens onze tegen-
stand dirigeerde en inspi-

reerde op ‘n wijze, welke
de Duitsers ervan weer-
hield, ons te ringeloren.” 

Lof werd hem
door vrijwel alle Neder-
landse kranten toege-
zwaaid. Ook de Duitse lie-
ten zich niet onbetuigd.
Terwijl de Duitse fans al bij
het verlaten van het sta-
dion tegen elkaar zeiden
dat ‘der Sechs gut war’,
herhaalden de verslagge-
vers dat in de extra edities
die de meeste Duitse dag-
bladen op de markt brach-
ten. Van Klaassens werd
gezegd dat hij de beste
man van het veld was. Een
veld overigens, dat na
afloop van de wedstrijd
door het Nederlandse
legioen werd bezet. Zo’n
tienduizend supporters
waren Oranje gevolgd en
huldigden de spelers na
de zege. De triomfale
terugkeer naar huis een
dag later ging ook weer
via Venlo. Aan de grens
brachten douaniers het
team een bloemenhulde,
terwijl langs de Kalden-
kerkerweg mensen ston-
den te zwaaien. Het
Venlose gemeentebestuur
organiseerde in allerijl een
ontvangst voor de Oranje-
spelers, waarop burge-
meester Van Rooy het suc-
ces verklaarde door erop
te wijzen dat de voorbe-
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reiding in zijn stad had plaatsgevonden. Na een af-
scheidsdiner in Hotel Wilhelmina was het eerste grote
voetbalfeest na de oorlog voorbij.

Uiteraard waren er meer hoogtepunten in de
interlandloopbaan van Jan Klaassens. Zelf rekende hij
daar zeker de Derby der Lage Landen tegen België bij, op
zondag 4 oktober 1959. Oranje won de wedstrijd in het
Feijenoord-stadion met de historische cijfers 9-1. Zeker
zo blij was de Venlonaar met zijn eerste doelpunt als
international. Tien minuten voor tijd maakte hij 8-0 en zo
had hij na 41 keer in het Oranje-shirt eindelijk gescoord.
Aan een verslaggever van De Tijd-Maasbode vertelde hij

dat hij echt op het doel-
punt had gejaagd. 
“Gisteren zei Schwartz (de
toenmalige trainer van het
Nederlands elftal, A.G.)
nog: ‘Schiet maar niet
want je kan toch niet raak
schieten’. Heb ik hem
mooi tuk gehad of niet?”
Ook zijn medespelers wa-
ren erg blij voor de Venlo-
naar. Jan Notermans vroeg
verslaggever Theo Vincken
van het Dagblad voor
Noord-Limburg met klem
de goal van Klaassens te
vermelden. Uiteraard deed
hij dat.

Jan Klaassens bracht
het uiteindelijk tot 57
interlands. Een opmerke-
lijk aantal omdat er vooral
in het begin van zijn
Oranje-loopbaan veel kri-

tiek op hem was en zijn plek in het team meerde re
keren ter discussie stond. De kritiek kwam er op  neer
dat hij een beperkte voetballer was en alleen voldeed als
zwoeger en breker van vijandelijke aanvallen. Aan het
opbouwen van eigen aanvallen kwam hij niet toe en zijn
passes lieten te wensen over. Technisch was hij sowieso
niet erg begaafd. Na een aantal jaren verstomde echter
de kritiek, die met name kwam van journa listen als ir.
Ad van Emmenes. De Venlonaar had er alles aan gedaan
om zijn spel te verbete ren. Tijdens de centrale training
voor het Nederlands elftal had hij onder meer apart
geoefend met de bondscoaches Van der Leck en
Kaufman. Zij legden een bal in de middencirkel en hij
moest die dan met een andere bal zien te raken. Niet
alleen uit stilstand, maar ook als hij de bal in de loop
kreeg aangespeeld. Als het goed ging, werd de afstand
tussen beide ballen vergroot.

Mede door die extra arbeid kon het Dagblad
van Oost-Brabant op 4 januari 1956 het volgende  vast-
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Na afloop van zijn vijftigste optreden in Oranje op 2 oktober 1960 werd hij

op de schouders het veld afgedragen.
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stellen: “Hij is niet meer tevreden met het over de zijlijn
werken van de bal. Hij weet dat in modern voetbal de
aanval op het middenveld wordt opgebouwd, hij weet
dat niet alleen, hij handelt er ook naar. Wanneer
Klaassens tegenwoordig de tegenpartij het leder heeft
ontfutseld, volgt niet meer een harde, veelal onge-
plaatste schop naar voren; nu plaatst hij de bal en loopt
onmiddellijk daarna vrij om zijn voorhoede te kunnen
stuwen.”

Dezelfde teneur had een brief die Klaassens
aan de vooravond van zijn gouden jubileum als interna-
tional op 26 september 1960 kreeg van H.P. Holboom,
een voormalig lid van de keuze commissie die het
Nederlands elftal samenstelde. Deze zag het als een eer
voor de keuzecom missie dat de Venlonaar aan zijn vijf-
tigste interland toekwam. “We kregen veel onterechte
kritiek (Jan was een speler zonder talent, Jan zou nooit
leren plaatsen, met zulke spelers kwam je nooit terug op
internationale voetbalmarkt, Jan zou nooit een interna-
tional van klasse worden enz. enz.) omdat we jou bleven
opstellen”, schreef hij. “Lees voor de aardigheid maar
eens wat de ‘grote deskundigen’ destijds hierover heb-
ben geschreven. Ongetwijfeld zullen deze lieden nu naar
voren brengen, dat Jan Klaassens een nog steeds onmis-
bare kracht is voor het Nederlands elftal en dan hebben
ze deze keer volkomen gelijk. Laat ook dit alles maar
over je heen gaan in dezelfde geest als de critiek, die
destijds over je hoofd is uitgestort en vergeet nooit wie
je ware vrienden zijn.”

De jubileuminterland was een duel tegen de
Belgen dat op zondag 2 oktober 1960 in Antwer pen
plaatsvond. De 91ste Derby der Lage Landen betekende
overigens ook een jubileum voor Oranje: het Nederlands
elftal trad voor de 250ste keer aan voor een officiële
wedstrijd. Door met 1-4 te winnen in de Hel van Deurne
gaf het team Jan en zichzelf een gepast cadeau.
Presentjes kreeg hij ook nog tijdens een huldiging in
Venlo de dag erna. De supportersvereni ging van VVV die
het feest had georganiseerd wilde Jan door fanfare
Fortissimo laten ophalen bij zijn woning aan de Heilige
Geeststraat. In een open landauer zou hij dan achter de
fanfare aan moeten rijden naar het clublokaal, het café
van zijn vader aan de Parade. Maar de voetbal ler wei-
gerde dat, vond het teveel eer. Hij reed met de auto van
een bestuurslid van de suppor tersvereniging naar de
Parade. Daar werd hem door het muziekgezelschap een
serenade gebracht, waarna hij in het café van tal van
Venlonaren cadeaus en felicitaties kreeg. Zo schonk de
joodse familie Kalmann de voetballer een naar hem
genaamde boom die in Israël geplant zou worden. Toen
VVV’s erevoorzitter Jo van Daalen de hoop uitsprak dat
hij zijn loopbaan bij de Venlose club zou beëindigen,
sprongen Jan de tranen in de ogen.

Het jubileum was voor veel journalisten aanlei-
ding om weer eens uit te weiden over de loopbaan van
Klaassens en zijn voetbalkarakter - hij had nog altijd een

blanco strafregister! Ze probeerden elkaar welhaast te
overtreffen in positieve kwalificaties. De ene noemde
hem de meest bescheiden en sympathiekste voetballer
die ooit in Oranje had gespeeld, terwijl de andere zijn
sportiviteit, wilskracht en doorzettingsvermogen loofde
en weer een andere zijn degelijk heid, collegialiteit en
inzet. Eentje stelde zelfs dat hij in negentig minuten
twee wedstrijden speelde. Verder vonden ze het prettig
dat hij nooit vedette-neigingen vertoonde en dat het
succes hem niet naar het hoofd was gestegen. Natuurlijk
refereerden ze ook aan zijn mindere jaren en sommige
vroegen er Jan zelf naar. Hij mocht nou eindelijk zeggen
dat hij dat gezeur op een gegeven moment moe was
geweest. Altijd maar diezelfde verhalen. Maar van de
andere kant hadden ze hem gestimuleerd om flink aan
zijn techniek te schaven. 

De kranten meldden ook allemaal dat hij hard
op weg was om het tussen 1925 en 1938 neergezette
record van Puck van Heel als international te breken. Die
had er 64 op zijn naam staan, een aantal dat gezien de
leeftijd van Jan Klaassens - hij was net 29 geworden - door
hem te evenaren moest zijn. Zelf zag hij dat eveneens wel
zitten, verklaarde hij tegen Herman Kuiphof. “Laat ik het
zo stellen: ik heb in het algemeen een hekel aan opdrach-
ten in het veld. (...) Maar ik heb me zélf de opdracht gege-
ven, de 64 te halen. Of, laten we zeggen, de 65.” 

Een dik jaar later en drie wedstrijden met
Oranje verder leek dat opeens twijfelachtig. Na de uit-
schakeling in de kwalificatie voor het wereldkampioen-
schap door het 3-0 verlies tegen Hongarije in april 1961
klonk de roep om vernieuwing en verjonging van het elf-
tal. Klaassens werd daar een van de  slachtoffers van.
Onte-recht vond hij zelf, want hij was die wedstrijd
geblesseerd geweest. Zeker na zijn ongeluk begin maart
1962 zag het er echter naar uit dat het duel met de
Hongaren zijn laatste interland zou blijven. Maar ieder-
een verkeek zich op het karakter van de Venlonaar. In de
wedstrijd tegen Zwitserland op zondag 31 maart 1963
was hij er weer bij. In het Wankdorf-stadion te Bern
werd het 1-1. Een resultaat waar de Nederlan ders heel
blij mochten zijn, want de Zwitsers waren veel sterker.
Maar door het goede spel van doelman Eddy Pieters-
Graafland, aanvoerder Fons van Wissen en, jawel, Jan
Klaassens bleef het bij een remise. “Het was alsof de
Venlonaar nooit uit het Oranje-team was weggeweest”,
meldde een krant. 

Na zijn 54ste interland volgden er in 1963 nog
drie, maar toen bleek het ook echt afgelopen. Op
woensdag 11 september van dat jaar stond hij in het
Oranje-team dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Luxem-
burg. Bondscoach Elek Schwartz had voor dat duel bui-
ten Klaassens onder anderen Guus Haak, debutant Klaas
Nuninga, Tonny van der Linden, Sjaak Swart, Eddy
Pieters-Graafland, Daan Schrijvers, Coen Moulijn, Piet
Ouderland en Tonnie Pronk opgeroe pen. 
Na die van Nederlandse kant niet bijster beste wedstrijd



werd hij nooit meer gese-
lecteerd zodat zijn totaal
op het respectabele aan-
tal van 57 wedstrijden in
het Oranje-shirt bleef ste-

ken. De manier waarop
dat gebeurde, zat hem
jaren later nog dwars. Na
meer dan tien jaar trouwe
dienst kreeg hij niet eens
een briefje met uitleg van
bondscoach Elek Schwartz.
Hij werd botweg niet
meer opgeroepen voor
Oranje. 

TABAKSWINKEL

Jan Klaassens combi-neerde tijdens zijn hele
voetballoopbaan de sport

met werk. In zijn eerste
jaren bij VVV stond hij
overdag en ‘s avonds ach-
ter de bar in het door zijn
vader uitgebate Stations-
hotel. Daar kreeg de niet-
drinker en niet-roker het
idee om een tabakswinkel
te begin nen. De locatie
ervoor werd gevonden bij
het nieuwe café dat zijn
vader ging exploiteren
aan de Parade, overigens
de oude zaak van de
Venlose revue-legende Sef
Cornet. Aan de straat kant
beschikte dat over een
kleine ruimte van onge-
veer drie bij vier meter.
Het voor de siga renzaak
benodigde diploma Vak-
bekwaamheid voor de
Kleinhandel in tot ver-
bruik bereide Tabak en het
Middenstandsdiploma be-
haalde hij respectievelijk
in juni en juli 1954. De
feeste lijke opening van
Sigarenmagazijn Jan Klaas-
sens aan de Parade 53
vond op dinsdag 30 no-
vem ber om 16.00 uur
plaats. 

Om de Venlonaren
attent te maken op de
opening van zijn winkel
stuurde hij kaartjes rond
met daarop onder meer
de volgende tekst: “Mijn
streven zal er op gericht
zijn met een zo ruim
mogelijke sortering in
deze branche en een cou-
lante bediening steeds
aan Uwe wensen tege -
moet te komen. Ik veroor-
loof mij bij deze de vrij-
heid mij in Uwe gewaar-
deerde gunst aan te beve-
len, en moge U daartoe
tot een bezoek aan mijne
zaak uitnodigen.” Als
cadeau gunde de in die
maand november net ont-
stane betaald voetbal
organisatie Sportclub
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Rechts: In het Feijenoord-tenue.

Omdat de winkel tot 19.00 uur

open was en de training vroeg

begon, zorgde zus Thea dat Jan tus-

sen de bedrijven door nog wat te

eten kreeg.

In de kleine winkel aan de Parade.
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VVV’03 hem de voorverkoop van de kaarten voor de eer-
ste wedstrijd. 

In het winkeltje verkocht de voetballer niet
alleen sigaren, sigaretten, tabak en aanverwante rookar-
tikelen, maar ook snoep, lotto- en toto-formulieren en
VVV-kaartjes. Omdat de winkel zo klein was, bewaarde
hij zijn voorraad in het ernaast gelegen café van zijn
vader. Wanneer er drie mensen binnen stonden, was de
zaak vol. Wilde er nog een klant in, dan moest er eerst
een ander uit. Vanaf het begin liep Jans nering goed.
Niet alleen Venlonaren kwamen bij hem hun rookwaren
kopen, ook vanuit de dorpen in de omgeving togen
mensen naar de Parade. Vaak supporters die graag met
de voetballer over de voorbije of de komende wedstrij-
den wilden praten. Wanneer hij moest spelen of door
interlandverplichtingen langer van huis was, nam zijn
vrouw Henny de honneurs in de zaak waar. Zij was door
de jaren heen zijn steun en toeverlaat.

Al na enige maanden kon hij een journalist
trots vertellen dat het prima ging met zijn zaak. Door de
jaren heen bleef dat zo, noteerde een andere verslagge-
ver. “Maar die hele grote man in dat hele kleine winkel-
tje heeft een klanten-toeloop, waarover men versteld
staat. En nu hebben we niet eens de klandizie gezien,
die toestroomt, als er pas een interland achter de rug is.
Velen komen namelijk niet, omdat een niet nader te noe-
men merk sigaretten bij Jan Klaassens beter is dan bij
een ander, maar omdat die-man-achter-de-toonbank
een trekpleister is. Men komt om te praten over voet-
bal... voetbal op het hoogste niveau. Jan Klaassens is
beslist geen prater. Misschien is dat ook wel prettig,
want nu kunnen de klánten praten. Voetbal is een onuit-
puttelijk onderwerp van gesprek.”

Vrijwel gelijk met de opening van zijn sigaren-
magazijn begon Klaassens ook als voetballer geld te ver-
dienen. Dat was voor hem echter vooral een mooie aan-
vulling, want ook toen hij vanaf 1959 bij Feijenoord
meer ging verdienen bleef de winkel voor hem de basis.
Met zijn verdiensten als voetballer kon hij extra dingen
doen, zoals een mooier en groter huis kopen. In zijn
begintijd als profspeler was de betaling niet echt riant.
VVV betaalde hem bijvoorbeeld in het seizoen 1955-
1956 veertig gulden voor een gewonnen wedstrijd, 25
gulden bij een remise, een tientje bij verlies en eveneens
tien gulden per training. Ook zijn optredens in het
Neder lands elftal werden vanaf eind 1954 betaald. Een
training leverde hem een tientje op, terwijl winst in een
interland goed was voor honderdvijftig gulden.
Verbaasd bekende hij midden jaren vijftig aan een ver-
slaggever dat hij soms wel driehonderd gulden per
maand verdiende met voetballen.

Het winkeltje werd al snel het decor voor
reportages over Jan Klaassens en interviews met hem.
Zodra er een aanleiding was reisden journalisten naar
Venlo en bezochten de voetballende sigarenwinkelier.
Omdat die niet zo veel zei, hadden de verhalen vaste

ingrediënten zoals een
beschrijving van de piep-
kleine zaak, een bespre-
king van de klantenkring
en de vaststelling dat het
toch opmerkelijk was dat
de eigenaar van een naast
een café gelegen tabaks-
zaak niet rookte en niet
dronk. Geregeld kwamen
ook de vader en moeder
van Jan aan het woord,
want die zeiden al snel
meer dan hun zoon. “Je
moet de woorden uit zijn mond trekken, hé?” mocht
moeder dan zeggen. Meestal voegde ze eraan toe dat
hij zelfs na een wedstrijd niks vertelde. Op de vraag of
hij goed had gespeeld, antwoordde hij volgens haar
altijd: “Dat ging wel.”

Na het beëindigen van zijn voetballoopbaan
zette Jan de zaak op dezelfde wijze voort. En de
Venlonaren bleven komen voor sigaretten en sigaren,
maar vooral voor een praatje over voetbal. Want zijn kijk
op het Nederlandse voetbal en zeker de verrichtingen
van VVV bleef voor velen van belang. “Een klant verlangt
meestal meer dan ‘n pakje sigaretten”, stelde Jan vaak
vast, overigens ook tot zijn eigen genoegen. 

FEIJENOORD

De financiële redding van VVV was natuurlijk niet
alleen de reden voor de transfer van Jan Klaassens

in de zomer van 1959 naar Feijenoord. Ook de speler
voer er wel bij. Hij kreeg een deel van de vergoedings-
som en ging in Rotterdam beduidend meer verdienen.
Hoeveel precies wilde hij nooit tegen journalisten vertel-
len, zodat zij erover gingen speculeren of hij nu semi-
dan wel full-prof was. In dat laatste geval zou hij een
vast jaarsalaris van tienduizend gulden krijgen plus de
wedstrijdpremies. Zoals gezegd, Jan hield zijn mond, hij
wilde alleen kwijt dat Feijenoord hem zo’n aantrekkelijk
voorstel had gedaan “dat men mij overal voor een
stomme rik had uitgemaakt als ik daar niet op was inge-
gaan”. In de praktijk kwam het erop neer dat hij een
semi-prof contract had. Hij verdiende tijdens de vijf jaar
die hij bij de Rotterdammers speelde jaarlijks vijfduizend
gulden “voor deelneming aan trainingen en competitie-
wedstrijden van het 1e en 2e elftal”, zo stond in zijn
contract. Daar kwamen de premies nog eens bovenop.

Uiteraard liet de zo aan Venlo en VVV ver-
knochte Klaassens (hij had tot enkele weken voor de
transfer absoluut niet aan een vertrek gedacht) zich niet
alleen door het geld lokken. Na twaalf jaar VVV wilde hij
toch ook wel eens hogerop. Tegen een verslaggever van
de Maas- en Roerbode zei hij op 31 augustus 1959: “Ik



heb er altijd naar verlangd in een elftal te spelen, dat uit-
sluitend is samengesteld uit klasse-voetballers.” Wat de
overgang naar Feijenoord extra prettig maakte, was de
trainingsregeling die hij had bedongen. Twee keer per
week kon hij gewoon bij VVV gaan oefenen en indien
nodig zou de trainer van de Venlonaren, Willy Kment,
hem nog eens extra onder handen nemen. Met VVV had
Jan bovendien kunnen regelen dat hij de voorverkoop
van de entreekaarten mocht blijven doen in zijn winkel-
tje. Het café van zijn vader bleef ook gewoon het clublo-
kaal van de geelzwarten. “Zelden heeft Nederland een

transfer beleefd, die op zo’n prettige wijze geregeld is:
met het ene been in Feyenoord, met het andere in
V.V.V.”, schreef de Maas- en Roerbode dan ook.

De klasse-voetballers waarmee Jan Klaassens
zo graag samen wou gaan spelen vond hij bij
Feijenoord. De Rotterdamse club had in de voorgaande
jaren volgens voetballiefhebbers vaak droomvoetbal
gespeeld, maar was er niet in geslaagd dat te verzilveren
via een kampioenschap. De verdediging liet het daar-
voor te vaak afweten. Daarom haalde voorzitter Cor
Kieboom in 1959 nog een speler van het kaliber-
Klaassens naar De Kuip: Reinier Kreijermaat. Samen met
Gerard Kerkum gaven zij Feijenoord een keiharde, altijd
knokkende kern.

De Venlonaar had weinig aanpassingsproble-
men in Rotterdam, mede omdat hij in 1959 al kon
bogen op zo’n veertig wedstrijden interland-ervaring.
Na een wedstrijd of vijf had hij zijn draai gevonden, zijn
spel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. “Bij

VVV moest ik werken als een karrepaard”, vertelde hij
een verslaggever van Het Vrije Volk, “omdat wij beschik-
ten over minder voetbalkwaliteiten. Wij moesten com-
pensatie vinden in een overmatige hoeveelheid energie.
Bij Feijenoord is uiteraard meer voetbaltalent verzameld,
zodat mijn spel een ander karakter moest krijgen.” 

Klaassens wist zich zelfs staande te houden
tussen Rotterdamse lolbroeken als Cor van der Gijp en
Henk Schouten. Zij probeerden elke nieuwkomer op de
kast te jagen. Bij Jan lukte dat niet. Als Van der Gijp na
Jans bestelling van “een hard tarwebroodje belegen

kaas met een glas jus d’o-
range” riep dat hij chroni-
sche geelzucht had en
iedereen voor hem uit
moest kijken, reageerde
hij niet. Zoals hij ook geen
kik gaf toen de pestkop-
pen in de trein op weg
naar Groningen zijn kle-
ding onder de loep na-
men en onder meer stel-
den dat zijn broek van
kangoe roeleer was ge-
maakt. Hij knikte alleen
maar en was snel geac-
cepteerd. Zelfs zijn uitge-
sproken zuinigheid, die er
onder meer toe leidde dat
hij niet om geld wilde
kaarten, werd door de
medespelers aanvaard. 

Bij Feijenoord be-
leefde Jan Klaassens de
grootste successen uit zijn
loopbaan. Meteen al het
eerste seizoen ging het,

na een aarzelende start met onder meer een gelijkspel
tegen VVV, heel goed met de Rotterdammers. Ze eindig-
den op een met Ajax gedeelde eerste plaats in de eredi-
visie, zodat een beslissingswedstrijd uitkomst moest bie-
den. Die ging echter met liefst 5-1 verloren. Het seizoen
daarop liep van meet af aan beter en dat leverde de
ploeg na 21 jaar eindelijk weer eens een landskam-
pioenschap op: het zesde. De titel werd op zondag 28
mei 1961 in de eigen Kuip binnengehaald na een 2-1
winst op Rapid JC. Het kampioensteam bestond uit
Pieters Graafland, Kerkum, Veldhoen, Kreijermaat,
Walhout, Klaassens, Bennaers, Bouwmeester, Van der
Gijp, Schouten en Moulijn.

Klaassens mocht dus voor het eerst een lands-
kampioenschap meemaken. Na afloop van de wedstrijd
ging hij op de schouders van supporters en werd hij net
als zijn medespelers door de 60.000 toeschouwers toe-
gejuicht. Een rijtoer door de stad en een ontvangst op
het stadhuis completeerden het feest voor het kam-
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pioenschap, waaraan de
Venlonaar een grote bij-
drage had geleverd.
Feijenoord-voorzitter Kie-
boom drukte het zo uit:
“Jan Klaassens heeft ons
een pet met dubbeltjes
gekost, maar hij heeft een
hoge hoed met goudstuk-
ken opgeleverd voor ons
elftal.” Jans feestvreugde
werd nog eens verhoogd
doordat VVV als derde in
de eredivisie eindigde, de
hoogste positie die de
club ooit behaalde.

De in Rotterdam
enorm populaire Venlo-
naar - hij had in de stad
een eigen fanclub die
maan delijks een clubblad
uitbracht - kon het vol-
gende seizoen niet afma-
ken door de ernstige
kwet suur die hij opliep bij
het ongeluk op 2 maart
1962. Mede daardoor
zwoegde Feijenoord (voor
het seizoen versterkt met
onder anderen Hans Kraay,
waardoor de vier K’s in
het team speelden: Kraay,
Kreijermaat, Klaassens en
Kerkum) naar het eind van
de competitie. Volgens
het Vrije Volk had het
ongeluk van Jan twee ge-
volgen. Niet alleen werd
hij zelf node gemist, maar
door zijn absentie ver-
dween de eenheid uit de
ploeg. “De volgende reeks
wedstrijden streed Feije -
noord met verbrokkelde
linies, vechtend tegen zich
zelf, met steeds minder
zelfvertrouwen.” Maar uit-
eindelijk werd op 13 mei
de tweede landstitel op rij
binnengehaald. Opnieuw
was er feest en waren er
huldigingen. Bij die festivi-
teiten was ook de twee
weken eerder uit het
zieken huis ontslagen Jan
Klaassens. Het uitreiken

van de kampioensschaal
veranderde in een hulde-
be toon aan de Venlose
voetballer. De 64.000 toe-
schouwers scandeerden
plotseling allemaal: Klaas-
sens, ...Klaas-sens, ...Klaas
-sens. Hij moest naar het
ereterras komen, en ter-
wijl hij daar met de tranen
in de ogen stond, juichten
en applaudisseerden de
fans. Volgens het Rotter -
damsch Nieuwsblad was
hij misschien wel de
gelukkigste man in het
stadion.

De landskam-
pioenschappen van Feije-
noord hadden als prettig
gevolg dat de club voor
het eerst in haar bestaan
mee mocht doen aan het
Europa Cup I-toernooi.
Daarin was het even wen-
nen, want de eerste keer
kwamen de Rotterdam-
mers  niet echt ver. In de
voorronde schakelden ze
IFK Göteborg met gemak
uit, want in Zweden won-
nen ze met 3-0 en thuis
zelfs met 8-2. De volgende
opponent, het Engelse
Tottenham Hotspur, was
hen echter te machtig. In
De Kuip verloren ze met
3-1 en in Londen werd het
1-1. Het seizoen erna
duurde het Europa Cup-
avontuur een stuk langer,
al ging het in het begin
heel moeizaam. In de eer-
ste ronde was het Zwit-
serse Servette de tegen-
stander. Uit wonnen de
Rotterdammers met 3-1,
maar thuis gingen ze heel
onverwachts met dezelfde
cijfers onderuit, zodat een
beslissingswed strijd no-
dig was in Düsseldorf. Die
wist Feijenoord met 3-1 te
winnen. In de volgende
ronde was de Hongaarse
kampioen Vasas Boeda-

pest de tegenstander.
Weer waren drie duels
nodig om verder te ko-
men. Na een 1-1 gelijkspel
thuis en 2-2 uit, moest
een derde duel de beslis-
sing brengen. De wed-
strijd werd in Brussel
gespeeld, waardoor meer
dan 30.000 fans uit
Rotter dam er een thuisdu-

el van konden maken.
Feijenoord won met 1-0
en kwalificeerde zich voor
de kwartfinale. Daarin
moest het zich meten met
de Franse titelhouder
Stade de Reims, een roem-
ruchte club die het al twee
keer tot de Europacupfi-
nale had gebracht. Tot
ieders verras sing versloe-

Linkerpagina: Het team dat furore

maakte in het Europacupseizoen
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Staand v.l.n.r.: Kerkum, Klaassens,

Pieters-Graafland, Kreijermaat,

Kraaij en Veldhoen. Zittend v.l.n.r.:

Bergholtz, Bennaers, Van der Gijp,

Bouwmeester en Moulijn.

Huldiging na het kampioenschap

van Feijenoord in 1961. 

In actie voor de Rotterdammers.



gen de Rotterdam-mers
de Fran sen in Parijs met
0-1. Reden genoeg voor
een feestje in het Lido,
waarbij de spelers maar
wat graag met de Blue-
Bellgirls op de foto gin-
gen. Op eentje na dan:
Jan Klaassens. Hij weiger-
de omdat de meisjes erbij
liepen zoals ze geboren
waren en hij vond dat niet

kunnen. Het op deze spec-
taculaire wedstrijd vol-
gende gelijkspel, 1-1,  be-
tekende dat voor het eerst
in de nog korte geschiede-
nis van de Europa Cup een
Neder landse club in de
halve finale stond.  

Tegenstander in
de halve finale, die heel
voetbalminnend Neder-
land in euforie bracht,
werd Benfica met de toen
al legendarische Eusebio
in de gelederen. De Por-
tugezen hadden de twee
jaren ervoor de Europa
Cup gewonnen en wilden
deze kost wat kost behou-
den. Feijenoord startte
met een thuisduel, dat net
zo eindigde als het begon:
0-0. Hoewel de uitgangs-
positie voor Ben-fica beter
was, hadden heel veel

Rotterdamse fans hoop
op een goede afloop. Er
kwam daardoor een voor
die tijd ongekende volks-
verhuizing op gang rich-
ting Lissabon. De suppor-
ters reisden niet alleen per
vliegtuig maar ook per
boot naar Portugal. Op 5
mei 1963 vertrokken de
Groote Beer en de
Waterman met honder-

den supporters aan
boord. Die werden uitge-
zwaaid door honderddui-
zenden Nederlanders die
zich langs de Nieuwe
Waterweg hadden opge-
steld. 

De wedstrijd in
Lissabon op woensdag 8
mei 1963 werd echter een
teleurstelling voor de vier-
duizend Nederlanders in
het Estadio da Luz. Benfi-
ca won met 3-1, door
onder meer een omstre-
den handsdoelpunt van
Augusto. Hoe hard de Feije-
noorders ook werkten, ze
konden het niet winnen
van de Portugezen, die
dankzij hun grote Euro-
pese ervaring net iets
slimmer te werk gingen.
Jan Klaassens, zelf een van
de uitblinkers aan Rotter-

damse kant, gaf na afloop
dan ook ruiterlijk toe dat
Benfica beter had ge-
speeld. Uiteindelijk toon-
de iedereen zich er toch
tevreden over dat Feije-
noord zover was geko-
men. Een belangrijk aan-
deel daarin hadden de
vier K’s. Iets wat zeker
voor de Venlonaar heel
opmerkelijk was, want
een jaar eerder had nie-
mand iets gegeven voor
zijn kansen om ooit nog
te kunnen voetballen. Een
comeback op karakter.

Misschien mede
door de Europese inspan-
ningen ging het in de
vaderlandse competitie
minder goed met Feije-
noord. De club werd
slechts vierde, achter
kampioen PSV, Ajax en
Sparta. Ook het seizoen
erna, 1963-1964, kon de
club uit de Maasstad geen
potten breken en was
wederom een vierde
plaats de eindklassering.
Aan het eind van dat sei-
zoen besloot Jan Klaas-
sens terug te keren naar
zijn oude liefde VVV om
daar zijn loopbaan te
beëindigen. Hij had in vijf
seizoenen 202 wedstrij-
den voor Feijenoord ge-
speeld. Scoren deed hij
maar weinig, belangrijker
was echter het aantal
keren dat hij anderen in
staat stelde een doelpunt
te maken. Mannen als
Coen Moulijn en Rinus
Bennaers konden dankzij
hem uitgroeien tot schut-
ters van formaat. Hoe zeer
de Nederlandse voetbal-
wereld zijn werk op prijs
stelde, bleek in december
van dat jaar 1964. De
KNVB, die haar 75-jarig
bestaan vierde, maakte tij-
dens de receptie op zater-
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dag 12 decem ber bekend dat ze Jan Klaassens tot
bondsridder had benoemd.

AFSCHEID

De terugkeer van Jan Klaassens naar VVV maakte
zowel de speler als de club blij. De speler omdat hij

niet meer zo vaak naar Rotterdam hoefde te reizen
(“elke wedstrijd was voor mij een uitwedstrijd”) en hij
weer bij zijn oude, vertrouwde vereniging kon spelen en
de club omdat ze een voetballer van formaat in haar
gelederen kreeg die er mogelijk voor kon zorgen dat ze
een wat vooraanstaander rol in de eerste divisie kon
gaan spelen. De twee voorgaande seizoenen waren de
geelzwarten niet verder gekomen dan de veertiende
plaats, een positie die het ver wende Venlose voetbalpu-
bliek niet zo kon waarderen. Het transferbedrag dat VVV
voor Klaassens betaalde bedroeg 27.500 gulden, heel
wat minder dus dan de som die de Rotterdam mers vijf
jaar eerder moesten opbrengen.

Klaassens kon de verwachtingen niet waarma-
ken. Hoe goed hij ook zijn best deed en speelde, het
rondom hem verzamelde team ontbeerde kwaliteit om
bovenin de eerste divisie mee te draaien. In het eerste
seizoen na zijn terugkeer (1964-1965) ging VVV voort-
varend van start, maar kon het de goede prestaties niet
voortzetten. Meer dan een achtste plaats - wel beter dus
dan in het seizoen ervoor - zat er niet in. Het seizoen
erna beleefde Jan een primeur in zijn voetballoopbaan,
hij maakte voor het eerst een degradatie mee. Van de 28
gespeelde competi tiewedstrijden verloor VVV er liefst
negentien. Slechts vier werden gewonnen en vijf gelijk

gespeeld. Resultaat was een laatste plaats en degradatie
naar de tweede divisie. Dat seizoen bleef het bovendien
lange tijd onzeker of VVV als betaald voetbalclub kon
blijven bestaan. De schulden waren zo groot geworden,
dat een faillissement dreigde. Bovendien waren de
verhou dingen binnen de club ernstig verstoord.
Uiteindelijk slaagde de vereniging erin om te overle ven.

Dat alles betekende dat het in het seizoen
1966-1967 eigenlijk alleen maar beter kon gaan. Met
een team bestaande uit Frans Swinkels, Jan van ‘t Hek,
Jo Pepels, Sef Horsels, Leo Raats, André Orval, Jan

Klaassens, Jean Thans, Boy Nijholt, Frans Derix en Jan
Verbong probeerde VVV het verloren gegane terrein te
heroveren. Met succes, want toen Jan Klaassens op 7
mei 1967 zijn vijfhonderdste wedstrijd voor VVV speelde
(thuis tegen Wilhelmina uit Den Bosch) stond al bijna
vast dat de club zou promoveren. Met nog vijf wedstrij-
den voor de boeg stonden de Venlonaren tweede achter
Haarlem. Ze wisten die positie te behouden en promo-
veerden naar de eerste divisie. Het betekende opnieuw
een primeur voor Jan Klaassens. De speler die al bijna
alles had meegemaakt in zijn lange voetballoopbaan
was nog nooit gepromoveerd. Mooi dus, dat hij dit aan
het eind van zijn carrière nog mocht meemaken.

De promotie bracht hem aan het twijfelen over
voortzetting van zijn loopbaan. Door de promotie werd
er druk op hem uitgeoefend er nog een jaartje aan vast
te knopen. Zelf dacht hij erover om een kleine club in de
omstreken van Venlo te gaan trainen, hij had immers het
diploma oefenmeester D en C. En zijn vrouw zou graag
zien dat hij stopte, hij had toch al alles meegemaakt,
“wat wilde hij nog meer?” Dat vroegen ook diverse
sportjournalisten zich af. Ze stelden vast dat de bijna 36-
jarige slijtageverschijnselen begon te vertonen. “Zijn
actie-radius is beperkt geworden”, schreef de Gooi- en
Eemlander, na de door VVV met 0-2 gewonnen wed-
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Op 21 mei 1967 aan De Kraal in actie tegen HVC (2-2).



strijd tegen Hilversum
waarmee de promotie een
feit werd. Een wedstrijd
overigens waarin hij de
tweede goal maakte. “Hij
zoekt niet meer het heetst
van de strijd met de gre-
tigheid van de man die hij
vroeger was: de geboren
strijder, de onverzettelijke
volhouder. Want dat is hij

geweest. Nooit heeft er
een blijmoediger sjouwer
in het Nederlands Elftal,
noch in Feijenoord, ge-
opereerd dan deze siga-
renverkoper van de Ven-
lose Parade. Jan Klaassens
heeft in zijn tijd het
wereldrecord zwoegen
steeds opnieuw verbe-
terd, tot het zo scherp
stond, dat hij de boog
kon ontspannen. Hij zal
voorlopig niet van zijn
record worden beroofd.”

Klaassens koos
er uiteindelijk voor om te
stoppen, ook al bood VVV
hem nog een nieuw con-
tract aan. De Venlose club
deed er vervolgens alles
aan om hem een klinkend
afscheid te bezorgen. Wat
lag er meer voor de hand
dan een wedstrijd tussen
de eerste elftallen van de
beide clubs waarvoor hij
had gespeeld: VVV en
Feijenoord. Maar tot ver-
bazing van iedereen wei-
gerden de Rotterdam-
mers, waarvoor Jan toch
zoveel had betekend.
Manager Guus Brox liet
aan het Rotterdamsch
Nieuwsblad weten dat
zijn club voor niemand
een benefietwedstrijd
speelde. “Wij doen dat nu
eenmaal niet. Wij krijgen
jaarlijks tientallen uitnodi-
gingen om ergens te
komen spelen. Dan voor
dit, dan voor dat. We zeg-
gen ze allemaal af. We
moeten wel. Het is op het
ogenblik in ons keiharde
be-taalde voetbal onmo-
gelijk om aan liefdadig-
heid te doen.” PSV bleek
minder streng in de leer te
zijn. De Eindhovenaren
wilden graag komen en
zo werd de afscheidswed-
strijd vastgesteld op zater-
dag 29 juli 1967.
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Het afscheid was voor veel kranten andermaal
reden om in grote artikelen Jans voetballoop baan te
schetsen en zijn grote verdiensten te roemen. Ook togen
weer tal van journalisten naar Venlo voor een gesprek
met de bijna ex-VVV’er. In bijna alle interviews stelde hij
dat het een goed moment was om te stoppen, hij werd
tenslotte bijna 36 en VVV was terug in de eerste divisie.
Gevraagd naar de hoogtepunten in twintig jaar voetbal-
len memoreerde hij steevast de met 1-2 gewonnen inter-
land tegen Duitsland in 1956, de gewonnen bekerfinale
van VVV tegen ADO (4-1)  en de eveneens gewonnen
beslissingswedstrijd tegen Vasas Boedapest in het
Europacupseizoen 1962-1963. Van die laatste wedstrijd
stond hem vooral de massale steun van de naar Brussel
meegereisde fans bij. “Ik kreeg er kippevel van. Duidelijk
werd toen hoe belangrijk het is als er zo’n massaal
legioen achter je staat. Ze hebben ons naar de overwin-
ning toegeschreeuwd. Een heerlijke avond was dat”, zei
Jan verzaligd tegen A. Trouwhorst van de Sportkroniek.
Aan diezelfde verslaggever vertelde hij dat tijdens zijn
voetballoopbaan het tempo steeds hoger was geworden,
maar dat het voetbal er daardoor als kijkspel niet op
vooruit was gegaan. “Door de systemen, die meer op ver-
dedigen zijn gericht staan de spelers veel meer op een
kluitje dan voorheen. Met als gevolg, de mensen zijn
tegenwoordig toch al zo prikkelbaar, dat de kans dat
men op elkaars tenen gaat staan, veel groter is.
Nogmaals, de spelers staan tegen woordig direct in vuur
en vlam. En dan die vervelende aanmerkingen op de lei-
ding die je te horen krijgt. Daar hou ik niet van.” Dat laat-
ste was overduidelijk, want tijdens zijn negentien jaar als
actief voetballer had hij nog nooit een waarschuwing of
andere reprimande van de scheidsrechter gekregen. Hij
had nog steeds een blanco strafblad! Terwijl hij het
gevecht toch absoluut niet uit de weg ging.

Samen met al die verslaggevers terugkijkend,
vond Jan Klaassens maar één ding spijtig. Graag had hij
het interland-record van Puck van Heel - 64 maal in
Oranje - gebroken. Het was er helaas mede door zijn
ongeluk niet van gekomen. Maar verder had hij niets te
klagen: hij werd tweemaal kampioen van Nederland (met
Feijenoord), één keer bekerwinnaar (met VVV), speelde
57 interlands, deed mee in veertien Europacupwedstrij-
den en speelde in totaal 707 wedstrijden in de eerste
teams van VVV (505) en Feijenoord (202).

De afscheidswedstrijd op 29 juli 1967 trok vijf-
duizend toeschouwers. Voor de ontmoeting met PSV
begon moest Klaassens voor de eretribune verschijnen.
Hij werd vervolgens toege sproken door secretaris-pen-
ningmeester Burgwal van de KNVB, VVV-bestuurslid
Dusch en PSV-voorzitter Janssen de Ration. Uiteraard
waren er cadeaus en bloemen, onder anderen van zijn
vroegere Oranje-collega Abe Lenstra. Het echte afscheid
kwam enkele minuten na rust. Scheidsrechter Sjraar
Klaassens, een neef van de voetballer, legde de wedstrijd
stil en onder enorm applaus van de toeschouwers verliet

Jan huilend het veld. VVV’s erevoorzitter Jo van Daalen
greep de microfoon van de stadioninstallatie in De Kraal
en riep hem na: “Jan, bedankt voor alles...” Dat PSV niet
echt mee wilde werken aan het feest en VVV naar een 6-
0 neder laag speelde, was van minder belang. 

Na zijn afscheid werd de Venlonaar trainer van
de amateurclub Leunen die in de tweede klasse van de
afdeling Limburg speelde. Onder zijn leiding legde de
vereniging in de seizoenen 1967-1968, 1968-1969 en
1969-1970 beslag op respectievelijk de zesde, de derde
en de tweede plaats. Na die drie jaar hield hij het voor
gezien, omdat hij niet goed op de spelers kon over  bren-
gen wat hij wilde. Bovendien stoorde hij zich aan hun
mentaliteit, zo vertelde hij tegen Dagblad voor Noord-
Limburg-verslaggever Theo Vincken. Het waren natuur-
lijk niet allemaal zulke doorzetters als hij.

Voor de rest hield hij zich afzijdig van het voet-
balwereldje. Hij ging nog naar VVV kijken, maar dat was
het zo’n beetje. Interlands bezocht hij niet, het Feije-
noord-stadion meed hij na de weigering om voor hem
een afscheidswedstrijd te spelen en aan ontmoetingen
van oud-interna tionals had hij na een keer genoeg. “Ik
moet er niet aan denken om elke week bij elkaar te moe-
ten zitten in de gezamenlijke herinnering hoe mooi het
vroeger was, met élke keer de ouwe grappen. Wat koop
ik daarvoor?” zei hij tegen een journalist van het
Rotterdamsch Nieuws blad. En hij voegde eraan toe:
“Praten met mij betekent praten over mijn verleden en
daar leef ik niet meer mee.”

Voor het voetballen was een nieuwe sportlief-
de in de plaats gekomen: tennis. Ter gelegenheid van
zijn vijfhonderdste wedstrijd voor VVV had hij een rack-
et gekregen en daar was hij mee gaan oefenen. Het spel
kreeg hem snel in de greep. Volgens Venlonaren die met
hem hebben getennist, speelde hij het spel op dezelfde
manier waarop hij voetbal speelde, namelijk met een
enorme ijver en doorzettingsvermogen. Zijn technische
kwaliteiten waren beperkt, maar door zijn zwoegen wist
hij toch heel wat tennissers te verslaan. 

ONVERWACHTE DOOD

De dood van Jan Klaassens op zaterdag 12 februari
1983 tijdens een tenniswedstrijd in Baarlo kwam

geheel onverwachts. Hij had immers volgens iedereen
die hem kende een ijzeren conditie. Dat uitgerekend hij
een hartaanval zou krijgen, was onbestaanbaar. Toch
gebeurde het op die zaterdag net voor carnaval. Ook
zijn vrouw, dochter en verdere familie waren totaal
overrom peld door de tragische gebeurtenis. Zeker
omdat hij voordien eigenlijk nooit ziek was. Later bleek
dat hij door het keiharde werken tijdens zijn voetbal-
loopbaan een vergroot hart had gekregen. Dat was hem
nu op 51-jarige leeftijd fataal geworden. 

Venlo en voetbalminnend Nederland reageer-



den verslagen op het plot-
selinge overlijden van de
voetballer. Het Dagblad
voor Noord-Limburg kop-
te op maandag 14 febru-
ari: ‘Venlo ontviel ‘n voor-
beeldig voetballer’. De
krant liet oud-collega’s
reageren op zijn dood.
“Diep onder de indruk van
het gebeurde was Her-
man Teeuwen, die bijna
tien jaar met Jan Klaas-
sens in het eerste elftal

van FC VVV speelde. ‘Dit is
onvoorstelbaar’, aldus de
geschokte Teeuwen. ‘Dat
uitgerekend zoiets Jan
moet treffen, een jongen
die altijd zo voor de sport
heeft geleefd. Noem mij
één voetballer, die in zijn
actieve tijd zo consciënti-
eus met zijn vak bezig is
geweest. Een pure prof,
die altijd wilde presteren.
Daarvoor heeft hij zich
veel moeten ontzeggen.

Maar hij heeft ook veel
bereikt. Ik kan me uit de
beginperiode van zijn
interlandloopbaan herin-
neren, dat hij uren,
dagen, weken heeft
getraind op zijn passes.
Daar had men nogal wat
kritiek op. Die moesten
zuiver worden. Ik heb
toen wel ‘ns tegen hem
gezegd: ‘Jan als jij hon-
derd passes geeft en één
daarvan is onzuiver, dan
wrijven ze je dat nòg aan.
‘Dan probeer ik die ene
slechte bal niet te geven,
Herm’, zei hij dan. Dat
typeerde Jan Klaassens.
Een perfectionist, maar
beslist geen kniesoor. Hij
hield op tijd van een ple-
ziertje, deed ook mee,
maar was geen gangma-
ker. Dat lag niet in zijn
natuur. ‘n Geweldig sport-
man.’ Verslagenheid ook
bij Gerard Kerkum, de hui-
dige voorzitter van Feye-
noord en in Jan Klaassens’
Rotterdamse jaren ook
aanvoerder van het suc-
cesvolle Feyenoord-elftal.
Gerard Kerkum: ‘Jan
Klaassens, ‘n gouden vent.
Hij heeft Feyenoord mee
groot gemaakt. Hij voeg-
de iets toe aan ons voet-
bal. Met zijn komst kwa-
men ook de successen. Ik
heb nooit een fijnere
voetbalcollega meege-
maakt. Jan, de steunpi-
laar, die stond er altijd. En
als we na afloop van een
gewonnen wedstrijd ‘n
biertje pakten, dan bestel-
de Jan jus d’orange. Zo
kenden wij Jan. Levend
voor de voetballerij, gou-
deerlijk en bescheiden.
Het meest heb ik hem
bewonderd, toen hij na
dat zware auto-ongeluk
toch weer terug kwam. Ik
moet zeggen, mij per-
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soonlijk doet dit trieste nieuws van zijn overlijden wat.
Ja, ik ben er kapot van. Jan Klaassens was een stukje
Feyenoord’.” 

Zo stonden de kranten vol met reacties. Toch
bleek al snel dat meer dan vijftien jaar na zijn afscheid al
velen hem niet meer kenden. De spelers van het
Nederlands elftal, die op maandag 14 februari voor een
interland naar Spanje vertrokken, lazen het nieuws in de
dagbladen. René van der Gijp, toch de zoon van Jans
oude ploegmakker Cor, vroeg aan Ruud Gullit: “Heb jij
wel eens van Jan Klaassens gehoord?” Gullit antwoord-
de: “Ja, en van Katrijn ook.”

De begrafenis van de oud-voetballer vond op
donderdag 17 februari plaats. In de Sint-Marti nuskerk
werd een mis opgedragen, waarbij onder anderen oud-
ploeggenoten van VVV, Feijenoord en het Nederlands elf-
tal aanwezig waren, zoals Gijs Nass, Herman Teeuwen,
Jan Schatorjé, Ton van der Hurk, Frans Swinkels, Huub
Vercoulen, Jan Notermans, Coy Koopal en Rinie van
Woerden. In een herdenkingstoespraak roemde pater
Meijer de trouw en wils kracht van Jan Klaassens. Op de
begraafplaats voerde oud-Feijenoord-manager Guus
Brox, de man die geen afscheidswedstrijd toestond, het
woord. Hij sprak over de enorme inzet en het sportieve
spel van de voetballer en diens bescheidenheid als
mens. VVV-voorzitter Jeu Spreng ers noemde Jan
Klaassens “een voorbeeld voor de huidige generatie
voetballers”.

Op zijn doodsprentje stond de volgende tekst:
“Wij hebben JAN op het sportveld, in de zaak en in het
leven van alledag mogen ervaren als bescheiden en
sober, stipt, betrouwbaar en eerlijk, hartelijk en mee-
voelend en ietwat introvert, maar tegelijk ook als door-
tastend en vastberaden, volhoudend en onverzettelijk,
fair en doelgericht. Een man zonder franje en droosjes.
Een echte ‘sportman’ die zichzelf bleef ook na het
afscheid van een topcarrière als voetballer. Een mens die
hierdoor in stad en land ongewild ‘een begrip’ werd.”

Na de begrafenis was de zo geprezen voetbal-
ler snel vergeten. Jarenlang werd er niet of nauwelijks
meer over hem geschreven of gesproken. De enige tast-
bare herinnering was zijn winkeltje aan de Parade dat
vanaf zijn dood tot eind juli 1997 door Frank Peters
werd gerund. Daarna raakte het echter in de versukke-
ling en inmiddels staat het al jaren leeg. Pas halverwege
de jaren negentig kwam Klaassens opnieuw in de
belangstelling te staan. Nadat de KNVB in 1993 een ver-
gaderzaaltje van het sportcentrum in Zeist naar hem
noemde, eerde VVV zijn grote speler door vanaf het sei-
zoen 1996-1997 zijn portret op clubcards, briefpapier,
posters en dergelijke aan te brengen. Een posthume
hulde die tot op de dag van vandaag is gehand haafd. 

Na dat eerste eerbetoon kwam er meer. In
1998 verrees in de buurt van het Feijenoord-stadion een
nieuwe woonwijk, waarvan de straten vernoemd wer-
den naar beroemdheden uit de ge schiedenis van de

club. Een van die beroemdheden was Jan Klaassens.
Daarmee bleef Rotter dam Venlo net voor. De geboorte-
stad van de voetballer gaf in 1999 aan een straatje in
het plan Panhuismolen, tussen de Kaldenkerkerweg en
de Van Schelbergenstraat, de naam van Jan Klaassens.
Het uitkiezen van juist dat straatje, waaraan alleen gara-
ges en achterkanten van woningen liggen, getuigde
overigens van weinig respect. Zo eer je een man van
Jans formaat niet. Zijn echtgenote vindt terecht dat je
het vernoemen dan beter achterwege had kunnen laten. 

Rond de eeuwwisseling, toen veel mensen gin-

gen terugblikken en er Venlonaren van de eeuw werden
uitgeroepen en elftallen van de eeuw en overzichten van
de beste Limburgse sporters aller tijden moesten wor-
den samengesteld, was er opnieuw aandacht voor de
voetballer. Uiteraard kreeg hij samen met onder anderen
Gijs Nass, Mikan Jovanovic, John Roox, Ger van Ros-
malen, Herman Teeuwen en Stan Valckx een plaatsje in
de ‘VVV-selectie van de eeuw’. Tot Venlonaar van de
eeuw schopte hij het echter niet, die eer moest
Klaassens laten aan revue- en liedjesschrijver Frans
Boermans. Op de door Dagblad De Limburger samenge-
stelde ‘Top 50 Limburgse sporters aller tijden’, met wiel-
renner Peter Winnen als beste, behaalde hij een elfde
plek, achter mensen als Willy Brokamp (slechts zes inter-
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lands) en Willy Dullens
(vier keer in Oranje). Een
niet onomstreden klasse-
ring, die volgens een inge-
zonden briefschrijver te
wijten was aan de fixatie
op Zuid-Limburg van de
sportredactie van de
krant. Toch liet ook Henk
Spaan Brokamp en Dullens
voor Jan eindigen in zijn

Top 100 van de beste
Nederlandse voetballers
van de eeuw, en klasseer-
de zelfs Cor van der Hart
nog voor hem. Klaassens
kreeg de 68ste plaats toe-
bedeeld. Logisch dus dat
de Venlonaar het
Nederlands elftal van de
eeuw niet haalde, wel
werd hij door mede-
samensteller Johan Cruijff
zeer positief besproken:
“Een linkshalf op dit ni-
veau moet zowel tech-
nisch als positioneel heel
sterk zijn. Jan Klaassens is
voor veel mensen niet zo
heel erg bekend, maar
was op het middenveld
een echte controleur. Een
fysiek sterke speler, die
wist wat hij wel en niet
kon en beschikte over een
enorme rei kwijdte.” 

Zo bleven en blij-
ven de herinneringen aan

Jan Klaassens meestal ste-
ken in mooie woorden,
net als die van Cruijff.
Maar wordt het niet eens
tijd om indachtig de alou-
de Feijenoord-slogan ‘Geen
woorden, maar daden’
een echt monument op te
richten voor de beste voet-
baller die Venlo en Lim-
burg ooit hebben voortge-
bracht? Wat zou er dan
mooier zijn dan iets met
zijn kleine winkel aan de
Parade te doen? Wim
Moorman, van de vrien-
den van het Limburgs
Museum, heeft er ooit
voor gepleit om het win-
keltje in zijn geheel over te
plaatsen naar het muse-
um. Ik wil het graag
omdraaien. Maak van het
winkeltje een dependance
van het Lim burgs Mu-
seum, met daarin foto’s,
krantenknipsels en attri-
buten die een beeld geven
van de fantastische loop-
baan van Jan Klaassens.
Een museum dat dag en
nacht ‘open’ is, want als je
het een beetje goed aan-
pakt, zijn alle uitgestalde
spullen vanaf de straat te
zien en heb je niet eens
een suppoost nodig. Veel
hoeft een monument voor
Jan Klaassens dus niet te
kosten. Wie kopt de voor-
zet in?  

Belangrijkste bronnen:
- Archief Jan Klaassens. Het
archief, dat onder meer uit een
zeer omvangrijke knipselcollec-
tie bestaat, wordt bewaard door
zijn dochter Christine Bakker-
Klaassens. Zij was zo vriendelijk
mij inzage in het archief te ver-
schaffen.
- Brief H.P. Holboom aan Jan
Klaassens, d.d. 26 september
1960.
- Brief Hans Reisman en Henk
Trompetter aan Jan Klaassens,
d.d. 5 februari 1961.
- Brief V.V.V. aan Jan Klaassens,
d.d. 25 juni 1957.
- Dagblad voor Noord-Limburg,

jaargangen tussen 1948 en
1967.
- Gesprek met Christine Bakker-
Klaassens op 23 mei 2002.
- Gesprek met Theo Vincken,
oud-sportverslaggever Dagblad
voor Noord-Limburg en Dag -
blad De Limburger, 26 juni
2002. 
- Th.H.P.M Janssen - Zilveren bal.
In: Pronkstukken - Venlo, 650
jaar stad. Venlo, 1993. Blz. 267-
271.
- Bart in ‘t Hout - Rotterdam -
Voetbalstad nr. 1. Publishers
Wyt. Rotterdam, 1969.
- N.N. - Klaassens gewond na
botsing. In: Dagblad voor
Noord-Limburg, 5 maart 1962.
- N.N. - Jan Klaassens ondervindt
sympathie uit hele land. In:
Dagblad voor Noord-Lim burg,
22 maart 1962.
- N.N. - Jan Klaassens uit zieken-
huis, 28 april 1962.
- Piet Ocks e.a. - Feyenoord 75
jaar 1908-1983. Uitgave
Rotterdams Nieuwsblad.
Rotterdam, 1983.
- Wessel Oudewortel - 75 jaar
KNVB. Speciale uitgave van
Theodorus Niemeyer N.V. Gro -
ningen, 1964.
- Henk Spaan - De Top 100. De
beste Nederlandse voetballers
van deze eeuw. Amsterdam,
1998.
- Jan D. Swart - De zwoeger met
het opgebonden haar. In: PSV
Voetbal, maart 1991.
- Matty Verkamman & Evert
Vermeer - Om ‘t Spel en de
Knikkers, 40 jaar Betaald
Voetbal in Nederland. Uitgave
KNVB Windroos-Thomas Rap.
Amsterdam, 1994.
- Matty Verkamman - Jan
Klaassens (1931-1983). In: Chris
van Nijnatten e.a. - Relikwieën
van Oranje 1940-1964.
Amsterdam, 1998. Blz. 124-136.
- Theo Vincken en Baer Diddens
- ...Dan wordt een goal gebo-
ren. Uitgeverij Dagblad voor
Noord-Limburg. Venlo, 1994.
- Theo Vincken - Van Gijs tot
Mikan. Uitgeverij Dagblad voor
Noord-Limburg. Venlo, 1980. 

26 BUUN 

Op donderdag 16 februari 1983

werd Jan naar zijn laatste rust-

plaats op het Venlose kerkhof

gebracht.
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en bijzonder gebruik van baksteen en dakpannen
is een van de opvallende kenmerken van de
Amsterdamse School, een richting in de bouw-

kunst die zoals de naam al aangeeft tussen 1912 en 1930
vooral door in de hoofdstad gevestigde en werkende
architecten werd aangehangen. De vormgeving van de
Amsterdamse School wordt verder gekenmerkt door
golvende gevels en opvallende decoraties, soms met
siersmeedwerk, hout-glasschilder- en beeldhouwwerk.
Deze expressionistische vormgeving maakte echter niet
alleen school in Amsterdam. Het is opmerkelijk dat
men overal in Nederland huizen en gebouwen met de
kenmerken van de Amsterdamse School kan aantreffen.
Ook in Venlo werd tussen de twee wereldoorlogen een
aantal gebouwen in Amsterdamse Schoolstijl ontwor-
pen door Venlose architecten. In de Gids Architectuur in
Noord-en Midden-Limburg 1900-2000 staat een korte
beschrijving met afbeeldingen hiervan opgenomen. Het
zijn villa’s en stadswoningen die vooral in opdracht van
particulieren werden gebouwd. Maar ook grote
publieksgebouwen die de gemeentelijke overheid
bouwde en waarvan het voormalige politiebureau in de
Lohofstraat (1927) een typisch voorbeeld is. Veel van de
gebouwen staan in de Rosariumbuurt. Dit is niet ver-
wonderlijk omdat het een voor die tijd modern steden-
bouwkundig plan betreft. De relatie tussen architectuur
en stedenbouw, een essentieel kenmerk van de
Amsterdamse School, is in deze Rosariumbuurt terug te
vinden. De vormgeving van de Venlose variant is ech-
ter soberder en strakker dan die van de oorspronkelijke
uitbundige decoratieve en plastische architectuur in

DE AMSTERDAMSE SCHOOL 
IN VENLO

DOOR MARIET VERBERKT

EDe entree van de hoofdingang loopt door in een torenach-

tig geveldeel met hardstenen ornamenten en smeedijzeren

vlag-genstok en wordt geflankeerd door twee bakstenen

pilasters, bekroond met hardstenen bolornamenten. Tussen

de pilasters zijn glas-in-lood vensters die in horizontale-

en verticale richting zijn onderbroken door hardstenen

lateien.

Het voormalige politiebureau (1927).



Linkerpagina:  Het voormalige politiebureau uit 1927 na verbouwing in

1985.

Woningbouwcomplex aan het Spaarndammerplantsoen te Amsterdam

(1917-1921).  Architect M. de Klerk.  “Arbeiderspaleizen” in baksteenor-

namentiek en plastische gevelwanden.  Monumentale hoekpartijen, toren-

achtige bouwsels en versierde daklijsten zijn typische kenmerken van de

Amsterdamse School. Dit gebouw is het oorspronkelijke postkantoortje van

architect Michel de Klerk in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam.

Golvende langgerekte bakstenen gevels.
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Amsterdam. Ook worden hier geen grote volkswoning-
bouwcomplexen gerealiseerd zoals in Plan Zuid van
Berlage en in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam,
maar geschiedt de uitvoering op kleinere schaal. Een
voorbeeld in Venlo is het Dr. Poelsplein (1929), een
arbeidersbuurt met een tuindorpachtig karakter. Het
meest opmerkelijke van de Amsterdamse School is een
breed maatschappelijk, economisch en politiek draag-
vlak. De Amsterdamse architecten en de kunstenaars,
die verenigd waren in de kunstenaarsvereniging
Architectura et Amicitia voelden zich verwant met de
idealen van het socialisme wat leidde tot een hecht
samenwerkingsverband tussen de socialisten in het
gemeentebestuur (o.l.v. wethouder Wibaut) en de archi-
tecten van de Amsterdamse School. In Limburg werd de
relatie Amsterdamse School en het socialisme daarente-
gen als een groot gevaar gezien. Door de Bisschoppelij-
ke Bouwcommissie van Roermond werd het werk van
de Amsterdamse Schoolarchitecten Wielders en Boosten
als socialistisch, links en antikatholiek beschouwd. Het
is dus vreemd dat deze bouwstijl in het conservatief
rooms-katholieke en anti-socialistische Venlo zoveel
navolging kreeg. De vraag waarop dit artikel antwoord
probeert te geven is daarom: langs welke kwam de
bouwstijl van de de Amsterdamse School in Venlo
terecht? En welke rol speelden overheid, opdrachtge-
vers en architecten in dit proces. Een tweede vraag is
hoe de vormgeving van de oorspronkelijke Amster-
damse Schoolstijl er in de zogenaamde Venlose variant
uitzag. Maar eerst wat meer over de kunstzinnige en
politieke achtergronden van de Amsterdamse School.

BOUWKUNST AMSTERDAMSE SCHOOL 
Het ontstaan van de Amsterdamse School was een reac-
tie op de bouwstijl van H.P. Berlage (1856-1934). Zijn
bouwwerken zijn te kennen aan het rationeel gebruik
van de ruimte en een zuiver gebruik van bouwmateria-
len als baksteen en natuursteen zonder pleisterlagen.
Decoraties werden alleen toegepast om vormen en con-
structies te accentueren. Daardoor zagen zijn bouwwer-
ken er strak en zakelijk uit. Een voorbeeld is het
Beursgebouw aan het Damrak te Amsterdam.
Voor de belangrijkste representanten van de
Amsterdamse School, J.M. van der Mey (1878-1949), P.L.
Kramer (1881-1961) en M. de Klerk (1884-1923), was niet
de constructie maar de uiterlijke vorm allesbepalend.
Hun expressieve vormgeving omvatte bovendien het
totale bouwwerk, niet alleen de architectuur maar ook
de hele inrichting. Zo ontstond, met architectuur als
basis, een samenwerking tussen verschillende kunstdis-
ciplines, die leidde tot een zogenaamd ‘Gesamtkunst-
werk’. Zo’n totaalkunstwerk kon een pand omvatten,
maar ook een woonblok of zelfs een heel bestemmings-
plan. Woonblokken werden samen met straten, pleinen,
bruggen en straatmeubilair als één samenhangend ste-
denbouwkundig geheel ontworpen.
De naam ‘Amsterdamse School’ werd voor het eerst
gebruikt door J. Gratema in een feestbundel ter gelegen-
heid van de zestigste verjaardag van Berlage: “de moder-
ne Amsterdamse School met zijn expressionisme, met
zijn romantiek, met zijn fantasie…”. Voor de architecten
was niet de functie en constructie het belangrijkste voor
de vormgeving van een gebouw, maar de persoonlijke

expressie. Zij streefden een emotionele manier van uit-
drukken na die zoals gezegd een reactie was op de zake-
lijke stijl van Berlage. Ze zochten bewust naar decoratie-
ve vormen en dat had consequenties voor de constructie
en het materiaalgebruik. De Klerk en de zijnen stelden
het uiterlijk van de woning voorop. Bij diverse bouw-
werken uitte zich dat in monumentale hoekpartijen,
torenachtige bouwsels en versierde daklijsten. Ook
‘boetseerden’ zij golvende langgerekte bakstenen gevels
met soms frivole elementen en kleuraccenten. De ven-
sters van panden in Amsterdamse Schoolstijl waren
meestal breed en horizontaal met een roedenverdeling,
vandaar de naam ‘laddervensters’. De bovenlichten
werden vaak in glas-in-lood uitgevoerd. Vensters kwa-
men evenals portieken en trappenhuizen in allerlei
bouwkundige variaties voor, ook in parabool- en trape-
ziumvormen. Heel typerend was het origineel materi-
aalgebruik: bakstenen in allerlei kleuren en maten en in
ongewone metselverbanden, zowel in horizontale als in
verticale richting. Een pannendakbedekking kon over
de daklijst doorlopen zodat de pannen tegen de gevel
leken te zijn geplakt. In sommige bouwprojecten werd
een eigen typografie toegepast.
De Amsterdamse School kreeg natuurlijk ook kritiek. Zo
zou ze wel aandacht besteden aan de gevelarchitectuur
maar niet aan de plattegronden van de woningen. Ook
de ramen werden te hoog geplaatst, waardoor de bewo-
ners niet goed naar buiten konden kijken. Recent onder-
zoek bij renovatiewerkzaamheden weerlegt deze kritiek
grotendeels.

DE KUNSTZINNIGE GRONDSLAGEN
De nieuwe bouwstijl stond natuurlijk niet op zich, maar
sloot aan bij de internationale architectuurstromingen
van de eerste decennia van de twintigste eeuw. In die
jaren uitten in heel Europa kunstenaars zich meer per-
soonlijk. Dit expressionisme kwam op vele manieren
naar buiten. In de bouwkunst bijvoorbeeld door de Art
Nouveau in België en Frankrijk en door de Jugendstil in
Duitsland en Oostenrijk. In Nederland was er niet alleen
de Amsterdamse School maar ook het Nieuwe Bouwen
en De Stijl. De Amsterdamse School ondervond vooral
invloed van het Duitse expressionisme, dat een bijzon-
dere relatie had met de kunstenaarsvereniging Die
Brücke in Dresden en het Bauhaus dat o.l.v. Gropius
streefde naar het samengaan van architectuur, sculptuur
en schilderkunst in het zogenaamde ‘Gesamtkunst-
werk’. En hoewel ze zich afzetten tegen Berlage, was
ook hij een inspiratiebron voor de architecten van de
nieuwe bouwrichting. Ze deelden zijn liefde voor bak-
steen. En over ambachtelijkheid en samenwerking van
kunstenaars (Gesamtkunstwerk) waren zij het met
Berlage eens. Eveneens zagen zij het verband tussen
architectuur en stedenbouw, tussen architectuur en
volkswoningbouw. Het verschil tussen de architecten
van de Amsterdamse School en Berlage lag in wezen in
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de interpretatie van architectuur. Maar in tegenstelling
tot Berlage zagen de Amsterdammers architectuur niet
als construeren, maar als boetseren. Architect W.
Kromhout (1864-1940) was de voorloper van het indivi-
dualisme van de Amsterdamse School met het roman-
tisch gevoel, het organische, de variatie en de beweging.
Een voorbeeld is het American Hotel in Amsterdam.
Muurvlakken worden hier onderbroken door een veel-
heid van motieven en allerlei vormen. Kromhout
gebruikte niet alleen baksteen maar ook andere steen-
soorten met kleurcontrasten, vaak glanzend geglazuurd
en gemetseld in decoratieve patronen die de gevel meer
het aanzien geven van een kleed dan van een construc-
tie.
Bovendien deden de architecten van de Amsterdamse
School ideeën over esthetiek op bij de theosofische en
anarchistische beweging (o.a. Kramer) en waren er
invloeden vanuit Oosterse, Egyptische en Assyrische
kunst. Door de reizen van De Klerk naar Scandinavische
landen waren er ook van die kant herkenbare invloeden.
Op het bureau van Eduard Cuypers (neef van P.J.H.
Cuypers) in Amsterdam kregen de jonge architecten
volop de kans om met ontwerpen te experimenteren. 

WENDINGEN
Het blad Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren
dat tussen 1918 en 1932 verscheen, was een  initiatief van
het kunstenaarsgenootschap Architectura et Amicitia.
De redactie was in handen van architect H.T. Wijdeveld
(1885-1985) die nauwe contacten onderhield met de
internationale kunstenaarsbeweging. De oorspronkelijk
uit Roermond afkomstige vormentheoreticus J.L.M.
Lauweriks (1864-1932) had als redactielid veel invloed
op vormgeving en inhoud van het blad. Wendingen ver-
zorgde themanummers over het werk van de Duitse
architecten  Mendelsohn en Flinterlin, de Amerikaan F.
Lloyd Wright, van Berlage en Michel de Klerk. Ofschoon
het blad de spreekbuis van de Amsterdamse School
genoemd werd was er ook aandacht voor het werk van
de architecten van de Stijlgroep Oud en Doesborg.
Wijdeveld zelf streefde ernaar om een synthese tot stand
te brengen tussen de verschillende moderne bouwstijlen.
Hij zag het expressionisme niet als een einddoel, maar
als een stap in de verdere ontwikkeling van de kunsten
en de architectuur.

DE RELATIE MET HET SOCIALISME
De architecten van de Amsterdamse School ontwierpen
zowel prestigieuze gebouwen (het Scheepvaarthuis in
Amsterdam) als villa’s en stadswoningen. Maar de fraai-
ste voorbeelden van de bouwstijl zijn te vinden in de
grootschalig aangepakte volkswoningbouw in Plan-
Zuid en de Spaarndammerbuurt in Amsterdam; com-
plexen die laten zien dat ook voor arbeiderswoningen
naast goede kwaliteit het artistieke ontwerp belangrijk is
en die thans  monumenten zijn van de internationale

bouwkunst. Opdrachtgevers waren hier socialistische
woningbouwverenigingen en de ‘arbeiderspaleizen’
werden het paradepaardje van de socialistische arbei-
dersbeweging en de sociaal-democraten in het Amster-
damse gemeentebestuur. De sociaal-democraten
beschouwden de erbarmelijke woonomstandigheden
van het grootste deel van de bevolking in de negentien-
de eeuw (in 1899 woonde 50 procent van de bevolking in
een één- of  tweekamerwoning) als een van de voor-
naamste tekortkomingen van de burgerlijke maatschap-
pij en maakten verbetering daarvan tot een van hun pro-
grammapunten. Bovendien zaten er elementen van
volksopvoeding in het socialistische bouwprogramma.
Zo kwamen er géén kerken en cafés in de nieuwe wijken,
wél een leeszaal/bibliotheek en vergaderruimten. Het
beleid van F.M. Wibaut (1859-1936), die de grote inspira-
tor was achter de krachtige aanpak van de volkswoning-
bouw, was gebaseerd op de ideeën van de Engelse
Fabian Society. Deze beweging benadrukte niet zozeer
de klassenstrijd maar streefde naar maatschappelijke
hervormingen die gedragen werden door alle geledin-
gen van de samenleving. In het bijzonder op het lokale
niveau achtte zij de verwezenlijking daarvan mogelijk.
Vandaar dat Wibaut in Amsterdam actief bleef. De soci-
aal-democraten hadden niet alleen een zware stem in het
gemeentebestuur maar bekleedden ook belangrijke pos-
ten in gemeentelijke diensten zoals bouw- en woning-
toezicht en de woningdienst. De architecten van de
Amsterdamse School werden op alle beleidsterreinen
ingezet. Van der Mey werd aangesteld als bouwkundig
adviseur van de gemeente, Kramer was samen met de
beeldhouwer Hildo Krop ontwerper van bruggen en
straatmeubilair en De Klerk kreeg opdrachten voor het
ontwerpen van woningbouwcomplexen. Wibaut zei
over hen: “Zij bouwen cultuurobjecten voor toekomstige
generaties”.

DE WONINGWET (1901)
Dat de socialisten hun bouwidealen konden realiseren
kwam mede door de invoering van de Woningwet
(1901). Daardoor kwam er niet alleen rijksgeld beschik-
baar voor het bouwen van goede woningen, maar kwa-
men er ook kwaliteitseisen. Die eisen werden vastgelegd
in bouwverordeningen en waren alleen maar uit te voe-
ren door architecten bij de bouw te betrekken. Om toe te
zien op de kwaliteit van de vormgeving kwamen er
schoonheidscommissies. Met het verplicht stellen van
bestemmingsplannen konden er grote stadsuitbreidin-
gen ontstaan zoals die in Plan-Zuid en Spaarndammer-
buurt in Amsterdam. Een Venlo’s voorbeeld van zo’n
nieuw bestemmingsplan is in die tijd de Rosariumbuurt.
Bij het honderdjarige bestaan van de Woningwet in 2001
reikte Rijksbouwmeester Jo Coenen (bekend ontwerper
van de Venlose Maasboulevard en de Céramique-wijk in
Maasstricht) de Woningbouwprijs van de Twintigste
Eeuw uit aan het woningbouwcomplex P.L. Takstraat te

Amsterdam-Zuid. Het is een complex van de socialisti-
sche woningvereniging De Dageraad dat werd ontwor-
pen door de Amsterdamse Schoolarchitecten De Klerk
en Kramer (1919-1922). Naar aanleiding van de prijsuit-
reiking zegt Jo Coenen (De Volkskrant 16 jan.2001) het te
betreuren dat de uitbundige detaillering en versiering
van huizen niet meer in de mode is en vraagt hij meer
aandacht voor vakmanschap.

DE VENLOSE VARIANT 
In Venlo kwam de Amsterdamse Schoolstijl in een totaal
andere cultuur-politieke context tot ontwikkeling. Hier
was geen sprake van socialistische gemeentepolitiek en
er was ook geen bloeiende kunstenaarsvereniging. Een
belangrijke rol bij de navolging vervulden hier de bouw-
kundige opleidingen van de Maatschappij tot Bevor-
dering van de Bouwkunst (MIJ) en de Bond van
Nederlandse Architecten (BNA), waaraan architecten
van de Amsterdamse School les gaven, zoals Gratema en
Van der Mey. Bij hen volgden de Venlose architecten
Rijven en Flink hun beroepsopleiding tot Teekenaar en
Bouwkundig Opzichter. Daarnaast waren er de architec-
tenbureaus waar veel geëxperimenteerd werd en waar-
van veel beïnvloeding uitging. Jules Kayser werkte
enkele jaren op een Amsterdams architectenbureau. Op
die manier brachten de architecten hun kennis en erva-
ring mee naar Venlo. Verder vonden publicaties in bla-
den als Wendingen en het Bouwkundig Weekblad  hun
weg. Ook speelde de invloed van de Rijksgebouwen-
dienst een rol, net als het personeelsbeleid van de
gemeente Venlo die goed geschoolde mensen aantrok
voor de eigen bouwdiensten en prima adviseurs en des-
kundigen betrok bij nieuwe stedenbouwkundige projec-
ten als het plan Rosarium. 
De bouwstijl van de Amsterdamse School die overal
navolging vond in het land, kende plaatselijke varian-
ten, in het algemeen versoberd en zakelijker dan de
Amsterdamse bouwwerken. Deze versobering was
mede het gevolg van de toenemende invloed van het
Nieuwe Bouwen, dat ook in Venlo leidde tot een men-
ging van het baksteenexpressionisme van de Amster-
damse School en de strakke bouwstijl van De Stijl en het
Functionalisme. Deze menging van moderne stijlen is
vooral bij het hierna beschreven Venloos politiebureau
duidelijk herkenbaar. 
Niet alleen de vormgeving maar ook de uitvoering van
de bouwwerken veranderde van karakter. In Venlo ont-
stonden kleinschalige bouwprojecten en betrof het veel-
al opdrachten voor particuliere woningen of opdrachten
van de (gemeentelijke)overheid zoals de gemeentespaar-
bank en het reeds genoemde politiebureau. 
Alhoewel de Venlose bestuurders het socialisme verfoei-
den en het sociaal-culturele klimaat op z’n minst conser-
vatief genoemd mag worden, waren er aan het begin van
de 20e eeuw vernieuwingen en ‘progressieve’ krachten
aan het werk die de toegang tot moderne architectuur en

EEN ÉCHTE DE KLERK IN VENLO

Bij zijn afscheid als burgemeester kreeg

Van Rijn een watermonumentje ten

geschenke, een fontein in graniet, uitge-

voerd door beeldhouwer Hildo Krop naar

ontwerp van de bekende Amsterdamse

Schoolarchitect Michel de Klerk. Met dit

watermonument, dat een plaats kreeg in

de vijver van het Wilhelminapark,

beschikt Venlo dus over een échte De

Klerk, een origineel Amsterdamse

Schoolontwerp. In het Nederlands

Architectuur Instituut (NAi) vond ik in het

De Klerk-archief de oorspronkelijke teke-

ning van het monumentje mét parasols,

gedateerd mei 1921. Met recht kan bij dit

bijzondere afscheidscadeau de vraag

gesteld worden welke contacten er

bestonden tussen de top van de gemeen-

te Venlo en de prominenten van de

Amsterdamse School.

Watermonumentje in graniet vanbeeldhouwer Hildo Krop, in de vijver

van het Wilhelminapark te Venlo (1921). Het ontwerp is van

Amsterdamse Schoolarchitect Michel de Klerk. Het oorspronkelijke ont-

werp bevindt zich in hetNederlands Architectuur Instituut te Rotterdam.
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stedenbouw als vanzelfsprekend maakte. Een van die
krachten was burgemeester Van Rijn.

BURGEMEESTER VAN RIJN ’AANJAGER’ VAN NIEUW
BELEID
Aan het begin van de 20e eeuw was er in Venlo een groei
waar te nemen op het gebied van industrialisatie, tuin-
bouw, handel en transport. Het aantal inwoners nam toe
van 20.000 in 1915 naar 27.600 in 1938. Dankzij een inno-
vatief klimaat en de beleidsinstrumenten van de over-
heid (woningwet) konden er ook hier vernieuwingen
plaatsvinden op architectonisch en stedenbouwkundig
vlak. Bovendien leverden de landelijke kunstenaarsver-
eniging Architectura et Amicitia en de Maatschappij tot
Bevordering van de Bouwkunst de gemeente gratis ad-
viezen voor inrichting en bebouwing van nieuwe woon-
wijken, met name voor het plan Rosarium. Problemen
die er waren op het gebied van gezondheidszorg en
volkshuisvesting werden onder leiding van burgemees-
ter Van Rijn voortvarend aangepakt.
H.B.J.van Rijn, van 1900-1920 burgemeester van Venlo,
werd ook wel de pionier van de sociale hygiëne
genoemd. Deze, uit Rotterdam afkomstige apotheker,
kan als ‘aanjager’ worden gezien van veel nieuwe ont-
wikkelingen. Als gemeenteraadslid en  wethouder toon-
de hij grote belangstelling voor volkshuisvesting en
stadsuitbreiding. Dankzij zijn inspanningen werd al in
1903 de Bouwverordening ingesteld en hiermee was
Venlo de eerste gemeente in Nederland die uitvoering
gaf aan de Woningwet (1901). Onder zijn leiding werd
een Gemeentelijke Gezondheidscommissie ingesteld die
als taak had woningen te keuren en eventueel onbe-
woonbaar te verklaren. Van Rijn presenteerde op per-
soonlijke titel een, in samenwerking met  Schoenmakers
(destijds directeur/architect van de Dienst Gemeente-
werken) gemaakt ontwerp voor het uitbreidingsplan op
het voormalige kazerneterrein (het latere Rosarium). Zijn
totaal-ontwerp vertoonde veel overeenkomst met
Manhattan in New York met hoogbouw en lange avenu-
es, waarbij volgens Van Rijn sloop van de historische
bouwwerken Arsenaal en Minderbroederskerk noodza-
kelijk was. Het plan baarde veel opzien en wekte veront-
waardiging. Voor Van Rijn mocht de moker worden toe-

gepast, maar voor de gemeenteraad, de wethouders en
de Nieuwe Venlose Courant overschreed hij hiermee alle
grenzen. Zij wilden geen kaalslag en ook geen bouw-
blokken, maar een parkachtige wijk met behoud van de
historische bouwwerken. Door zijn voortvarende en
soms autocratische optreden raakte Van Rijn veelvuldig
in conflict met de gemeenteraad, maar landelijk stond hij
goed aangeschreven.

NIEUWE STADSBEELDEN
De stedenbouwkundige vernieuwingen  waren in Venlo
reeds eerder ingeleid door de twee grootste Nederlandse
architecten, H.P. Berlage (1856-1934) en P.J.H. Cuypers
(1827-1921). Berlage leverde het ontwerp voor concertge-
bouw De Prins van Oranje aan de Kaldenkerweg (1908).
Cuypers was bekend van zijn restauraties van de St.
Martinuskerk en het stadhuis. Zijn laatste kerkontwerp
was de O.L.Vrouwekerk (1914). In navolging van Cuy-
pers werd in de eerste uitbreidingsgebieden vooral in
neostijlen gebouwd. Aan de singels op de buitenrand
van de voormalige vestingmuren en in de Parkstraat,
Spoorstraat en aan de Goltziusstraat verschenen statige
herenhuizen in neogotiek en neorenaissance. 
Als reactie op de neostijlen vertoonden de werken van
de Venlose architecten Henri Seelen en Pierre Rassaerts

Metropole, hoek Noord-Binnensingel/Straelseweg 1-13 (1903). Architect P.

Rassaerts.  Hoekbebouwing in Art-nouveau met een scala van stijlkenmerken,

symbolische voorstellingen en geometrische figuren, zowel per gevel als in rijke

variatie in het ensemble. Voorbeeld van de invloed van de Frans-Belgische

moderne architectuur.

De American Petroleum Compagnie bouwde in 1933 aan de Keulse Poort in

Venlo een modernistisch “ servicestation”. Voorbeeld van het Nieuwe Bouwen.

Volgens plan van architect Jeanne Dekkers werd het in zijn oorspronkelijke

staat teruggebracht en geïntegreerd  in het nieuwe Limburgs Museum.

De Nedinscofabriek. Een Bauhausontwerp van de Duitse architect Hans

Schlag uitgevoerd in beton, staal en glas.

in het begin van de 20e eeuw invloeden vanuit België,
Frankrijk en Duitsland, Jugendstil en art-nouveau. Zij
zouden de premodernen van Venlo genoemd kunnen
worden. Van de neostijlen werd het ambachtelijke over-
genomen. Belangrijke kenmerken waren de sierlijk
gebogen lijnen, geïnspireerd door de natuur, en het
gebruik van gekleurde en geglazuurde bakstenen. De
architectuur werd gecombineerd met diverse vormen
van toegepaste kunst: beeldhouwwerk, smeed-, tegel-
werk en glas-in-lood. De architect streefde hier naar een
‘Gesamtkunstwerk’. Voorbeelden van Rassaerts zijn
Villa Flora in het Wilhelminapark en het Metropole-
complex,  Straelseweg 1 t/m 13 uit 1903. Van Seelen ver-
tonen de woonhuizen Martinusstraat 66 en Spoorstraat
40 de speelse vormentaal van de art-nouveau.
In de oude straten van de binnenstad verschenen moder-
ne winkelpanden, zoals het warenhuis van V&D, een
monumentaal gebouw in art-décostijl van Oscar Leeuw.
Jules Kayser en Henri Rijven ontwierpen moderne win-
kelpanden als die van Truyen en Bervoets in expressio-
nistische stijl. Piet Leusen voorzag het City-theater, de
oudste bioscoop van Nederland, van een modern uitge-
voerde voorgevel. Een woonhuis van Piet Leusen werd
in functionalistische stijl gebouwd aan de Hertog
Reinoudsingel 156. Volgens de huidige bewoners, de
architecten Pieters en Kleinjans, is de invloed van Dudok
hier opmerkelijk. Moderne architectuur werd ook zicht-
baar in de industriële sector. De Nedinscofabriek van de
Duitse architect Hans Schlag was een Bauhausontwerp
dat werd uitgevoerd in beton, staal en glas. Aan de
Keulse Poort bouwde de American Petroleum Com-
pagny in 1933 een modernistisch benzinepompstation,
dat onlangs werd gerestaureerd en dat door architect
Jeanne Dekkers bij het Limburgs Museum werd betrok-
ken. 

DE OPDRACHTGEVERS  
Het Rosarium werd een voorbeeld van een nieuw ste-
denbouwkundig plan waarin nadruk werd gelegd op
esthetische aspecten. De realisatie van het ontwerp van
de Arnhemse stedenbouwkundige Schaap leverde een
karakteristieke, sfeervolle buurt vanwege de vernieu-
wende en gevarieerde stedelijke architectuur met veel
kenmerken van de Amsterdamse Schoolstijl. Zoals
gezegd is er een duidelijke relatie tussen architectuur en
stedelijke omgeving. In tegenstelling tot de besloten
bebouwing van de binnenstad is hier sprake van een
open structuur. Ter vergroting van de ruimtewerking en
de lichtinval zijn op verschillende plaatsen in de straten
open hoeken en openingen aangegeven voor de bebou-
wing. Op de plattegrond zijn ook verspringende rooilij-
nen te zien. De monumentale gebouwen de St.
Martinuskerk, de Minderbroederskerk en het Arsenaal
bleven behouden en zijn van alle kanten zichtbaar. Er is
royaal openbaar groen aanwezig door de aangelegde
Rozentuin.

Boven: Rosarium, modern stedenbouwkundig plan met open structuur.

De bebouwing is gevarieerd en stedelijk.

Verenigingsgebouw St. Jan, hoek Keullerstraat/Van Cleefstraat (1927).

Architect Jules Kayser. Hoekpand met een donkergekleurde onderbouw

waarvan alle onderdelen van gevel en daken, ramen en luifels in dienst

staan van de totaal compositie. Belangrijke kenmerken van de

Amsterdamse School zijn het

verticaal in de gevel doorlopen-

de pannendak, de gebogen

gevellijn, het beeldhouwwerk

en de belettering in reliëfsteen.

Daarnaast zijn er

Stijlkenmerken zoals de hori-

zontale lijnvoering tussen de

verschillende etages en het

gebruik van gestraald beton.

Gemeentespaarbank,

Prinsenhofstraat 1-3, deel van

het ensemble van Jules Kayser.

Opvalllend is het frisse rood-

bruin van de baksteen, de oran-

je dakpannen en de dikke witte

kozijnen. 
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DE OVERHEID BOUWDE MET ALLURE
De grote bouwwerken die door de overheid in en rond-
om de Rosariumbuurt werden gerealiseerd waren, de
brandweerkazerne (1918) in de Lohofstraat, de Vak-
school St. Anna (1922) in de Pr. Beatrixstraat (toen
Belletablestraat geheten), het Verenigingsgebouw Huize
St. Jan (1927) op de hoek Keullerstraat-Van Cleefstraat en
de Gemeentespaarbank (1929) in de Prinsenhofstraat. Al
deze werken zijn van Jules Kayser en de vormgeving kan
gekarakteriseerd worden als het zakelijk expressionisme
van de Amsterdamse School. Deze typering geldt in
hoge mate voor het ‘ensemble’ dat wordt gevormd door
de Gemeentespaarbank met de stadsvilla’s die zijn gele-
gen aan de Prinses Beatrixstraat 18 en Lohofstraat 17. De
Gids Architectuur Noord- en Midden-Limburg schrijft hier-
over: “De expressieve vormgeving van de drie zeer
onderscheiden bouwwerken en de krachtige compositie
levert een markant ensemble op dat opvalt door het fris-
se roodbruin van de baksteen, de oranje dakpannen en
de dikke witte kozijnen.”
Naast de brandweerkazerne aan de Lohofstraat ver-
scheen in 1927, eveneens in opdracht van de gemeente,
het markante politiebureau. 

DE ROL VAN DE GEMEENTERAAD
De raad die vanaf 1917 op basis van politieke fracties
was samengesteld had nauwelijks oog voor esthetische
schoonheid van architectuur en zij werd in haar behou-
dende opvattingen stevig gesteund door de Nieuwe
Venlosche Courant. De overwegend katholieke fracties
traineerden al te voortvarende plannen. Zij lagen dwars
bij het ontwerp voor het Rosarium, wilden niet weten
van een Schoonheidscommissie en evenmin van een
Arbitragecommissie bij de beoordeling van de bouw-
plannen in het Rosarium. Hun pleidooi voor ‘eenvoudi-
ge’ woningen sloot aan bij het traditionalisme van de
Delftse School, een richting in de bouwkunst van het
interbellum die aansloot bij de katholieke moraal en die
vanaf de jaren dertig volop werd toegepast in Venlo. 
De SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) in
Venlo was de enige partij die werkte met een politiek
gemeenteprogramma, opgesteld door Wibaut e.a. en
vastgesteld op het SDAP-congres in Arnhem in 1919. In
dit programma werden, buiten de bouw van voldoende,
goede en betaalbare arbeiderswoningen, de vormge-
vingsprincipes van de Amsterdamse School van belang
geacht. Dit laatste nu kwam in de Venlose politiek nau-
welijks aan bod. De aandacht was volledig gericht op de
praktische verwezenlijking van de bouw van voldoende
woningen. De SDAP-fractie werd daarin krachtig
gesteund door de fractie van de R.K. Werkliedenvereni-
ging die daartoe een eigen woningbouwvereniging Onze
Woning oprichtte. Het uit SDAP-kring ontstane initiatief
voor een coöperatieve Woningbouwvereniging Samen-
werking werd door de gemeente Venlo niet toegelaten
omdat Samenwerking werkte op basis van algemene

SDAP-statuten. De fractie van de SDAP werd op meer-
dere fronten aan de kant gezet. Zo werd de SDAP
geweerd uit het hulpcomité bij de watersnoodramp in
1926. 

HET (VOORMALIGE) POLITIEBUREAU 
Gezien de afwijzende houding van de gemeenteraad ten
aanzien van esthetische vormgeving is het des te opmer-
kelijker dat de plannen voor de bouw van het politiebu-
reau niet alleen werden gesteund, maar dat de raadsle-
den zelfs enthousiast waren voor het ontwerp waarvan
ze vonden dat het de omgeving meer aanzien gaf. Er
werd zelfs gesproken over “eenvoudig doch  sierlijke
gebouw”. Zowel door ligging als verschijningsvorm
trekt het gebouw nog steeds de aandacht. Gesitueerd
nabij het architectonisch ‘ensemble’ van Kayser
(Gemeentespaarbank en de twee stadsvilla’s gebouwd in
Amsterdamse Schoolstijl) vormt het een van de mooiste
stedenbouwkundige plekken van de stad.
Het politiebureau dat van 1927 tot 1983 als hoofdbureau
van de gemeentepolitie functioneerde was een ontwerp
van bureau gemeentewerken, dat wil zeggen van archi-
tect A.J. Flink die in dienst was bij gemeentewerken als
Teekenaar en Bouwkundig opzichter, in samenwerking
met ingenieursbureau Huydts te ’s-Gravenhage voor de
betonconstructie. Na de opening van het gebouw in 1928
werd Flink bevorderd tot adjunct-directeur van gemeen-
tewerken, wat als een beloning voor zijn meesterwerk
gezien mag worden. De bouw werd uitgevoerd door de
toen 28-jarige aannemer Frans Mans die tijdens de crisis-
jaren ook in gemeentedienst kwam. Net als in Amster-
dam werden ook in Venlo artistieke en vakbekwame
mensen bij het eigen gemeentelijke bouwbeleid betrok-
ken. Flink hanteerde hoge kwaliteits- en strenge materi-
aaleisen wat later bij Frans Mans de uitspraak uitlokte
dat het politiebureau “het sterkste gebouw van Venlo is”.
Om de kosten van de bouw te drukken (f 69.600) werden
er twee bovenwoningen in gevestigd. Het jaarlijks huur-
bedrag per woning bedroeg f 280,-.
Met de vormgeving in wigvorm en twee vleugels, de
riante verticale entree en plat dak lijkt  het gebouw op
het woningbouwcomplex van architect Jan Frederik
Staal uit 1925, gelegen in de Franklinstraat in
Amsterdam-West. Ook het politiebureau is een bakste-
nen gebouw, met verspringingen in de gevels en gemet-
seld in Vlaams verband (afwisseling metselwerk strek en
kop). Brede horizontale lateien van hardsteen lopen
boven en beneden de vensters. In de eerste twee etages
zijn rechthoekige vensters met een roedenverdeling in de
bovenlichten. In de derde etage zijn driehoekige vensters
die met hardstenen blokken zijn geaccentueerd en die
jammer genoeg bij de renovatie in 1985 gedeeltelijk zijn
vervangen. Vergelijkbare vormgeving van driehoekige
vensters is te zien in het woningbouwcomplex uit 1923
van de Amsterdamse Schoolarchitect Jan Boterenbrood
in de Rijnstraat in Amsterdam-Zuid.

Het entreegedeelte van de hoofdingang loopt door in
een torenachtig geveldeel met hardstenen ornamenten
en smeedijzeren vlaggenstok en wordt geflankeerd door
twee bakstenen pilasters, bekroond met hardstenen bol-
ornamenten (ook wel de bollen van Flink genoemd). De
prachtig gedecoreerde zij-ingang in de Lohofstraat is bij
de verbouwing dichtgemetseld. Gespaard gebleven is
het hardstenen bas-reliëf met het wapen van Venlo en de
stichtingsdatum van het gebouw (1927). De inrichting
van de centrale hal is authentiek gebleven. In de ronde
gevelwand, uitgevoerd in bruin-groengekleurde gegla-
zuurde bakstenen, bevindt zich de houten trap. Er is een
donkergekleurde tegelvloer. 

GESAMTKUNSTWERK
Het politiebureau is een voorbeeld van een ‘Gesamt-
kunstwerk’. Een samengaan van architectuur met beel-
dende kunsten. Boven de ingangen bevinden zich glas-
in-loodvensters en aan de gevels gebeeldhouwde kop-
pen. De koppen lijken op het werk van de Duitse beeld-
houwer Frans Metzner wiens werk door Hildo Krop is
nagevolgd bij het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Of
Hildo Krop, die het watermonumentje in het Wilhel-
minapark maakte, ook de beeldhouwer was van de kop-
pen van het politiebureau  blijft een vraag. In elk geval
was hij bekend in Venlo. Ook de ontwerper en maker
van de glas-in-loodramen is onbekend. We herkennen in
deze vensters niet de grillige organische vormen van de
Amsterdamse Schoolstijl. Ze lijken meer op de geome-
trische abtracte vormgeving van De Stijl, op het werk
van de kunstenaar Vilmos Huszàr. 
In Monumenten in Venlo en Blerick (1993) staat het politie-
bureau omschreven als “een in Amsterdamse School uit-
gevoerd bakstenen gebouw met toepassing van betone-
lementen van De Stijl”. Dat het verder kenmerken
draagt van een ‘Gesamtkunstwerk’ en van de strakke
gevelopbouw van Berlage geeft aan dat het niet de ‘zui-
vere’ Amsterdamse Schoolstijl representeert maar een
menging is van moderne bouwstijlen. Het kan dus een
Venlose variant van de Amsterdamse School genoemd
worden. Het gebouw past in ontwikkeling van de archi-
tectuur vanuit het expressionisme naar de synthese van
moderne bouwstijlen zoals Wijdeveld dat voor ogen
had.

DR. POELSPLEIN; ‘ARBEIDERSWONINGEN EN BETERE
WONINGEN’
Opdrachtgever voor dit complex was de woningbouw-
vereniging van de katholieke arbeidersbeweging Onze
Woning. De opdracht werd echter centraal uitgevoerd
door de overkoepelende organisatie Ons Limburg van
Mgr. Poels uit Heerlen, die de Limburgse architect A.
Knipschild voor het ontwerp aantrok. Het werd een
kleinschalig complex van 69 arbeiderswoningen en 25
‘betere’ woningen. Het destijds pittoreske karakter van
de buurt past meer bij de ideeën over vormgeving van

Woningbouwcomplex Dr. Poelsplein (1929).  Architect A. Knipschild.

De trapsgewijze schakeling van woningen met een steil Hollands zadeldak

geeft een villa-achtig beeld aan deze arbeiderswijk. Het is een typisch

‘Venlose’ variant van de “arbeiderspaleizen” van de Amsterdamse School.

De inrichting van de buurt en de verdere bebouwing in Traditionele stijl

van de Delftse School past bij de vormgeving van tuindorpen.

Politiebureau Lohofstraat. De centrale hal heeft een authentiek trappenhuis

dat in  de ronde gevelwand aan de binnenplaats van het gebouw uitmondt.

Het vroegere pand Bervoets van

architect Jules Kayser in

Expressionistische stijl.
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tuindorpen. Bij de entree vanaf de Kaldenkerkerweg en
op de hoeken van het Dr. Poelsplein met de tussenstra-
ten ziet men een trapsgewijze schakering van woningen
met een steil Hollands zadeldak die een villa-achtig
beeld scheppen,  waarbij aan de woonomgeving veel
aandacht is besteed (plantsoen en decoratieve tuinaf-
scheidingen). Deze vormgeving gaf uitdrukking aan het
ideaal dat ook voor arbeiders in hoge kwaliteit gebouwd
moest worden. Het is niet toevallig dat deze mooie hoek-
woningen, waarvan de vormgeving verwantschap ver-
toont met de architectuur van de Amsterdamse School in
Venlo, bedoeld waren als ‘de betere’woningen voor amb-
tenaren.
Buiten Onze Woning bouwden enkele andere woning-
bouwcorporaties (arbeiders)woningen eveneens de ge-
meente en enkele bedrijven als Pope en Nedinsco dit
deden in eigen beheer. Onze Woning bleef echter het
enige initiatief vanuit de arbeidersbeweging.

PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS
Particuliere opdrachtgevers kwamen vooral uit de kring
van de nieuwe elite: de industriëlen en de rijke kooplie-
den. Economische voorspoed en optimisme gaven ruim-
te aan nieuwe ideeën en woonvormen. De Amsterdamse
School werd als modeverschijnsel nagevolgd. Er ver-
schenen prachtige stedelijke villa’s van de architecten
Andriessen, Kayser, Wielders en Leusen in het Wilhel-
minapark, aan de Herungerweg, de Hamburgersingel
(Deken van Oppensingel), Burg. Van Rijnsingel en de
Hertog Reinoudsingel, (zie overzicht Gids..) Net als bij
de overheidsgebouwen werden in de villabouw de
vormgevingsprincipes van de Amsterdamse School het
beste tot uitdrukking gebracht. De architecten kregen
hier de vrije hand en zij maakten prachtige ontwerpen.
De stadswoningen in het Rosarium waren bestemd voor
de middenklasse. Door het verlenen van hypothecaire
voorschotten (mogelijk door de Woningwet) werd het
bouwen in het Rosarium aantrekkelijk gemaakt. Er kwa-
men allerlei type woningen, zowel vrijstaande stadsvil-
la’s als dubbele woonhuizen, hoekhuizen of een hele
straatwand zoals architect Rijven die schiep in de
Goltziusstraat nrs. 4-20. De veelzijdige toepassing van
elementen als loggia’s, balkons en torenkamers geven

het speelse en esthetische uitgangspunt van het Plan
Schaap goed weer. Alhoewel er in de Rosariumbuurt
veel verschillende architecten werkten, werd er samen-
hang in de architectuur gevonden in de toepassing van
dezelfde materialen, met name het gebruik van bak-
steen, dakpannen en gestraalde betonelementen, in een
zelfde vormgeving. Die vormgeving toonde overeen-
komsten met de Amsterdamse Schoolstijl, maar was in
de meeste gevallen een combinatie met andere moderne
stijlen. De Venlose variant dus.

D E  A R C H I T E C T E N

In Buun 2000 schreef  J. Grubben een artikel over het
werk van zijn vader architect Jacq. L. Grubben. 
Jacq. Grubben behoorde in het interbellum tot de Venlose
architecten die nieuwe vormen van bouwkunde beoe-
fende en die hiertoe ook was opgeleid en beïnvloed door
nieuwe stromingen uit binnen- en buitenland.
Andere architecten die met hun werken het stadsbeeld
van Venlo in modernistische zin veranderden waren
Jules Kayser, Hendrik Rijven, Adriaan Flink en Piet
Leusen. Het waren allen goed geschoolde architecten
met een veelzijdige beroepsvorming in de moderne
architectuur, die zij genoten op bureaus in Amsterdam
en in het buitenland. Hun artistiek talent was in vergelij-
king met de Amsterdamse Schoolarchitecten minder vir-
tuoos, maar hun omgeving in Venlo was dan ook minder
inspirerend en uitdagend, zowel op artistiek als op poli-
tiek gebied. Bovendien werden hier geen grootschalige
opdrachten gegeven op het niveau van de volkswoning-
bouwcomplexen in Amsterdam. Met hun vakmanschap
kwamen de Venlose architecten echter tot grote presta-
ties. Zij vertolkten op bijzondere wijze de wensen van
hun opdrachtgevers en gaven zowel de overheid als de
vaak kapitaalkrachtige particuliere opdrachtgevers pre-
cies wat ze wilden: stijlvolle moderne gebouwen /hui-
zen. Zij waren immers de representanten van de nieuwe
tijd! Het was dan ook niet toevallig dat genoemde archi-
tecten veel opdrachten kregen in het nieuwe steden-
bouwkundige plan Rosarium. Welke kunstzinnige en

maatschappelijke denkbeelden zij erop na hielden blijft
een vraag, omdat hun archieven helaas zijn verdwenen.
Hun werk spreekt echter voor zichzelf. Er kan veel uit
worden afgeleid. 

Jules Kayser (1879-1963)
Kayser was een veelzijdig architect die in Venlo en in
Limburg veel aanzien genoot. Daarnaast vervulde hij
diverse functies in maatschappelijk en politieke geledin-
gen. Zo was hij lid van de Limburgse Schoonheidscom-
missie en van de R.K. raadsfractie van de hogere stan-
den in de Venlose gemeenteraad. Kayser was afkomstig
uit een vooraanstaand architectenmilieu en studeerde
aan de Technische Hogeschool te Delft voor Bouwkun-
dig Ingenieur. 
R. Veelders, medewerker monumentenzorg gemeente
Venlo, onderscheidt een drietal perioden in het werk
van Jules Kayser. In de eerste van 1913-1925 bevatte zijn
werk zowel plastische elementen van de Amsterdamse
School (zoals golvingen in gevelopbouw) als het organi-
sche (natuurgetrouwe vormgeving) van de Jugendstil.
Voorbeelden uit deze periode zijn  pand Bervoets (1919),
de H. Hartkerk (1921), St. Thomascollege (1922) en vil-
la’s aan de Burg. Van Rijnsingel nr.20 t/m 25 (1920-
1923). In de periode 1925-1935 - die wel Kaysers sterkste
periode wordt genoemd - roept zijn werk zowel associa-
ties op met het rationele van De Stijl (gebruik van sterk
horizontale elementen als doorlopende banden en verti-
cale elementen als schoorstenen) als met het meer
expressieve van de Amsterdamse School (bijvoorbeeld
gebogen baksteenvormen). Enkele voorbeelden uit deze
periode zijn het hiervoor genoemde ‘ensemble’
(Gemeentespaarbank met de twee stadsvilla’s) (1926-
1929), Huize St. Jan (1927), herstellingsoord Mutsaers-
oord (1929) en het juvenaat van de paters Augustijnen
(Valuascollege) (1929). Hij gebruikte volop moderne
materialen en constructies. Over zijn bouwstijl schrijft
H.P.R. Rosenberg in Katholiek Bouwblad, (jrg. 31. nr.2
jan.1964, 26-33): “Zijn architectuur is minder romantisch
dan de Amsterdamse School en veeleer gericht op het
monumentale, dat hij bereikt door een grote rijzigheid
en strakke, sobere lijnen”. In de laatste periode vanaf
1935 wordt de invloed van de Delftse School groter en
kunnen Kaysers ontwerpen als tradioneel worden
omschreven; dit is vooral bij zijn opdrachten voor volks-
woningbouw te zien.

Hendrik C.P. Rijven (1884-1965) en Adriaan J. Flink
(1886-1944) 
De architecten Rijven en Flink volgden de bouwkundige
opleiding bij de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst (MIJ die in 1919 fuseerde met de Bond voor
Nederlandse Architecten BNA). Rijven trad in 1910 als
Teekenaar en Bouwkundig opzichter in functie bij de

Boven: (Voormalige) Duitse School, Julianastraat (1929). Architect Jacq.

Grubben. Het gebouw is een mix in vormgeving. Het is hoekig, kubistisch

en symmetrisch en laat veel betonelementen zien wat typische kenmerken

zijn van De Stijl en het Nieuwe Bouwen. Kenmerken van de Amsterdamse

School zijn de verspringingen in de straatgevel en de inpassing van het

gebouw in straatwand en omgeving.

Woonhuis aan de Hamburgersingel (thans Deken van Oppensingel 21)

(1932). Architect P. Leusen. Woning in een villa-achtige vormgeving met

ronde erker, balkon en een hoge strakke schoorsteen. De ingang is diepgele-

gen met in de hal paraboolvormige vensters. Het bouwjaar 1932 is in sier-

hardsteen aangebracht. De invloed van de Amsterdamse School is hier dui-

delijk zichtbaar.

Linkerpagina: Gebeeldhouwde koppen aan gevelzijde Lohofstraat. Maker

en ontwerper zijn (nog) onbekend.  Vgl. ontwerp beeldhouwwerk voor het

Scheepvaarthuis van Michel de Klerk (1912).
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dienst gemeentewerken. Na enkele jaren vestigde hij
zich als zelfstandig architect en werd bij gemeentewer-
ken opgevolgd door Flink. 
Het werk van Rijven is zeer omvangrijk en divers van
vormgeving. Hij bouwde zowel volkswoningen, als win-
kel- en bedrijfspanden. In het interbellum bouwde hij in
het nieuwe Rosarium tientallen woningen voor particu-
liere opdrachtgevers. De rij woningen aan de Goltzius-
straat (1915) toont op bijzondere wijze zijn vakmanschap
én zijn kunstzinnigheid. H. Tilmanns zegt hierover in
Monumenten in Venlo en Blerick (1993) p.52: “Met vaar-
digheid toont hij zich de pragmaticus door een rij defti-
ge huizen hun eigen identiteit te geven in een harmoni-
eus geheel. Alle middelen van daken en hoektorens,
erkers, balkons en loggia’s worden gebruikt om door
inspringen en uitbouwen de woonhuizen deel te doen
nemen aan de straat”. Net als bij Kayser vertoonden zijn
bouwwerken na 1920 meer glooiende vormen uit de
natuur en het landschap, om in de jaren dertig weer
strakker en soberder te worden. Bij de in de Tweede
Wereldoorlog verwoeste R.K. Leeszaal (1927) op de hoek
Nassaustraat/Keullerstraat kwam de invloed van het
modernisme duidelijk tot uitdrukking. De ingangspartij
van dit gebouw leek op de hoofdingang van het voor-
malige politiebureau van architect Flink.
Flink volgde Rijven op als Bouwkundig opzichter en
Teekenaar bij gemeentewerken. In zijn geboortestad
Middelburg had hij een veelzijdige beroepsvorming
genoten in de moderne architectuur bij de fa. Goethals
(architect en aannemer). Zijn belangrijkste ontwerp is het
hiervoor beschreven politiebureau aan de Lohofstraat.
Constructie en degelijk materiaalgebruik zijn er de reden
van dat het gebouw in 1985 aan een tweede leven kon
beginnen als wooncomplex. Dank zij de inspanningen
van de woningstichting Venlo-Blerick  en van architect
Kleinjans is het gebouw voor Venlo en de architectuur-
geschiedenis bewaard gebleven. Alhoewel enige aanpas-
singen aan de karakteristieke gevel onvermijdelijk
waren, is het te betreuren dat essentiële delen zijn mis-
vormd. Dit geldt zowel de ingang aan de Lohof-straat-
zijde die is dichtgemetseld als het vervangen van enkele
van de unieke driehoekvensters in de bovenste etage.
Flink bleef tot aan zijn dood, tijdens het bombardement
op Venlo op de dertiende oktober 1944, in overheids-
dienst. Buiten de bouw van het politiebureau is van zijn
andere werken weinig bekend. Door een publikatie in
het blad Klei, tijdschrift gewijd aan de belangen van de
klei-industrie (juni 1926) is bekend geworden dat de pas-
torie van de Nederlandse Hervormde gemeente, gelegen
op de hoek mgr. Boermansstraat/Julianastraat het ont-
werp is van Flink. Ook het woningcomplex nrs. 108-120
aan de Hertog Reinoudsingel is van zijn hand evenals
diverse bouwwerken op het terrein van de nutsvoorzie-
ningen.

Piet Leusen (1905-1971)
Een ander opmerkelijk artistiek architect uit het interbel-
lum was Piet Leusen. Hij volgde een opleiding aan de
bouwacademie in Tilburg. Piet Leusen was een veelzij-
dig architect die in verschillende moderne stijlen bouw-
de. Zijn stadsvilla’s aan de Deken van Oppensingel 21 en
37 (1932) en de hoekpanden gelegen aan de Deken van
Oppensingel/Herungerstraat (1939) zijn zeer fraaie
voorbeelden van typisch jaren dertig villabouw met de
late kenmerken van de Amsterdamse School. Kenmer-
ken van het Nieuwe Bouwen en de Stijl zijn te zien bij het
Citytheater en het woonhuis aan de Hertog
Reinoudsingel 156 dat ook, zoals eerder opgemerkt, wel
aan Dudok wordt toegeschreven. In de publicatie
Monumenten in Venlo en Blerick (1993) wordt, evenmin
als aan Flink, nauwelijks aandacht besteed aan deze bij-
zonder creatieve architect van wie niet alleen een groot
aantal bouwwerken in de gemeente Venlo maar in heel
Noord-Limburg te zien is. Een vroegere medewerker
karakteriseert hem als een harde werker, een bevlogen
en artistiek meester die regelmatig in de clinch lag met
schoonheidscommissies die zijn werk vaak te gedurfd
vonden: “Elke maandagmorgen als wij het kantoor aan
de Tegelseweg binnenkwamen lagen daar stapels nieu-
we schetsen die hij in het weekend had geproduceerd;
het was prachtwerk, deze man was een artiest”. Helaas
is dat alles verloren gegaan, want ook zijn archief is niet
bewaard gebleven.

TOT SLOT
De bouwwerken die in Venlo in Amsterdamse Schoolstijl
zijn gebouwd manifesteren nog steeds welvaart en
schoonheid. Zij zijn een visitekaartje voor de stad. Het is
een herinnering aan een hoopvolle, uitdagende tijd. Wat
in Amsterdam in het begin van de 20e eeuw een voor-
beeld was van socialistische bouwpolitiek, kreeg in
Venlo los van dit politieke idealisme navolging bij over-
heid, architecten en opdrachtgevers en vormde een

belangrijke bijdrage aan de stedenbouwkundige en
architectonische vernieuwing van de stad.
De bouwstijl werd hier niet toegepast in grootschalige
volkshuisvestingcomplexen zoals in Amsterdam, maar
vooral in overheidsgebouwen en particuliere opdrachten
die overwegend in het nieuwe stedebouwkundige plan
Rosarium tot stand kwamen. Een van de riantste bouw-
werken werd het politiebureau dat hier summier is
beschreven als een voorbeeld van de Venlose variant van
de Amsterdamse Schoolstijl. Naast een rijke verzameling
van stijlkenmerken ontleend aan de Amsterdamse
School, vertoont het gebouw evenzeer de strakke sym-
metrie van Berlage en zijn er decoratie-stijlkenmerken
van De Stijl. 
De Venlose variant moet niet beperkt architectonisch
opgevat worden, maar ruim, als weerslag van een maat-
schappelijk en politiek klimaat in het interbellum in
Venlo. De rol van burgemeester Van Rijn, en bij de bouw-
onderneming betrokken gemeentelijke instellingen
maken dat hard. Net zoals de besluiten van de gemeen-
teraad rond de planontwikkeling van de Rosariumbuurt. 

Bronvermelding:

Verberkt, M., De Amsterdamse School in Venlo. Onderzoek naar het sociale en

politieke draagvlak van de architectuur van de Amsterdamse School in het

interbellum. Doctoraalscriptie Algemene Cultuurwetenschappen Open

Universiteit Nederland (Venlo, maart 2002) en de in deze scriptie vermelde

bronnen, literatuur en illustraties.

Ter inzage bij het Gemeente Archief Venlo.

Linkerpagina: Woonhuis in functionalistische stijl van architect Piet

Leusen. Hertog Reinoudsingel 156.

Boven: Serie woningontwerpen als doorgaande straatwand aan de

Goltziusstraat (1915). Architect H. Rijven. Door portieken, loggia’s, bal-

kons, torentjes en een variatie aan topgevels wordt de individualiteit van

de afzonderlijke woningen benadrukt en een eenheid gevormd als straat-

wand.

Nutsgebouwtje in Amsterdamse Schoolstijl van architect Adriaan Flink

aan de Hertog Reinoudsingel.

DE AMSTERDAMSE SCHOOL 
IN VENLO
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D E NEDERLANDSCHE BANK WILDE HET VERDWIJNEN

VAN HET NEDERLANDS GELD BIJ DE INVOERING VAN

DE EURO NIET ZONDER MEER VOORBIJ LATEN GAAN. DE

VENLOSE BEELDEND KUNSTENAAR FONS SCHOBBERS (1947)

WERD DE OPDRACHT VERSTREKT OM BEELDEN TE MAKEN

VAN IN DE SHREDDER VERSNIPPERDE NEDERLANDSE BANK-

BILJETTEN. BLAUWE VAN HET TIENTJE, RODE VAN HET

BRIEFJE VAN VIJFENTWINTIG, GELE VAN HET VIJFTIG-

JE, BRUINE VAN DE SNIP, PAARSE VAN DE VUUR-

TOREN EN GROENE VAN HET DUIZENDJE.

INMIDDELS ZIJN DE ZES BEELDEN KLAAR. HET

LAATSTE IS IN DE HERFST VAN 2002 OVERGE-

DRAGEN AAN DE NEDERLANDSCHE BANK IN

AMSTERDAM, WAAR ZE STAAN OPGESTELD IN HET

STRENG BEVEILIGDE GEBOUW.

HOE BELANGRIJK WAS DIE OPDRACHT VOOR JOU, FONS?

”Het was de eerste keer dat de Nederlandsche Bank
een opdracht verstrekte aan een kunstenaar.
Aangezien ik kies voor de kunst, geen concessies doe
aan mijn tijd, dus ook leef van mijn werk, zijn zulke
opdrachten natuurlijk belangrijk. Ook om de eer om
opgenomen te zijn binnen de collectie van de
Nederlandsche bank. Mijn leeftijd speelt ook een rol.
Toen ik dertig was, wilde ik bewijzen dat ik kon maken
wat ik wilde maken. Beelden uit hout, van ijzer, van
marmer, noem maar op.
Bij dit project was het zo dat absoluut niemand
anders dat kon. Daar was ik van overtuigd. Met deze
zes beelden heb ik iets van mezelf laten zien qua
kracht. Nu ben ik op een punt dat ik kan zeggen: de
kunst om iets te maken heb ik im Griff. Mijn beelden
staan er en daar doet de tijd dan iets mee. De tijd leert
of kunst kracht geeft, of die kracht er kan zijn en of
die kracht blijvend is. Van mijn beelden kan vervol-
gens een vonk overspringen op anderen, een kracht
die een beeld van me kan overdragen.”

JE NOEMT DAT “URGE” IN JE BOEK EN IN JE EXPOSITIE.
“URGE” ALS NOODZAAK OF ALS DRANG?

”Het is hetzelfde als met seks. Waar dat vandaan
komt, die Trieb om te leven en om dat leven door te
geven, dat is URGE. Dat is de drijvende kracht in mijn
werk. Het is het gevoel dat het de moeite waard is dat
je er bent. Dat je iets doorgeeft. Het is niet van belang
in welke hoedanigheid je bent. Als je het maar door-
geeft. Met die energie, die ook seksueel van aard is,
doe ik de dingen die ik doe. Ik doe iets met mijn kunst
waarvan ik weleens denk: dat moet toch eigenlijk
iedereen kunnen. Maar het is voor mij ook een kwes-
tie van discipline. Je moet er zeven dagen in de week

Door Koen Eykhout
Foto’s 
Zebra Fotostudio’s, Lé Giesen

Beelden van versnipperde bankbiljetten 

(tien, vijfentwintig en vijftig guldenbiljet).
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waarin ze dingen met elkaar delen, dat had je niet,
want je was er niet. Dat vormt je natuurlijk tot een
duidelijk individueel iemand. Mijn vader zei altijd: als
je in de goot ligt, jongen, de enige die je eruit kan
halen ben je zelf.”

”Wat ik altijd sterk gevoeld heb was een idee van ‘het
komt wel’. Dat was er al toen ik zes was. Ik wist al
vroeg dat ik iets mee te delen had. En ik ben nog
steeds overtuigd van mezelf. Dat individualisme
maakt het voor anderen natuurlijk niet altijd even
makkelijk om met me om te gaan. Ik zeg bij wijze van
spreken dagenlang weinig of niks als ik met een beeld
bezig ben. Je loopt dan soms tegen je eigen grenzen
aan. Iets lukt niet direct. In die periode ben je min-
der aanspreekbaar.”

”Dat ik de energie uit mijn eigen lijf haal, mag
niet betekenen dat ik in zelfgenoegzaamheid
verval. Je komt je eigen rottigheid tegen.
Soms is het een gefriemel en getrut, dat
hou je niet voor mogelijk. Maar je moet
eruit komen. En dat lukt ook.
Toen ik in Italië werkte, in de mar-
mergroeven, zeiden al die jon-
gens daar dat je zo niet
met marmer kon
werken als ik
wilde werken.
Dan ging de
steen kapot. En
die ging ook
kapot. Maar
met de volgende
steen lukte het
wel. Dat is voor
mij interessant.
Tegen de grens aan
gaan hangen. De span-
ning voelbaar maken. Niet
alleen met marmer natuur-
lijk. Vroeger maakte ik wel

dingen van afgedankte spulletjes. Dat doe je met een
zekere Spielerei. Als je zoiets maakt, moet je jezelf
niet serieus nemen. Dat moet je doen vanuit de hou-
ding van een kind. Ga je daar te veel bij nadenken,
dan lukt het niet. Dan gaat het gewoon niet. Soms zit
ik maar wat te fröbelen. Hier bijvoorbeeld met enve-
loppen. Die stapel ik dan langs een viertal ijzerdraden
en dan ontstaat er een evenwicht dat in een zekere
elegantie toch kracht en stabiliteit uitstraalt. Je doet
wat en je kijkt of het wat oplevert. Of er misschien

iets in zit. Met een zekere esthe-
tiek. Het begrip ‘mooi’ is
niks, evenmin als ‘lelijk’,
daar kun je niks mee.
Maar blijkbaar kan ik mijn
kunst een schoonheid
meegeven die mensen
ontroert. Onlangs bij-
voorbeeld heb ik drie

beelden gemaakt voor een
echtpaar van wie de kinderen

door heel Nederland verspreid
wonen. De kinderen hadden hier

iets uitgezocht en nu staat er dus bij
die kinderen, die allemaal op verschil-

lende plekken wonen, dat beeld van mij.
Een bij ieder van hen. Om daarmee hun
verbondenheid aan te geven. Toen ze van
de week hier waren, gebeurde er iets. De
beelden had ik onder een doek gezet. Ik
trek dat doek weg en die vrouw begint
spontaan te huilen. Dat raakt me natuurlijk.
Je ziet wat je werk doet met mensen. Je
beeld reikt ze een gedachte aan waarmee ze
dan hun eigen beeld creëren, hun eigen
schoonheid. In mijn atelier ken ik ook van
die geluksmomentjes. Het gebeurt dat je
aanvoelt: dit is het, nu klopt het. Waar dat
aan ligt? Dat kun je niet beredeneren.
Misschien is dat wel mystiek. Hoeveel doen
wij nu helemaal bewust? Da’s maar heel
weinig. We beredeneren alles, maar Darwin

mee bezig zijn. En dan gebeurt het soms, bijvoor-
beeld met dat project voor de Nederlandsche Bank,
dat het me lukt om nou net die spanning en die
kracht in het beeld te leggen, met een duw naar links
of naar rechts, waardoor het de power krijgt die ik
wil. Een spanning en een kracht die ik weleens zie in
een lijf. Als in het café iemand op een bepaalde
manier over de tap gebogen staat, of bij een man die
met zijn voet naar binnen gedraaid staat, daar zie ik
dan de spanning van. Door spanning en kracht te
zien en te zoeken blijf ik nieuwsgierig naar hoe iets
zich ontwikkelt. Als ik in een stad loop, kijk ik mijn
ogen uit. Zoveel mensen, zoveel uiterlijke verschillen.
En of ze nou van voren of van achteren dikker of dun-
ner geworden zijn, maakt niet uit. Iedereen is mooi.
En van een grote geladenheid. Ik ben primair een kij-
ker, geen denker. Ik ben gericht op kijken. Spanning
en kracht maken de schoonheid uit van iemand.
Vrouwen denken vaak dat schoonheid iets is van dun
zijn of een leuk gezicht hebben. Een krachtige per-
soonlijkheid, een spannend verhaal hebben is
schoonheid van een andere orde. Dat heeft meer met
gedrevenheid en nieuwsgierigheid te maken dan met
iets als er leuk uitzien. Dat is URGE. Het is voor mijzelf
ook spannend, die gedrevenheid. Stel je voor dat er
op zeker moment een lek in komt. Dat het weg is.
Voorbij.” 

NOOIT LAST VAN GEHAD, DAT HET WEG WAS INEENS?

”Nee. Misschien komt dat door mijn moeder. Die is nu
96. Een gedisciplineerde vrouw. Ze woont nog thuis,
in d’r eigen woning dus. Communicatief gaat het wat
minder, maar ze heeft een sterke drang in zich om
iets te doen. Ik moet toch wat doen, zegt ze. En wat
doet ze nu ze 96 is? Ze borduurt onderzettertjes voor
onder je glas. Vaak wel tien of twaalf per dag. Kijk,
da’s discipline. Ik ben de jongste uit een groot gezin,
waarin de kinderen zeer individueel zijn opgegroeid.
We gingen allemaal op kostschool. Tussen m’n elfde
en m’n negentiende ben ik van huis weggeweest. Dat
min of meer vanzelfsprekende van andere gezinnen,

Liesbeth en Fons Schobbers,

Directeur Wellink en mevrouw

Van der Wielen.

Foto’s rechter pagina: Mariëntal.

Fons Schobbers.
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omgeving. In die Asmatgemeenschap heb je trou-
wens ook beeldhouwers. In elk dorp een stuk of vier,
die het vreselijk druk hebben, omdat iedereen voor-
ouders heeft en dus voorouderbeelden nodig heeft.
Met die beeldhouwers voelde ik natuurlijk een zekere
verwantschap.”

”Die Asmatbelangstelling van me is al vroeg begon-
nen. Op kostschool Saint-Louis in Oudenbosch draai-
den ze een Franse film over een expeditie naar Nieuw-
Guinea. Ik zag als twaalfjarig jongetje Papua’s dansen
in die film en dacht: daar moet ik naar toe. Toen kun-
stenaar Fons Bloemen me later uitnodigde om met
hem mee te gaan naar Nieuw-Guinea ben ik er voor
het eerst geweest. Frappant was dat ik op een avond
dat filmverhaal van kostschool vertelde tegen een
Amerikaanse pater daar. Die man zegt: die film heb ik.
Op video. Dat moment, toen ik die film van toen ik
twaalf was zat te bekijken, maar nu in het gebied zelf,
zevenendertig jaar later, was heel bijzonder. Die
paters daar bewonder ik zeer. Hun guts, het avontu-
rieren daar. Moet je horen. Ik leerde er een Tilburgse
pater kennen die er al bijna veertig jaar was. Al vanaf
1961, ten tijde van de Nieuw-Guineacrisis en de
befaamde ‘moord’ op Michael Rockefeller. Hij had de
bril en de broek van Rockefeller nog gezien. Politiek
lag die kwestie heel gevoelig, omdat Amerika de over-
dracht aan Indonesië door niets wilde laten blokke-
ren, niet door Nederland en ook niet door de dood
van Michael Rockefeller. Maar stel je even zo’n
Nederlandse pater voor. Na dagenlange, uiterst ver-
moeiende tochten met bootjes en vliegtuigjes, kom je
uiteindelijk in een dorpje waar je verondersteld wordt
te wonen voor de rest van je leven. Voor de hutten
van de Papua’s liggen lijken van voorouders weg te
rotten. Er hangt een ondraaglijke stank. Niet te har-
den. Daar sta je dan. Niemand heeft om je gevraagd.
Als je dan toch in zo’n hutje gaat zitten, vind ik dat
moedig. Vermeldenswaard is nog dat de katholieke
missionarissen het meeste van de oorspronkelijke cul-
tuur van de Asmatters intact hebben gelaten. Het
gigantische territorium van Nieuw-Guinea werd

opgedeeld tussen katholieken, hervormden, pinkster-
gemeente en noem maar op. Alleen de katholieken
hebben de mensen hun ‘adat’ gelaten, hun eigen ver-
halen. Vandaar dat ik ook beelden mee heb kunnen
nemen, omdat alleen in dat Asmatgebied die kunst
nog altijd bestaat. Beelden die ik onder meer hier in
de tuin heb neergezet van het klooster Mariadal in
Het Ven waar ik woon met Liesbeth.” 

“Ik ben altijd gevoelig gebleven voor gebouwen als
kerken en kloosters, ondanks mijn niet altijd even
prettige kostschooltijd. Ik ben er dan ook trots op dat
we dit klooster hier verworven hebben. Ik zal je iets
vertellen. Van de zomer was in Venray de expositie
“De Waan”, qua opzet en naamgeving verbonden
met de psychiatrie daar. Op die terreinen zag je iets,
ervoer je iets van wat ik wil duidelijk maken. Die
gebouwen en de mensen die daar zijn en die in de
war zijn, daar is een verhaal mee. Er staat daar een
soort van houten schuur, een magazijn eigenlijk, hele-
maal in het rond, waar vroeger een carrousel in heeft
gestaan. Een keer in het jaar was er vroeger een fancy
fair, een feest dus. Dan werd die schuur opengetrok-
ken met die glanzende carrousel erin, in al zijn pracht
en praal. Vanuit mijn kostschoolervaringen kan ik dat
heel sterk invoelen. Met zo’n dag, zo’n hoogtepunt in
het jaar, trek je een heel jaar omhoog. Of je een hele
circustent omhoogtrekt aan die ene mast in het mid-
den. Het hele jaar kun je teren op die ene carrousel-
dag. Het gevoel dat je dan hebt: dat je zoiets mag

werd echt niet gelukkiger
van die evolutietheorie
van hem. Hij is tamelijk
ongelukkig gestorven.” 

JE BENT VERSCHILLENDE
MALEN NAAR PAPUA (NIEUW
GUINEA) GEWEEST, OM PRE-
CIES TE ZIJN NAAR DE MEN-
SEN IN DE ZOGENAAMDE
ASMAT CULTUUR. 
WAT ZOCHT JE ER? 

”De mensen in Papua zijn
voortdurend bezig met
de wereld van hun voor-
ouders. Alles moet zo blij-
ven als het is. Alles van de
voorouders moet worden
doorgegeven. Ze willen
niets veranderen. Want
als je de wereld gaat ver-
anderen is alles weg, alle

mystiek. Duizenden jaren lang volgen ze hetzelfde
pad met dezelfde handelingen in het doorgeven van
wat ze weten en wat ze kunnen. Het mooie is dat je
bij die volken een vanzelfsprekendheid tegenkomt
van schoonheid die zich niet afvraagt of iets wel of
niet mooi is. En tegelijk versieren ze ermee hun

Asmatgemeenschap in Nieuw-

Guinea.

Rechterpagina: Zonder titel,

1987/1988, hout
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meemaken. Die gebouwen van Sint Anna in Venray,
da’s heel mistroostig allemaal, en dan ook nog al die
mensen bij wie iets mis is met hun hersenen. En dan
is daar ineens die carrousel. Die niet past bij de rest
van het verhaal. Alles is heel vlak, het hele jaar door.
Maar die carrouseldag geeft structuur. Vorm. Je kunt
het overzien. Buitengewoon vond ik het. De schuur
was nu echter leeg. Er stond een kunstwerk in. Maar
als ze mij gevraagd hadden, had ik er een carrousel in
gezet. En tijdens de tentoonstelling had ik hem laten
draaien, voor mijn part vierentwintig uur, een etmaal
lang. Om te laten zien dat er ondanks alles, ondanks
dat het vaak een rotleven is voor veel mensen, er toch
altijd een carrousel is. Feest is. Het leven versieren.” 

“Zoals ik voor mezelf in 1974 een streep zette onder
een goede baan, een relatie, een mooi boerderijtje en
een Mercedes. Iedereen verklaarde me voor gek, maar
ik wist dat ik dat moest doen. Ik ging in een flatje
wonen. Hele dagen zat ik in het café. Maar elke dag
zette ik wat op papier. Dat had ik me voorgenomen:
al is het maar een minuut, al is het maar een streep
op papier, maar dat moet. Er kwam wat verf en ik
ging wat boetseren en zo geleidelijk aan ging het
komen. Ik had tijd in overvloed. Ik feestte veel, maak-
te plezier. Maar ik was er zeker van dat het tot iets zou
leiden. Ik had mijn carrousel gevonden. Nu kan ik heel
gedisciplineerd werken. Met een vaste tijdsindeling en
een vaste dagindeling. Als een boekhouder soms. Een
ritueel waaraan ik me vasthoud. Anders verdwaal je.
Zonder referentiepunten raak je je zekerheden kwijt.
Ik moet dus aan het werk. Anders komt het verhaal er
niet dat ik wil vertellen. Dat verhaal moet er zijn. Mijn
verhaal. Dat moet ik afmaken. Zoals ik zou wensen
dat iedereen zijn eigen verhaal zou oppakken en daar-
aan trouw proberen te zijn. Door de vanzelfsprekend-
heid achter je te laten en je leven te zien als een ont-
dekking. De ontdekking van welk verhaal jouw ver-
haal is.”

�

Schilderij en object Schobbers.

EEN CARROUSEL 
IN DE SCHUUR

Een zondag in september, ’s ochtends om
negen uur. Café De Grens bij de grensover-

gang tussen Tegelen en Kaldenkirchen is nog
dicht. Evenals Kebab-Haus Grenz Grill aan de
overzijde. Het oude douanekantoor dat een jaar
geleden nog stond te verkommeren is nu de
thuisbasis van textielgroothandel Grens. Ik wan-
del de Kaldenkerkergrensweg op die hier gelijk-
loopt met de Rijksgrens; ik ben benieuwd wat er
nog van rest in ons eenwordend Europa.
Vroeger had ik altijd een duidelijk beeld van de
landsgrens: hekken van kippengaas en prikkel-
draad met aan weerszijden grenswachten die
elkaar met loerende blik in de gaten hielden.
Grensovergangen waren voorzien van slagbo-
men en vorsende ogen onder een pettenklep. 

Het eerste spoor is een grenspaal, een meter of
dertig van de Kaldenkerkerweg af. Een eenvou-
dige stenen paal met een witgeverfde kop en in
het zwart 448. Vele meters verderop staat de
447. Daartussen de grens die hier, links van de
weg, bestaat uit ongeregeld struikgewas met
bomen. Rechts van de weg de steile diepten van
de Wambachgroeve. Alsof we beseften dat ste-
nen palen toch wat weinig bescherming boden
en we direct achter de grens wat kuilen voor de
Duitsers moesten graven. Indachtig de dichtre-
gels van Bilderdijk: ‘Gy liet hem naadren: ja; maar
op de ontzachbre zoomen/ Van ‘t Nederlandsch
gebied, spleet d’afgrond voor zijn voet!’
Eén van de kuilen is de visvijver van hengelsport-
vereniging De Maashoek: verboden toegang
voor onbevoegden. Een reiger die wil ontbijten,
kent zijn plaats en vliegt verder.

Veel spannender wordt het niet. Een exportsta-
tion van de Gasunie, een Spargelfeld, paal 445,
een televisietoestel merk Toshiba, een trainings-
plek voor politiehonden, paal 442, trimmers in
de strijd tegen buikjes en andere verzakkingen.

Tot ik iets voorbij paal 441 tegenover een fiets-
routebord van Staatsbosbeheer een werkelijk
grensobstakel aantref. Een bospad geblokkeerd
door twee liggende boomstammen en twee
kniehoge betonnen ringen van een meter in
doorsnee, gevuld met zand. Restant, herinner ik
me, uit de tijd dat de Rote Armee Fraktion veel-
al per Ford Granada slinkse wegen zocht om de
officiële grensovergangen te mijden.
De tijd ook dat drugs nog door stiekeme bosjes
over de grens gebracht werden. Eind jaren
zeventig werd brigadier Hovens dood in een
grensgebied als dit teruggevonden. Vermoedelijk
had hij onverhoeds zo’n smokkeltransport tegen
het lijf gelopen. Tegenwoordig worden de drugs
gedoogd en binnenkort wordt de grenshandel
gereguleerd in koffieshops. Niet aan de grens
zelf, maar net buiten het zicht van al te nieuws-
gierige Duitse vakbroeders van Hovens. Ergens
is er toch nog een grens.
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J O U R N A L I S T

Venlo leert Frans Pollux voor het eerst kennen via de
Venlose Stadsomroep. In 1996 volgt hij Robert
Bouten op als presentator van het vrolijk anarchisti-
sche jongerenprogramma TILT. Pollux maakt deel uit
van een kleine groep jongeren die dit programma
samen tot een succes maken. “TILT was een tv-pro-
gramma waar we enorme vrijheden hadden”, blikt
hij terug. “We konden echt doen wat we wilden.
Daar hebben we kei-ruige dingen gedaan.” 
Deze vrijheden en het kleine groepje bezorgden de
achttienjarige aspirant-journalist een ideale leer-
school. “Ik was presentator, maar buiten onze
‘eigenlijke’ functie deden we ook alle andere dingen
zelf: van productie tot montage. Je deed dus eigen-
lijk alles. Vanaf het bedenken van ideeën tot de reali-
satie. Alleen de camera kon ik niet bedienen.“
In 1998 stopt hij met TILT en maakt voor de Venlose
Stadsomroep nog een tijdje radioprogramma’s die
live worden uitgezonden vanuit café de Yellow
Submarine aan de Parade. “Dat was een beetje een
Spijkers Met Koppen idee”, licht hij toe. “De ene keer
lukte dat beter dan de andere keer. Maar kei-leuk om
te doen.”

Buiten zijn radiowerkzaamheden voor de
Stadsomroep maakt de Venlonaar freelance ook
reportages voor L1. “Ze vonden het wel leuk dat ik
van Neet Oét Lottum was. Het onderwerp was dan
ook vaak muziek.” Maar de omroep zag meer in
hem dan de frontman van een populaire popgroep
uit de regio. “Toen er een vacature bij het nieuws vrij
kwam bij L1, hebben ze mij gevraagd om daar op te
solliciteren. Dat was perfect. Ik wilde altijd al journa-
list worden en radio trok me wel heel erg aan. Ik ben
er min of meer ingerold.”
Voor L1 maakt hij iedere werkdag het programma
Het Balkon van Limburg, waarin de meest uiteenlo-
pende onderwerpen aan bod kunnen komen.
Officieel is hij programmamaker, maar in de praktijk
blijken de grenzen van zijn werkzaamheden moeilij-
ker te rubriceren. “Ik ben presentator/verslag-
gever/redacteur en werk ook op de cultuurredactie.
Daarnaast maak ik reportages op het gebied van cul-
tuur en achtergronden bij het nieuws. Een paar keer
per jaar maak ik een lange documentaire.
Bijvoorbeeld over de ruïne van Valkenburg. Of over
75 jaar Veldeke. Maar zo’n reportage kan ook gaan
over een achtbaanverslaafde die stad en land afreist
om grote achtbanen te vinden.”

N E E T O É T L O T T U M

In hetzelfde jaar dat hij start bij de Venlose
Stadsomroep begint hij met enkele vrienden een
groep die covers speelt van streekgenoot Rowwen
Hèze. Hij zingt en speelt slaggitaar. Pollux: “Het was
de bedoeling om enkele optredens te doen in een
paar kroegjes. Dat is uitgegroeid naar steeds meer
optredens en steeds meer eigen liedjes.” In eerste
instantie heet de groep Op de Boerderie, maar al
snel wordt de band omgedoopt tot Neet Oét Lottum. 
De oorsprong van de groepsnaam heeft te maken
met de situatie op de middelbare school van de
bandleden. “We zaten op het Blariacum College en
alle bandjes bij ons op school kwamen uit Lottum.
Door de vele loodsen en boerenschuren daar had-
den ze plaats genoeg om te repeteren. Toen dachten
wij: dan noemen wij ons Neet Oét Lottum. Later
kwamen we er achter dat ‘neet oét Lottum’ in Venlo
ook een bijbetekenis heeft: ik ben toch niet achter-
lijk, ik kom toch ‘neet oét Lottum!’   
Twee jaar later is het succes zo groot dat Pollux en
consorten het aandurven om in eigen beheer een cd
op te nemen. Op de debuutschijf Flaai schotelt het
Venlose zestal de luisteraar een enthousiaste men-
geling voor van polka’s en andere up-tempo liedjes.
De zanger heeft zich inmiddels ontpopt als motor
van de band. De vijftien liedjes op de cd zijn allemaal
van zijn hand en op het podium voorziet hij de

Venlose band van een duidelijk gezicht. 
Het succes van de groep neemt de jaren daarna
alleen maar toe. Het aantal optredens groeit gestaag
en Pollux’ schoenendoos met liedjes wordt steeds
voller. In 2000 wint de groep het Streeksongfestival.
Weer een jaar later, in 2001 verschijnt Vertrokke, de
opvolger van Flaai. Ook de tweede cd kent een dui-
delijk Frans Pollux-stempel. Weer zijn alle liedjes van
zijn hand. Vertrokke laat een duidelijke groei zien op
zowel muzikaal, tekstueel als mentaal vlak. Veel
liedjes klinken een stuk ingetogener en zijn subtieler
gearrangeerd. Tekstschrijver Pollux verbreedt zijn
horizon van alleen maar zaken op de hak nemen tot
sfeerbeschrijvingen en zelfreflectie. “Op Vertrokke
staat de ontwikkeling van vijf jaar samengevat op
één cd.”
Vooral de nummers Raar en Gifbaeker wijken erg af
van het gebruikelijke vrolijke oeuvre van de groep.
Aanvankelijk was er dan ook enige twijfel over deze
liedjes. “Raar en Gifbaekerwaren liedjes waar ik over
twijfelde”, verklaart Pollux. “Aan de ene kant was er de
vraag of het wel binnen Neet Oét Lottum paste en aan
de andere kant was het heel eng om mezelf zo bloot
te geven. De rest van de groep vond het, opmerkelijk
genoeg, onmiddellijk prima. Dat verbaasde me omdat
het een complete stijlbreuk was. Vooral Gifbaeker,
want dat was toch alleen Frans Pollux met gitaar. Live
spelen we Gifbaeker niet, maar in de samenhang van
de plaat valt het perfect op zijn plaats.”
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HET LEVEN LACHT NAAR FRANS POLLUX

DOOR TWAN MEUSEN

Pollux is een bekende naam in de Venlose klein-
kunstgemeenschap. Deze familie heeft al meerdere
succesvolle artiesten/schrijvers voortgebracht.
Enkele jaren geleden heeft zich weer een nieuwe
telg aangediend. Frans Pollux is de graag geziene
voorman van de dialectpopgroep Neet Oét Lottum,
treedt regelmatig aan als spreekstalmeester bij pre-
sentaties van cd’s en momenteel werkt hij aan de
voltooiing van een nieuwe kroon op zijn artistieke
CV: samen met Wiel Aerts schrijft hij de nieuwe
Venlose revue.
Frans Pollux lacht naar het leven. En het leven lacht
terug. Als tiener wist de Venlonaar al wat hij wilde
worden: journalist. Daarnaast wilde hij ook graag
met geschiedenis bezig zijn en in een bandje spelen
leek hem ook wel erg leuk. Inmiddels is hij 25 en
werkt hij als verslaggever/presentator bij het provin-
ciale radiostation L1. Bovendien is hij de
zanger/tekstschrijver/componist van de populaire
dialectpopgroep Neet Oét Lottum. En werkt hij aan
de afronding van zijn studie geschiedenis aan de
universiteit van Utrecht. “Achteraf gezien is dat wat
ik nu doe precies dat wat ik in mijn jonge leven altijd
al heb gewild”, verwondert de blonde Pollux zich
hardop. “Cultuur, journalistiek, muziek, geschiede-
nis, heemkunde...en radio maken. Alles!”



Dat wat we nu doen kun je een paar jaar volhouden.
Vijftig keer per jaar Limburgse tenten en zalen plat
spelen is niet iets dat je jaar na jaar kunt blijven
doen. Na drie jaar zijn mensen je moe. Tot nu toe is
het ieder jaar gegroeid: meer optredens, verder weg,
langzaamaan buiten Limburg. Als het te lang niet
meer groeit, is het voorbij, denk ik. Kijk maar naar de
Schintaler. Die hebben zichzelf kapot gespeeld. Veel
te vaak in een te klein gebied.”

Maar hoe de toekomst van Neet Oét Lottum er ook
uit ziet Pollux lijkt er bij voorbaat al vrede mee te
hebben. “Ik hoop dat we ooit een (kleine) doorbraak
met Neet Oét Lottum kunnen bereiken. Zo niet dan
is het ook mooi geweest. Dan hebben we op kei-
ruige plaatsen gespeeld en super veel lol gehad,
maar dan is het wel voorbij.”

V E N L O S E R E V U E

Buiten journalistiek en popmuziek richt Frans Pollux
sinds oktober 2001 zijn pijlen op een nieuw artistiek
doel. Sinds die tijd werkt hij samen met Wiel Aerts
aan een nieuwe Venlose revue. Over het onderwerp
van deze revue laat Pollux niet veel los. “Het gaat
over vergeten periodes in de Venlose geschiedenis.
En daarbij dan iets moderns”, is het enige dat hij
kwijt wil. “De liedjes zijn in ieder geval allemaal
nieuw. Het wordt geen collage van oude revue-
momenten.” 
De reden waarom Pollux is benaderd om deze grote
klus mede te klaren ligt volgens hemzelf aan het
gegeven dat de revuecommissie meer jong publiek
wilde trekken. “Het probleem bij de vorige revue
was dat het jonge publiek weg bleef omdat die revue
wat belegen was. En ik denk dat ze daarom bij mij
terecht zijn gekomen. Samen met Wiel Aerts rolt er
een natuurlijke middenweg uit.” 
Na een moeizaam begin verloopt de samenwerking
met Wiel Aerts uiteindelijk prima waarbij de twee
elkaar aanvullen. “We hebben heel lang gesteggeld
over hoe het nu precies moest worden. We hebben
een grote lijn bedacht en daarna zijn we ieder apart
op verschillende punten beginnen te schrijven. Wiel
heeft ook een heel ander karakter dan ik. Hij werkt
heel gestructureerd terwijl ik heel chaotisch ben.”

Pollux, die bij velen bekend is als muzikant, schrijft
niet alleen liedjes, maar ook toneelstukjes voor de
revue. “Op de middelbare school schreven we al
toneelstukken. Daarna heb ik ook nog wel toneel-
stukjes geschreven. Vorig jaar is er een moordspel

opgevoerd in de ruïne van het kasteel in Kessel. En
ik schrijf gewoon dagelijks. Ik heb niet veel, maar
wel wat ervaring.” 
Ondanks het feit dat de jonge Venlonaar niet veel
ervaring heeft met het schrijven van sketches of sce-
nario’s vliegt hij er met ontzettend veel enthousias-
me in. Pollux’ opmerking: “Het is echt heerlijk”,
spreekt boekdelen. Dat wil niet zeggen dat hij niet
getwijfeld heeft. “Ja, ik heb zeker getwijfeld. En voor-
al omdat je er met twee mensen aan moet schrijven.
Dat moet klikken. Uiteindelijk was het argument:
zelfs als het niet klikt, zelfs als je het er niet helemaal
mee eens bent over hoe het geschreven wordt, dan
is het nog zo’n grote eer dat je gek zou zijn om het
niet te doen. Dat is zo’n gigantische kans dat als je
nee zegt die nooit meer terug komt.” 
Faalangst heeft hij niet. “Volgens mij hebben ze me
gevraagd omdat ik pas 25 ben. Daarom ben ik ook
niet bang dat ik niet aan verwachtingen kan voldoen.
Iets onbevangens, of zo.”
Een nieuwe Venlose revue is iets waar veel
Venlonaren naar uitkijken. Frans Pollux wordt hier-
over dan ook regelmatig aangesproken. “Dat is iets
wat hier enorm leeft. Volgens mij is het hier zo dat de
mate van je Venlose identiteit wordt afgemeten aan
de mate waarin je de liedjes van de revue kent. Als
je díe kent dan ben je een echte ‘Venlonaer’. Zo
wordt dat dan gezien. En dan vooral door de oudere
garde. Dat enge gevoel van het ‘Venlonaerschap’. Als
vierjarig jongetje ging ik al naar de revue. Ik heb ze
allemaal gezien. Ik ging vijf of zes keer kijken. Bij de
eerste revue heb ik als klein jongetje nog op de plan-
ken gestaan. Voor mij heeft het dus bijna iets
mythisch.” 

B O E R M A N S

Bijna mythisch is ook de naam Frans Boermans die
onlosmakelijk verbonden is met de Venlose revue.
Door zijn mede-auteurschap aan de nieuwe revue
stapt Pollux  in de voetsporen van deze legendari-
sche Venlonaar. “Dat is ook een beetje eng”, beaamt
Pollux. “Hoe ik daar mee om ga? Overtuigd zijn van
jezelf, of zo. Ik weet het niet.”

Voor Pollux is de naam Frans Boermans verbonden
met het echte Venlose. En dan niet allen de revues,
maar vooral de carnavalsliedjes. “De vastlaovesleed-
jes zijn, bij uitstek, het allerknapste. Dat hij in platte
muziek, muziek die nergens over moet gaan toch
weer zulke ruige dingetjes met teksten doet. En toch
weer zo’n clou er in legt of er een diepere laag inlegt
dat ik dat toch vaak als een voorbeeld zie. Dat pro-
beer ik ook wel met sommige liedjes. Ik heb nu ook

Buiten het reguliere werk met Neet Oét Lottum is
Pollux ondertussen ook te horen op diverse verza-
mel-cd’s uit Venlo. Met Neet Oét Lottum neemt hij
het lied ’t Fleske op voor een hommage-cd ter ere
van tekstdichter Frans Boermans. Verder is hij nog te

horen in duetten met Bert van de Bergh en Chantal
Janzen, zijn voormalige vriendin. Maar ondanks alle
artistieke vooruitgang blijft de groep voor veel men-
sen een tweede Rowwen Héze; de groep die ze in
beginsel imiteerde.

R O W W E N H È Z E

De faam van Neet Oét Lottum reikt langzaamaan
ook steeds verder buiten de Limburgse provincie-
grenzen. “Sinds anderhalf jaar hebben we dezelfde
manager als Rowwen Hèze”, verduidelijkt Pollux.
“Hij weet ons ook wel te plaatsen in andere provin-
cies. De reacties van het publiek zijn verrassend
goed. Daar waren we in het begin wel bang voor. We
hebben een keer op een festival in Zeeland
gespeeld. De tent stond helemaal op de kop. Buiten
Limburg is het nog fris en verrassend. In Limburg
kennen ze ons inmiddels en verwachten ze toch al
het een en ander. Dan is het toch moeilijker om te
verrassen. We stonden laatst in Grevenbicht. Nou,
dat was maar lauwtjes.” 
Buiten Limburg draagt Neet Oét Lottum ook niet het
stempel mee van Rowwen Hèze-adept. “Daar weten
ze vooraf niet welke muziek we maken. En daarbij
komt nog eens dat Rowwen Hèze buiten Limburg
niet zo universeel bekend is als hier wordt aangeno-
men. Ze kennen het wel, maar ze kennen niet het
hele genre en het gevoel zoals hier. Dus is het mak-
kelijker om daar origineel over te komen. Als we
daar een schuttersliedje of fanfareliedje spelen,
weet het publiek niet wat er gebeurt.”
Ondanks het feit dat Frans Pollux inmiddels al een
indrukwekkende lijst songs achter zijn naam heeft

staan, zegt de zanger niet te treuren om het gegeven
dat veel mensen Neet Oét Lottum met Rowwen
Hèze vergelijken. “Ik heb ook altijd toegegeven dat
we schatplichtig zijn aan Rowwen Hèze. We zijn
begonnen als Rowwen Hèze-imitatiebandje, want
die muziek sprak ons het meeste aan. En dat zal er
ook altijd in blijven zitten. Alleen al door de bezet-
ting: de ‘träöt’ en de accordeon. Het zou debiel zijn
om te ontkennen dat we daar op lijken. Als ze maar
niet zeggen dat we een slap aftreksel zijn. Ik hoop
dat mensen horen dat we er zo veel van onszelf
inleggen en dat het zo’n originele insteek heeft dat
we op sommige vlakken heel anders zijn dan
Rowwen Hèze. We zoeken zeker onze eigen stijl.
Maar dat laat onverlet dat de basis voortkomt uit het
idee dat Rowwen Hèze bedacht heeft of weer gejat
heeft uit Mexico.” 
Helemaal koud laat het Frans Pollux en Neet Oét
Lottum toch niet. “We zijn er steeds meer op gaan
letten bij het bedenken van de arrangementen of het
niet te veel op Rowwen Hèze lijkt. Dan stoppen we
er wat meer elektrische gitaar in of zo.” Ook bij de
selectie voor de nummers van de cd Vertrokke werd
rekening gehouden met de mate waarin de liedjes
op Rowwen Hèze lijken. “Dus onbewust willen we
daar misschien toch een klein beetje vanaf. Het zou
ook een beetje raar zijn als je niet je eigen richting
zoekt, want anders blijf je stil staan.”

G R O E P S G E V O E L

De prominente rol van Frans Pollux binnen Neet Oét
Lottum roept de vraag op in hoeverre Neet Oét
Lottum een groep is of dat het Frans Pollux en band
is. “In het begin was dat zo. Toen deed ik alles. Het
was aanvankelijk ook een gelegenheidsdingetje.
Maar dat is compleet veranderd. Iedereen binnen de
band doet er even veel voor en iedereen laat er even
veel voor. Ik heb echt het gevoel dat we het samen
doen. Goh, wat klinkt dat belegen! Maar het is echt
zo.”
Het groepsgevoel begint echter pas als Pollux een
liedje af heeft. “Meestal heb ik een compleet idee
voor het liedje. Hier komt een couplet en daar een
refrein en daar moet een brug komen met een trom-
pet. De structuur staat van tevoren vast, maar op de
invulling van de diverse partijen heb ik verder nog
maar een kleine invloed. We komen dan allemaal

met suggesties voor de partijen van anderen. En dat
kan dan enorme discussies opleveren. Dat gaat heel
erg samen. Dan ontstaat er wat. En dat gaat alleen
als je een groep bent. Dan voel je elkaar aan en krijg
je dat speciale Neet Oét Lottum-dingetje.”      
Dat speciale Neet Oét Lottum-dingetje moet verder
gestalte krijgen op een nieuwe cd. “We zijn bezig
met de voorbereiding van een nieuwe cd”, laat
Pollux weten. “Dat wil zeggen dat we een aantal
nieuwe liedjes hebben, die we in demo-versie opne-
men, om er vervolgens weer aan te schaven. We
hebben nog geen harde afspraken over data, maar
April 2003 zou voor mijn gevoel wel haalbaar moeten
zijn.”
Over de toekomst op de langere termijn heeft Frans
Pollux een aantal duidelijke ideeën. Op de vraag
waar hij Neet Oét Lottum over vijf jaar ziet is het ant-
woord heel gedecideerd. “Dan is Neet Oét Lottum of
kei-bekend buiten Limburg of we bestaan niet meer.
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twee carnavalsliedjes geschreven die meedoen aan
de selectie voor de leedjesaovend.  Frans Boermans
is voor mij de liedjesschrijver. Zijn toneelstukjes tus-
sendoor in de revue zijn wel typisch Venloos, maar
niet altijd grappig of sterk toneel. Het is toch meer
een opbouw naar die prachtige liedjes. Hij weet wel
heel goed dat Venlose gevoel er in te leggen.”
“Met uitzondering van de revue Midzomernachts-
droom. Daarmee heeft hij een compleet stuk van
Shakespeare vertaald. En dat heeft hij geweldig
gedaan. Er zit zoveel in, zoveel kleine dingetjes. Dat
is volgens mij ook een levensproject van hem
geweest. Dat is echt geweldig. Als revue is die bij het
grote publiek het minst gewaardeerd omdat het een
stijlbreuk was en weinig met Venlo te maken had.
Het paste niet in de traditie. Als toneelwerk was dat
het beste wat ik van hem ken.” 
Pollux ziet nog een taak in het verbeteren van de
revue op het gebied van de toneelstukjes. Maar daar
zitten dan wel nog wat haken en ogen aan. “Voor mijn
gevoel zijn er wel verbeteringen mogelijk in toneelop-
zicht. Het is de vraag of het dan ook verbetert in de
manier waarop het overkomt op het publiek. Want
juist het Venlose dat hij erin legde, een beetje dat
belegene, dat kleine, sprak de mensen heel erg aan.
Dus ik kan nu wel zeggen dat ik dat niet zo goed vond,

maar dat was wel waar de revue om draaide. Het
genre revue in Venlo is gedefinieerd door wat hij heeft
gedaan en niet door wat er in het woordenboek staat.
De revue ís wat hij gedaan heeft. Ik kan ook niet zeg-
gen anders of beter want dan is het geen Venlose
revue meer. Eigenlijk is de enige manier om een echt
Venlose revue te maken het op dezelfde manier doen
als Boermans het heeft gedaan.”
Niet alleen Boermans is een bekende naam in de
Venlose kleinkunstwereld. De familie Pollux heeft
inmiddels al veel coryfeeën voortgebracht. Ook de
vader van Frans, Jan, heeft zijn sporen verdiend.
Pollux haalt het moment terug waarop hij zijn vader
vertelde dat hij de nieuwe Venlose revue ging schrij-
ven. “Godverdomme! Was volgens mij zijn eerste
woord. Daarna hebben we gesproken over hoe dat
dan precies tot stand is gekomen. En dan vraagt hij
heel voorzichtig of ik denk dat het wel lukt. En dan is
het goed. Ik heb ook het gevoel dat ik wat dat betreft
ook wel iets moet bewijzen. En dat ik straks aan
hem moet gaan vragen of het allemaal goed is. Ik
denk namelijk dat hij dat eigenlijk ook had gekund.
Hij is niet erg ambitieus en heeft die kant van zichzelf
nooit genoeg ruimte gegeven.” Misschien dat hij dat
nu alsnog met zijn zoon in vervulling ziet gaan.

E I G E N W I J S

Ondanks het feit dat de revue op papier eind 2002
klaar moet zijn, bereikt de revue het publiek pas in
2005. “In 2003 gaan ze een half jaar nadenken over
hoe alles precies moet gaan en dan beginnen ze met
repeteren.”
Frans Pollux heeft niet veel moeite met het feit dat
zijn pennenvruchten pas over een kleine drie jaar
het publiek bereiken. “Ik heb zoiets van: als het af is
en ik kan het helemaal overzien dan weet ik voor
mezelf wel of het goed is of niet. Als ik dan zelf vind
dat het geworden is wat ik er van had verwacht dan
is het ook goed. Als dan uiteindelijk de opvoering
tegenvalt of de waardering van het publiek voor wat
wij geschreven hebben tegenvalt, doet dat natuurlijk
wel pijn en dat is dan wel ‘zund’, maar dan nog ben
ik er van overtuigd dat het wel goed is. Zo eigenwijs
ben ik dan wel. Als het aan mijn eigen maatstaven
voldoet, dan heb ik in ieder geval al iets bereikt. Dat
is in eerste instantie de uitdaging. En wat daarna
komt...”

�
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Thorbeckiaanse�blad�L’�Ami�des�Intérêts�du�Limbourg en
het�Venloosch�Weekblad dat�nu�de�tijd�was�gekomen�om
de�inhoud�van�een�van�deze�brieven�te�publiceren.�
L’Ami� des� Intérêts� du� Limbourg was� een� in� Maastricht
verschijnend�blad�dat�vanaf�1864�werd�geredigeerd�door
de�omstreden�journalist�J.�Russel�en�uitgegeven�met�finan-
ciële� steun� van� de� vooraanstaande� Maastrichtse� indus-
trieel� P.� Regout.� Het� Venloosch� Weekblad� was� in� 1863
opgericht�door�Leopold�Haffmans�onder�meer�ter�bestrij-
ding�van�de�belastingplannen.
Beide�Limburgse�bladen�publiceerden�een�brief�die�door
minister� Betz� op� 4� mei� 1864� aan� Van� der� Maesen� de
Sombreff�was�geschreven.�De�inhoud�van�de�brief�werd�in
het�Venloosch�Weekblad medegedeeld�in�de�vorm�van�een
ingezonden�schrijven�van�“mr.�Leopold�Haffmans,�lid�van
de� Provinciale� Staten” .� Haffmans� koos� voor� die� vorm
omdat�het�in�die�tijd�niet�gebruikelijk�was�dat�artikelen�in
een�krant�werden�ondertekend�en�dus�ook�niet�bekend�was
dat�hij�aan�het�Venloosch�Weekblad was�verbonden.
In�zijn�ingezonden�brief�reageerde�Hafffmans�op�uitlatin-
gen� van� Thorbecke� in� de� Tweede� Kamerzitting� van� 14
november�1865.�De�liberale�staatsman�had�daar�verklaard
dat� "die� geruchten� alleen� als� het� werk� van� sommige
pamphletten�of�bladen,�die�of�niet�gelezen�worden�of�niet
verdienen� gelezen� te� worden"� moesten� worden

beschouwd.� "Men� late� de� brieven� drukken� en� ik� zal� ze
laten�overnemen�in�de�Staatscourant,�welk�ook�de�inhoud
zij"�had�hij�hier�zelfverzekerd�aan�toegevoegd.

In�de�in�'amice-stijl'�geschreven�brief�deed�Betz�duidelijke
toezeggingen� de� grondbelasting� te� laten� rusten� "als� de
houding� van� Limburg� het� mij� niet� onmogelijk� maakt",
daarmee�duidend�op�de�voor�de�deur�staande�verkiezingen
te�Roermond.�Haffmans�gaf,�naar�eigen�zeggen,�de�inhoud
van� dit� schrijven� "door� den� nood� gedwongen"� aan� de
publiciteit�prijs.�Hijzelf�had�de�originele�brief�niet�gezien,
maar�een�afschrift�ontvangen�van�” iemand�wiens�karakter
boven�alle�verdenking�van�déloyauteit�verheven�is” .�

Op�27�november�kwam�de�brievenkwestie�in�de�vergade-
ring�van�de�Provinciale�Staten�van�Limburg�aan�de�orde.
Hier�werd�ook�gesproken�over�de�vermeende�betrokken-
heid�van�Thorbecke.�Het�Valkenburgse�statenlid�dr.�J.W.
Geilekirchen�beweerde�tijdens�die�vergadering�dat�hem�in
maart� of� april� door� Van� der� Maesen� een� brief� van
Thorbecke�was�getoond�waarin�stond�dat�de�regering�de
wetsontwerpen� los� zou� laten.�Aangezien� er� verder� geen
bewijzen� waren,� besloten� Provinciale� Staten� de� zaak� te
laten�rusten.

In�het�Limburgs�Museum�staat�een�zuiltje�met�daarop�een
foto� van� de� negentiende-eeuwse� politicus� en� journalist
Leopold�Haffmans.�De�museumbezoeker�die�op�het�knop-
je�bij�het�zuiltje�drukt,�hoort�even�later�een�mannenstem
met�een�zwaar�Limburgs�accent�klagen�over�het�feit�dat
Limburg� stiefmoederlijk� wordt� behandeld� en� dat� de
Hollanders� alle� baantjes� inpikken.� De� makers� van� de
museumopstelling�laten�Haffmans�hier�een�standpunt�ver-
woorden� dat� destijds� door� heel� wat� Limburgers� werd
gedeeld.� De� bezoeker� gaat� naar� het� volgende� object� en
Haffmans�zwijgt�tot�er�weer�iemand�op�het�knopje�drukt.

Het�museum�is�de�plek�niet�om�méér�over�deze�Leopold
Haffmans� te� vertellen.� Begrijpelijk,� maar� wel� jammer,
want� de� in� 1826� geboren� Horstenaar� was� een� bijzonder
interessante�figuur�die�méér�dan�dertig�jaar�aaneengeslo-
ten�lid�was�van�de�Tweede�Kamer.�Daarnaast�was�hij�drie-
endertig� jaar� lid�van�de�Provinciale�Staten�van�Limburg,
lid�van�de�gemeenteraad�van�Venlo,�kantonrechter�en�de
oprichter� en� eerste� hoofdredacteur� van� het� Venloosch
Weekblad.�Over�Haffmans�valt�veel�te�verhalen,�maar�een
van�de�meest�opmerkelijke�wapenfeiten�blijft�het�ontslag
van� minister� Betz� als� gevolg� van� een� publicatie� in� zijn
Venloosch�Weekblad.

De�val� van�de�minister� speelde�zich�af� tegen�de�achter-
grond�van�een�voorgenomen�verhoging�van�de�grondbe-
lasting�in�Limburg.�Een�verhoging�die�al�sinds�1862�was
aangekondigd,�maar�steeds�weer�werd�uitgesteld.�In�sep-
tember�1865�was�het�echter�vrijwel�zeker�dat�de�liberale
minister� van� Financiën,� G.H.� Betz,� de� verhoging� zou
doorvoeren.� Dat� gebeurde� omdat� de� grondbelasting� in
Limburg� te� laag� zou� zijn� als� gevolg� van� een� nog� van
kracht� zijnde� voorlopige� regeling� van� vlak� na� de
Belgische�periode�(1830-1839).�
In�de�zuidelijke�provincie�ontstond,�toen�de�plannen�om�de
belasting�te�verhogen�bekend�werden,�met�name�in�krin-
gen� van� grondbezitters� flink� wat� onrust.� Een� onrust� die
allengs� uitgroeide� tot� een� agitatie� van� grote� omvang.� In
deze�sfeer�kwam�langzaam�een�geruchtenstroom�op�gang

waarna� spoedig� van� de� daken� werd� verkondigd� dat� de
kamerverkiezingen�van�juni�1864�in�Limburg�geen�zuive-
re�koffie�waren�geweest.�Bij�die�verkiezingen�hadden�de
liberaal-katholieke�kandidaten�die�de�regering�steunden�-
tegen�de�verwachtingen�in�-�een�overwinning�behaald�op
de� conservatief-katholieke� oppositiekandidaten,� die� zich
fel�hadden�verzet�tegen�de�voorgenomen�belastingverho-
ging.
In�een�poging�om�met�beloftes�de�terugloop�van�de�libera-
le�invloed�in�Limburg�te�keren,�zouden�er�vóór�de�verkie-
zingen�door�de�liberale�staatsman�R.J.�Thorbecke�en�Betz
aan�de�Maastrichtse�kandidaten�burgemeester�H.�Pijls�en
oud-minister� jhr.� P.� van� der� Maesen� de� Sombreff,� twee
vooraanstaande� liberaal-katholieke� politici,� brieven� zijn
geschreven.� In� deze� brieven� zou� aan� beide� heren� zijn
beloofd�dat�de�verhoging�niet�doorging�als�de�Limburgse
kiezers� hun� stem� aan� kandidaten� gaven� die� het� liberale
ministerie� steunden.� De� liberaal-katholieke� kandidaten
zouden� vervolgens� met� afschriften� van� deze� brieven
Limburgse�kiezers�die�daar�wel�oren�naar�hadden,�hebben
overgehaald�op�hen�te�stemmen.

De�regering�en�de�liberaal-katholieke�kandidaten�ontken-
den�zo'n�inmenging�in�alle�toonaarden�toen�eind�1865�de
verhoging�van�de�grondbelasting�weer�ter�sprake�kwam�en
er� ook� weer� over� de� 'brieven'� werd� gesproken.� Maar� ze
hadden�buiten�de�waard�gerekend.�Op�18�november�van
dat�jaar�oordeelden�de�redacties�van�het�Maastrichtse�anti-

Het Venloosch�Weekblad
en�de�val�van�een�minister
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De� opschudding,� door� de� compromitterende� onthulling
van�Haffmans�teweeggebracht,�was�enorm.� In�de�Kamer
moest�Thorbecke�-�die�eerder�het�bestaan�van�de�brieven
in�alle�toonaarden�had�ontkend�-�toegeven�dat�er�door�Betz
een� brief� was� geschreven.� Het� betrof� echter� slechts� een
brief�van�de�minister�aan�een�oud-ambtgenoot�en�vriend,
aldus�Thorbecke.�
Hoewel�Betz�volhield�de�brief�niet�te�hebben�geschreven
om�invloed�uit�te�oefenen�op�de�verkiezingen,�was�zijn�lot
bezegeld.�Om�te�voorkomen�dat�de�minister�verder�bloot
zou�worden�gesteld�aan�verdere�verdachtmakingen,�vroeg
deze� bij� koning� Willem� III� zijn� ontslag� aan.� Datzelfde
deed�Van�der�Maesen.
Thorbecke�daarentegen,�die�door�de�oppositie�in�de�Kamer
fel� werd� aangevallen,� ontkende� alle� betrokkenheid.� Hij
sprak� van� "geruchten� uit� de� achterbuurt".� Volgens� hem
zou�er�slechts�sprake�zijn�geweest�van�een�onvoorzichtige
uitlating�in�een�particuliere�brief.�De�conservatieven�in�de
Kamer�eisten�een�parlementair�onderzoek,�maar�de�libera-
le�meerderheid�verzette�zich�daartegen.�Men�gaf�toe�dat�er
sprake�was�geweest�van�onbehoorlijke�inmenging�van�de
zijde�van�de�regering,�maar�Betz�had�daar�met�zijn�aftre-
den� al� voldoende� voor� moeten� boeten.� Als� een� van� de
belangrijkste�argumenten�werd�daarbij� door�de� liberalen
aangevoerd� dat� de� Limburgse� anti-Thorbecke� oppositie,
als� er� brieven� van� Thorbecke� waren,� deze� zeker� boven
tafel�had�gekregen.�
Met�de�publicatie�van�de�brief�van�Betz�had�Haffmans�een
ministerscrisis� veroorzaakt,� maar� een� en� ander� had� niet
geleid�tot�een�volledige�kabinetscrisis,�die�nodig�zou�zijn
voor� de� intrekking� van� het� wetsontwerp.� Het� heeft� er
bovendien� alle� schijn� van� dat� openbaarmaking� van� de
brief�de�verhoging�van�de�grondbelasting�in�een�stroom-
versnelling�bracht.�Felle�reacties�tegen�het�'onbetrouwba-
re'�Limburg�waren�het�gevolg.�Koning�Willem�III�liet�zijn
ontslagverlening� aan� Betz� zelfs� vergezeld� gaan� van� een
mededeling�aan�de�ministerraad,�dat�de�waardigheid�van
de�regering�verbood�om�nu�of�later�het�aanhangige�wets-
ontwerp�in�te�trekken.�Nog�dezelfde�maand�werd�het�oms-
treden� wetsontwerp� met� 54� tegen� 18� stemmen� door� de
Tweede�Kamer�aanvaard.�Op�30�december�stond�de�wet�in
de�Staatscourant�waardoor�het�grondbezit� in�Limburg�al
met�ingang�van�1866�aan�de�nieuwe�belastingheffing�was
onderworpen.
De�Limburgse�grondbezitters�waren�de�verliezende�partij.
Voor� Haffmans� en� de� conservatief-katholieken� resteerde
de� politieke� winst� dat� het� vertrouwen� in� het� ministerie
Thorbecke� was� ondermijnd.� Betz� was� van� het� politieke
toneel�verdwenen�en�Thorbeckes�faam�had�in�ieder�geval
een�deuk�opgelopen,�ook�al�was�niet�duidelijk�geworden
of�hij�ook�zelf�een�brief�had�geschreven.�

Wat�Haffmans�en�anderen�slechts�konden�vermoeden,�was
wel� degelijk� het� geval.� Pijls� en� Van� der� Maesen� waren
echter�met�Thorbeckes�brieven�heel�wat�voorzichtiger� te
werk�gegaan�dan�met�die�van�Betz.�Thorbecke�moet�het
desondanks� even� flink� benauwd� hebben� gehad.� Op� 23
oktober�1865�vroeg�hij� in�een�brief�aan�Pijls�of�deze�bij
Van�der�Maesen�wilde�informeren�welke�brieven�de�oud-
minister�bezat.�Pijls�deed�dit�uiteraard�en�twee�dagen�later
kon�hij�hem�antwoorden�dat�Van�der�Maesen�hem�had�ver-
zekerd� géén� van� zijn� brieven� in� de� verkiezingsstrijd� te
hebben�gebruikt.�Slechts�éénmaal�had�hij�zich�tijdens�een
onderhoud�met�zijn�arts�Geilenkerken�laten�ontvallen�dat
Thorbecke�hem�had�geschreven�weinig�ingenomen�te�zijn
met�een�verhoging�van�de�grondbelasting.�Drie�dagen�later
werd�de�bewuste�brief�door�Van�der�Maesen,�op�diens�ver-
zoek,�aan�Thorbecke�teruggezonden.�
Overigens�had�ook�Pijls�op�2�februari�1864�al�een�schrij-
ven�van�Thorbecke�ontvangen�met�daarin�de�zinsnede:�“ Ik
heb� hoop� en� gedaan� wat� ik� kon,� dat� de� grondbelasting
althans� vooreerst� blijve� rusten” .� In� dezelfde� brief� gaf
Thorbecke� ook� aan� dat� de� agitatie� in� Limburg� de� zaak
geen�goed�deed.�“Dat�men�in�Limburg�aanstonds�de�hoog-
ste�registers�heeft�uitgehaald,�is�mij�zeer�leed;�men�heeft
daardoor� tegemoetkoming� niet� gemakkelijker� gemaakt” ,
aldus�de�liberale�staatsman.�

Of�de�agitatie�in�Limburg�daadwerkelijk�heeft�bijgedragen
aan�de�verhoging�van�de�grondbelasting�is�hoogst�twijfel-
achtig.�De�publicatie�vormde�zeker�niet�de�oorzaak.�Voor
Haffmans�was�het�duidelijk�dat�de�verhoging�er�aan�zat�te
komen.Voor�hem�was�de�publicatie�van�de�brief�wellicht
niet�zozeer�een�ultieme�poging�om�het�tij�te�keren,�dan�wel
een�middel�om�de�liberalen�en�de�liberaal-katholieken�-�al
dan� niet� terecht� -� in� diskrediet� te� brengen.� Interessant
daarbij�is�de�vraag�wat�er�zou�zijn�gebeurd�als�Haffmans
ook�over�de�brieven�van�Thorbecke�had�beschikt!�

Bronnen�

- Nick�Bos�–�Agitatie�in�Limburg,�de�verhoging�van�de�grondbelasting�

in�het�hertogdom�in�1865.�In:�De�Maasgouw�108�(1989),�blz.�86.

-� Le�Courrier�16�april�1864.

-� N.�Cramer�–�Wandelingen�door�de�handelingen.�

Den�Haag,�z.j.�Blz.�25-30.

-� M.K.J.�Smeets�–�Van�der�Does�de�Willebois�(1816-1892),�

commissaris�des�Konings,�1856-1874.�In:�De�gouverneurs�in�de�

beide�Limburgen�1815-1989.�Maastricht,�1994.�Blz.�184.

-� Venloosch�Weekblad,�11�juni�1864,�25�juni�1864,�7�oktober�1865,�14�

oktober�1865,�18�november�1865�en�2�december�1865.
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Joodse stadgenoten (1) 

Joodse stadgenoten

A l in 1343 wonen er
joden in Venlo. Het

bewijs daarvoor is te vin-
den in de landsheerlijke
rekening voor het Over-
kwartier 1346/1347: “In
1343 ontving Reinald de
Tweede in Venlo een
geldbedrag van Salomon
den Joede.” Al snel wordt
een van de straten in het
toenmalige centrum van
Venlo de Jodenstraat
genoemd. Dat staat ver-
meld in een oorkonde
van 1 april 1351 van het
archief van de Schepen-
bank Venlo: een huis “op
der Judenstraten.” Het
volgende bewijs van de
aanwezigheid van joodse
stadgenoten kunnen we
lezen in een notitie in het
oudste charter van het
Armenbestuur in Venlo.

Er staat namelijk, dat er in
1364 joden in Venlo
woonden. 
Waar leefden deze joden
van? Welke beroep oe-
fenden ze uit? Veel keuze
hadden ze niet, want het
was een jood niet toege-
staan om burger van de
stad te worden of lid van
het stadsbestuur of van
een van de vele gilden in
Venlo.  Christenen moch-
ten geen rente vragen bij
het lenen van geld. Dat
was verboden. Joden
mochten dat wel en zo
hadden ze de kans geld
te verdienen. Dat ze deze
kans ook in Venlo aangre-
pen weten we, omdat de
Venlose Magistraat in
1407 geld terugbetaalt
aan een jood, omdat,
zoals zij vermeldt: “..der

door Tilly Eykhout - Deneer

Tussen de boeken van mijn vader, de journalist Cor Deneer, vond
ik een fraai vormgegeven boekje, geschreven door Sophie

Cohen-Kleermaker.  Mevrouw Cohen schrijft daarin o.a. over haar
leven als joodse vrouw in Venlo. In het boekje zat een brief,
geschreven door de man van Sophie, de heer Philip Cohen, ouddi-
recteur van de gelijknamige paraplufabriek in Venlo. De brief was
gericht aan de redactie van het Dagblad voor Noord-Limburg en
bevatte het verzoek het boekje van mevrouw Cohen te recenseren.
Het geheel intrigeerde me zo dat ik op zoek ging naar het verhaal
erachter. Dat voerde me tevens naar de geschiedenis van de joden
in Venlo, een joods rusthuis in Arnhem en naar Samuel Wennek, de
huidige joodse rabbi in Venlo.

Joodse  s tadgenoten (1)Brief van Philip Cohen.
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 2 Mijn fiets parkeer ik bij apotheek De Goede

aan de Triangelstraat in Tegelen. Ik draai
me om en voor me ligt wat vroeger de Alland
heette. Een wijk van massale betonblokken in de
jaren zestig gebouwd en daarna in de greep
gekomen van sociale en ruimtelijke verloedering.
Een ghetto van een blanke bevolking die zich
niet bekommerde om uiterlijkheden, van hunzelf
en de wijk waarin ze leefden. Daarnaast vele en
vele gastarbeiders die hier gedumpt werden met
hun eigen mores en uiterlijkheden; in een tijd
zonder integratie, plichten en Jan-Peter
Balkenende. 
Op het hoogtepunt van dit sociale verval, eind
jaren tachtig, kwamen mijn moeder, mijn zus en
ik hier terecht. In de flat aan mijn rechterzijde. Er
was veel burengerucht: een regelmatig feestje
dat door de muren galmde, een nachtenlang jan-
kende hond, ruzie met bijhorende klappen en
beneden in de kelder – vrij toegankelijk voor
iedereen – drugsverslaafden die suffig op de
grond zaten en zilverpapiertjes of een spuit ach-
terlieten. Eenmaal kwam ik in de kelder uit bij
het bovenbuurmeisje die door een jongen tegen
de muur werd vastgespijkerd – in erotische zin
dan. Het was lelijke seks. 
Nadat we enkele jaren later waren vertrokken
naar een doorsnee-volkswijk besloten de ge-
meente Tegelen en de Tegelse Bouw Vereniging
tot een grootscheepse renovatie. Voor me ligt
nu Nieuw Steyl. Ik loop het fietspad op. Links
van me honderden meters grasveld. De flatge-
bouwen hebben daadwerkelijk allure nu tussen-
stukken eruit zijn gebroken en de overblijvende
betonblokken een karakter hebben gekregen
met een gele of blauwe tint tussen de schoonge-
maakte stenen. 
Aan het eind van het fietspad langs het rijtje met
bakker, friture en slager zie ik links van me mis-
schien wel het mooiste stuk van Nieuw-Steyl.
Twee grote flats in een hoek. In grote letters

staat er respectievelijk op: Porta Camanade en
Porta Celeste. Daarvoor een schitterende open
vlakte: een grasveld met gebogen heuvelruggen,
een groep pijnbomen in een cirkel en een klein
speeltuintje. 
Hier zouden de nieuwe rijken kunnen wonen,
denk ik verwonderd. Ik loop er op af. Bij de
doorgang  tussen de flats zie ik echter dat het
kwaad niet is uit te roeien op een tekentafel. Op
een algemene toegangsdeur van Porta Cama-
nade staat met viltstift geschreven: ‘Hitler come
back  you forgot to kill the black.’  Aan de over-
zijde is het glas van de toegangshal van Porta
Celeste ingeslagen. Met grof geweld, want de
ijzeren kozijnen hangen uit het lood. 
Terwijl ik me afvraag hoe Ferry Hoogendijk dat
gaat aanpakken met de normen en waarden
wandel ik terug en ga de Keramiekstraat in.
Tegenover de arbeiderswoningen aan de linker-
zijde een nieuwe rij van de meest luxueuze vil-
la’s. De voortuintjes zijn met een beangstigende
precisie ingericht en worden tot het laatste
blaadje bijgehouden. Alsof de bewoners met
kracht een onderscheidend statement willen
maken naar wat huist in de omringende flats. 
Aan het eind rechts de Triangelstraat: de flats die
ik eerder vanaf het fietspad van de andere zijde
heb gezien. Nu valt mij op dat op veel kleurige
balkons was hangt te drogen – dat hoort niet bij
de normen en waarden van de middenklasse.
Zoals je volgens dezelfde standaard ook geen fri-
tespan achterlaat op het trottoir, zoals hier aan
mijn voeten. Op het grasveld erachter krijgt het
groen op veel plekken geen poot aan de grond. 
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Joede der stat gelent
hatte.” In 1544 kregen Ja-
cob, Wendel en Leuwen,
drie joodse mannen, toe-
stemming van de ge-
meente Venlo zich sa-
men met hun vrouwen
en kinderen te vestigen in
Venlo. De beschikking
van de Schout, de Burge-
meester, de Schepenen
en de Raad staat geschre-
ven op een stuk perka-
ment van 40,5 bij 20,5
centimeter en is voorzien
van een kleine stadsze-
gel. Ze mochten in Venlo
wonen, kopen en verko-
pen, en geld aan anderen
lenen tegen rente. Jacob,
Wendel en Leuwen kre-
gen deze voorrechten
weliswaar, maar moes-
ten er flink voor betalen.
Een van deze voorrech-
ten hield in dat ze voor
eigen gebruik mochten
slachten. Het vlees dat ze
volgens hun geloof niet
zelf mochten eten werd
vervolgens verkocht. Op
de joodse sabbatdag wer-
den ze in Venlo met rust
gelaten. Zelfs door de
rechtbank konden ze op
die dag niet worden
opgeroepen. Ook werd
hun een eigen begraaf-
plaats toegewezen. Maar
jammer genoeg konden
Jacob, Wendel en
Leuwen niet lang van hun
woonrecht in Venlo
genieten. In 1546 besloot
Keizer Karel de Vijfde
namelijk dat er geen
joden meer in het hertog-
dom Gelre, waartoe Ven-
lo behoorde, mochten
wonen. Dit verbod werd
in 1570 door de Hertog
van Alva bekrachtigd en
bleef maar liefst 250 jaar
lang geldig. Pas in 1794
kwam er een einde aan
dit verbod en wel door de

Fransen. Door hun
‘Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap’ kregen
ook joden de mogelijk-
heid zich weer hier te
vestigen en hun gods-
dienst uit te oefenen.

De eerste joden die hier-
van gebruik maakten ves-
tigden zich in 1815 in
Venlo. Het waren Duitse
joden: Simon Schwartz
en Theodoor Wolff -Kauf-
mann, in 1817 gevolgd
door de familie Wiener-
Baruch. Het gezin Wiener
was op de vlucht gesla-
gen voor pogroms in
Duitsland. Marcus Wiener
en zijn vrouw hadden
tien kinderen, waaronder
de zonen Jacob, Leopold
en Karel. De drie broers
kregen in Venlo tekenles.
Jacob vertrok in 1828
naar een oom in Aken om
daar onderricht te nemen
in de graveerkunst. Daar-
na studeerde hij in Parijs
en ging in 1839 in Brussel
wonen. Zijn twee broers
Leopold en Karel kwa-
men daar ook naar toe.
Ze studeerden in Brussel
aan de Koninklijke Aca-
demie van Schone Kun-
sten. Jacob, Leopold en
Karel Wiener, de drie
zonen van Marcus Wie-
ner, werden beroemde
graveurs. Jacob werd in
West-Europa bekend als
maker van penningen
van monumentale ge-
bouwen. Leopold Wiener
blonk uit in het graveren
van historische onder-
werpen en portretten op
penningen. Karel Wiener
werd zelfs tot graveur en
beeldhouwer benoemd
van Koning Willem lll te
Den Haag. Jacob en
Leopold ontwierpen en
produceerden in 1848 de

eerste Belgische postze-
gel. De eerste Nederland-
se postzegel, de blauwe
vijf centzegel met een
beeltenis van koning
Willem l erop, werd in
1851 door Jacob ontwor-
pen. In het Venlose stad-
huis en in het Joods
Historisch Museum in
Amsterdam is nog steeds
een collectie munten en
penningen van deze
talentvolle broers te zien. 

In 1850 woonden er al
honderd joden in Venlo.
Er ontstond behoefte aan
een eigen gebedsruimte,
een synagoge. Die kwam
tot stand in 1865 aan het
Maasschriksel. Voor die
tijd werden er aan de
Keulse Poort in het huis
Drie Koningen synagoge-
diensten gehouden en in
een gedeelte van het
Protestantse Armenhuis
aan het Helschriksel. Het
Weekblad voor Israëlie-
ten schreef op 22 de-
cember 1865 naar aanlei-
ding van de feestelijke
inwijding van de synago-
ge aan het Maasschriksel:
“De toevloed van nieuws-
gierigen was onbeschrijf-
lijk, men kon nauwelijks
door de straten heendrin-
gen, doch bij die grote
toevloed heerste de
grootst mogelijke ver-

Jodenstraat in Venlo.
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draagzaamheid, daar op
het gelaat van alle stads-
genoten de tevredenheid
en warme deelneming
aan de vreugde onzer
gemeente was te lezen.”
De Joodse Vrienden-
kring, een gezelligheids-
vereniging, werd in 1931
opgericht. De heer Bob
Kosman, destijds een
vooraanstaand lid van de
Joodse Gemeente, zegt
hierover: “Er werden veel
activiteiten ontplooid zo-
als het organiseren van
bals, die beroemd waren
tot ver in Duitsland. Vaak
nodigden we gerenom-
meerde joodse sprekers
uit, die hier in Venlo lezin-

gen gaven, maar ook bui-
ten die georganiseerde
avonden zaten de joden
vaak, op zon - en feestda-
gen, bij elkaar. Ook werd
er een gestencild blaadje
uitgegeven, De Joodse
Vriendenkring. Hoofdre-
dacteur was de heer
Velleman.”

In 1935 bestond de syna-
goge zeventig jaar. De
joodse gemeenschap
vierde dit heuglijk feit met
een groot feest. De bui-
tengewone synagoge-
dienst werd bijgewoond
door het College van
Burgemeester en Wet-
houders, heren voorgan-
gers van andere religies
en bewoners van het
Maasschriksel. De heer
Philip Cohen, voorzitter
van de Joodse Gemeente,
trad op als gastheer. ‘s
Avonds was er een jood-
se kunstavond in feest-
zaal Nationaal. 
Burgemeester Berger
hield er een toespraak en
wees daarbij onder meer
en niet zonder enige
nadruk op de grote ver-
draagzaamheid die er
steeds bestaan had tus-
sen de katholieke bevol-
king van Venlo en de
joodse burgers.

Een groot aantal Duitse
en Poolse joden belandde
in die tijd in Venlo op de
vlucht voor de levensbe-
dreigende situatie in het
Duitsland van de jaren
dertig. Philip Cohen en
Bob Kosman richtten in
1933 in de stad een
comité op voor joodse
vluchtelingen. Het geld
om de vluchtelingen te
helpen kregen ze van het
joods vluchtelingen - co-
mité in Amsterdam en

van gulle gevers uit de
joodse gemeenschap in
Venlo. Vluchtelingen die
naar het noorden van het
land wilden, werden
voorzien van kleding en
voedsel. Ze werden ille-
gaal door joodse markt-
lieden in vrachtauto’s en
bestelauto’s naar hun
bestemming gebracht.
Felix Meijer Keizer bracht
talloze vluchtelingen met
een verhuiswagen naar
het noorden. De directeur
van het distributiekantoor
in Venlo bracht iedere
dag melk, boter en kaas,
ook illegaal natuurlijk.
Vluchtelingen die in Ven-
lo wilden blijven om te
werken werden van
onderdak, voedsel, kle-
ding en eventueel werk
voorzien. Wilden mensen
naar Amsterdam, dan
kregen ze van het comité
een bewijsje dat ze bij de
Spoorwegen konden in-
ruilen voor een kaartje
naar Amsterdam. Philip
Cohen bijvoorbeeld nam
veertig gevluchte Duitse
joden aan om in zijn para-
plufabriek in Venlo te
werken. Ook zorgde hij
voor onderdak en betaal-
de voor zijn werknemers
de huur. De joodse vluch-
telingen droegen op die
manier hun steentje bij
aan de Venlose econo-
mie. In de jaren voor de
oorlog werkten 673 men-
sen bij joodse bedrijven
in en om Venlo. De
Nederlandse staat werkte
niet echt mee aan de
integratie van joodse
vluchtelingen: Nederland
wilde vanaf maart 1934
alleen nog maar door-
voerland zijn. 
Vanaf 1937 werd het
joden moeilijk gemaakt
een bedrijf te starten. In

Joodse kinderen in Venlo. 1905.

Detail interieur Venlose Synagoge. Ingang Synagoge Maasschriksel.
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1938 werden vluchtelin-
genkampen ingericht
voor joodse vluchtelin-
gen. Werden deze vluch-
telingen destijds binnen
een zone van vijftien kilo-
meter van Venlo aange-
houden, dan moesten ze
rechtsomkeert maken
naar Duitsland.

In zijn Beknopte geschie-
denis der Kehilla Venlo
(1815 -1960) schrijft Philip
Cohen: (kehilla is: joodse
gemeenschap, red.)

“Toen in 1939 de oorlog
tusschen duitschland en
Engeland uitbrak, heeft
Engeland alle visa voor
Engeland geannuleerd.
Vandaar dat vluchtelin-
gen, die met een geldig
visum naar Engeland op
weg waren, aan de Holl.
grens gestrand zijn. Venlo
moest toen enige dagen
honderden vluchtelingen
opvangen. Zij mochten
niet verder komen als het
station en werden per
trein weer teruggestuurd.
Er hebben zich aan het
station vreeselijke tone-
len afgespeeld. In het
zicht van het strand zijn
die ongelukkigen ver-
dronken. Ik weet niet wat
er van hen is terecht
gekomen. Een Joods
comité kwam speciaal uit
Londen naar Venlo om te
helpen. Zij konden echter
ook niets bereiken. Onze
regeering liet de vluchte-
lingen niet binnen. In
Oldenzaal was de stroom
van gestrande vluchtelin-
gen nog veel groter. Toen
in 1940 de duitsers ons
land binnen vielen, was
het lot van ons Joden
bezegeld. Het heeft wei-
nig doel het lot der
gemeente Venlo apart te

beschrijven, omdat ze
gelijkt op het lot van alle
kehilles in Nederland.
Chicanes van de bezetter,
confiscatie van vermo-
gens en zaken, in beslag
nemen van woningen,
dragen van de Jodenster,
enz. enz. Deze geschiede-
nis is voldoende bekend.
Er zijn dikke boeken over
geschreven. Toch waren
we deze 5 jaar wel door-
gekomen, want wij geno-
ten de sympathie der
bevolking. Toen kwam
het vreeselijkste, de de-
portatie. Er zijn slechts
enkele van ons uit de
kampen teruggekomen.
Hierbij een lijst van Joden
die gedeporteerd zijn en
in de kampen zijn ver-
moord. In 1945 hadden
wij nog slechts 41 ge-
meenteleden over. 64 zijn
in de kampen omgeko-
men. De overigen zijn
gedwongen of vrijwillig
naar andere steden ver-
huisd. De geredden wa-
ren bij niet-Joden onder-
gedoken. Ook zijn enkele
uit Zwitserland terug
gekomen.” 

Na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog
mochten joodse kinderen
niet eens meer naar
school. In Venlo kregen
de kinderen gelukkig wel
les van meneer Rubens
en later van mevrouw
Witmond. Op 1 septem-
ber 1941 werd de Venlose
gemeenteraad opgehe-
ven door de Duitsers. De
vele anti-semitische wet-
ten die door de Duitsers
werden opgelegd zorg-
den vaak ook onder de
niet-joodse Venlonaren
voor beroering. Toen
NSB’ers de ruiten van
diverse joodse winkels in

de stad ingooiden kwa-
men katholieke Venlo-
naren de getroffen winke-
liers bloemen bren-
gen. De deportaties van
Venlose joden naar
Duitsland begonnen in
1942. Er woonden des-
tijds 142 joden in Venlo.
Een groep van veertig
joodse mannen werd
weggevoerd vanaf de
Spaarbank in de Lohof-
straat. In totaal werden 79
mensen naar concentra-
tiekampen gebracht, van
wie er slechts vijftien
terugkwamen. Van de 45
joden die waren onderge-
doken bij niet-joden over-
leefden 41 de oorlog. De
57 joodse vluchtelingen
die bij Venlose joden
zaten ondergedoken heb-
ben het concentratie-
kamp niet overleefd. Ze
werden opgepakt en op
de plek waar vroeger de
synagoge stond bijeenge-
dreven. Vandaaruit wer-
den ze naar het station
geranseld. Een aantal van
de 56 overgebleven joden
die in 1945 in Venlo
woonden emigreerde
vervolgens naar Israël.

De joodse gemeenschap
was nu wel erg klein
geworden. De synagoge,
die in de nacht van 1 op 2
juni 1942 door een bom-
bardement gedeeltelijk
verwoest was, werd na
de oorlog niet meer opge-
bouwd. Er werd in maart
1945 een zeer indrukwek-
kende gebedsdienst ge-
houden op de plek waar
deze synagoge gestaan
had. Een joods-Canadees
regiment, dat meegehol-
pen had Venlo te bevrij-
den van de Duitsers,
werkte hier aan mee. Het
handjevol joden dat de
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oorlog overleefd had
woonde de dienst bij,
evenals de Venlose bur-
gemeester en enkele ker-
kelijke autoriteiten. In een
zaaltje van de protestante
kerk werden nog wat
diensten gehouden, maar
dat hield op een gegeven
moment op bij gebrek
aan mankracht. In 1965,
honderd jaar na de ope-
ning van de synagoge,
werd het desbetreffende
stuk grond aan de
Venlose gemeente ver-
kocht. Op 26 februari 1999
ten slotte onthulde burge-
meester Jan Schrijen een
monument op de plek
waar eens de synagoge
stond.

Joodse stadgenoten (2) Joodse  s tadgenoten (2)

Omslag boekje “Brieven uit Beth

Ziknah”.

Z o’n vijfenvijftig jaar woonden Philip Cohen (Utrecht,
2 juni 1885) en zijn vrouw Sophie Cohen-Kleer-

maker (Amsterdam, 15 oktober 1886), in Venlo. In 1965
verhuizen ze naar het joods bejaardentehuis Beth Zikna
in Arnhem. In het tehuis houdt Sophie een dagboekje
bij, dat ze later als basis gebruikt voor het boekje Brieven
uit Beth Ziknah, uitgegeven door Uitgeverij Zomer &
Keunings in Wageningen.    
Sophie Cohen begint het dagboek te schrijven als ze
een maand of vier met haar man in ‘Beth Zikna’ woont.
Ze beschrijft op buitengewoon ontroerende wijze de
dagelijkse gang van zaken in het bejaardentehuis. Al
gauw wordt ze voorzitster van de interne commissie in
het tehuis. Omdat ze vindt dat de bejaarden te weinig
bewegen, richt ze een gymnastiekclub op voor geïnte-
resseerden.

“Ik heb een gymnastiekclubje opgericht. Afwachten of
het van lange duur zal zijn. Voorlopig geef ik zelf les
omdat het toch maar lichte oefeningen voor bejaarden
zijn. Houden we een vaste kern over, dan komt er een
lerares.”

De viering van het poerimfeest, een feest ter herinne-
ring aan de bijbelse koningin Esther, wordt door de
bejaarden onder leiding van Sophie Cohen voorbereid.
Sophie schrijft hier een buitengewoon aardig stukje
over. Het toeval wil dat in juni 2002 een zeldzame
Estherrol uit 1570 geveild is bij Christie’s in Amsterdam.
Deze Estherrol is een rol kalfslederen perkament met
daarop het verhaal van koningin Esther. De rol is ver-
sierd met illustraties van Andrea Marelli, een Italiaanse
boekillustrator uit die tijd. Marelli, die in Rome werkte
tussen 1567 en 1571, gebruikte kopergravures om zijn
versieringen te maken, een relatief nieuwe techniek
waarmee het mogelijk was veel mooiere en gedetail-
leerdere platen te maken dan met houtsnedes die in
die tijd gebruikt werden. Marelli maakte een renaissan-
ceomlijsting met overvloedige hoeveelheden fruit, met
putti in de vier hoeken, met maskers en met twee exo-
tische struisvogels. “Naast deze rol zijn er slechts drie
andere Estherrollen uit de zestiende eeuw bekend. Uit
de zeventiende en achttiende eeuw zijn honderden
geïllustreerde rollen overgebleven. De vier rollen uit de
zestiende eeuw staan aan het begin van een traditie”,
zegt Moshe Brown, al vijftien jaar de enige judaica-spe-
cialist voor Veilinghuis Christie’s. Esther was een van de
vrouwen van de Perzische vorst Xerxes, ook wel
bekend als Ahasveros. Zijn vazal Haman wilde alle
joden in het Perzische rijk vermoorden. Esther hoorde
dit en lichtte Xerxes in. De vorst liet daarop zijn vazal
doden. Joden over de hele wereld herdenken dit door
het vieren van het poerimfeest. Sophie Cohen schrijft in
haar boekje over het poerimfeest in het bejaardente-
huis Beth Zikna:



64 BUUN 

”Er worden voorbereidin-
gen getroffen voor het
poerimfeest, een feest ter
herinnering aan Esther,
het beeldschone Joodse
meisje dat het tot konin-
gin aan het Perzische hof
bracht en in samenwer-
king met haar neef
Mordechai de joden-
moord die door het lot
(‘poer’ in het Perzisch)
was bepaald en door
Haman werd voorbereid,
wist te verijdelen.”

“We zijn druk aan het
repeteren voor poerim. De
directrice doet werkelijk
alles om van het feest een
succes te maken. En ook
mijn vriendin Gré is een
eerste kracht. Ze naait
een deel van de kostuums
en geeft overal goede
raad. Het doet je goed,
zo’n saamhorigheid.”

“Zo, het feest is voorbij.
Het was een ontzaglijk
gezellige avond. De eet-
zaal was tjokvol met 75
mensen. De menu’s en de
programma’s waren mooi
uitgevoerd. Het begon
met een champignonpas-
teitje. Daarna las Gré
haar zelfgemaakte jaar-
verslag-op-rijm voor. Na
het eten moesten de spe-
lers voor het voetlicht ko-
men. Ze zagen er prachtig
uit, veel wit en zwart,
gouden kronen en me-
dailles. De hoofdrolspeel-
ster was omgetoverd in
een dikke Haman met
zwarte snor, sik en hoge
hoed. Ik was de stem. Het
ging goed, hoewel de
microfoon weigerde.”

Blijkbaar met gemengde
gevoelens terugdenkend
aan haar tijd in Venlo,
schrijft Sophie Cohen:

Estherrol, 

foto Christie’s Amsterdam.

“De drukke dagen zijn weer voorbij. Ik voel me hier
niet eenzaam en alleen, zoals in Venlo. Daar wist ik ‘s
middags met mijzelf geen raad. Die lege kamers, die
lege stoelen, ik wist niet waarheen. Ik wilde wel van
mezelf weglopen. Niemand heeft dat ooit geweten.
Hier zijn mijn dagen gevuld en val ik ‘s avonds dood-
moe in slaap. De volgende morgen weet ik wat ik te
doen heb.”

“We hebben er geen spijt van dat we alles hebben
achtergelaten, het huis met zijn inhoud, de vrienden
en kennissen, een stad waar we vijfenvijftig jaar
gewoond en geleefd hebben. Waar we hard gewerkt
hebben en waar onze kinderen geboren zijn. Waar we
twee oorlogen hebben meegemaakt. Nu hopen we dat
we nog enkele jaren kunnen genieten van dit rustige
en bijna zorgeloze leven.”

Ze krijgt bezoek van Herbert, haar jongste zoon:

“Zondag bezoek gehad van onze jongste zoon Herbert
met vrouw en kinderen. Ze zijn beiden zo lief en har-
telijk voor me. Jenneke is een schat. Ik ben blij dat
Herbert zo’n goede keus heeft gemaakt. Hun kinderen
beginnen nu ook aan ons te wennen. We zijn naar het
gemeentemuseum geweest en daarna nog naar een
tentoonstelling van Finse wandtapijten. Het waren his-
torische kleden, maar ik vond ze niet mooi. Ze roken
vies en muffig.”
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Het is bijna Pasen...

“Het is vroeg, mijn man
ligt nog in bed. De kana-
rie zingt, buiten ligt natte
sneeuw. Nog een week
en het is Pasen. Hopelijk
zal ik het nog vele malen
met mijn man samen
vieren. Ik heb hier niet de
mooiste, maar wel de
beste tijd van mijn leven.
Hopelijk zal het nog een
poos zo duren. Steeds is
er de weggeduwde angst
dat een van ons beiden
alleen achterblijft. We
zijn nu zo op elkaar inge-
steld dat we heel veel
van elkaar verdragen. En
elkaar volkomen begrij-
pen.”

5 Mei, Bevrijdingsdag:

“Bevrijdingsdag. Gisteren
bij de dodenherdenking
geweest. Het stortregen-
de. Toch waren er veel
mensen met bloemen,
verder politie, militairen,
padvinders, schoolkinde-
ren. Het ontroerde me
zoals altijd. De televisie
gaf ‘s avonds een operet-
te die in 1943 in
Theresienstadt is opge-
voerd door kinderen die
daarna allemaal in
Auschwitz vergast zijn.”

“Ik dacht aan de tijd in
de kampen. Alleen, al-
leen, alleen. Maar toch
was het daar beter te
dragen omdat we met
zoveel ongelukkigen te-
samen waren. Op koude
winteravonden, als we
van het werk kwamen,
keek ik vaak naar de
sterren en gaf hun een
boodschap mee voor
thuis. Sterren zijn
immers over de hele
wereld het zelfde.”

Haar dochter Martha komt op bezoek:

“Gisteren was het Moederdag. Onze dochter Martha was
hier met haar dochters van 13 en 14 jaar. Ze brachten
weer cadeautjes mee. De jongens hebben opgebeld.”

En Harry, de oudste zoon:

“Gisteravond was Harry hier om een dia-avond te
geven. Allemaal erg mooi en kunstzinnig. Het viel hem
erg mee dat er zoveel enthousiasme was onder de
dames.”

Op de laatste pagina van het boek staat ten slotte deze
ontroerende passage:

“In een straat kwam ik een poliojongen tegen. Zijn
benen half lam, zijn hoofd scheef. Een dame onder-
steunde hem en ik hoorde haar in het voorbijgaan zeg-
gen: ‘Zo, lust jij graag bruine bonen?’ De jongen  keek
verheerlijkt naar haar op. Achter dit tweetal kwamen
nog meer kinderen, allemaal poliopatienten. Verderop
stond nog een hele bus vol. De kinderen werden bij het
uitstappen geholpen, sommigen zelfs gedragen. Het
leek wel de terugkeer van een slagveld. Een oude man
bleef naast me staan. ‘Is het niet verschrikkelijk?’ zei hij.
Ik knikte, mijn keel was dik en ik kon niet meer goed
zien. De oude man en ik gingen ieder ons weegs, elk
met zijn eigen gedachten.”

Philip Cohen stierf in het tehuis te Arnhem. Toen het
joodse bejaardentehuis veranderd werd in een alge-
meen bejaardentehuis verhuisde Sophie Cohen-Kleer-
maker naar het joodse bejaardentehuis Beth Salom in
Amsterdam. Daar stierf ze in september 1971, bijna 90
jaar oud.

P hilip Cohen is lang voorzitter van de joodse gemeen-
te in Venlo geweest. Tegenwoordig is dat rabbi

Samuel Wennek, geboren in 1942 in Amsterdam, maar
sinds zijn tweede levensjaar inwoner van Venlo. Rabbi
Samuel Wennek vertelt me bij hem thuis zijn indruk-
wekkende levensverhaal:

“Paula en ik gaan wel eens op donderdagavond naar de
stad. Het is dan frappant om te horen hoe de mensen
mij groeten. De ene groep zegt: ‘Dag Frans!’ en de ande-
re groep zegt: ‘Goedenavond rabbi!’’ Frans’ ben ik voor
de mensen die me nog kennen uit de onderduiktijd. Ik
ben wel in Amsterdam geboren, maar op driejarige
leeftijd in Venlo ondergedoken bij het echtpaar Wilder-
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beek op de hoek van de
Bisschop Schrijnenstraat -
Straelseweg. Ze woonden
boven de bakkerij van
Horstermans. Als er SS’-
ers in de buurt waren,
werd ik in de tuin in een
putje van één bij één
meter in de grond ge-
stopt. Ik mocht niet hui-
len, niet roepen. Muisstil
zat ik daar in doodsangst
te wachten, helemaal
alleen. Ik leerde al jong te
overleven. Bij een razzia
in Amsterdam, een jaar
eerder, werd ik samen
met mijn hele familie
opgepakt. Mijn ouders,
mijn grootouders, ooms
en tantes, neven en nich-
ten. Mijn hele familie. De
volwassenen werden bij
de Hollandse Schouw-
burg bijeen gedreven, de
kinderen gingen naar de
joodse crêche er tegen-
over. We moesten wach-
ten op bussen die door
paarden getrokken wer-
den. De reis ging naar het
kamp in Westerbork.
Daar zijn mijn ouders een
maand gebleven. Toen
zijn ze naar Auschwitz
gebracht, waar mijn moe-
der meteen vergast en
verbrand is, dat was in
september 1943, en later
de rest van mijn familie
ook. Mijn vader heeft er
nog een tijd moeten wer-
ken en is vermoord in
maart 1944. Iemand van
het joods studentenverzet
heeft mij weten te redden
van de deportatie uit
Amsterdam. Met een rood
kleurpotlood werden er
stippen op mijn handen
en in mijn gezicht gete-
kend. Tegen een hoge
SS’er zeiden ze dat ik een
besmettelijke ziekte had.
Dat had effect. ‘Weg!
Weg!’ riep de SS’er, want

Joodse stadgenotendat konden ze niet hebben. Bij de joodse gemeente
werd gemeld dat ik verdwenen was. In Huizen bij het
kasteel werd ik te vondeling gelegd. Het was mijn eer-
ste adres, daarom heette ik Johannes Felix van het
Kasteel. Toen ging de reis naar Naarden en vandaar
naar Hilversum. Daar werd mijn naam veranderd in
Johannes van het Kasteel. Uiteindelijk in Venlo bij Dirk
Wilderbeek en Jes Horstermans, een kinderloos echt-
paar, kreeg ik mijn vierde naam, Fransje Wilderbeek. 
Mijn pleegvader Dirk had een hart van goud; mijn
pleegmoeder Jes leed aan een oorlogsneurose en
huilde veel. Dirk Wilderbeek kwam oorspronkelijk uit
Utrecht, waar hij bij de Infanterie zat. Hij was als mili-
tair naar Venlo gekomen waar hij Jes had leren ken-
nen. Het was niet altijd even gemakkelijk voor me, het
leven als joodse jongen tussen de kaaskoppen hier. Ik
had ravenzwart haar, donkere ogen en was zo mager
als een lat. De sokken slobberden om mijn spillebeen-
tjes. Maar in de puberteit stond ik mijn mannetje. Ik
sloeg erop los als het nodig was, bovendien was ik een
waterrat. Ik redde me wel. Wat ik heel erg vond was
het feit, dat ik de kerk niet inkwam, als we met de
school, de Gerardus Majellaschool op de Helbeek,
naar de kerk gingen. Ik mocht mee tot aan de deur.
Het Thomascollege weigerde me als leerling, omdat ik
joods was. Daarom ging ik naar de Rijks H.B.S. Om de
hoek op de Molenstraat woonde nog een joods vluch-
telingetje. Ze heette Inge, was zes jaar ouder dan ik en
kwam ook uit Amsterdam. Ze woonde bij haar oma,
mevrouw Oster. Dat is altijd een troost voor me
geweest. Inge is later naar Israël geemigreerd. Ik heb
haar nooit meer gezien. In februari 1946 kwam er
bericht van de Commissie voor oorlogspleegkinderen
te Amsterdam dat mijn echte naam Samuel Wennek
was en dat ik in Amsterdam in de Vechtstraat geboren
was op elf maart 1942. In mijn puberteit was ik een
fanatiek sportman, was lid van de handbalclub Athene
56 en van Loreal, eerst als speler, later als scheids-
rechter. Omdat ik op straat wel eens werd uitgeschol-
den voor ‘aangenomen jood’, wat mijn pleegouders
aanvankelijk ontkenden, ging ik me afvragen wie ik
was. Wat waren mijn ouders voor mensen? Leek ik op
hen? 
Ik was op zoek naar mijn identiteit. Wat doe je dan als
jongen? Je gaat varen. Overal ben ik geweest, Canada,
Amerika, de Caraïben. Ik meldde me aan bij de
Holland-Amerikalijn toen ik een jaar of achttien,
negentien was. De reis ging naar het Caraïbisch
gebied. Er gingen vooral rijke joodse mensen mee op
deze cruise. Een van hen was rabbijn Workman. Hij
vroeg aan de kapitein of er onder het personeel ook
joden waren. Ik werd gehaald. Maar ik zei hem dat ik
geen praktizerend jood was. Dat vond hij niet erg, als
ik maar een petje droeg. Zo wijdde hij me in in het
joodse leven. Toen ben ik omgeslagen als een blad
aan de boom. Het was net alsof ik thuis kwam! 
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Ik heb negen maanden
in New York gewoond. Ik
ben in militaire dienst
geweest in Nieuw Gui-
nea. Later kwam ik
erachter dat ik als oor-
logsslachtoffer helemaal
niet in dienst had gehoe-
ven, maar ja.”

“In 1966 leerde ik Paula
kennen. Zij heeft me
echt alles geleerd over
het joods zijn. De om-
gangswetten, de spijs-
wetten, de manier van
leven. Het belangrijkste:
‘Heb je naaste lief gelijk
jezelf ’ proberen we alle-
bei dagelijks in praktijk te
brengen. In 1967 kwam
ik terug naar Venlo en
een jaar later zijn Paula
en ik getrouwd. We kre-
gen drie kinderen, Sarah,
Racheel en Levi. Ik was
ondertussen veilingmees-
ter bij Ribben en Boswell
in Londen en reisde over
de hele wereld om mijn
beroep uit te oefenen.
Een prachtige tijd. Israël

Samuel Wennek in Israël.

was voor mij, net zoals
voor vele joden, een land
met een grote aantrek-
kingskracht. We gingen er
vaak met de kinderen
heen. Als we daar aan-
kwamen liepen de tranen
over mijn wangen, ik
snoof de lucht in en wist:
hier is mijn thuis. Maar als
ik er dan veertien dagen
was, was het goed, dan
konden we weer terug
naar Venlo. Want dat zit
erin gehamerd: Venlo was
in mijn beroerdste tijd
mijn thuishaven, mijn red-
ding. Noodgedwongen
was ik verliefd op Venlo,
ook al bleef Israel trekken.
Alledrie mijn kinderen zijn
op een gegeven moment
geëmigreerd naar Israël,
maar toen ik twee keer

een hartstilstand heb gehad en dacht dat mijn dagen
geteld waren heb ik ze gesmeekt naar huis te komen.
Dat hebben ze gedaan. Nu hebben we zelfs al een
kleinkind, dat vaak in het weekend hier is. Dan genie-
ten mijn vrouw en ik. Zo worden mijn genen doorge-
geven en dat is belangrijk.”
De achterdeur gaat open en een buurjongetje van vijf
stapt de keuken binnen. “Mag mijn rugzak hier blijven?
Mama is er niet.” “Dat is goed. Je mama zei dat je bij je
vriendje mag gaan spelen. Ben je dan om half vijf weer
thuis?”, zegt Samuel tegen het kind. “Goed, bedankt.
Dag.” De deur gaat weer dicht.  “De doktoren zijn van
mening dat ik hartklachten heb omdat ik een oorlogs-
kind ben. Al die ontberingen, de honger, de angst en de
eenzaamheid, wreken zich op een gegeven moment.
Maar ik ben nog heel actief. Ik heb het beheer over de
joodse begraafplaatsen in de gemeente Venlo, ik ben
al zeventien jaar lid van een ontmoetingsgroep tussen
joden, moslims en christenen, ik ben pastoraal werker,
doe aan stervensbegeleiding, ik beheer al zeventien
jaar het joods archief. Ik ben voorzitter van het bestuur
van de Nederlandse Israëlitische Gemeente Venlo,
maar in januari draag ik het voorzitterschap over aan
Lex Kosman. Eddy Slap en Jochenan Belinfante zitten
ook in het bestuur. O ja, ik ben ook nog commissaris
van het Joods Nationaal Fonds Noord-Limburg. Over
de hele wereld heb ik contacten. Iedere morgen praat
ik met een vriend in Israël via internet. Eens in de veer-
tien dagen ga ik naar Amsterdam.  Aan de Volksuniver-
siteit geef ik een cursus ‘Kennismaken met het
Jodendom’, voor beginners en voor gevorderden.
Twee lerngroepen leid ik nog, waarin op een joodse
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manier naar de Bijbel
wordt gekeken. En ik doe
aan Kabbala, al acht jaar.
Ik heb een kallabamees-
ter.” (Kaballa is een vorm
van mystieke joodse wijs-
begeerte daterend uit de
middeleeuwen. red.)

Weer gaat de achterdeur
open.  

“Kan ik mijn rugzak hier
neerzetten?” Een meisje
van zes kijkt om het hoek-
je. Een buurmeisje. “Ja
hoor. Ga je naar je vrien-
dinnetje?”, vraagt Samuel
aan haar. “Ja, maar niet
naar Masha. Ik ga ergens
anders spelen. Bij Inge.”
“Goed. Je mama vraagt of
je om half vijf thuis bent.”
“Ja. Bedankt. Dag.” De
deur wordt weer geslo-
ten. Samuel Wennek haalt
een visitekaartje uit zijn
binnenzak. “Kijk, dit wil ik
later op mijn grafsteen
hebben: de gebroken
levensboom. En als tekst
komt er te staan: ‘De eik
is geveld.’ Zo wil ik het
hebben. Ik hoop dat ik als
een goede jood geleefd
heb. Een goede jood staat
altijd klaar voor zijn me-
demens. Hij helpt waar
hij kan. Wij ondersteunen
een aantal uitgeprodu-
ceerde asielzoekers. Ie-
dere week krijgen ze geld
van ons om te overleven.
Om te overleven heb je
ook anderen nodig. Dat
heb ik wel geleerd. En ik
wil een steun zijn voor
mensen die het nodig
hebben.”
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Laat alle hoop varen.’ Dat advies van Gerard
Reve aan alle geboortelingen in het Amster-

damse Betondorp komt bij me naar boven als ik
denk aan Genooi, die armenbuurt (waarom
spreken van het eufemistische ‘achterstands-
wijk’) aan de rand van Venlo. Arm zijn de
Genooiers ja. In ruimtelijke zin wonen ze in een
van de meest macabere buurten van Limburg.
Ze leven op elkaar gepropt in flats of in krappe
arbeiderswoningen zonder opsmuk en voortuin;
architectonische schoonheid lijkt er ten streng-
ste verboden. Arm ook als een sociale betekenis:
bewoners van Venlo-Noord, zoals het tegen-
woordig officieel heet, zijn niet onbekend met
de misstanden van criminaliteit, burenruzies en
vandalisme. En arm in letterlijke zin: veelal de
laagst betaalden hebben hier onderdak gevon-
den. Zo gaat het al meer dan vijftig jaar. In de
gemeentelijke archieven kom je vlak na de oor-
log al forse problemen tegen met kinderen op de
basisschool in Genooi. De algemeen maatschap-
pelijke normen kunnen moeilijk doordringen tot
deze enclave van marginalen. 
Zaterdag, zomer. De Karbindersstraat, het hart
misschien wel. Het fascineert me: de glasgordij-
nen met frivole randen, onderaan samengebon-
den met een koord. In de halve opening staan
porceleinen versierselen op de vensterbank;
lieve beestjes of dames in ouderwetse jurken.
Rechts de Bontwerkersstraat, geen wandelaar of
een wegrijdende auto. Nergens het leven van
tuinstoeltjes en gekeuvel dat je in een volkswijk
op straat zou verwachten, zoals ik het jaren gele-
den hier heb gezien. 
De gemeente Venlo wil de wijk renoveren: dure
woningen tussen de huurhuizen zetten en de
huurhuizen opknappen. De gemeentelijke ambi-
tie is pas halverwege gekomen: gebouwen zijn
gesloopt, kale plekken zijn achtergebleven, zoals
verderop aan de Hogeweg waar vroeger hoeren
voor een raam zaten en hier aan de linkerkant

van de Karbindersstraat. Het gras is er over hon-
derden meters omhoog geschoten, in afwach-
ting van de nieuwbouw. Na de Kramersstraat
rechts volgt de Agnes van Huijnstraat. Een
karakteristiek complex van aaneengeschakelede
gebouwen. Tegen de meeste ramen zijn planken
geslagen. Door de smalle gang tussen twee hui-
zen kom je uit op een binnenplaats waar lege zit-
bankjes elkaar aankijken. Wederom hout gespij-
kerd tegen de slaapkamerramen aan alle vier de
zijden, wat een obscure sfeer schept. 
Aan de andere kant van het complex zit een van
de laatste bewoners in een stoeltje voor de deur.
Een vrouw van ongeveer zestig jaar, met de jurk
tot net over knieën opgetrokken, benen iets uit
elkaar. Ze vertelt dat ze tientallen jaren hier
heeft gewoond, maar nu gedwongen is te ver-
huizen naar het grasveld enkele honderden
meters verderop waar ook nieuwbouw komt.
Dit complex wordt omgebouwd tot een verza-
meling koopwoningen à la 500.000 gulden per
stuk, gaat ze verder, en dat kan ze niet opbren-
gen. Voor de luxe, die zo’n prijs rechtvaardigt,
moeten twee arbeiderswoningen bij elkaar
gevoegd worden. Weemoed ligt in haar stem en
in haar ogen over de tijd die al is weggegaan, nog
voor zij de deur achter zich in het slot heeft
getrokken. Weemoed, dat is verloren geluk: de
eerste woorden van dit stuk moeten die van een
buitenstaander zijn. W
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het jaar van de derde stadsrekening, gaat de aanzet tot ont-
ginning van ‘t Ven verder.3 In de omgeving van de stad werd
ook veel hout gekapt.
Hout en turf waren no-
dig voor verwarming en
eten koken, voor allerlei
kleine zaken als meubi-
lair en vooral voor de
bouw van huizen en stal-
len. Na de houtkap
wordt de grond geëgali-
seerd. Johannes ter Stie-
gen bijvoorbeeld wordt
door de stad betaald
voor het uitgraven en
verzamelen van boom-
stronken.4 Om land-
bouw op de grond die
overblijft na afgraven
van de turf en na de
houtkap mogelijk te ma-
ken is bemesten nood-
zakelijk. Veel mest. Liefst koemest. Koeien zijn profijtelijk.
Naast mest leverden ze onder meer melk, boter, leer, perka-
ment en uiteraard vlees op. Er
moeten dus meer koeien komen.
Tussen 1349,  want in die eerste
bewaard gebleven stadsrekening
komt ontginning niet voor, en 1371,
het jaar van de tweede stadsreke-
ning, nemen de stadsbestuurderen
een bijzondere beslissing. Men
besluit op kosten van de stad een
fokstier aan te schaffen. De stad
betaalt voor de verzorging en vraagt
geen dekgeld voor de activiteiten
van het dier. 
Om meer dan één reden is dit
besluit bijzonder. Het is een zeer
vroeg voorbeeld van overheids-
steun aan de agrarische sector. We
weten niet zeker of deze maatregel
origineel Venloos was danwel naar
voorbeeld van een andere stad
genomen werd. De Venlose stads-
rekeningen zijn op drie na de oud-
ste van Nederland. In ieder geval in
die drie eerdere komt een stads-
stier niet voor. Mogelijk is dus de
Venlose stier de eerste stadsstier
van Nederland! Daarnaast - en
zeker zo belangrijk - is het feit dat
de stad de faciliteit gratis ter
beschikking stelde. We weten dat
omdat nergens in de stadsrekeningen inkomsten uit die
bron zijn vermeld. Dat is uitzonderlijk. Om de bouw van

muren en poorten te bekostigen had de stad zich diep in de
schulden gestoken. Men had geld geleend en moet zelfs bij-

lenen om de rente te kun-
nen betalen. De finan-
ciële positie probeert
men op te krikken door
steeds meer en hogere
belastingen en accijnzen
te heffen op steeds meer
zaken. De stad vraagt bij-
voorbeeld wèl geld voor
(het gebruik van) de
waag en de inhouds-
maat. Het in die omstan-
digheden gratis aanbie-
den van deze faciliteit
illustreert de nijpende
behoefte aan mest.

Een aankoopbedrag
van de stier wordt in de
rekening van 1371 niet

genoemd. Misshien was dat het jaar tevoren al betaald. Wel
– en dat is de eerste vermelding van de stier — wordt betaald

voor het ‘wegbrengen’ van de stier.
Onduidelijk is wat dit betekent.
Wordt hier een oude stier afge-
voerd of wordt de nieuwe of zelfs
de eerste naar een wei of stal
gebracht? Hoe het ook zij, dat er in
1371 een stadsstier in Venlo was,
staat vast. Een zekere Wieger
wordt dan belast met de zorg voor
de stier en krijgt daarvoor 11 schel-
ling. Het forse bedrag is waar-
schijnlijk de beloning voor een heel
jaar. Wie Wieger was en waar de
stier gehouden werd is onbekend.
Dat is jammer in verband met het
vervolg van dit verhaal want eigen-
dom en plaats zullen veel later een
rol gaan spelen. Wèl weten we
meer over de stier zelf. In de derde
stadsrekening die bewaard bleef,
die van vijf jaar later, van 1376,
lezen we dat de oude stier wordt
verkocht. Waarschijnlijk is dat nog
de eerste stier uit 1371. Maar het is
nodig, een fokstier na verloop van
tijd te vervangen om geen inteelt
en daarmee zwakke nakomelin-
gen te krijgen. Er wordt nu een
nieuwe stier gekocht en door een
knecht bezorgd. Een dure fokstier,

want men betaalt er ruim twee en een half maal de jaarver-
goeding van een burgemeester voor! Maar het wordt een

Ooit hadden bestuurderen van het dorp Venle het
tracé van de aarden wal met palissade erop bepaald. Die
moest de inwoners beschermen tegen ongewenst bezoek.
Vanaf het midden van de veertiende eeuw, nadat de stads-
rechten waren verleend, werd die wal successievelijk ver-
vangen door een stenen muur met poorten en torens. De
stad zat toen nog zeer ruim in haar jas. Het oppervlak binnen
de muren was ongeveer zeventien hectare groot. Het
merendeel daarvan was bouwland. Of weiland. Het zuid-
oostelijk kwart van de stad, begrensd door Klaasstraat en
Nieuwstraat en de stadsmuur heette niet voor niets ‘De
Weide.’ Ook het noordwestelijk kwart, de hoger gelegen
Lichtenberg was nauwelijks bebouwd. Huizen, in vakbouw
met strooien daken, stonden wat dichter bijeen in de buurt
van het Martinuskerkje, waarvan het torentje als uitkijkpost
werd gebruikt, en aan de Maas tussen Oude Markt en
Tegelsepoort. Er waren nauwelijks geplaveide straten.

Koeien, varkens en pluimvee — bijna iedereen hield voor
eigen gebruik wel een paar stuks — scharrelden overal rond.
Behalve voor enige landbouw en veeteelt bood de onbe-
bouwde ruimte van de stad de mensen van buiten de gele-
genheid om have en goed  binnen de veilige ommuring te
brengen als er gevaar dreigde. Vooral ten zuiden van de stad,
richting Tegelen, lagen wat ruimere akkers en weilanden. In
1350, het jaar van de eerste bewaard gebleven Venlose
stadsrekening,  leverden die nog voldoende op. Maar op de
duur toch niet genoeg om de groeiende bevolking van Venlo
van voedsel te voorzien. 
De stad gaat daar wat aan doen. In de tweede stadsrekening,
die van 1371, betaalt Venlo voor het graven van een geul in
wat toen nog het ‘moeras’ werd genoemd (nu ’t Ven), om
het gebied aan de noordkant van de stad te draineren.1 Door
schepenen en belastingontvangers wordt zelfs al geklonken
op de te verwachten grondbelasting in ‘t Ven.2 Ook in 1376,

In 1966 werd de boerderij in het Keizerstraatje oftewel Floddergats in Venlo afgebroken. Het was de 
laatste tastbare herinnering aan agrarische activiteiten binnen de vestingmuren. Het boerenbedrijf paste niet
meer in het stadse Venlo, dat zich eigen-
tijdser zou gaan rich- ten op industrie, ver-
voer en handel. Han- delsplaats was het al
veel langer. Venlo had de verheffing tot
stad in 1343 zelfs te danken aan het feit
dat het in het Gel- derse Overkwartier
door de handel groot en invloedrijk was
geworden. Eeuwen- lang hadden boeren
en tuinders binnen maar vooral ook bui-
ten de muren hun bedrijf uitgeoefend.
Naarmate de stad zich vulde met huizen moest
het voedsel voor de pre-industriële stede-
ling vanuit de directe omgeving worden aangevoerd. Stedelingen en boeren/burgers (‘akkermannen’) in de
bantuin, het Venloos grondgebied buiten de stadsmuren, waren sterk van elkaar afhankelijk. Ze legden daar-
om vanaf het begin hun wederzijdse rechten en plichten vast. En juist daarover kwamen met enige regelmaat
conflicten voor. Tot zelfs in de jaren twintig van de twintigste eeuw! Een agrarische erfenis uit de veertiende
eeuw zorgde toen voor commotie in de Venlose gemeenteraad. Onderzoek van de oudste stadsrekeningen
levert een aardig verhaal op. Het verhaal van

DE STIER VAN VENLO
De boerderij in het Keizerstraatje naast de kerk van klooster Maria-

Weide te Venlo. (GA Venlo, Verzameling kaarten en prenten)

Ongeveer zo moet Venlo binnen de wallen en muren er in het midden van de
veertiende eeuw hebben uitgezien. Er zijn geen afbeeldingen uit die tijd
bewaard gebleven. Deze pentekening dateert weliswaar van later (1610, Claes
Janszoon Visscher) en laat een plek bij Amsterdam zien, maar op het platteland
was in die tijd nog steeds het middeleeuwse woningtype in gebruik.

Venlo rond het jaar 1300. Rond de Sint-Martinuskerk (1)
en het hof  van de hertog (2) ligt de oudste kern van
Venlo. De jongere bebouwing in de omgeving van de
haven rond de Jodenstraat moet eind dertiende eeuw
een behoorlijke dichtheid hebben gekregen. De oude
landwegen vanuit het noorden (Lomstraat) en het zui-
den (Vleesstraat) ontmoeten elkaar bij het Stenen Huis
(3), het latere raadhuis. (Uit de Historische Atlas  van
Venlo, pag. 26)

door Harry de Groot



BUUN 7372 BUUN 

dat het reeds meermalen tegen deze onrechtmatige
annexatie een krachtig protest heeft doen hooren en
daarbij den toenmaligen Raad heeft verzocht om resti-
tutie van den Verrekamp, aan welk verzoek evenwel
tot nu toe niet is voldaan;’

De brief gaat nog even zo door. Het gilde verklaart zich
bereid tot mondeling overleg. Het Akkermansgilde meent
dus te kunnen bewijzen aan de hand van oude documenten
dat de Verrekamp bezit van het gilde is. Allerlei jaartallen
worden in het raadsdebat naar voren gebracht. De burge-
meester verklaart in de raadsvergadering van 10 december
1919 dat hem bij onderzoek naar het eigendomsrecht uit de
stadsrekening van 1536 is gebleken dat de Verrekamp toen
al eigendom van de gemeente was. Hij  leest dan het stuk
voor. De tekst in transcriptie volgens de Handelingen van de
Gemeenteraad luidt: ‘Item soe johann die roeij aen sich
genaemen hefft eijnen verre voir der burger beesten then
ewige daegen toe tsullen halden, dair voir oem die stat etzli-
che gemeijnt ind nije erve nu villicht genant mach werden
der verren camp vergont ind uithgegheven hefft luijde brieve
ind siegell dair van gemaickt, welche brieve tweemael op
behaegen des Raetz …..(cursivering door HdG) 
De raadsleden gaan er in de vergadering maar niet verder op
in. Waarschijnlijk hebben zij van de tekst nauwelijks iets ver-
staan, laat staan begrepen. Enigszins vrij vertaald staat er:
‘Johan de Rooy heeft op zich genomen, voor altijd en eeuwig
een stier te zullen houden ten behoeve van de dieren van de
burgers. Daarvoor heeft de stad hem een aantal voor alge-
meen gebruik bestemde en nieuwe gronden  … en uitgege-
ven, die nu wellicht ‘Stierenveld’ genoemd mogen worden.
Daarvan zijn bekendmakingen met zegels eraan gemaakt,
die ten genoegen van de Raad tweemaal ……
Vermoedelijk heeft de burgemeester het woord ‘gemeijnt’
opgevat als ‘gemeentelijk.’ Maar in de zestiende eeuw bete-
kende dat woord wat anders. ‘Gemeijnt’ betekende toen
‘openbaar, bestemd voor algemeen gebruik.’ Op de woeste
gronden rond een stad,
zoals heidevelden,
mocht men zijn schapen
laten grazen. Of plaggen
steken. De gronden wer-
den dikwijls beheerd
door genootschappen,
‘gemeijnten’ genoemd.
Maar zo’n genootschap
was géén stadsbestuur.
De zestiende eeuwse
tekst noemt twee soor-
ten land (‘erve’).
‘Gemeijnt’ land, dus
land voor algemeen
gebruik, en ‘nije’ land,
nieuw, pas ontgonnen land. De stad stelt dus uit beide soor-
ten één stuk land samen en suggereert dat de naam

‘Stierenveld’ toepasselijk zou zijn. 
De juiste interpretatie van wat de stad precies doet zit in de
woorden ‘vergont ind uithgegheven.’ De drie puntjes in mijn
‘vertaling’ ervan staan er niet voor niets. Het middelneder-
landse ‘vergonnen’ betekent ‘misgunnen, onwelwillend
gezind zijn jegens iemand.’ Daarvan kan hier geen sprake
zijn geweest. De stadschrijver heeft indertijd waarschijnlijk
bedoeld ‘gegond’ van het werkwoord ‘gonnen.’ Maar dat
woord heeft een onduidelijke betekenis. Volgens het
Middelnederlands Handwoordenboek van Verdam kan dat
betekenen: 1. Gaarne zien dat iemand iets heeft, het hem
schenken, 2. vergunnen, toestaan. Wat is hier bedoeld? Geeft
het woord ‘uitgeven’ ons uitsluitsel? Wat houdt dat in? De
term werd vanaf de middeleeuwen steeds gebruikt voor het
in bruikleen geven van woeste grond. Een korte uitleg. In het
begin van dit verhaal zagen we dat de stad betaalde voor de
drainage van ’t Ven, de eerste aanzet tot ontginning. De vel-
den beschouwde men als eigendom van de stad. De
beschikbare grond werd opgemeten en de grondbelasting
ervoor bepaald, zagen we al. Gegadigden om de grond ver-
der te ontginnen (afgraven van turf, ontplaggen) kregen afge-
paalde percelen in bruikleen. Voor onbepaalde tijd, tenmin-
ste zolang men de jaarlijkse pacht, tijns genoemd, betaalde.
In de eerste stadsrekeningen werd dat bedrag geboekt
onder de kop ‘recepta censuum de novalibus’, oftewel ‘ont-
vangsten van de tijns op nieuwe grond.’ 

We zitten hier dus met twee termen. Schenkt de stad de
grond of geeft ze die in bruikleen? In het voor de stad gun-
stigste geval betekenen ze dat de stad de grond welwillend
ter beschikking stelt ‘om niet’, maar wel eigenaar blijft. In het
andere geval schenkt de stad de grond aan de stierhouder.
Die dan ook geen pacht hoeft te betalen. Het feit dat de twee
termen samen zijn gebruikt doet dat laatste vermoeden. De
betekenis van de regels uit de stadsrekening van 1536 is dan:
in ruil voor het eeuwigdurend houden van een fokstier ten
behoeve van ieders koeien krijgt Johan de Rooy de
Verrekamp in eigendom. Maar honderd procent zeker is het

niet.
Volgens kapelaan Hans-
sen, die met de ordening
van het oudarchief van
Venlo belast was, ver-
wierf het Akkermans-
gilde in 1560 het eigen-
domsrecht. Onwaar-
schijnlijk. Want in 1595
nog verpachtten de kin-
deren van zijn weduwe
Geertruyt de Roij de
Verrekamp aan Tijs op
die Holtmolen.  Dat zou
niet kunnen als het gilde
eigenaar was. Het gege-

ven ondersteunt tegelijk ook onze mening dat de stad inder-
tijd de grond aan Johan de Rooy wegschonk. Volgens histori-

teleurstelling, want de stier blijkt te zwak voor zijn doel. Dat
staat met zoveel woorden in de tekst van de rekening. De
stad koopt zelfs jong loof
voor het dier. Volgens
een door mij geconsul-
teerde dierenarts was
dat een remedie om de
eiwitproductie te vergro-
ten. Voor een jaar verzor-
ging betaalt de stad ook
nu weer. Iets meer dan
in 1371, maar dat kan
aan de extra verzorging
of aan de geldontwaar-
ding liggen. Niet bekend
is wie in 1376 de stier
verzorgde en waar. De
stad kocht de zorg een-
voudig af. We komen daar nog op terug.
Of de behandeling geholpen heeft is niet bekend.
Vermoedelijk is de stier verkocht, want in de stadsrekening
van 1377 komen we geen uitgaven in verband met de stads-
stier meer tegen. Misschien was de teleurstelling over zijn
zwakke prestaties te groot. Er gebeurden toen trouwens
allerlei andere zaken die op dat moment een hogere priori-
teit verdienden.

Een bijzondere correctie: 
een oever blijkt een stier.

Bovenstaand mestbeleid uit de veertiende eeuw met de stier
in de hoofdrol is mij pas door een laat toeval duidelijk gewor-
den. Toen ik eind 1998 begon met de transcriptie en vertaling
van de tweede stadsrekening kwam ik daarin het woord
‘thaurus’ tegen. Het zo geschreven woord bestaat niet in het
Latijn. De middeleeuwse schrijver had — zoals hij wel meer
deed — het Latijn verbasterd. Ik was misleid door de posten
die betrekking hebben op onderhoud en reparaties tenge-
volge van wateroverlast. En bovendien onbekend met het
fenomeen ‘stadsstier.’ Ik dacht dat hier ‘torus’ bedoeld werd.
Een van de vele betekenissen daarvan is ‘oeverglooiing.’
Zonder veel wringen paste deze vertaling in de context. Maar
ook na de uitgave van dat eerste boekje over de stadsreke-
ning van 1371 bleef ik mijn twijfels houden. Tot ik in het
kader van een ander onderwerp uit mijn studie De geschie-
denis van het Akkermansgilde door A.W.M. Bogers(1994) las.
Daarin kwam ik tegen dat een van de taken van het gilde het
onderhoud van de stadsstier was. Toen viel opeens het
kwartje. ‘Thaurus’ stond niet voor ‘torus’ maar voor ‘taurus’
dat ‘stier’ betekent! Nu pasten de puzzelstukjes veel aardiger
in elkaar. En werd opeens 200 jaar aan de geschiedenis van
de stadsstier toegevoegd. 

Het voorgaande middeleeuwse deel van het stadsstieren-
verhaal in deze Buun is een vroege publicatie van een van de

vele vondsten die een zeer uitvoerige studie over de vier
oudste stadsrekeningen van Venlo opleverde. Het boek zal in

2003 verschijnen. Daarin
wordt echter om dicht
bij de bron te blijven niet
uitvoerig op de verdere,
veel latere geschiedenis
van de stadsstier inge-
gaan. Maar het is de
moeite waard om hier
wat meer te vertellen
over deze nauwelijks
bekende Venlose agrari-
sche traditie.

Met zevenmijls laarzen door de stadsgeschiedenis.

Pas van twee eeuwen later, de zestiende eeuw, dateren
gegevens die bewijzen dat de stad het ondersteunen van de
landbouw weer heeft opgepakt. En weer (of nog altijd) door
het ter beschikking stellen van een fokstier. Hoe werd dat
bekend? Daarvoor moeten we opnieuw een sprong maken,
nu naar de meer recente geschiedenis. De zestiend eeeuw-
se gegevens kwamen pas in de openbaarheid, de raadszaal,
toen burgemeester van Rijn in 1919 het plan in de
Gemeenteraad bracht om 84 arbeiderswoningen te  bou-
wen. Als locatie had hij de Verrekamp, een weidegebied aan
de zuidoostelijke rand van de stad op het oog. De naam
‘Verrekamp’ had niets te maken met de afstand tot de stad.
Het middelnederlandse woord ‘verre’ betekent ‘stier.’
‘Verrekamp’ betekent dus ‘Stierenveld.’ De koppeling met
ons onderwerp wordt daardoor al helderder.
Het plan om op de Verrekamp te bouwen schoot het
Akkermansgilde in het verkeerde keelgat. Het gilde richtte
zich tot de Gemeenteraad met de volgende brief:

Venlo, 26 November 1919

Aan den Gemeenteraad.
Het Akkermansgilde te Venlo, rechtspersoon zijnde
ingevolge ordonnantie van den Magistraat dezer stad
dd. 14 Augustus 1595, ten deze domicilie kiezende ten
huize van zijnen voorzitter, Stalbergweg 77 alhier,
geeft te kennen:
dat het door de gemeente Venlo wederrechtelijk is
beroofd van den zoogenaamden Verrekamp;
dat de gemeente Venlo geen eigendomsrechten hoege-
naamd op dezen grond kan doen gelden, terwijl het
gilde daarentegen in bezit is van archiefstukken, die er
op wijzen, dat de Verrekamp hem rechtens in eigen-
dom toebehoort;

De posten B16.07 en B17.14 in het originele handschrift van 1371. Voluit geschre-
ven staat er letterlijk: Item dicto beyncken auferenti thauro iiii denarii, en: Item
wyero de custodia thauri  xj solidi. Respectievelijk vertaald als: ‘aan ene
Beyncken voor het wegbrengen van de stier  4 penning’ en: ‘aan Wieger voor de
zorg voor de stier  11 schelling.

De posten C04.17, C08.20 en C08.21 in het originele handschrift van 1376. Voluit
luiden de teksten resp.: Item de tauro antiquo devendito, en: Item pro novo
tauro  v marce  iij solidi, Item famulo portanti taurum  ij solidi [... ...].
In vertaling: ‘verkoop van de oude stier  8 schelling’ en: ‘voor een nieuwe stier
5 mark, 3 schelling’ en: ‘voor de knecht die hem bracht  2 schelling.
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Een gebied als dit zou enkele jaren geleden gegarandeerd
een prooi zijn geworden van de slopershamer.
Stedenbouwkundigen zouden zich bij het maken van plan-
nen niets gelegen hebben laten liggen aan de historische
waarde van de bebouwing en de bijzondere sfeer die daar-
bij hoort. De laatste jaren is echter veel veranderd, zowel
op landelijk als provinciaal niveau. Monumentenzorg
wordt steeds meer een onderdeel van het stedenbouw-
kundig beleid. Stedenbouw en monumentenzorg raken
zelfs met elkaar verweven. Dit houdt in dat er bij de plan-
ning van grote nieuwbouwwijken, aanleg van industrieter-
reinen en de bouw van nieuwe winkelcentra meer dan
voorheen rekening wordt gehouden met het specifieke
karakter van de stad of het dorp. De architectonische een-
heidsworst die jarenlang in Nederland is gebouwd is
tegenwoordig immers uit de gratie. Het is sinds enige tijd
‘in’ om nieuwe gebouwen aan te passen aan de bestaan-
de, historisch gegroeide situatie in de stad. Vroeger had
elke streek in Nederland zijn eigen typische bebouwing en
zag elke stad en elk landschap er anders uit. Amsterdam
bijvoorbeeld leek bij lange na niet op Maastricht of
Groningen en andersom. Vanaf de jaren zestig is dat beeld
nogal vertroebeld. De karakterverschillen tussen steden in
Nederland zijn steeds kleiner geworden, en dat is best
jammer. Maar de tendens is vanaf eind jaren negentig lang-
zaam maar zeker aan het veranderen.

Een dorpse enclave in Tegelen
Door Roy Denessen

74 BUUN 

W ie via de oude rijksweg Venlo-Roermond vanuit

de richting Venlo het centrum van Tegelen bin-

nenrijdt, waant zich in een twintigste-eeuwse plaats

die zich van niets onderscheidt van soortgelijke klein-

stedelijke kernen elders in Nederland. Dit beeld ver-

andert abrupt wanneer je ter hoogte van de kerk

rechtsaf de Sint-Martinusstraat inslaat. Opeens ben je

in een kleine enclave waar de sporen van de tijd niet

zijn weggepoetst. In het gebiedje tussen de

Beekstraat, Hoogstraat en de Grotestraat, nauwelijks

één hectare groot, is het oude stratenpatroon met

zijn verrassende bochtige opzet gaaf behouden geble-

ven. Het beeld wordt bepaald door markante huizen,

voormalige winkeltjes en ambachtelijke werkplaat-

sen, die door hun afwisselende positie voor een leven-

dig straatbeeld zorgen. Het kleinschalige, dorpse

karakter wordt verder benadrukt door erven, moes-

tuinen, oude fruitbomen, monumentale linden en

liguster- en beukenhagen. Het is een heel karakteris-

tiek gebied aan de rand van het ‘moderne’ centrum

van Tegelen met doorsnee bouwblokken en apparte-

mentencomplexen.

cus H. Op de Laack zou het stuk land pas na 1646 eigendom
van het gilde zijn geworden. De heer Flament, rijksarchivaris
in Limburg, schrijft in
een brief dat de
Verrekamp in 1600 ten
name van het gilde
stond. In de Raaddebat-
ten wordt nog geopperd
dat mogelijk de Verre-
kamp tijdens de Franse
revolutie werd ontei-
gend. Al het bovenstaan-
de is natuurlijk nog geen
bewijs van eigendom in
1919, noch voor het
Akkermansgilde, noch
voor de gemeente Venlo.
Hoe het ook zij, voor
iedereen was duidelijk
dat de bezitter cq pach-
ter van de Verrekamp ter
ieders beschikking een
fokstier moest houden.
En het Akkermansgilde,
ook wel Boerengilde
genoemd, achtte zich duidelijk eigenaar van grond en stier.
Niet helemaal onterecht. Met de bestaansgrond van de stier,
méér koeien voor méér mest, waren de Akkermannen al
eeuwen sterk verbonden. Als boer in de bantuin beschikte
ieder van hen over minstens één paard en wagen. Het gilde
was al vroeg met de stad de verplichting aangegaan om drie
maal per week met karren de mest uit de stad op te halen.

In de Handelingen van de Gemeenteraad van 10
december 1919 vinden we nog een aardig voorval met de
stier. Raadslid Driessen brengt in het debat naar voren dat hij
‘ten huize van van Wylick heeft […] gevonden in een oud
dagboek, dat de stier, die het gilde verplicht was te houden,
in 1883 door hem van H. van Lijpzigh werd overgenomen
onder daarbij bepaalde voorwaarden. De stier is dus ook
eigendom van het gilde. In December 1907 heeft de burge-
meester iemand naar Hagerhof gezonden om dien stier weg
te halen, maar men heeft hem niet mee kunnen krijgen.’
Een fraai tafereel: een woeste akkerman die geen afstand
wil doen van zijn stier en de ambtenaar van zijn erf jaagt. Of
mooier nog: een sjorrende ambtenaar en een stier die stok-
stijf blijft staan.
Want ook dat was een punt van onenigheid. Wie was eige-
naar van de stier? Van de middeleeuwse stadsrekeningen
weten we nu dat toen de stad de stier kocht. Maar daarna?
Burgemeester van Rijn meende kennelijk dat de stad eige-
naar van de stier was. Raadslid Thijwissen echter zegt in de
raadsvergadering van 4 februari 1920 dat hij zich nog goed
kan herinneren, ‘dat de Raad indertijd heeft besloten om de
pacht [van de Verrekamp] aan de gemeente te laten komen
en het gilde voor het houden van 2 (twee!) stieren eene sub-

sidie te geven van ƒ 100,- Het aantal koeien was blijkbaar
gestegen. Of hield men nu voor alle zekerheid een reserve

achter de hand?

In de vergadering
van 10 maart 1920 gaat
men uiteindelijk met
tien tegen zes stemmen
akkoord met een voor-
stel van raadslid Dries-
sen dat geformuleerd
werd na overleg met het
bestuur van het Akker-
mansgilde. Het gilde ziet
af van alle rechten op de
Verrekamp. De gemeen-
te verplicht zich tot het
direct betalen van ƒ 500,-
en een jaarlijkse uitke-
ring van ƒ 250,- vanaf
1920 tot en met 1944.
Het gilde verplicht zich,
de helft van de jaarlijkse
uitkering door te betalen
aan de Limburgse Land-

en Tuinbouwbond, die zich daarvoor verplicht om twee stie-
ren te houden. De andere helft wordt gebruikt voor instand-
houding van het gilde.
Hoe sterk Venlo zich nog in 1920 verbonden voelt met de
agrariërs binnen de gemeentegrenzen wordt duidelijk uit de
tevreden constatering van raadslid Driessen: ‘In dit voorstel
is alles vervat en is het houden van twee stieren voor 25 jaar
verzekerd.’ Een hele opluchting. Van de geplande stadsuit-
breiding — daar was het tenslotte om begonnen – zou niet
veel terecht komen. Het enige dat nu nog aan de stier herin-
nert is het Verrekampplein in Venlo-Zuid.

1 Post B19.07 : voor het graven van een ‘geule’ in het moeras  8 schelling.
2 Post B19.14 : aan wijn toen burgemeesters en schepenen klonken met

Johannes van Kaldenkerken en Kytelleir bij het opmeten van de nieuwe grond
in het moeras  3 schelling.

3 De posten C10.03: aan de cerle (= ruige HdG) Maes Oben en zijn gezellen voor
de afwatering in het moeras  2   mark, en C11.15: aan 10 mannen voor 3 dagen
graven in het moeras  5 mark, 8 schelling.

4 Post B19.05 : voor het uitgraven en op één plaats bijeenbrengen van boom-
stronken, aan Johannes ter Stiegen  2 schelling, 8 penning.

5 Uit Handelingen van den Gemeenteraad van woensdag 10 dec. 1919.
6 Zie in Gelre – Geldern – Gelderland, Geschiedenis en cultuur van het hertog-

dom Gelre, uitgave Verlag des Historischen Vereins für Geldern und
Umgegend (2001), de Bijdrage van B.J.P. van Bavel, getiteld ‘Landbouw, bos-
bouw en visserij’, pagina 262.

7 GA Venlo, archief Akkermansgilde Venlo 1595-1901, inv. nr. 44.

Een gedeelte van de kaart  ‘Gemeente Venlo. Situatie. Uitbreidingsplan 1:2500’
(‘Plan No. 1’) van 1911. De Verrekamp ligt ten zuiden van het spoorwegterrein
en het Krekelveld. Van het plan zelf is overigens nauwelijks iets gerealiseerd.

�

Blik op de Martinusstraat vanaf de kerktoren.
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Het feit dat tegenwoordig rekening wordt gehouden met
het karakter van stad en streek heeft ertoe geleid dat er
bijvoorbeeld in de provincie Limburg geen bestemmings-
plan meer mag worden vastgesteld of een grootschalig
nieuwbouwplan kan worden gerealiseerd voordat de cul-
tuurhistorische waarden in kaart zijn gebracht. Onder cul-
tuurhistorie wordt het totaal aan activiteiten van mensen
uit het verleden verstaan die het karakter van de stad of
van de streek hebben gevormd: wegen en straten, bebou-
wing, groenelementen, waterwerken et cetera.
Cultuurhistorie behelst in dit verband ook ecologische
aspecten, die vroeger met een goed Nederlands woord als
‘natuurhistorie’ werden aangeduid. De consequenties van
deze ontwikkelingen zijn op veel terreinen merkbaar: meer
en meer gemeenten nemen historisch groen op in hun
gemeentelijke monumentenverordening, terwijl daarnaast
een begrip als het beschermd gemeentelijk stads- en
dorpsgezicht hoe langer hoe meer gangbaar wordt. Zo ook
in de gemeente Venlo. Deze heeft in 1997 een Kadernota
Stadsbeelden  opgesteld. Hierin zijn onder meer de bin-
nenstad van Venlo en een deel van het centrum van Blerick
als belangrijk cultuurhistorisch gebied opgenomen. Sinds
de gemeentelijke herindeling van 2001, waarbij Tegelen en
Belfeld aan Venlo zijn toegevoegd, is het gebied dat onder
de gemeentelijke Kadernota valt aanmerkelijk uitgebreid.
Dit was voor de gemeente Venlo aanleiding om te bekijken
of onderdelen van de beide nieuwe stadsdelen ook als
belangrijk cultuurhistorisch gebied kunnen worden aange-
wezen. Als eerste werd de oude kern van Tegelen onder de
loep genomen. Dit gebiedje tussen de Grotestraat en de
wijk Maasveld valt namelijk op door zijn bijzondere karak-
ter: monumentale pandjes, bochtige straatjes en nog veel
open plekken met oude bomen en hagen. Omdat de oude
kern van Tegelen de afgelopen decennia is ontsnapt aan
de aandacht van stedenbouwkundigen en plannenmakers
vond er geen schaalvergroting plaats en bleef de histori-
sche samenstelling tot op de dag van vandaag relatief gaaf
bewaard.

Het bijzondere karakter van de oude kern van Tegelen —
door de inwoners ‘Aad Tegele’ genoemd — is door het
Monumentenhuis Limburg uit Roermond verwoord en ver-
beeld in een cultuurhistorisch onderzoek met de titel Een

dorpse enclave in Tegelen. Dit onderzoek is in eerste instantie
verricht voor de ontwikkeling van nieuw beleid op het
gebied van monumentenzorg en ruimtelijke ordening. De
gemeente Venlo maakt momenteel immers plannen voor
verbetering en modernisering van het gehele centrum van
Tegelen. Om straks bij de bouw van nieuwe winkels en
appartementen optimaal rekening te kunnen houden met
waardevolle aspecten die momenteel in het centrum nog
aanwezig zijn, heeft Venlo het bijzondere karakter van de
oude kern van Tegelen vast laten leggen. Het is de intentie
van de gemeente om de dorpse sfeer van ‘Aad Tegele’ ook
voor de toekomst te behouden. Deze bijdrage geeft een
kort overzicht van de resultaten die uit het onderzoek van
Monumentenhuis Limburg naar voren zijn gekomen.

‘AAD TEGELE’: EEN VENSTER OP HET VERLEDEN

De bezoeker die ‘Aad Tegele’ vanuit de Martinusstraat
doorkruist, komt ter hoogte van de Hoogstraat aan de
westzijde bij de oorspronkelijke grens van de oude kern.
Vanouds vormde het verloop van de Hoogstraat de
scheidslijn tussen de bebouwing en het voormalige akker-
land in het Maasveld, iets wat vandaag de dag nog altijd
merkbaar is. De noordelijke begrenzing van ‘Aad Tegele’
begint nabij de Oude Markt, waar de Hoogstraat de Oude
Marktstraat snijdt. Deze plek vormt het hart van het histo-
rische wegenpatroon. Het vervolg van deze lijn richting
oosten is een onopvallend pad, dat oorspronkelijk een
belangrijke verbinding vormde tussen Oude Markt en
Engerbeek. Het pad vormt tevens het restant van een
zichtlijn richting het kasteel (thans klooster) de Munt. Wil
men de zuidelijke begrenzing van de oude kern bereiken,
de Beekstraat, dan is dit alleen mogelijk langs de oostelij-
ke of de westelijke lijn, respectievelijk de Hoogstraat of de
Grotestraat. Noch vanuit de entree bij de kerk, noch van-
uit de Oude Markt gaat er een verbinding dwars dóór het
gebied. Wel heeft tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw
de Engerbeek als zodanig gefunctioneerd. Deze beek is
tegenwoordig niet meer zichtbaar omdat ze in het riool-
stelsel is opgenomen. Een uiterst klein gedeelte van de
oude kern was toegankelijk via het Smidstraatje, in het ver-
leden ‘pesjtoërspaedje’ genoemd vanwege de verbinding

tussen de Martinuskerk en de oude, thans verdwenen pas-
torie aan de Hoogstraat. De ligging van dit straatje is geo-
riënteerd op de kerktoren. Op het huidige parkeerterrein-
tje ten zuidoosten daarvan was tot en met de jaren zeven-
tig nog oorspronkelijke bebouwing te zien, waaronder het
pand van fotograaf Hein Steegh en de winkel van de fami-
lie Thissen-Leenen. Nu is het een braakliggend terrein. De
oostelijke lijn van de oude kern wordt gemarkeerd door de
Martinuskerk. Hoewel de kerk tegenwoordig buiten het
gebied ligt, vormt het gebouw door zijn ligging en omvang
een toonaangevend oriëntatiepunt in de oude kern. Zoals
verderop wordt toegelicht ligt de kerk in het brandpunt
van een zogenoemd radiaal stratenpatroon, waarbij vanuit
één punt naar alle kanten straten lopen, met de kerktoren
als blikvanger. 

Zoals de titel van deze bijdrage al aangeeft draagt de oude
kern het karakter van een enclave. Dat houdt in dat de
omringende, verstedelijkte omgeving een totaal andere
uitstraling bezit. De samenhang van de oude kern en het
overige deel van het centrum van Tegelen is vanaf de jaren
zestig ernstig verstoord doordat grote delen van de
Grotestraat, het Wilhelminaplein en de Kerkstraat werden
gesloopt. In overeenstemming met de opeenvolgende
trends van de jaren zeventig, tachtig en negentig kreeg het
‘moderne centrum’ van Tegelen ten oosten van de
Grotestraat qua schaal en maat een nieuwe samenstelling.
Massieve bouwblokken en appartementencomplexen,
vaak hoger dan drie verdiepingen, drukken thans een
stempel op het gebied rondom de Martinuskerk en het
voormalige gemeentehuis aan de Raadhuislaan. Doordat
deze ontwikkeling geconcentreerd was en bleef op dit cen-
trumgedeelte is de historische kern aan de andere kant
van de rijksweg buiten schot gebleven. Aan deze situatie
dreigt nu een einde te komen. Op dit moment staat een
deel van de oude kern onder druk vanwege mogelijke,
grootschalige nieuwbouw aan de Grotestraat en het
Smidstraatje. Zoals uit de navolgende tekst zal blijken zal
deze ingreep grote gevolgen hebben voor de nu nog gaaf
behouden, dorpse sfeer van ‘Aad Tegele’.

OVER DE OORSPRONG EN DE ONTWIKKELING
VAN ‘AAD TEGELE’

Landschap — Tegelen bestaat globaal uit twee land-
schappelijke componenten: het laagterras nabij de Maas
in het westen en het hoogterras parallel aan de Duitse
grens in het oosten. Op het grondgebied van Tegelen is
van oudsher een belangrijk historisch-geografisch profiel
te herkennen. In het westen, nabij het stroomgebied van
de Maas, bevond zich oorspronkelijk een oud cultuurland-
schap. Daarachter, op een hogere stuwwal met dekzand,
lag het gebied met de oudste bewoningsconcentraties
(Tegelen-dorp, Steyl, Kruis en Overtegelen) inclusief het
stroomgebied van de Engerbeek. Richting het hoogterras
in het oosten was het karakter van het laaggelegen land-
schap drassig en vruchtbaar. Hier bevond zich de bedding
van een tweede belangrijke stroom: de Peskensbeek.
Evenals de oude ontginningen nabij de Maas werden delen
van dit gebied reeds vroeg in cultuur gebracht. Her en der
verspreid lagen ontginningsboerderijen van middeleeuwse
oorsprong, waarvan Haanderthof, Bosserhof en Bakenbos
de belangrijkste voorbeelden zijn. Het hoogterras nabij de
huidige grens met Duitsland lag een beduidend aantal
meters hoger en bestond uit schrale zandgrond, bedekt
met bossen en uitgestrekte heidevelden. Tot aan de perio-
de van grootschalige kleiwinning in de negentiende eeuw
bleef dit gebied nagenoeg onbewoond. De Wylderbeek in
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het noorden en de Aalsbeek in het zuiden vormden de
natuurlijke grenzen met respectievelijk Venlo en Belfeld.

Negentiende-eeuwse metamorfose — Vanaf het mid-
den van de negentiende eeuw kende Tegelen een zeer
sterke ruimtelijke en economische ontwikkeling. Voor de
ontwikkeling van het bebouwingspatroon in de negen-
tiende eeuw zijn twee factoren bepalend geweest. Aan de
ene kant bood Tegelen vanwege zijn ligging gunstige ves-
tigingsfactoren voor opkomende industriële activiteiten.
Aan de andere kant trok het toenmalige liberale religieu-
ze klimaat vele vervolgde kloosterlingen van over de
Duitse grens. De eerste factor heeft met name op de
ruimtelijke ontwikkeling van de kern Tegelen een grote uit-
werking gehad. De komst van diverse kloosters had met
name grote invloed op het dorpje Steyl. Door de aanwe-
zigheid van kleigroeves en de mogelijkheid van transport
over de Maas vestigden zich vanaf de eerste helft van de
negentiende eeuw diverse keramische bedrijven en een
ijzergieterij in Tegelen. De komst en de ontwikkeling van
de industrie leidde niet alleen tot een wijziging van het
grondgebruikspatroon, maar ook tot een zeer sterke groei
van het dorp in de richting van de fabrieken. Tegelen ver-
anderde in korte tijd van een agrarische gemeenschap
naar één van de vroegst geïndustrialiseerde gemeenten
van Limburg. Ook bij de oude kern van het dorp is dit
merkbaar: in de omgeving nabij de Hoogstraat aan de
noordoostzijde is de invloed van de negentiende-eeuwse
metaalindustrie nog tastbaar aanwezig in de voor een
deel bewaard gebleven gebouwen van IJzergieterij
Hekkens uit 1888.

Sociale samenstelling en bebouwing — Ondanks de
relatief grootschalige industrialisatie bleef de oude kern
van Tegelen zijn dorpse karakter behouden: de bebouwing
weerspiegelde een sociale samenstelling van ambachtslie-
den als smeden, brouwers en pottenbakkers. Deze hoofd-
moot van de beroepsbevolking werd afgewisseld met her-
bergiers en boeren. Tussen de verschillende bedrijfsge-
bouwtjes lagen huizen voor de kleine burgerij, waardoor
een karakteristieke mengeling ontstond van wonen en
werken. Een belangrijke conclusie is dan ook dat de struc-
tuur van de oude kern over de industrialisatie heen terug-

grijpt naar een vestigingspatroon dat zijn wortels heeft tot
in de Middeleeuwen.

Historisch wegenpatroon — De ouderdom van ‘Aad
Tegele’ laat zich met name aflezen uit het oude wegenpa-
troon en de ontwikkeling van bebouwing. De kern daarvan
bestaat uit een belangrijke hoofdweg van noord naar zuid,
naar alle waarschijnlijkheid van Romeinse oorsprong.
Vanuit Belfeld bereikte deze weg het tegenwoordige kas-
teel Holtmühle, om van hieruit via de huidige Spoorstraat,
Grotestraat, Martinusstraat, Oude Marktstraat en
Hoogstraat de richting naar Venlo aan te houden. Daar
waar de Romeinse noord-zuidverbinding op het grondge-
bied van Tegelen het dichtst bij de Maas kwam, ontstond
in de vroege Middeleeuwen een kleine bewoningsconcen-
tratie. Vermoedelijk was een voormalige Romeinse neder-
zetting het uitgangspunt van dit dorpje: het oudste
Tegelen. Parallel aan het landbouwgebied langs de Maas,
de huidige nieuwbouwwijk Maasveld, loopt ook nu nog het
tracé van de Hoogstraat. Vóórdat de nieuwbouwwijk
Maasveld werd gebouwd vormde de Hoogstraat de duide-
lijk zichtbare scheidslijn tussen dorpskern en oude bouw-
landen. De benaming Hoogstraat duidt op een hogere lig-
ging ten opzichte van het laaggelegen akkerland. Om en
nabij de Hoogstraat en de doorgaande weg van noord
naar zuid ontstond de kern van het huidige Tegelen. Het
oorspronkelijke noord-zuidtracé door de oude dorpskom
ligt thans nog steeds verankerd in de Grotestraat, Sint-
Martinusstraat en Oude Marktstraat. Oude benamingen,
wegen en de positie van de huizen bevestigen de hoge
ouderdom van het gebied: ligging en wegennet vallen
nagenoeg één op één samen met de middeleeuwse ont-
staanssituatie en kunnen dan ook als ‘stedenbouwkundige
onderlegger’ van ‘Aad Tegele’ worden aangemerkt.

Markt en Munt — Ter bescherming van de huizencon-
centratie werd in de Middeleeuwen een aarden wal opge-
worpen om de dorpskern heen, beplant met dicht struik-
gewas. Restanten van deze bescherming waren omstreeks
1900 nog te zien nabij de Grotestraat en de Hoogstraat.
Het einde van de dorpsbebouwing aan de zuidwestzijde
lag ter hoogte van het huidige kruispunt Hoogstraat-
Engerstraat-Riviersingel. Aan deze buurt, aangeduid met

de oude benaming aen gen Eyndt of aan ‘t Ing, is tegen-
woordig de naam Engerstraat ontleend. Aan de noord-
oostzijde van het dorp lag een versterkt huis op een heu-
vel in het water: een burcht of mundum. Nu liggen nabij
deze locatie de achttiende-eeuwse gebouwen van het
klooster de Oude Munt, waarvan de naam (Munt) verwijst
naar het middeleeuwse mundum. De dominante rol van de
momber of burchtheer is, zoals ook elders in de provincie
gebeurde, uitgedrukt in het landschap: als hart van histo-
risch Tegelen was de Oude Markt via een pad rechtstreeks
verbonden met het versterkte huis de Munt. Deze functie
geeft het tegenwoordige onbeduidende, naamloze zand-
paadje tussen de Grotestraat en de Oude Markt een bij-
zondere betekenis. 

Markt en Martinuskerk — De eerste kerk in Tegelen
werd in de achtste eeuw gebouwd op het hoogste punt
van het dorp, op de plaats waar nu nog de Martinuskerk
staat. De kerk lag eeuwenlang niet midden tussen de
woonbebouwing zoals in de meeste middeleeuwse dor-
pen, maar aan de rand van de nederzetting. Hoewel de
kerk zelf als een geïsoleerd fenomeen in het landschap
was gesitueerd, heeft ze wel een richtinggevende rol
gespeeld voor de ontwikkeling van het dorpje Tegelen aan
de voet van de toren. Daarvan getuigt het radiaalsgewijze
patroon van straten en zichtlijnen in ‘Aad Tegele’. Eén van
die zichtlijnen legt een ruimtelijke relatie tussen de kerk als

sacraal bolwerk en de Oude Markt als symbool van bur-
gernijverheid. Vergelijkt men dit met de situatie zoals gete-
kend op achttiende en negentiende-eeuwse kaarten van
Tegelen, dan blijken de lijnen vanuit de Oude Markt rich-
ting kerk en burcht — de Munt — een driehoek te vormen
waarin de drie maatschappelijke hoofdcategorieën uit de
Middeleeuwen zijn vertegenwoordigd: kerk, burgerij en
heer. De aanwezigheid van dit opmerkelijke lijnenpatroon
is zowel cultuurhistorisch als stedenbouwkundig van bij-
zondere betekenis.

Agrarisch achterland — Naast de belangrijke doorgaan-
de weg door de dorpskern ontstonden in de loop van de
tijd diverse ontsluitingswegen tussen de kerk en het agra-
rische bouwland aan de Maas. Deze hadden of hun oor-
sprong of hun einde bij een belangrijke boerderij. Zo ein-
digde de Beekstraat bij de pastorie aan de Hoogstraat, die
tevens een agrarisch complex was. Even ten noorden
daarvan ligt de Hoekstraat, die eveneens dood liep op een
hoeve. Het uiteinde van de Martinusstraat werd gemar-
keerd door een groot achttiende-eeuws boerenwoonhuis,
dat inmiddels is verdwenen. De Oude Markt was direct ver-
bonden met het Onderst-Maasveld via de Veldstraat, des-
tijds aangeduid met Groen Wegsken. Deze aspecten geven
aan dat de onlosmakelijke band tussen een nederzetting
en zijn ‘voorraadschuren’ bij het akkergebied in de histori-
sche kern van Tegelen van oudsher in de wegenstructuur
ligt verankerd.

Leem en klei — De ontsluiting richting Maas was niet
alleen nodig voor de landbouw, maar ook voor het winnen
van leem en klei. Achter de Hoogstraat lag de Waterrieth,
een oude kleiput uit de late Middeleeuwen. Bekend is dat
hier in veldbrandovens de bakstenen werden geticheld ten
behoeve van de bouw van een ‘nieuwe’ Martinuskerk in de
vijftiende eeuw. Via de Veldstraat, de Oude Markt en de
Martinusstraat werden de bouwmaterialen ter plaatse aan-
gevoerd. Vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw
doen zich nieuwe ontwikkelingen voor in deze tak van nij-
verheid. In deze periode werd in Tegelen een groot aantal
pottenbakkerijen en dakpannenfabriekjes opgericht. De
keramische werkplaatsen uit de achttiende eeuw waren
vrijwel zonder uitzondering gelegen nabij de randen van
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het dekzandgebied op het laagterras, het laaggelegen deel
van Tegelen. Nadat de belangrijkste kleiputten in de buurt
van de dorpskern waren ‘leeg’ gedolven, werden de
bedrijfsactiviteiten verplaatst richting het hoogterras.
Deze tendens had vanaf het midden van de negentiende
eeuw plaats. Hierdoor ontstond een nieuw wegennet van-
uit het dorp richting de hoger gelegen fabriekjes, zodat de
verdere ontwikkeling van Tegelen in oostelijke richting in
gang was gezet. Van de oudste periode van de keramische
geschiedenis getuigt de nog bestaande boerderij met pot-
tenbakkerij aan de Hoekstraat 6, midden in de oude kern.
Het huis uit 1767 draagt de naam van de negentiende-
eeuwse bewoner Godfried Krambrucher: het Kranenbreu-
kershuis. In ‘Aad Tegele’ liggen overigens nog tal van voor-
beelden van bedrijfsgebonden gebouwen zoals brouwerij-
en, herbergen, smederijen en winkels die verderop nog aan
de orde zullen komen.

Rijksweg — Hoewel de oude kern gaaf is gebleven
ondanks de industrialisatie en de schaalvergroting in de
negentiende en twintigste eeuw, hebben de toenmalige
ontwikkelingen ‘zijdelings’ hun sporen achtergelaten. Een
belangrijke ingreep was de aanleg van de rijksweg
Nijmegen-Maastricht in 1844, waarbij de oude route dwars
dóór de oude kern verlegd werd naar het huidige tracé van
de Grotestraat-Venloseweg. De zigzag verlopende route
door de kern degradeerde tot een secundaire verbinding

op lokaal niveau. Daardoor kwam de ontwikkeling rond
deze weg in een lagere versnelling, met als gevolg dat de
directe omgeving tot op heden intact is gebleven.

Tracé Beekstraat — Hoewel het middeleeuwse straten-
patroon in de oude kern tot op heden nagenoeg ongewij-
zigd is gebleven, werd het tracé van de Beekstraat in 1868
voor een deel aangepast. Oorspronkelijk liep de verbin-
ding vanaf de pastorie richting de Engerbeek, om vervol-
gens tussen twee achttiende-eeuwse boerenwoonhuizen
uit te lopen in de Grotestraat. Omdat de nauwe doorgang
tussen de beide woonhuizen te smal was om met een
bespannen wagen te kunnen passeren, werd de route
omgelegd. De oorspronkelijke doorgang kreeg het karakter
van een steegje. Met de sloop van het achttiende-eeuwse
huizenblok ‘Hein Steeg’ en ‘Thissen-Leenen’ in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw, waarbij bebouwing en
steegje verdwenen, is een ernstige inbreuk gepleegd op dit
deel van de historische kern.

Engerbeek — Geen vestiging zonder water. Zo ook in
Tegelen, waar de Engerbeek van oudsher een belangrijke
rol speelt in de oude kern. Deze waterloop, die momenteel
in het rioolstelsel is verdwenen, stroomde vanaf het hoog-
terras en de Onderste Molen in Venlo naar de Munt in
Tegelen. Van hieruit liep de stroom in een kronkelende lijn
over de zandrug parallel aan de Maas, om uiteindelijk met
een scherpe bocht uit te monden in deze rivier. De bena-

ming Engerbeek werd vanaf de negentiende eeuw gang-
baar. Voordien werd de waterloop ook wel Mulbeek
genoemd. Op het snijpunt van water en weg, tussen Oude
Markt en kerk nabij het huis ‘de Gouden Berg’, ligt het fun-
dament van ‘Aad Tegele’: hier was de bebouwingsconcen-
tratie van oudsher het hoogst. Hoewel het verloop van de
beek in de nieuwe uitbreidingslocatie Maasveld in het ont-
werp van de stedenbouwkundige Ashok Bhalotra weer
zichtbaar is gemaakt, is het water elders in Tegelen vrijwel
geheel verdwenen. Het bijzondere van de oude kern is dat
de bedding in zijn historische samenhang her en der nog
zichtbaar aanwezig is. Dit is vooral te zien tussen de
bebouwing op de hoek van de Martinusstraat en de
Grotestraat ter hoogte van het pand Oehlen. In beginsel is
van de oude, versteende bedding voldoende behouden
gebleven om het water in dit gebied in de toekomst weer
terug te brengen.

VERSCHILLENDE HUIZENTYPEN EN MONUMEN-
TALE PANDEN IN ‘AAD TEGELE’

Van de verschillende huizentypen hebben we betrouwbaar
historisch bronnenmateriaal dankzij de relatief grote hoe-
veelheid ansichtkaarten uit het begin van de twintigste
eeuw. In die tijd was fotograaf Louis Bongaerts gevestigd in
Tegelen die inspeelde op de toeloop van grote scharen
Duitse toeristen. Deze doelgroep werd aangetrokken door
het Kulturkampfbolwerk te Steyl, waar kloosters, ambian-
ce, winkeltjes en museumpje een ‘relipark’ avant-la-lettre
vormden. Tegelen profiteerde van het spin-off effect, dat
mede mogelijk was doordat de tram vanuit Venlo deze
plaats onderweg aandeed. De ansichtkaarten tonen pano-
rama’s vanaf de toren van de Martinuskerk en een keur aan
vensters op het verleden: belangrijk geachte gebouwen,
straten en uitzichten werden destijds op de gevoelige
plaat vastgelegd. Juist het commerciële karakter van de
fotoansichten getuigt van een zekere mate aan trots en
zelfbewustzijn van de inwoners voor hun dorp. Hoewel in
de loop van de tijd veel oude gebouwen in Tegelen zijn
verdwenen, is uit het onderzoek gebleken dat juist in ‘Aad
Tegele’ van nagenoeg ieder historisch huistype nog één of
meerdere voorbeelden aanwezig zijn. Hierdoor laat de

bebouwing in de oude kern een staalkaart zien van wat er
in het verleden ter plaatse tot stand is gekomen. De vol-
gende typen zijn de belangrijkste voorbeelden:

Hallenhuistype, zeventiende en achttiende eeuw —
Het hallenhuis als boerderijtype was met name in de
zeventiende eeuw de meest gangbare woonhuisvorm. Dit
type boerderij behoort tot de meest eenvoudige agrari-
sche woningen: men viel er letterlijk met de deur in huis.
Zowel de boer met zijn gezin als het vee waren in één
gebouw ondergebracht. Via de voordeur bereikte men de
grote woonkeuken met tegen de achterwand een grote
haard om de ruimte te verwarmen. Links en rechts van
deze woonkeuken lagen kleine slaapkamertjes en vaak ook
een opkamer. Meteen achter de keuken huisde het vee. De
oude kern van Tegelen kent nog twee typische hallenhui-
zen: de panden Oude Marktstraat 7 en Grotestraat 52. Het
pand Oude Marktstraat 7 werd kort na 1700 gebouwd als
boerenwoonhuis met herberg. Met name vanwege de her-
bergfunctie werd het gebouw in de loop van de tijd ver-
schillende keren aangepast en verbouwd. Zo werd de
voorgevel omstreeks 1877 voor een deel vernieuwd. Het
even oude pand Grotestraat 52 is qua opzet nog redelijk
intact, maar kreeg in de negentiende eeuw een volledig
nieuwe voorgevel. De etalagepui dateert uit 1917.

Achttiende-eeuwse burgerwoning met herberg of
werkplaats — De tweede helft van de achttiende eeuw
onthult een golf van nieuw- en herbouw in Tegelen.
Wellicht is deze groei mede te verklaren door de sterke
opkomst van de keramische nijverheid in deze periode.
Met name tussen 1760 en 1780 werd in het dorp een aan-
tal voorname huizen met massieve gevels en hoge daken
opgetrokken. Deze panden werden haaks op de straat
gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het pos-
thuis aan de Grotestraat van Willem Franssen uit 1766
(gesloopt in 1934), de brouwerij annex herberg “Den
Gouden Berg” aan de Sint-Martinusstraat van Paulus
Houba uit 1775 en het zogenoemde ‘Kranenbreukershuis’
aan de Hoekstraat van pottenbakker Godfried
Krambrucher uit 1767. Vorm, afmeting en uiterlijk van deze
drie panden komen nagenoeg overeen. Het Kranenbreu-
kershuis borduurt nog voort op het klassieke hallenhuisty-
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pe. Omstreeks 1790 is tegen de bestaande voorgevel een
nieuw voorhuis opgetrokken. Bij het posthuis en de
Gouden Berg werd een voor die tijd vernieuwend bouw-
principe geïntroduceerd. Anders dan gebruikelijk in die tijd
zijn deze twee panden opgetrokken in twee verdiepingen
in plaats van één, met daarboven een opvallend hoog dak.
In de achttiende eeuw staken beide voorname panden
hoog uit boven de overige huizen in Tegelen. Hierdoor kre-
gen ze een opvallende en ‘chique’ uitstraling die paste bij
de representatieve herbergfunctie. Het is heel goed moge-
lijk dat het Kranenbreukershuis, het posthuis en de
Gouden Berg werden gebouwd door één en dezelfde
bouwmeester.

Achttiende-eeuws dwarshuis en boerenwoonhuis
naar ‘klassiek’ model — Behalve woningen haaks op de
straat werden in de achttiende eeuw ook huizen parallel
aan de straat gebouwd. Deze ‘dwarshuizen’ waren over het
algemeen eenvoudig uitgevoerd en werden met name
bewoond door eenvoudige boeren en ambachtslieden.
Een aantal voorbeelden is in de kern van Tegelen nog te
zien. De huizenrij op de hoek Oude Marktstraat en
Martinusstraat is van oorsprong een agrarisch bouwblok
van het dwarshuistype waarbij de lange gevel aan de zijde
van de straat is gebouwd. De achterbouw aan de
Martinusstraat deed vermoedelijk dienst als werkplaats
voor een ambachtsman, wellicht een pottenbakker. Het
hoge dak van het hoofdhuis verwijst naar de oorspronke-
lijke opslag van granen als boekweit, gerst en rogge. In de
tweede helft van de achttiende eeuw werd door de boe-
renbevolking op het platteland een nieuw type woonhuis
ontwikkeld. Net zoals de landadel dat in de zeventiende
eeuw al deed gingen de boeren ‘op stand’ wonen. Hun
huizen werden vanaf die tijd opgetrokken in twee verdie-
pingen met daarboven een dwarsliggend spits dak tussen
twee gemetselde gevels. Ook de plattegrond werd ver-
nieuwd en ingedeeld volgens klassiek ideaal: een smalle
gang in het midden van het huis met aan beide zijden
woon- en werkvertrekken.

Negentiende en twintigste-eeuwse middenstands-
woning met bedrijfsruimte— Het ‘dwarstype’ bleef ook
gedurende de negentiende eeuw populair. Het breed uit-

meten van de voorgevel over een perceel waar vroeger
twee smalle pandjes werden opgetrokken gaf in die tijd
een zekere mate van welstand aan. Zowel het pand
Grotestraat 64 uit de vroege negentiende eeuw als
Martinusstraat 9 uit circa 1870 horen tot deze categorie.
De wijziging van de rooilijn van de Beekstraat in 1868 leid-
de tot een perceelsvergroting, waardoor de uitbouw van
het hoekpand Beekstraat-Smidstraat mogelijk werd. Dit
type, bestaande uit één verdieping en een mansardedak
(zo genoemd vanwege de typische ‘knik’), is afgestemd op
een combinatie van wonen, winkel en nijverheid. De
bescheiden afmetingen gaan gepaard met een rijke detail-
lering en een krachtige uitstraling door het mansardedak
met in de nok een fraaie gemetselde versiering. De versie-
ring van de panden uit deze categorie is doordacht tot en
met de kleinste details toe. De gebruikte materialen leve-
ren een staalkaart van de producten die door de Tegelse
kleiwarenindustrie werden geleverd: verglaasde baksteen,
verblendsteen, keramische dakversieringen en profielste-
nen. Het resultaat getuigt van een hoge graad van
ambachtelijkheid.

Bedrijfsgebouwen — De oude kern toont een doorlo-
pende reeks bedrijfsgebouwen die ieder een bepaalde
industriële ontwikkeling markeren. Lopende vanaf de late
achttiende eeuw is er een tendens waar te nemen waarbij

kleinschalige ambachtelijke werkplaatsen uitgroeien tot
typologisch verbijzonderde industriegebouwen. De stalen
vensters van de smidse in de Smidstraat lonken al naar
een grootindustriële status, zoals ondermeer de kleiwa-
renfabrieken van Canoy-Herkens en de oudste gebouwen
van IJzergieterij Hekkens aan de Hoogstraat.

Groenelementen en historisch straatmeubilair —
Behalve gebouwen zijn er ook belangrijke exemplaren cul-
tuurhistorisch waardevol groen en historisch ‘straatmeubi-
lair’. De twee monumentale lindebomen in de oude kern
zijn bewust aangeplant als gedenkteken van een belangrij-
ke historische gebeurtenis. De linde aan de Grotestraat is
op 11 november 1869 geplant ter verwijzing naar de ‘ver-
zoening’ tussen de kernen Tegelen en Steyl. Het stoken
van Martinusvuren op de patroondag van de heilige was
decennialang de oorzaak van onmin. Derhalve werd deze
boom sindsdien de ‘vredesboom’ genoemd. Het exem-
plaar op de Oude Markt uit 1867 is een opvolger van een
linde die in 1830 werd geplant ter herinnering aan de
Belgische Omwenteling, waarbij Tegelen — evenals het
merendeel van de provincie — Belgisch werd. De buurtbe-
woners van de Oude Markt plaatsten in 1938 een kruis
onder deze boom. 

HOE NU VERDER?

Door het cultuurhistorisch onderzoek Een dorpse enclave in
Tegelen zijn vele, tot op heden vrijwel onbekende zaken met
betrekking tot de oorspronkelijke middeleeuwse kern van
Tegelen aan het licht gekomen. Wanneer de bevindingen
van het onderzoek worden getoetst aan de vier stan-
daardcriteria waarop Monumentenzorg in Nederland
berust (“structurele samenhang, schoonheid, betekenis
voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde”), dan
scoort ‘Aad Tegele’ in alle opzichten hoog tot zeer hoog:
oude pandjes bleven er als erfgoed van de plaatselijke
geschiedenis in hun oorspronkelijke context bewaard. Het
is dan ook vanzelfsprekend, dat we hier ook in de toe-
komst op een verantwoorde manier mee omgaan. Een
aantal panden in het kleine gebied is inmiddels al aange-
merkt als gemeentelijk of rijksmonument. Hopelijk volgen
er meer. 

Monumentenzorg is tegenwoordig niet alleen een kwestie
van cultuurbehoud, maar ook van economie. Waar in de
tweede helft van de vorige eeuw dit argument hoofdzake-
lijk ingezet werd om hele stads- en dorpswijken van de
landkaart weg te vegen, heeft de economie zich eind jaren
negentig als een stimulans ontpopt voor de herwaardering
en restauratie van de oude historische dorps- en stads-
centra. Onderzoek van marketingspecialisten in steden als
bijvoorbeeld Maastricht, Roermond en Valkenburg heeft
uitgewezen hoe concreet de economische zuigkracht is
van fraai ogende monumenten en een schilderachtige
oude buurt. Juist de strategische positie van ‘Aad Tegele’
tussen een modern ‘winkelcentrum’ en een aantrekkelijke
nieuwbouwwijk als het Maasveld, biedt een uitgelezen
kans om deze potenties volop te benutten. Het ligt in dit
opzicht daarom voor de hand dat de bijzondere sfeer en
het karakter van de oude kern van Tegelen in al zijn veel-
zijdigheid voor de toekomst behouden blijft.

Roy Denessen is als consultant voor de regio Noord-Limburg verbonden

aan het Monumentenhuis Limburg in Roermond. Monumentenhuis

Limburg is een provinciaal instituut voor monumentenzorg dat onder

meer in opdracht van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, project-

ontwikkelaars en architecten cultuurhistorische en ruimtelijke analyses

verricht als basis voor concrete plannen. Deze bijdrage is samengesteld

naar aanleiding van het cultuurhistorisch onderzoek ‘Een dorpse enclave

in Tegelen’. Het onderzoeksrapport ligt ter inzage bij de gemeente Venlo,

Dienst Stadsbeleid, afdeling Grondzaken en Projecten, alsmede bij het

Gemeentearchief aldaar.

E e n  d o r p s e  e n c l a v e  i n  T e g e l e n

�

Huizenrij Oude Marktstraat: woningen voor boeren en ambachtslieden uit

de achttiende eeuw.

Beneden: Hoek Beekstraat-Smidstraat, gebouwd in 1911 met typische

Tegelse bouwmaterialen.

Rechts: Oude Smidse in het Smidstraatje.

Rechts: Lindeboom met kruis op de Oude Markt.
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 4 Mijn wandeling begint en eindigt op dezelfde

plaats: bij de ingang van de grotten in de
tuin van het Missiehuis naast het Missiemuseum
in Steyl.
De overlevering wil dat de grotten zijn gebouwd
van de bakstenen van de oude woningen die hier
stonden voordat de paters van de S.V.D. er hun
Missiehuis bouwden. Die stenen hebben ze
eerst in teer gedrenkt voordat ze ze achter in de
tuin hebben opgetast. Ik gebruik met opzet het
woord `opgetast’ vanwege het idee van zorgvul-
digheid dat erin zit opgesloten. Binnen deze
schijnbaar ordeloze hopen steen zijn namelijk
manshoge gangen uitgespaard, die gebruikt wor-
den als een soort ondergrondse expositieruimte
over het leven van Christus. Of was het alleen
maar de Kruisweg? Wie het precies wil weten
kan bij de receptie van het Missiehuis de sleutel
van de toegangsdeur gaan halen en zichzelf op
de hoogte stellen.
Achter de ingang naar deze grotten bevindt zich
de bidtuin, zo genoemd omdat de paters hem
gebruikten om te brevieren. De bidtuin heeft
daar de perfecte vorm voor: een cirkel in een
vierkant. Je kunt daar dus met je bijbel of je
gebedenboek eindeloos rondjes draaien, als in
het leven zelf. De lijn van de cirkel wordt
gevormd door het aarden pad dat om het ronde
gazon loopt, het vierkant door twee klooster-
muren, het rupsachtige massief van de grotten
en een ondefinieerbare wal met struiken en
bomen.
Aan weerszijden van het pad staan een paar rij-
zige platanen die `s zomers fijntjes het licht van
de zon zeven dat ze ’s winters met bakken door-
laten. Rare jongens, die platanen. Ik heb lang
getwijfeld of ik ze wel had geplant als ik de tuin
had mogen aanleggen - per slot van rekening
weten ook acacia’s wat licht zeven is - , maar uit-
eindelijk heb ik mij er geheel en al mee ver-
zoend. De plataan heeft een filosofische stam.

Met het craquelé van zijn bast symboliseert hij
de vergankelijkheid. Daarmee kun je al biddend
of brevierend je voordeel doen. 
O ja, op het gazon staat ook nog een beeld van
de heilige Aloysius. Volgens de rector van het
Missiehuis die ik ernaar heb gevraagd, kwam hij
in zijn tijd op voor de pest- en typhuslijders. Als
hij nu had geleefd had hij zich waarschijnlijk ont-
fermd over de Aids-lijders. Wat je noemt, een
echte `buddy’, die Wies.

ALOYSIUS (standbeeld in bidtuin) 

Aandachtig kijkt hij naar het witte kruis
dat hij voor zich in zijn handen houdt,
als iets nietigs van stof en gruis
dat hij als heel waardevol beschouwt.

Voorzichtig blaast hij er het stof vanaf
en poetst het met zijn mouwen schoon.
Morgen zet hij het ergens op een graf
-  “rust zacht, mijn lieve zoon”
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B I D T U I N  T E  S T E Y L

Tot in de verste nieuwbouwwijken zijn
haar ‘raampjes’ te vinden, want glas-in-
lood is weer populair. Haar bekendheid
dankt ze echter vooral aan de immense
kleurrijke ramen van de St. Antoniuskerk
in Blerick. Voor een deel misschien ook
aan haar uiterlijk. Wilmy Peeters was
weefster en is glaskunstenares. “Am-
bachtsvrouw vind ik een mooi woord.”
Maar bovenal is ze een individualist. Een
gesprek en een rondleiding.

Als een statige diva troont ze de intervie-
wer mee door de hoge donkere hal van
Villa Vallen. Alsof ze net van het toneel
komt en op weg is naar de kleedkamer.
Alleen: er wás geen toneelvoorstelling, ze
ís geen actrice, en de deur van de kleed-
kamer heeft ze voor vandaag allang ach-
ter zich dichtgetrokken. De Blerickse kun-
stenares Wilmy Peeters (59) is wie ze is.
Maar dat ze er excentriek uitziet, is bijna
een understatement. “De gebroeders
Grimm hadden haar niet kunnen beden-
ken”, schreef een journalist van De
Limburger vorig jaar, en hij vervolgde:
“Lange gitzwarte haren boven een zwart

gewaad. Bruine ogen verstopt in donkere
make-upranden. Zilverkleurige oorhan-
gers tot op de schouder en flinterdunne
handschoentjes. En aan de vingers reus-
achtige Keltische ringen.” De haren zijn
nu kastanjebruin, de ogen blijken grijs-
blauw, de oorbellen zwart met kleuren,
en “dat van die ringen klopt ook niet
helemaal”, zal ze tijdens het gesprek zeg-
gen. “Keltisch zijn ze niet; ze zijn afkom-
stig uit alle delen van de wereld, Tibet,
India en Afrika. Maar dit zijn inderdaad de
kleren waarin ik me prettig voel.
‘Wanneer kleed je jezelf eindelijk eens als
een vrouw van 58?’, zei mijn inmiddels
overleden moeder vorig jaar tegen me,
maar ik weet nog steeds niet hoe ik er
dan zou moeten uitzien. En altijd zwarte
gewaden, ja, maar wel steeds met subtie-
le detailverschillen. In mijn kunstwerken
en ook hier in huis zit al zoveel kleur, zo
is er een mooi evenwicht, vind ik.” Ze
schudt met beide handen haar haren
over haar schouders; de sieraden rinke-
len. “Over wat anderen van mij vinden
heb ik me sowieso nooit druk gemaakt.”

WILMY

PEETERS

IN
HET

WEVEN
GEROLD, 
IN HET
GLAS

GEVALLEN

Door Thijs Lenssen
Foto’s Ellen Heuijerjans
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raken door de moord en doodslag die erin voorkomen.
Denk alleen maar aan Abraham die zijn zoon Izaäc offe-
ren moet. ‘Dat moet je in de tijd plaatsen’, zei iemand
van de mannen eens heel nuchter, ‘in die tijd waren kin-
deroffers heel gewoon.’ Zo openen zich soms nieuwe
inzichten.” De symboliek die in de bijbelverhalen naar
voren komt, heeft haar altijd wel aangesproken. “Ook al
is die niet altijd even helder. Zo vraag ik me nog steeds af
waarom die linzen, druiven, olijfbomen of elementen als
water, vuur, en woestijnen zo vaak opduiken. Waar staan
die voor? Zit er een diepere betekenis achter?” In de ‘bui-
tenkant’ van het geloof en de ethische voorschriften van
de kerk is ze veel minder geïnteresseerd. “Ik maak zelf
wel uit wat mag en wat niet; je draagt zelf immers al
zoveel ethiek, gevoelens van normen en waarden met je
mee.
Hans schuift aan voor de koffie. Hij wijdt zich inmiddels
net als Wilmy (bijna) fulltime aan het glas-in-lood. “Ik
ben de ontwerper, Hans is uitvoerder, dat is onze globa-
le taakverdeling, maar we werken samen, alle dagen van
de week en doen allebei het werk waarin we het beste
zijn. En hij is mijn steun en toeverlaat als ik weer eens
vastloop. Alleen wanneer hij cliënten ontvangt is hij niet
in het atelier aanwezig.” Even neemt het gesprek een
andere wending, als Hans vertelt over zijn praktijk voor
psycho-synthese en de bijeenkomsten die hij in Villa
Vallen zo nu en dan houdt. In een kort tijdsbestek weet
hij zijn visie op de geest van de tijd uiteen te zetten en
prikkelende bezinningsvragen op te roepen. 

vaak ontstaan, en welke vragen de bezoekers stellen.
Wat opvalt is dat met name mannengroepen veel
geloofsvragen aansnijden en dat ze ook kritischer zijn
dan vrouwengroepen. Of ik het Hooglied gelezen heb, is
bijvoorbeeld zo’n vraag, terwijl vrouwen zich heel prak-
tisch afvragen hoelang ik wel niet over die ramen gedaan
heb. Als je de bijbel leest kun je behoorlijk gechoqueerd

De toon is gezet. Want een gesprek over haar kunst kan
niet losstaan van aandacht voor haar persoon en uiterlijk.
Ook niet van aandacht voor het huis waarin ze al twaalf
jaar woont en werkt, samen met haar partner Hans
Dekkers. Het is de voormalige villa van dokter Vallen. “Bij
de restauratie heb ik me enorm kunnen uitleven in mijn
versierdrift”, zegt ze, “ik wist precies wat ik wilde met het
huis. Ik wil warmte en schoonheid om me heen. Het
grote werk is door vakmensen gedaan, maar wij tweeën,
mijn echtvriend Hans en ik, hebben er het nodige aan bij-
gedragen.” Sommige kamers in het Jugendstilgebouw
hebben door hun zorgvuldige aankleding bijna de aan-
blik van een tempelruimte gekregen. We zitten in de keu-
ken, aan een rode ovalen tafel. Een levensgrote priester,
geflankeerd door twee engelen en andere (kleinere)
beelden, staart vanaf de raamzijde op ons neer.
Wandschilderingen en glas-in-loodramen ontbreken niet.
Een nis, die door pilaren van de ruimte is afgescheiden
en die naar het aangrenzende atelier voert, is gevuld met
- bijna allemaal plafondhoge - kasten vol boeken en cd’s.
“Mijn toetjes”, noemt Wilmy die. 
In het midden van het tafelblad is een gat gemaakt, met
daarin een glazen vitrine die bezaaid is met kleine religi-
euze ornamenten, zoals kruisbeeldjes en stenen rozen.
“Verzameld op kerkhoven, van de afvalhopen dan wel
hoor”, zegt ze. “Ik ben gek op kerkhoven. In ieder land
waar we komen bezoek ik er wel enkele. Ik vind het tel-
kens weer een feest om te zien hoe mensen hun doden
eren. Maar ik heb deze dingetjes niet speciaal omdat het
religieuze voorwerpen zijn, ik vind ze gewoon mooi. En
de beelden, als die gemaakt waren door een hedendaag-
se kunstenaar, had ik ze net zo graag gewild.” (Wijzend
naar het priesterbeeld:) “Die Anglicaan, bijvoorbeeld,
kijkt een beetje gefrustreerd, een beetje vies zelfs, maar
het is een prachtige gelaatsuitdrukking.” Toch heeft ze
wel iets met religie, om het maar eens modern uit te
drukken. “Ik ben altijd wel een ‘diep’ mens geweest: ik
zoek naar wat er achter de dingen zit en heb een groot
respect voor het leven en voor de natuur. Daar hoort bij-
voorbeeld ook bij de verwondering over die zon die gis-
teravond als een grote rode ballon aan de horizon hing.
Als je je gevoel voor dergelijke wondertjes verliest, ben je
oud, denk ik wel eens.” Waarmee ze niet bedoelt dat
haar levensopvatting niet kan veranderen. “Achttien jaar
geleden stierf mijn zoon Markos door een verkeersonge-
val. In die tijd was ik veel bezig met reïncarnatie; ik kon
niet accepteren dat ik dat in één leven moest meemaken,
maar ik had vrede met het idee van de wedergeboorte,
met de gedachte: straks kom ik hem weer tegen. Nu kijk
ik heel anders tegen het leven aan: het mysterie is zo
groot, het is te groot voor mij; ik kan de dingen die
gebeuren niet met een simpele verklaring afdoen. Zo’n
houding draagt ook een zekere mildheid in zich, een
overgave aan het leven. Ik wilde niet een eeuwig lijdende
piëta zijn. En de raadsels van het leven blijven bestaan,
bevredigende antwoorden krijg ik toch nooit.”

Soms dient het mysterie zich op wel heel bijzondere
wijze aan. Voor wie er gevoelig voor is. Ze vertelt hoe ze
enkele jaren geleden gegrepen werd door het verlangen
naar een grote uitdaging. “Ik hou van uitdagingen waar-
in ik mezelf tegenkom en opnieuw moet bevragen. Kort
nadat ik mijn verlangen naar iets groots kon formuleren
- ik brandde er, zoals ik wel vaker doe, kaarsen voor in de
Antoniuskerk - stonden twee mannen van het parochie-
bestuur aan de deur. Op een stormachtige herfstavond,
het regende dat het goot, weet ik nog. Of ik interesse had
om de ramen van de kerk opnieuw te beglazen. Ik had
op dat moment wel wat ervaring met glas-in-loodkunst,
maar dat werd uiteindelijk mijn eerste grote project. Een
project waarin ik mij bovendien intensief met de bijbel
moest bezighouden.” Ze legt uit hoe de twaalf grote lang-
werpige ramen elk afzonderlijk de verhalen van de twaalf
apostelen vertellen. Ook voor de kleine ramen van de
dagkapel, waarvan enkele panelen nog geplaatst moeten
worden, liet ze zich inspireren door bijbelse voorstellin-
gen. 
Wilmy geeft regelmatig rondleidingen aan groepen
belangstellenden, waarbij ze de vormentaal en de kleur-
schakeringen die ze in de kerkramen verwerkte uitge-
breid toelicht. “Die rondleidingen zijn voor mezelf ook
heel leerzaam en opwindend. Ik kijk dan opeens door de
ogen van de toeschouwer en kan daarbij zelf aangenaam
verrast worden. Prachtig om te zien welke discussies er

… de aanblik van een tempelruimte …

Met het Antoniusraam moest ze zich ”bewijzen” tegenover het bisdom.

”Ik kijk dan opeens door de ogen van de toeschouwer.” (links onder)

De ramen in de dagkapel.

Een van de ramen in de dagkapel. (rechts onder)
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in de omgeving, heeft een redelijke kans om op een of
meerdere vensterbanken kleurrijke glas-in-loodramen
aan te treffen. “Mensen willen blijkbaar weer kleur en
romantiek in huis, alsof ze de kilte willen verdrijven. Het
is voor mij ook iedere keer weer een uitdaging om de
grootst mogelijke intensiteit in vorm en kleur te bereiken.
En ik probeer er altijd weer een persoonlijke ‘touch’ aan
te geven.” Bij de grotere opdrachten komt daar volgens
haar een extra element bij: “Ik probeer er een verhaal
van te maken, dat past bij de opdrachtgever. Ik ben nu
eenmaal geïnteresseerd in de menselijke psyche, en ik
luister altijd goed naar wat mensen zelf vertellen. 

Zo vroeg een pleeggezin mij om een groot glas-in-lood-
raam te maken, van in totaal 3 meter bij 1.20 meter. Bij
een pleeggezin denk je aan kinderen die er tijdelijk
wonen, en die door de pleegouders met liefde en passie
worden verzorgd. Dat bracht mij op het idee van vogels
die naar binnen en weer naar buiten vliegen, met vuur
als essentieel element.”
Vorig jaar maakte ze onder meer een groot glaswerk
voor De Rooyse Wissel, de nieuwe TBS-kliniek in Venray.
Voor de stiltekamer om precies te zijn. “Toen Hans en ik
de maten gingen opnemen, hebben we via de pastor
tegelijk een gesprek geregeld met drie gedetineerden. Uit
dat gesprek destilleerde ik als thema voor het ontwerp
‘de worsteling’. Een van hen werd daarop vreselijk
kwaad, dacht dat ik hen voor de gek hield, maar na mijn
uitleg - dat ieder mens met het leven worstelt -, gingen ze
akkoord. Ik heb er de vier elementen in verwerkt: de
aarde, waarin mensen verankerd zijn, de lucht, als sym-
bool voor de overgave, het water waarin ze zich in stor-
ten, en het vuur, als symbool voor de fouten die mensen
begaan, de zaken waaraan ze zich kunnen branden. Eén
van de gedetineerden heeft nog meegeholpen bij plaat-
sen van het raam. Geweldig is dat toch?” 
Bij dit soort opdrachten probeert ze zich zoveel mogelijk
in de ander te verplaatsen. Haar inspiratie doet de rest.
“Hoe dat werkt? Ik heb veel gezien, gehoord en gelezen
en dat zit allemaal in kamertjes in mijn hoofd. ’s Nachts
gaan de deurtjes kennelijk open en ’s morgens weet ik
precies wat ik wil. Zo eenvoudig gaat het vaak.” Een
ander voorbeeld van een groter werk is het glazen pla-
fond bij Berden aan de meubelboulevard Via Venlo. 
Met in het midden een sterrenhemel beelden zeven
vrouwfiguren, met wapperende haren en jurken, de

Maar ook al is hij een kompaan in haar glaskunst, een
dubbelinterview zou beiden tekortdoen. “Maakt niet uit,
hoor,” zegt hij, “ik denk dat Wilmy mijn deel wel voor
haar rekening kan nemen.” “Ik zorg anders wel dat je in
het verhaal voorkomt”, roept ze hem lachend na, als hij
weer naar het atelier verdwijnt. Ook deze ochtend werkt
hij aan een nieuw glasobject. 

“Ik ben op een wonderlijke wijze ‘in het glas gevallen’ en
nu maak ik een kerk”, zei ze bij gelegenheid van de open
atelierroute in 1999. “Ik ben er eigenlijk bij toeval mee
begonnen”, zegt ze, “ongeveer zes jaar geleden. Hier in
huis moest een nieuw raam in een deur worden gezet,
en ik besloot om er een glas-in-loodraam van te maken.
Ik ben zelf aan de slag gegaan. Zo kreeg ik te maken met
de weerbarstigheid, de koppigheid van het glas; ik moest
er letterlijk doorheen. Omdat het niet meteen wilde luk-
ken, werd ik een terriër en vocht net zolang met het
materiaal tot ik eraan verslaafd raakte. Van het een kwam
het ander. Ik experimenteerde met allerlei ontwerpen en
begon voorzetraampjes met bloemmotieven te maken,
kleinere en grotere. Veel bezoekers van onze villa wer-
den liefhebbers en fans, waarna ik weer andere verzoe-
ken kreeg, voor het beglazen van een pui of tussendeur
bijvoorbeeld.”  
Glas-in-lood is ‘in’, en modern, want het wordt allang
niet meer uitsluitend geassocieerd met oude huizen. Wie
een wandeling maakt door de laatste nieuwbouwwijken

zeven deugden uit: hoop, liefde, voorzichtigheid, moed,
rechtvaardigheid, geloof, en matigheid. “Opdrachtgevers
komen uit heel Nederland, maar ook veel Duitse klanten
strijken aan de keukentafel neer.”
Met haar overstap naar de glaskunst liet Wilmy een
periode van dertig jaar weven achter zich. “Toen ik van
de academie in Eindhoven kwam, kon en deed ik eigen-
lijk van alles een beetje. Ik tekende en schilderde en
kocht uiteindelijk van mijn vaders erfdeel een weefge-
touw. In de tijd dat ik zwanger was van mijn oudste
zoon, voltooide ik mijn eerste grote doek, herinner ik me
nog goed. Toevallig kwam ik in contact met de bekende
weefster Wil Fruytier, die bekend stond om haar
geknoopte tapijten. Zij nam een doek van mij mee naar
de toenmalige directeur van de KLM, een persoonlijke
kennis van haar. Hij kocht het meteen en bracht zijn
enthousiasme over aan museumdirecteur Paalman. Zo
kreeg ik mijn eerste solo-expositie, in Schiedam. Op die
manier ben ik in het weven gerold, zou je kunnen zeg-
gen. En had inderdaad dertig jaar lang veel voldoening
van het ‘ruisend getouw van de tijd’, zoals ik het wel
eens uitdruk. Ik weefde vaker ook ’s nachts want dan
had ik de meeste inspiratie.” Het was geen onverdienste-
lijke bezigheid, zegt ze. “Aan weefopdrachten had ik
geen gebrek, en mijn werk verkocht tot in de verste lan-
den: de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en
Brazilië. Ik kwam met bepaalde groepen in contact die
allemaal verslaafd werden. Dat komt tegenwoordig veel
minder voor, is mijn indruk: als de een iets heeft, wil de
ander het vaak juist niet meer. Het individualisme is gro-
ter, momenteel.” Maar op zeker moment kon en wilde
ze niet meer weven. “Mijn laatste grote opdracht was
een wanddoek voor de vergaderzaal van het Waterschap
hier in Blerick. De hele werkperiode zweefde ik van
geluk een meter boven de grond. Maar nadat het doek
geplaatst was, kreeg ik een ‘wevers-block’. Mijn verhalen
waren op…of klaar. In stilte was ik veranderd, en dan
werken bepaalde dingen niet meer. Terwijl ik me vroeger
niet kon voorstellen dat ik ooit nog iets anders zou of
wilde gaan doen.”

Brandschilderen is haar metier niet. Al heeft ze zich zeker
verdiept in het werk van befaamde glazeniers als Joep
Nicolas of Charles Eyck. “Maar ik wil zo niet werken, ik
wil puur en alleen met de schoonheid van de kleuren
werken. Daarbij volg ik mijn eigen ingevingen. En de
techniek vind ik het minst interessant, moet ik zeggen.
Een goed ontwerp is veel belangrijker. Maar de glaskunst
is wel, net als het weven trouwens, een echt ambacht;
ambachtsvrouw vind ik een mooi woord. In het ontwerp
zit het kunstenaarsgedeelte.” 
We staan intussen in één van de vier atelierruimtes die
het gebouw rijk is. In het bijzijn van Hans toont ze het -
tamelijk eenvoudig - gereedschap dat voor het werk
nodig is, zoals een glassnijder en een loodmes. Het
materiaal bestaat uit speciale glasplaten. Wilmy: “We

”Echtvriend” Hans Dekker.

Het glas-in-loodobject in de stiltekamer van de Rooyse Wissel.

Het glazen plafond bij Berden.
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flinke belastingaanslagen kregen.” Het doet terugdenken 
aan de korte periode, eind jaren zestig, toen ze haar
organisatietalent al in praktijk bracht in een monumen-
tale boerderij in Broekhuizen. Samen met haar toenma-
lige echtgenoot, Venlonaar Hans Conen  (“hij was sce-
narioschrijver, zanger en regisseur”) zette ze er Mikro 

hebben hier zo’n honderd verschillende kleuren in voor-
raad, allemaal platen van 90 bij 60 centimeter. Het is het
mooiste mondgeblazen glas dat er bestaat. Het wordt als
grote flessen geblazen, daarna doorgeknipt en vervol-
gens platgewalst. Daardoor ontstaan soms dikteverschil-
len die kleurverschillen geven in één plaat. Bloedmooi is
dat, zeker bij groter werk. Industrieel, getrokken glas
gebruiken we niet, dat vind ik dood glas.” Als ze eenmaal
een ontwerp heeft getekend, brengt ze op de verschillen-
de vlakken kleurcoderingen aan, waarna ze met een sja-
blonenschaar tegelijk “de ziel van de loodbreedte knipt”.

“Tijdens het snijden van het glas zie ik wel als ik ergens 
verkeerde kleuren heb gekozen en waar ik voor iets
anders moet kiezen.” 
Legt het materiaal beperkingen op aan de compositie?
“Daar ga ik in principe niet van uit, nee. Het glas moet
zich maar aan mij aanpassen”, zegt ze resoluut. “Al zijn
sommige ontwerpen daardoor wel een crime om uit te
voeren voor Hans. ‘Je kunt zien dat je geen echte glas-
kunstenaar bent’, zei een Duits architect eens tegen mij
toen hij de ramen in de St. Antoniuskerk aan het bekijken
was. Hij bedoelde dat mijn vormen niet traditioneel, niet
gangbaar zijn vanuit de glazeniertraditie gezien. Dat biedt
mij ook zoveel ruimte en vrijheid in mijn werk.” 

Terug aan de keukentafel. Zomaar een museum bezoe-
ken, daar houdt ze niet van. “Dan word ik al gauw moe.
Ik ben nooit een echt tentoonstellingsmens geweest. Ik
weet precies wat ik mooi vind en kan heel erg bezield
raken door een kunstenaar of kunststroming. Daar wil ik
dan wel alles over zien en weten. Ik wil selectief kijken.
Maar veel liever nog ga ik naar het theater, luister naar
muziek of verdiep me in literatuur.” Een tiental jaren
geleden organiseerde ze in Villa Vallen regelmatig literai-
re avonden waarbij schrijvers werden uitgenodigd, con-
certen met jazz en klassieke muziek, theatervoorstellin-
gen (“soms door het hele huis”), exposities en zelfs
kunstdiners. “We zijn ermee gestopt nadat we enkele 

Skoop op poten. “Het was het eerste minitheater van
Limburg, we hadden een podium voor talent op het
gebied van toneel, cabaret, muziek, dans en poëzie.
Landelijk bekende artiesten zaten in ons programma:
Boudewijn de Groot, Freek de Jonge en Bram, Liesbeth
List, Ramses Shaffy, Lenny Kuhr, Joost Nuissl en zo kan
ik nog even doorgaan. Sommigen zagen het als een
mooie gelegenheid voor hun try-outs.” Veel artiesten ble-
ven in haar huis slapen. “Freek de Jonge heeft eens in
zijn blootje door ons huis gerend. Joost Nuissl woonde
een tijdlang bij ons, samen met zijn vriendin, evenals
Theu Boermans.” Het was een ware hippie-enclave, die
bij de dorpelingen op weinig sympathie kon rekenen.
“Voor het dorp was het schokkend wat er zich allemaal
bij ons afspeelde, wij vonden het normaal, leefden ons
leven”, zegt Wilmy, terugkijkend op die periode. “Zou
het in de Randstad zijn geweest, dan was het allemaal
nooit zo opgevallen.” Maar ook die podiumbijeenkom-
sten zorgden tenslotte voor een behoorlijke financiële
aderlating, doordat veel gasten op kosten van het echt-
paar leefden.
Haar liefde voor de podiumkunsten moet ze hebben
overgedragen op haar beide zonen, Romijn en Boris.
“Boris is filmregisseur en Romijn acteur. Misschien dat ze
door mijn eigen hartstocht geïnfecteerd zijn. Ze zijn trou-
wens allebei voor mijn eigen werk altijd heel belangrijk
geweest. Bij het maken van de ramen voor de
Antoniuskerk waren ze bijna mijn supergeweten: vanuit
hun kritische, maar altijd respectvolle houding haalden
ze de zwakke elementen uit de ontwerpen, waardoor ik
iedere keer opnieuw werd uitgedaagd.” Tijdens een
rondleiding in de kerk enkele dagen later zal ze vertellen
hoe ook de kinderlijke wijsheid van kleindochter
Charlotte haar zeer geïnspireerd heeft.   

Is Wilmy - ze wordt bijna zestig - door de jaren heen
‘treuriger en wijzer’ geworden? “Beslist niet treuriger.
Met het ouder worden ontdek ik steeds duidelijker: dit en
dat hoort bij mij. En de gulzigheid is gebleven, ik heb nog
steeds honger, maar die wordt wel steeds minder bevre-
digd, merk ik. Toch wordt het palet alsmaar kleuriger en
boeiender. En ik heb nu een meer gelaten houding. Als
ik vroeger met een groot werk bezig was, liep ik soms
dagen door het huis te stieren, kwaad dat iets niet
meteen wilde lukken. ‘Begin toch gewoon’, zei Hans
dan. Nu kan ik er rustig voor gaan zitten, en dan zie ik
wel waar ik uitkom. Ik gedij daar veel beter bij. Je moet
tenslotte ook uitkijken dat je als je ouder wordt niet gaat
verstenen in je karakter.” 

“EN IK ZOU ZO GRAAG NÓG EENS EEN KERK
WILLEN BEGLAZEN.”

In een van de atelierruimtes hangt een weefdoek.



“Ik wilde bewust geen mond, neus, ogen, plooitjes en
rimpeltjes intekenen, want de vormen- en kleurentaal
was zo al rijk genoeg”, vertelt Wilmy. “En ik vind het wel
mooi al die androgyne figuren.” 
Het eerste langwerpige raam toont Simon Petrus, die de
sleutel van het koninkrijk Gods in zijn hand houdt. Het
bijbehorend artikel is ‘schepper van hemel en aarde’,
opnieuw uitgebeeld door bergen, rivieren, vogels, vissen,
en Adam en Eva onder de appelboom. Het tweede raam
is gewijd aan Andreas die een scheef kruis met zich mee-
draagt. Vier mensfiguren die langzaam tot leven komen
staan voor de opstanding. Op het derde raam zien we
Jacobus de meerdere, de pelgrim, vandaar de wandel-
stok. Het artikel luidt: ‘ontvangen uit de H. Geest, gebo-
ren uit de maagd Maria’, waarvoor achtereenvolgens de
duif en de ster (van Bethlehem) symbool staan. De apos-
tel Johannes draagt, op het vierde raam, een gifbeker
(waar een kronkelende slang uit komt) in handen. Het
artikel ‘veroordeeld, gekruisigd, gestorven en begraven’
wordt verbeeld door een groep mensen (het volk), een
kruis, een geopend graf, en de olijfboom en zonsverduis-
tering. Het vijfde raam is Wilmy’s favoriete raam, “van-
wege dat prachtige vuur, met die smalle langwerpige
vlammen, maar wel uiterst ingewikkeld om te maken”.
We zien Thomas, die door het zwaard is omgekomen.
Het artikel luidt: ‘nedergedaald ter helle, op de derde dag
verrezen.’ “Ik heb hem als een phoenix uit de as laten
verrijzen”, aldus Wilmy. Het zesde raam is gewijd aan
Jacobus de mindere, die doodgeslagen is met een
hamer. Het artikel ‘zit aan de rechterhand van God 
de vader.’ Het was opnieuw haar kleindochter die haar
op het idee bracht voor de gekroonde figuur bovenin. 

(“Waarom maak je geen koninkje?”). Ook de opvliegen-
de vogels, een extra versierend element, zijn aan haar
ontleend: “Tijdens een wandeling aan de Maas vloog
plotseling een hele groep meeuwen van het water op,
waarop Charlotte uitriep: ‘wij kunnen toveren, hè
oma?’.” De apostel Philippus, vermoord met een lans, is
het onderwerp van het zevende raam, in de linkerzij-
wand van de kerk. Het artikel ‘vandaag zal ik oordelen
over de levenden en de doden’ was volgens Wilmy moei-
lijk om uit te beelden. “Op het laatst dacht ik, ik trek
gewoon een groep figuren samen in het dal, en dan zoe-
ken ze het zich maar uit”, zegt ze met een glimlach. Het
achtste raam is voor Bartholomeus die met een mes
gevild werd. Het artikel ‘ik geloof in de heilige geest’ is
uitgebeeld als iets stevigs: een olijfboom die op rotsvaste
bergen staat. Mattheus, die vermoord is met een zwaard,
staat op het negende raam. Hij was tegelijk tollenaar,
vandaar het afgebeelde stadje waar de tol werd geheven.
De groep figuren bovenin staat voor de katholieke kerk,
die ‘een gemeenschap van heiligen’ vormt. De apostel
Simon, met een zaag  vermoord, is onderwerp van het
tiende raam. “Het artikel ‘vergeving van de zonden’ heb ik
uitgebeeld door het verhaal van de verloren zoon, die
weer thuis komt en bij zijn vader gaat zitten”, zegt Wilmy.
Het elfde raam is voor Judas Taddeüs, die met een knots
om het leven is gebracht. Het artikel ‘de verrijzenis vanhet
lichaam’ wordt verbeeld door een knekelveld: de slapende
mens rijst op tot een levend wezen. Mathias, de vervanger
van Judas Iskariot (de verrader), is op het twaalfde raam te
zien. Hij werd met een bijl onthoofd. De ladder van Jacob
waarlangs engelen zich omhoog en omlaag bewegen,
symboliseert het artikel ‘en het eeuwige leven’.
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2 juli 2002. Een groep van onge-
veer twintig vrouwen die een ser-
viceclub vormen, met de naam
‘Soroptimisten’, krijgt een rondlei-
ding in de St. Antoniuskerk.
Wilmy vertelt bij wijze van inlei-
ding hoe ze van het weven in de
glaskunst verzeild raakte, en hoe
ze tot haar vreugde de opdracht
voor de Blerickse kerk kreeg toe-
bedeeld. Met het Antoniusraam,
dat zich aan de achterzijde van
kerk bevindt, moest ze zich tegen-
over het bisdom “bewijzen”, zegt
ze. De H. Antonius is afgebeeld
met een kind op zijn schoot, zit-
tend op een boek. Vissen die met
open bekjes uit het water opdui-
ken, staan voor de vissenpreek.
Lelies en cipressen zijn toege-
voegde symbolen. Het bisdom was door dit raam meer
dan voldoende overtuigd en gaf Wilmy - er waren nog
meer kandidaten - groen licht voor de totale beglazing
van de kerk. 

De twaalf langwerpige ramen in de twee zijwanden van
de kerk verbeelden het verhaal van de twaalf apostelen.
Op ieder raam staat een apostel, met - in veel gevallen - 

als toebehoren het moordwapen
waarmee hij om het leven is
gebracht, en ieder raam beeldt
een bijbels artikel uit. De vierjari-
ge kleindochter Charlotte droeg
Wilmy hier en daar ideeën aan
voor de ontwerpen, zo blijkt.
Wilmy: “Bij toeval zat ik met haar
in de auto, toen zich door regen
en zonneschijn een regenboog
aan de horizon vormde. ‘Die
moet je ook gebruiken, oma’,
riep ze enthousiast. Zo kwam ik
op de gedachte om de twaalf
ramen opeenvolgend in de kleu-
ren van de regenboog uit te voe-
ren, van lila naar blauwe, groene,
gele, oranje en rode tinten. Elk
raam heeft zo zijn eigen kleur-
stelling.”

De onderste kleinere ramen in de rechterzijwand beel-
den van links naar rechts de schepping uit: van de eerste
gaswolken en het ontstaan van bergen en rivieren, bloe-
men, vissen en vogels tot en met de kroon op de schep-
ping, de eerste man en vrouw, Adam en Eva, met de
slang als eeuwig kenmerk. “Waarom heeft geen enkele
mensfiguur op de ramen een gezicht gekregen?”, is een
vraag van een van de bezoeksters.  
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DE RAMEN
IN DE
ST.

ANTONIUS-
KERK

Detail uit het Thomasraam.
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P OETRY ON THE BRIDGE

Van Oost naar West

STOP DE BIO-INDUSTRIE
THUGZ 
NO MATTER WHAT 
I LOVE ERIC 
IK HOU VAN PETRA!!! 

INDUSTRIE DU FER 
GROETJES, ESTHER + MANUELA 
R.M.S. 
ATOM
AGNOSTIC FRONT 

BAARLO ZUIGT 
NEDERLAND 50 JAAR BEVRIJD, 
WAAROM NOG STEEDS FASCISTEN IN DE
KAMER? 
W-SIDE POSSE
CRUMBSUCKERS 

VOOR EEN VRIJE SAMENLEVING 
MICHA, I LOVE YOU WITH ALL MY HEART
PETRA!!! 
KEEP THRASHING 
NEDERLAND IS NIET VOL 

RAW POWER 
DOPE 
RICO LOVES KARIN 
STUK NOAGEBOARTE 
VUUR & VLAMMEN VOOR DE STAAT

AOD DRI SOD COC FOD BZN GBH
RUUD + RON VAN HOUT, GROETJES 
COOL SKATER 
PETRA!!! 
SUICIDAL TENDENCIES 

KANKERFASCISTEN 
WE GOTTA BRING YOU HIP HOP
MARIJ, I LOVE YOU 
WHERE IS THE HIP HOP IN VENLO 
WAITING FOR A FREE MIND 
PETRA!!!
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Tijdens de rondleiding ontstaat enige discussie over
onder meer de vraag naar het precieze aantal apostelen.
Dit vraagstuk lost zich naderhand op: het gangbare aan-
tal van twaalf gaat uit van de leraren en leiders die door
Jezus zelf zijn uitgekozen; Judas die hem verraadde, is
afgevallen. En Paulus wordt er doorgaans als een soort
van dertiende apostel aan toegevoegd. Bijna onvermijde-
lijk komt ook de vraag aan de orde hoe lang Wilmy en
haar partner Hans met de beglazing bezig zijn geweest.
Zo’n anderhalf jaar, blijkt, waarbij te bedenken valt dat
de kerkramen in totaal uit ongeveer 300 vierkante meter
glas bestaan. 

In de dagkapel waar de rondleiding zich vervolgens
voortzet, ontbreken nog vijf paneeltjes. De invalidenin-
gang is een vervolgopdracht. “We zoeken nog enkele
sponsors en dan kunnen ook de laatste vijf zijpanelen,
die, op de naamsvermelding na, klaar zijn, spoedig wor-
den geplaatst”, vertelt Wilmy. “Dat zal bijna zeker nog
voor het eind van dit jaar zijn.” De ramen in de dagkapel
verbeelden de genesis en de exodus. Een kleine greep uit
de voorstellingen. We zien hoe God overvloed, oogst en
kolkende warmte belooft; de Toren van Babel, met twee
van elkaar wegkijkende vrouwen; Sodom en Gomorra;
Abraham die zijn zoon Izaäc offert en de engel die dat
verhindert; Mozes’ tocht door de Rode Zee; en Jacobs
worsteling met de engel, waarbij het ontstaan van Israël
wordt uitgebeeld. 

In lovende woorden wordt er tijdens de rondleiding
gesproken over het immense karwei dat de Blerickse
kunstenares achter zich heeft en over de kleurrijke uitstr-
aling van de huidige St. Antoniuskerk. Wie de kerkramen
al eens van nabij gezien heeft zal die loftuitingen niet ver-
bazen. Het gebouw, zeker niet het mooiste onder de
katholieke heiligdommen, is in monumentale waarde
flink gestegen.    

Wilmy Peeters verzorgt op (telefonische) afspraak rond-
leidingen aan groepen van minimaal zes personen. 

De St. Antoniuskerk

�
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In 1767 richten verlichte
Amsterdammers de Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen
(MRD) op. Geen overbodige luxe in
een grachtenstad als onze hoofd-
stad. Het genootschap publiceert
ook maatregelen waarmee de
levens van schijndode drenkelin-
gen kunnen worden gered. De
schijndode moet zo snel mogelijk
naar een warme plaats gebracht
worden, bijvoorbeeld een herberg.
Daar moet de hulpverlener met een
klisteer tabaksrook in de anus van

het slachtoffer spuiten. Door de
prikkeling zullen de levensgeesten
in de drenkeling worden opgewekt.
Hoewel de MRD ook beademing
voorschrijft, blijft de tabaksrook-
klisteer tot in de negentiende eeuw
het belangrijkste levensreddende
middel.

De overheid probeert het pro-
bleem van de schijndood wettelijk
te regelen. Na de annexatie van
Limburg bij het Franse Rijk, wordt
in 1804 ook hier de Code Civil  van

A n g s t  v o o r  d e  
s c h i j n d o o d

Door Martin Bergevoet D e maatschappelijke bovenlaag van Nederland krijgt vooral in
de achttiende eeuw oog voor het aardse bestaan. Medici leve-

ren met hun onderzoek naar ziekten een bijdrage aan de verbete-
ring van de leefomstandigheden. De dood wordt niet meer alleen
gezien als de overgang naar het (betere) bovenaardse leven, maar
steeds meer als het betreurde einde van het aardse bestaan.
Geneeskundigen ontdekken dat tijdens het sterven de levens-
krachten niet van het ene op het andere moment het lichaam ver-
laten. Er bestaat dus zoiets als een schijndood, waaruit mensen
kunnen bijkomen. Pas de lijklucht kondigt de ontbinding en daar-
mee onontkoombaar de dood aan. Tot dat moment is het leven van
een schijndode met de juiste handelingen nog te redden. 
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kracht. Bij een sterfgeval moet een ambtenaar persoonlijk
in het bijzijn van twee getuigen de dood vaststellen
(doodsschouw). Bovendien schrijft dit wetboek voor dat
een lijk niet binnen 24 uur na het overlijden mag worden
begraven. In 1823 wordt die termijn door de Nederlandse
regering verschoven naar 36 uur. In 1829 laat de minister
van binnenlandse zaken de lagere overheden weten dat
het plaatsen van een schijndodenhuis op de begraaf-
plaatsen aanbevelenswaard is. In Zutphen doet de wacht-
kamer in het houten poortgebouw van de begraafplaats
als zodanig dienst.

Volgens de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst
van 1865 moet de behandelend arts een schriftelijke ver-
klaring van overlijden opstellen en daarbij de doodsoor-
zaak opgeven. Een arts kan sinds 1850 met een stetho-
scoop de hartdood vaststellen. Volgens de Begrafeniswet
van 1869 geeft vervolgens de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand een vergunning tot begraven af. De overheid
schakelt dus nu doelbewust medische deskundigen in om
gevallen van schijndood uit te sluiten. Nabestaanden
moeten nog steeds 36 uur wachten met begraven, maar
dit mag vanwege de hygiëne ook niet te lang duren.
Gestorvenen moeten daarom uiterlijk op de vijfde dag na
het overlijden worden begraven. Volgens de Wet op de lijk-
bezorging van 1991 moet een arts een verklaring van over-
lijden afgeven waarin deze zegt dat er sprake is van een
natuurlijke dood. Daarmee is de angst voor schijndood fei-

telijk bezworen. Toch handhaaft deze wet de bepaling dat
een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd
mag worden.

Met de gebrekkige hulpmiddelen van vroeger
is de dood niet voor honderd procent zeker vast te stellen
en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de angst voor
schijndood er goed in zit. Er worden dan ook testamenten
opgesteld waarin mensen laten vastleggen dat ze pas
mogen worden begraven nadat de slagaders zijn doorge-
sneden, het hart is doorboord of als duidelijk een begin van
ontbinding is geconstateerd. Er worden doodskisten en
grafkelders geconstrueerd van waaruit het mogelijk is door
een druk op een knop of een trek aan een touw de omstan-
ders te waarschuwen. En zelfs in onze tijd is het niet altijd
eenvoudig om de dood met zekerheid vast te stellen!

Ook in onze streken zijn dergelijke maatregelen
bekend. Zo laat freule Anna Ursula de Cock van Haeften,
dame van Meerlo, in 1851 door notaris Clercx in Blerick
vastleggen dat “na mijn overlijden mijn ligchaam acht da-
gen boven aarde zal staan, geen dag korter; indien er ech-
ter voor die tijd bederf aan zoude komen moet hetzelve in
de kist gelegd worden en in de oranjerie geplaatst, zonder
deksel; het zelve moet goed nagezien worden, en wel den
morgen als het begraven wordt; driemaal moet mijn dok-
ter (…) mijn lijk komen visiteren of de verwering of dood
wel werkelijk daar is”, aldus het testament van de freule.

Werktekening voor een mechanisme waarmee een bij bewustzijn gekomen

schijndode een bel in werking kon stellen. De vingers van de schijndode

zijn in lusjes gestoken. De geringste beweging doet het contragewicht aflo-

pen waardoor de bel begint te rinkelen. (Afkomstig uit: R. Spruit, De dood onder

ogen, een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw (Houten 1986).

Electrische schijndoodverklikker, gedemonstreerd door R. van der Meulen

uit Venlo op 27 mei 1874. (GA Venlo, archief Genootschap Puteanus, inv. nr. 26.)

‘De overhaaste begrafenis of levend

begraven’ is de titel van dit schilderij

van A. Wiertz uit 1854.
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De leden van het in 1863 in
Venlo opgerichte wetenschappelijk
en letterkundig Gezelschap Putea-
nus houden regelmatig voordrach-
ten, waarvan de teksten in het
archief van het genootschap be-
waard moeten worden. De ambte-
naar van de staatsspoorwegen R.
van der Meulen houdt op 27 mei
1874 een voordracht over een door
hem zelf uitgevonden en gecons-
trueerde `elektrische schijndood-
verklikker’. Dit apparaat is door Van
der Meulen uitvoerig beschreven in
een bewaard gebleven en waar-
schijnlijk op eigen initiatief gedruk-
te brochure, begeleid door een
gedetailleerde technische tekening.
De werking is gebaseerd op de ver-
onderstelling dat als iemand niet
werkelijk is overleden, er toch in
zekere mate sprake moet zijn van
ademhaling. De hieruit voortvloei-
ende beweging van de borstkas zal
dan ook meetbaar moeten zijn. Van
der Meulen demonstreert een
apparaat, waarbij om de borstkas
van de schijndode een band wordt
aangebracht van buigzaam maar
niet rekbaar materiaal. Zodra de
uiteinden van de band als gevolg
van een lichte ademhaling bewe-

gen, wordt deze beweging via een
systeem van hefbomen tienvoudig
versterkt en dit zet een elektrische
bel in werking. Later, op 29 juli van
hetzelfde jaar, maakt Van der
Meulen nog melding van een
belangrijke wijziging in het concept
van het door hem bedachte appa-
raat. Die houdt in dat een acupunc-
tuurnaald in een zilveren mantel-
buisje door de borstkas in de punt
van het hart wordt gestoken. Door
middel van een eveneens tienvou-
dige vergroting van de hartbewe-
ging kan de bel dan ook in werking
worden gesteld, waardoor een nog
zekerder resultaat wordt verkregen.

Bronnen:
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72.
GA Venlo, Archief Gezelschap Puteanus,
inv.nr. 26: brochure R. van der Meulen, De
elektrische schijndood-verklikker; idem,
inv.nr. 8: notulen 27 mei en 29 juli 1874. Zie
ook: F.J. Hermans en L.H.M. Wessels,
Cultureel leven in de provincie. Het
‘Gezelschap Puteanus’ te Venlo, 1863-
1888/1889; in: Publications de la Société
historique et archéologique dans le
Limbourg, deel 126 (1990), blz. 120-153.
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Kistje met o.m. een klisteerspuit waarmee tabaksrook in

de endeldarm werd geblazen. (Afkomstig uit: R. Spruit, De

dood onder ogen. een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven,

cremeren en rouw (Houten 1986).
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Vroeger voerde de Kaldenkerkerweg je van
het Stationsplein precies tot aan de grens-

overgang naar Duitsland. De weg liep van de
drukte naar de drukte. Nu brengt hij je van de
drukte naar de stilte, tenminste als je het oude
traject volgt, waarvan het laatste stuk nu
Bevrijdingsweg heet. Ik loop de oude weg en
begin bij Hotel Wilhelmina. Ik hou rechts aan,
zodat ik de  huizen aan de overkant van de rij-
baan goed kan zien. Al die automobilisten en fiet-
sers die zich voorbij haasten, letten niet op de
fraaie panden die hier staan. Sommige nog
gebouwd aan het begin van de vorige eeuw, toen
de stad zich over de omliggende velden uit-
vouwde. 
Aan de kant van de weg waar ik loop is weinig

moois te zien. Er liggen wat verloren gebouwen
van autobusonderneming Hermes en de
Nederlandse Spoorwegen. Wat er in gebeurt,
weet niemand. Het lijkt alsof hun enige functie is
om mijn blik op het enorme spoorcomplex
erachter weg te nemen. Maar heel soms heb ik
even zicht op die wirwar van rails, waarin opper-
vlakkig bezien niet echt een patroon te ontdek-
ken valt. Vreemd dat er zo weinig misgaat.
De Kaldenkerkerweg is een rommelige straat.

Dat is vooral door de architectuur bepaald. De
fraaie panden worden helaas afgewisseld met
gedrochten, zoals het voormalige GAK-gebouw
en het pand van Perron 55. Ze zijn niet alleen
lelijk, maar ook nog eens slecht in de omgeving
ingebed, als het ware gewoon op het bouwter-
rein neergekiept. Zo zie ik langs de hele weg
vreemde combinaties, allegaartjes van bouwstij-
len en –periodes.
De Kaldenkerkerweg aflopend stel ik verbaasd

vast dat me een staalkaart wordt gepresenteerd
van alles wat vroeger en nu zo bepalend was en
is voor Venlo. De druk bereden weg voert me
langs kleine firma’s, transportbedrijven, tuin-
derskassen, kloosters en scholen, en langs tank-

stations die aan Duitsers koffie en diesel verko-
pen. Ik zie er oud en nieuw, zoals de vlak bij
elkaar liggende De Kraal en De Koel, het voor-
malige en huidige stadion van voetbalclub VVV. 
Op de Bevrijdingsweg is het opeens een stuk

rustiger, al rijdt hier nog veel sluipverkeer naar
Tegelen. Nog stiller is het bij de oude grensover-
gang. Het is een trieste plek. Ze heeft, omgeven
als ze is door grote panden en loodsen, iets ver-
latens. Vroeger kreeg ze alle aandacht, het was
er druk en je moest er stoppen of je wilde of
niet. Het was het belangrijkste doorgangspunt
naar Kaldenkerken en de rest van Duitsland. Nu
komt er bijna niets meer langs, want de grens-
overgang is zorgvuldig afgesloten. Alleen fietsers
kunnen er nog door. Niemand stopt er. De plek
is op zichzelf teruggeworpen. Ligt te wachten in
de stilte van de geschiedenis. 
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Ik heb een lang, lang leven achter de rug, en tijdens de vele jaren die het mij
vergund was op deze wereld door te brengen, heb ik meer gezien en
gehoord dan de meesten. Nu ben ik oud en versleten; een mompelende man
bij het haardvuur, herinneringen ophalend aan gebeurtenissen waar nie-
mand meer weet van heeft en vrienden die reeds lang geleden zijn gestor-
ven. Meer dan zeventig winters zijn verstreken sinds de dag dat ik het levens-
licht zag en soms, als de wind om het huis giert en de muren doet kraken in
zijn wrede omhelzing, lijkt het net of de kou van al die winters in mijn botten
is gekropen; dan weet ik dat ik het nooit meer warm zal hebben, tot de dag
dat de Heer mij naar Zijn zalige koninkrijk roept.

De bedienden doen hun best mijn last te verlichten: ze sprokkelen
hout, rakelen het vuur op, brengen me dekens en warme kruiken. Ik laat ze
begaan, hoewel ik weet dat het zinloos is. Geen enkele deken, geen kruik of
stoof op deze wereld zal ooit in staat zijn mijn bevroren lichaam te ontdooi-
en, het ijs te verjagen dat mijn vingers doet kraken. Ik ben oud, zoals ik al zei;
laat anderen de draad maar oppakken waar ik die heb laten liggen. Ik heb
genoeg aan mijn herinneringen, de schimmige flarden van vervlogen vreug-
de. Mijn leven is voorbij, en dat is goed.

Maar vroeger was ik jong en sterk, hoe onvoorstelbaar dat ook klinkt,
zelfs in mijn eigen versleten oren. In die tijd had ik mijn fortuin nog niet ver-
gaard; ik leefde van dag tot dag, niet geketend of beschermd door de zeker-
heden waarmee ik me op latere leeftijd heb omringd. Marskramer was mijn
beroep, en zo rijk als ik nu ben, zo arm was ik toen. Het was nooit zeker of
anderen geïnteresseerd waren in de spullen die ik te koop aanbood – en
vaak was het troep, dat geef ik ruiterlijk toe – zodat ik regelmatig met een
lege maag ging slapen. Niettemin beschouw ik die jaren nog altijd als de
beste van mijn leven. Ik reisde waarheen ik maar wilde: naar de rijke steden
in Vlaanderen en Brabant, de jaarmarkten in de Champagne en de kleine
dorpjes aan de wijnbeflankte Moezel, en dat allemaal te voet. Mijn beurs was
leeg, maar een grotere vrijheid heb ik nooit gekend.

Tijdens een van die reizen – het waren er zoveel dat ik niet eens meer weet
waar ik vandaan kwam, of waar ik naartoe ging – kwam ik in het Zwarte
Woud, een bergachtig en dicht bebost gebied. Mensen waren dun gezaaid in
die streek, waar het zonlicht zich een weg omlaag moest worstelen tussen
dikke, verstrengelde takken. Soms liep ik dagen aan een stuk zonder een
dorp te ontdekken; er waren zelfs dagen dat ik geen levende ziel ontmoette.
Eerlijk gezegd was ik daar ook helemaal niet rouwig om: het was hoogzomer
en voor iedereen die niet door een dicht bladerdak werd beschermd, moet
de hitte ondraaglijk zijn geweest. Nu zou ik God op mijn blote knieën danken
als Hij me ook maar één dag warmte zou schenken, één dag waarop de kilte
uit mijn stramme lijf wordt verdreven… Toen was ik alleen maar blij om niet
in de stad te zijn, waar de stank afschuwelijk is bij zulke hitte.
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Ik herinner me niet hoe lang ik al had gelopen. Tijd is een begrip van
weinig betekenis als je alleen door de bossen waart, ver van de bewoonde
wereld. In ieder geval was de zon verdwenen en sloop de duisternis lang-
zaam tevoorschijn tussen de bomen, zodat het tijd werd om uit te kijken naar
een geschikte overnachtingsplaats. Ik had eerder die dag een haas gescho-
ten en keek ernaar uit dat maaltje boven een kampvuur te roosteren.

Het pad had tijdelijk de beschutting van de bomen verlaten en voer-
de me langs de buik van een kleine berg, die het als een riem omgordde. Het
uitzicht was schitterend: beneden me bevond zich een dal vol naaldbomen,
die ooit als een oprukkend leger tegen de bergflanken leken te zijn opge-
klommen en nu het hele landschap bedekten. Een kleine rivier baande zich
heldhaftig een weg door het groen, en ik vroeg me af of het de moeite waard
zou zijn daarnaar af te dalen om vers drinkwater te halen.

Op dat moment werd mijn aandacht getrokken door iets anders, nog
veel hoopgevender. Het was iets wat ik al minstens twee dagen niet meer
had gezien: in de schemering, op de top van een heuvel een eindje verderop,
brandde een lichtje.

Dat moet een kasteel zijn, dacht ik verheugd. Ik vergat de rivier en
versnelde mijn pas om mijn bestemming zo vlug mogelijk te bereiken.
Natuurlijk was het lang niet zeker dat de kasteelheer gastvrijheid zou verle-
nen aan een arme marskramer, maar ik had goede hoop dat ik zou worden
binnengelaten. De bewoners van afgelegen gebieden zijn meestal erg
gebrand op nieuws uit de buitenwereld, waardoor ze geneigd zijn vreemde-
lingen eerder te verwelkomen. Bovendien bestond er gerede kans dat zich
verderop in het dal een dorpje bevond, waar de dorpelingen bereid waren
me onderdak te verschaffen, als dat mij door hun meester werd ontzegd.

Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ik mijn hoop werd bevestigd,
althans ten dele: ik kon nergens sporen van een dorp ontdekken, maar het
lichtje was inderdaad een kasteel. Klein maar fier stond het op de top van de
heuvel, een uitnodigend baken om ontheemde zwervers te lokken.
De last op mijn rug leek zwaarder en zwaarder te worden, terwijl ik het laat-
ste stuk van de weg aflegde. Mijn maag knorde en ik besefte dat het hoog tijd
werd dat ik iets te eten kreeg. Gelukkig bleek de poort van het kasteel open
te staan. Er waren geen wachters, dus liep ik ongestoord naar binnen.
Inmiddels was het bijna donker. De laatste restjes daglicht vloeiden weg en
de nacht werd heer en meester over de wereld. Geheel onbetwist was zijn
heerschappij echter niet, want ik kwam terecht op een binnenplaats waar de
muren bezet waren met rijen brandende toortsen. Hun flakkerende vlammen
dompelden alles in een oranje gloed. Mensen waren er niet te bekennen.
“Hallo!” riep ik. “Is daar iemand? Goed volk!”
Niemand gaf antwoord, behalve de echo.
Behoedzaam deed ik een paar stappen naar voren. Het zand knerpte onder
mijn schoenen, een geluid dat voor mijn gevoel tot in de verre omtrek te
horen was. Plotseling werd ik me bewust van de immense stilte om me heen,
en voor het eerst sinds het begin van mijn reis voelde ik me echt alleen.
Onder de zwijgende blikken van de eerste sterren bereikte ik een dubbele
deur, die net als de poort wijd open stond. Binnen brandde aanlokkelijk licht.
Even aarzelde ik, toen stapte ik over de drempel.
“Hallo? Volk! Hallo?” Nog altijd werd mijn roepen niet beantwoord, maar het
was niet ontmoediging die me plotseling deed verstommen; nee, ik werd lam
geslagen door verbazing.
De ruimte waarin ik terecht was gekomen, zou in het paleis van de Roomse
keizer niet hebben misstaan. Kleurige draperieën hingen aan de muren.
Sommige toonden passages uit de Heilige Schrift: de zondeval, het
Salomonsoordeel, de kruisiging van onze heer Jezus Christus. Andere waren
versierd met bloemen, vogels of vissen. Bijna even mooi vond ik de loper die
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de trap bedekte: dieprood van kleur in de gloed van de toortsen die aan
weerszijden aan de leuning bevestigd waren. Ver boven mijn hoofd bevond
zich een reusachtige kroonluchter, een onheilspellend, monsterachtig
gevaarte dat hulpeloze kaarsen gevangen hield in zijn gietijzeren tentakels.
Ik kon mijn ogen niet geloven. Als het interieur van de rest van het kasteel
bestond uit dezelfde soort kostbaarheden die hier verzameld waren, moest
de eigenaar wel ongelooflijk rijk zijn. Maar waarom had hij dan geen bewa-
kers bij de poort gezet om dieven, landlopers en ander gespuis op afstand te
houden?
En waarom wilde niemand zich vertonen?
Mijn gevoel zei me dat ik het beste zo snel mogelijk kon vertrekken, maar ik
was nieuwsgierig geworden. Ik wierp een laatste blik op de kroonluchter,
sloeg een kruis en begon de trap te beklimmen.
Steelse schaduwen gleden langs de muren, terwijl ik naar boven liep. Omdat
het licht van zoveel kanten kwam, waren hun vormen onherkenbaar: grillige,
donkere vlekken die geruisloos over de stenen glibberden. Ik weet niet of het
een voorgevoel was, of louter nerveuze verbeelding, maar ik had de indruk
dat ze me beslopen, even kalm en doelbewust als een bende struikrovers.
Onmiddellijk bleef ik staan om ze aan een achterdochtige blik te onderwer-
pen, maar de schaduwen bevroren natuurlijk op hetzelfde moment. Toen ik
het waanidee van me af zette en mijn weg vervolgde, kwamen ze echter
meteen weer achter me aan.
De trap mondde uit op een galerij, die toegang bood tot verscheidene deu-
ren. Ik opende de dichtstbijzijnde en werd voor de tweede keer in korte tijd
overmand door verbazing. In de achterliggende kamer stond een waar feest-
banket klaar, dampend en wel. Vet droop van glanzend wildbraad, kippen-
boutjes lagen in hoopjes opgestapeld, de wijn was al ontkurkt… Het leek wel
of iemand mijn komst had verwacht.
Toch was ik er inmiddels zeker van dat het kasteel verlaten was.
“Hekserij,” fluisterde ik, maar maakte geen aanstalten te vluchten. Ik had ver
gelopen vandaag; normaal zou ik uren geleden al hebben gegeten. Wat voor
bedenkingen mijn verstand ook mocht hebben, op dat moment had mijn
maag de beslissende stem. Gretig schoof ik aan en begon de overvloedige
maaltijd naar binnen te schrokken.
Het eten smaakte net zo verrukkelijk als het eruitzag, en tegen de tijd dat ik
verzadigd was, was mijn behoedzaamheid met mijn honger verdwenen. Ik
dacht niet meer aan hekserij of geheimzinnige schaduwen. Zelfvoldaan
zakte ik achterover in mijn stoel, en het had niet veel gescheeld of ik was ter
plekke in slaap gevallen. Slechts met grote moeite wist ik mezelf ertoe te
bewegen op te staan en op zoek te gaan naar een geschikt bed.
De zwerftocht door het kasteel bracht me langs nog veel meer wonderen, die
ik hier niet in detail zal beschrijven. Laat ik volstaan met te zeggen dat de
kostbare inrichting niet beperkt was gebleven tot de hal: overal waar ik
kwam hingen kleurige wandtapijten, overal glom het zilver en goud. Ik ont-
dekte zelfs een harnas dat geheel met bladgoud was bedekt, waarin fonke-
lende edelstenen waren gezet. De aanblik ervan benam me de adem; ik
besefte dat dit voorwerp alleen genoeg geld zou opleveren om voor de rest
van mijn dagen in mijn levensonderhoud te voorzien.
En toen deed ik iets wat zowel onvergeeflijk als begrijpelijk was: ik kiepte
mijn zak met prullen ondersteboven en begon hem te vullen met schatten.
Gouden kandelaars, zilveren spiegels, niets was veilig voor mijn grijpgrage
handen. Ik haalde zelfs een paar kleine schilderijen van de muur. Dronken
van hebzucht danste ik door de gangen, links en rechts om me heen graai-
end. “Het maakt niet uit, het maakt niet uit,” mompelde ik voortdurend tegen
mezelf – een huichelachtige poging om mijn geweten te sussen. “Er is hier
niemand, dus zijn deze spullen van niemand… dus zijn ze van mij!”
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Zelfs op het moment van mijn diefstal wist ik wel beter dan dat: ik kon geen
enkele aanspraak maken op de kostbaarheden die ik in de zak stopte, en
bovendien is het zondig voor een man om zich te verlustigen in aardse zaken.
Dat hield me echter niet tegen, en achteraf ben ik daar blij om. Hoezeer ik
ook genoot van mijn bestaan als marskramer, ik betwijfel of dat beroep me
op mijn oude dag nog steeds zou hebben aangestaan. Als ik destijds die rijk-
dommen niet had vergaard, zou ik nu waarschijnlijk niet slechts klagen over
kou, maar al lang geleden aan ondervoeding zijn gestorven.
Helaas is dat het enige goede dat uit die afschuwelijke nacht is voortgeko-
men. De rest… de rest was allemaal ellende.
Toen ik mijn hebzucht had bevredigd – met andere woorden, toen ik de zak
tot de rand met kostbaarheden had gevuld – ontdekte ik datgene waarnaar ik
eigenlijk op zoek was: een riante slaapkamer, grotendeels in beslag genomen
door een bijna even riant hemelbed. Het werd omringd door een woud van
brandende kaarsen, wat ik in andere omstandigheden waarschijnlijk vreemd
had gevonden. Nu was ik echter te moe om er aandacht aan te schenken;
zonder de kaarsen te doven, of zelfs mijn schoenen uit te trekken, plofte ik
languit op het bed en viel meteen in slaap.
Ik weet niet hoeveel tijd er was verstreken toen ik wakker werd, maar het
was nog altijd nacht. Er tintelde iets ter hoogte van mijn elleboog, alsof
iemand een brok ijs tegen mijn huid drukte. Ik hief mijn hoofd van het kus-
sen en kreeg de schrik van mijn leven: een smalle, dunne hand met lange,
dunne vingers streek over mijn arm, in de richting van mijn schouder. Maar
het was helemaal geen echte hand, besefte ik een tel later, het was een scha-
duw; de duistere weerspiegeling van… ja, van wat, eigenlijk?
Ik schoot overeind en sprong uit bed, wild om me heen kijkend. Er bevond
zich niemand anders in de kamer… Althans, niemand van vlees en bloed. De
ruimte zag zwart van de schaduwen, donkere vlekken met uitgestrekte han-
den en kronkelende lijven. Sommigen hadden een menselijk aandoende
gestalte, maar bij anderen meende ik klauwen, hoorns en staarten te kunnen
onderscheiden. Allemaal hadden ze zich verzameld rond het bed waarin ik
zojuist nog had gelegen, als wespen om een pot stroop. Jammerend deinsde
ik achteruit en sloeg een kruis.
Als de schaduwen al onder de indruk waren van dat vrome gebaar, lieten ze
dat nergens uit blijken. Over de vloeren, over de muren, zelfs over het plafond
kwamen ze aanglijden en begonnen me in te sluiten. “Ga weg! Ga weg!” riep
ik, maar ook daar trokken ze zich niets van aan. Onstoffelijke handen reikten
naar mijn enkels, mijn polsen, mijn hoofd. Een van de demonen zette zijn
tanden in mijn arm, en hoewel hij slechts een geestverschijning was, een
bezielde afwezigheid van licht, veroorzaakte zijn beet een bitterkoude pijn,
die door mijn hele lichaam trok. Nu jammerde ik niet meer, ik schreeuwde
het uit en rukte me los uit de greep van mijn duivelse belagers.
Half struikelend rende ik naar de deur, hoewel ik zelfs in mijn staat van
paniek niet vergat de zak met schatten van de vloer te grissen. Ik stootte kaar-
sen om, schampte pijnlijk met mijn knie langs een beddenstijl en belandde
met een duik op de vloer van de gang. Meteen krabbelde ik overeind en stoof
er vandoor, zonder ook maar één keer om te kijken. Ik vluchtte een andere
kamer in, sloeg de deur achter me dicht en leunde er met bonzend hart
tegenaan.
In wat voor hel was ik terecht gekomen?
Enkele ogenblikken bleef ik ademloos staan, niet in staat een woord uit te
brengen. Toen ik ten slotte over de ergste schrik heen was, keek ik om me
heen om te zien waar ik me bevond. Wederom een kleine ruimte, wederom
bevolkt door tientallen brandende kaarsen. Ik wist vrij zeker dat ik hier op
mijn rooftocht niet langs was gekomen. Mijn aandacht werd getrokken door
schemerachtige voorwerpen, die in het licht van de vlammen lagen opgesta-
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peld. Het duurde even voor ik besefte waar ik naar keek, maar toen dat
gebeurde, keerde mijn afgrijzen in volle hevigheid terug.
Schedels, botten, uitgestald als jachttrofeeën. Hun holle oogkassen staarden
me aan, hun geelwitte tanden grijnsden me toe. Opnieuw was ik beland in
een kamer vol schatten, maar ditmaal waren het de macabere snuisterijen
van de dood.
“O, lieve Heer… O, Jezus Christus.” Even wist ik niet meer wat ik moest zeg-
gen. Ik zonk op mijn knieën. “O, God, haal me hieruit.”
Met moeite dwong ik mijn gedachten terug in het gareel. Ik kon bidden
zoveel ik wilde, dat zou me niet helpen. Nadenken, ik moest rustig naden-
ken… Hoeveel tijd was er vóór de schaduwen me weer zouden vinden? Ik
had geen idee, maar mijn gevoel zei me dat het nooit lang kon duren.
Het volgende ogenblik, als om dat laatste vermoeden te bevestigen, gleed de
eerste donkere vorm onder de deur door, mijn schuilplaats binnen. Vol
afschuw kroop ik achteruit, in een stapel rammelende botten belandend.
Een van de knekels kwam op mijn schoot terecht en ik zag dat hij was
bezaaid met tandafdrukken.
Ze zijn opgevreten. Lieve God in de hemel, die dingen vreten mensen! Bijna
was ik in snikken uitgebarsten. Ik ging staan en smeet het bot met al mijn
kracht van me af, in de richting van de deur. Het spatte in splinters uit elkaar
tegen het hout, maar de schaduwen bleven onverstoorbaar tevoorschijn
vloeien.
Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Binnen enkele tellen zou ik verloren
zijn, zou ik worden verscheurd als straf voor mijn vermetele hebzucht.
Radeloos draaide ik mijn hoofd van links naar rechts, maar er was nergens
een uitweg.
Toen viel het me in, een geschenk uit de hemel: de kaarsen! Als ik één ding
van schaduwen wist, dan was het dat ze alleen in het licht konden bestaan.
Zodra ik de kaarsen zou doven, zouden ze niet meer in staat zijn me te grij-
pen… Tenminste, dat hoopte ik van ganser harte.
Als bezeten begon ik door de kamer te rennen, blazend en brandende lonten
smorend tussen mijn duim en wijsvinger. Blijkbaar had mijn plan het
gewenste effect, want de schaduwen schenen in verwarring te raken toen de
ene vlam na de andere door het donker werd verzwolgen. Enkele schoten op
me af, probeerden me de pas af te snijden, zodat ik de kandelaars niet kon
bereiken, maar hun pogingen waren vergeefs. Ik sprong over hen heen en
blies de laatste kaarsen uit. Op slag werd alles zwart, alsof iemand een doek
over het hele tafereel had gegooid.
Gespannen bleef ik staan, rillend in het plotse donker. Ik wachtte tot de ijzi-
ge klauwen van de demonen mijn huid zouden doorboren, maar dat gebeur-
de niet. Pas na een hele tijd durfde ik te luisteren naar het glimpje hoop dat
zich al die tijd kranig had gehouden: het was gelukt, ze waren weg! Mijn
hoofd duizelde van opluchting.

Helaas was mijn vreugde geen lang leven beschoren. Onvermijdelijk
drong zich een prangende vraag op: wat nu? Ik zat nog altijd vast in het kas-
teel, verstoken van iedere hulp. Hoe kwam ik hier ooit weg?

Mijn eerste impuls was te wachten tot het dag werd, zoals de niet zo
dappere helden in spookverhalen meestal doen. Vrijwel meteen besefte ik
echter dat dat een dom idee was: als het zonlicht deze kamer binnen zou
dringen, deze laatste veilige haven, zouden de schaduwen vrij spel hebben
en zat ik als een rat in de val. Dat hoefde niet noodzakelijkerwijs te gebeuren:
het kon natuurlijk best dat de gruwelijke kasteelbewoners alleen ‘s nachts
actief waren, maar ik was niet bereid die gok te nemen.

Dan zal ik nu moeten gaan, nu ik nog een kans heb. Ik staarde niets-
ziend voor me uit, terwijl een wee gevoel zich meester maakte van mijn
maag. “Help me, God,” smeekte ik. “Help me... Dit heb ik niet verdiend.”
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Maar God gaf evenmin antwoord als iemand anders in het kasteel
had gedaan. Ik was alleen, aan mijn lot overgelaten.

Het duurde een lange, lange tijd voor ik genoeg moed had verzameld
om de deur te openen. De zak met schatten nam ik mee, wat misschien een
vreemde handeling lijkt voor iemand die verwacht binnen enkele tellen te
sterven. Niettemin moest ik iets hebben om me aan vast te klampen, en niet
alleen letterlijk: de gedachte dat ik de demonen van hun bezittingen beroof-
de, dat ik in deze ongelijke strijd daadwerkelijk iets te winnen had, en dan
nog wel ten koste van hen, stak me een hart onder de riem. Veel was het niet,
maar het was alle wraak die ik kon nemen.

Bovendien, dacht ik, zelfs op het moment dat ik me eindelijk op de
gang waagde, het kan toch niet zondig zijn te stelen van de duivel?

De deur viel achter me dicht. Ik werd niet ter plekke aan stukken
gereten, zoals ik half had gevreesd; de gang lag er stil en verlaten blij, schijn-
baar verstoken van gevaar. Toortsen wierpen flakkerende schaduwen op de
muren, maar het waren ongevaarlijke schaduwen, afkomstig van levenloze
dingen. Ik pakte een kelk uit mijn bagage, hield hem ondersteboven en
gebruikte hem als domper om de vlammen te doven. Langzaam baande ik
me een weg door de gang, van de ene toorts naar de andere lopend, op de
voet gevolgd door de veilige, geruststellende duisternis.

De tijd die het me kostte om op deze manier vooruit te komen is in
mijn herinnering een eeuwigheid geworden, een eindeloos waas. De kelk in
mijn hand werd warmer en warmer. Ieder moment verwachtte ik door de
schaduwen besprongen te worden. Op de plaats waar een van de monsters
me had gebeten, leek mijn huid bevroren te zijn; tintelend alsof ik was ver-
giftigd.

Tenslotte, toen er voor mijn gevoel uren waren verstreken, bereikte
ik de hal met de kroonluchter, de plaats waar ik deze onverwachte hel had
betreden. Ik zag de uitgang en kon een jubelkreet niet onderdrukken. Ik had
het gehaald! Slechts enkele passen scheidden me van de vrijheid!

Zo vlug ik kon begon ik de trap af te rennen, twee of drie treden over-
slaand bij iedere stap. Ik barstte bijna uit elkaar van vreugde, van hoop, van
dankbaarheid jegens God, dat Hij me uit deze nachtmerrie had gered.

De schaduwen grepen me halverwege de trap. Achteraf besef ik dat
ze daar de hele tijd op de loer moeten hebben gelegen, wachtend op de ene
plek waar ik zeker langs zou komen. Ze wikkelden zich als wurgende slan-
gen om me heen, rukten mijn voeten onder me vandaan… Verstrikt in een
kluwen van vijanden tuimelde ik omlaag en kwam met een smak op de
harde vloer terecht.

Tanden boorden zich in mijn vel, duizend ijspegels die mijn vlees
aan stukken scheurden. Ik gilde en gilde en gilde, maar de schaduwen lieten
niet los. Waanzinnig van pijn sloeg ik met de zak om me heen, ringen, edel-
stenen en muntstukken in het rond strooiend. De hele onrechtvaardige
wereld was gedrenkt in gloeiend oranje, een hels licht dat afkomstig was van
de kroonluchter, die als een onbereikbare, spottende god in de hoogte zweef-
de... Ik wist zeker dat ik dood ging.

Vreemd genoeg werd juist dat vooruitzicht mijn redding. De gedach-
te dat ik zou sterven was zo afschrikwekkend dat ik haar niet kon verdragen.
Of het nu Gods hand of pure wilskracht was, in mijn uiterste wanhoop bleek
ik over onvermoede krachten te beschikken. Ik slaakte een kreet en rukte
mijn lijf naar voren; handen en klauwen gleden van me af en ik kon mijn vest
horen scheuren. Eén ogenblik waren mijn belagers hun overmacht kwijt,
toen de helft van hen achterbleef met een handvol gescheurde stof.

Dat ene ogenblik duurde net lang genoeg. Ik schoot overeind en
maakte een soort half hinkende, half draaiende beweging, belemmerd door
de schaduwen die zich nog altijd aan me vastklampten. Te weinig, besefte ik,
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het zijn er te weinig om me tegen te houden. Toen dacht ik niet meer na en
begon hals over kop te rennen, even stompzinnig en onstuitbaar als een op
hol geslagen stier. Ik rende door de poort en over de binnenplaats met al zijn
toortsen, waarboven de sterren zich hadden verzameld om mijn lot te aan-
schouwen. Demonen kronkelden op me en om me heen, flitsten achter me
aan en probeerden me bij te houden. De zak met kostbaarheden rinkelde op
mijn blote rug, maar ik merkte nauwelijks hoe de harde, scherpe voorwer-
pen telkens tegen mijn kwetsbare huid botsten.

Ik lette nergens meer op; ik rende alleen maar, ik rende en rende, tot
ik niet meer wist wie of waar ik was, en ik geen adem meer over had. Toen
pas stopte ik.

De rest van het verhaal is gauw verteld, al heeft dat ook met mijn geheugen
te maken. Iedere tel die ik in het kasteel doorbracht – nee, dat is niet waar:
iedere tel dat ik door de schaduwen werd belaagd – staat me nog altijd hel-
der voor de geest, beelden die zo afschuwelijk zijn dat zelfs de tijd ze niet kan
doen verbleken. Maar van de dagen daarna herinner ik me slechts flarden,
alsof een raadselachtige dief mijn geheugen is binnengedrongen en bepaal-
de dingen heeft weggenomen.

Mijn dolle vlucht had me minstens een halve mijl van het kasteel
gebracht, ver buiten het bereik van diens duivelse bewoners. De kleren
waren van mijn lijf gescheurd, maar dat kon me toen niets schelen: ik leefde
nog en was in veiligheid; dat was alles wat telde. Aan de schatten die ik had
bemachtigd, schonk ik niet de minste aandacht – ik sjouwde ze mee als een
verdraaglijke last, niet hinderlijk genoeg om achter te laten.

Het kostte me twee of drie dagen om het eerstvolgende dorp te
bereiken; dat weet ik niet meer precies. De mensen zullen wel vreemd heb-
ben opgekeken toen ze me aan zagen komen, half verwilderd en met ont-
bloot bovenlijf, maar ook die herinnering ben ik verloren. Ik weet alleen nog
dat ik vertelde waar ik vandaan kwam, en dat ze toen allemaal een kruis
sloegen, hoewel ze weigerden me te geloven.

Het bezoek aan het schaduwkasteel heeft een rijk man van me
gemaakt. Ik hoefde niet langer de kost als marskramer te verdienen; met de
buit die ik had binnengehaald, kon ik de rest van mijn leven in weelde door-
brengen, en dat heb ik dan ook gedaan. Maar mijn lichaam is nog altijd
bedekt met krassen en andere littekens, en de kou van die boze geesten
heeft me nooit meer verlaten. Geen warme zomer, geen hitte van haardvuur
is sindsdien meer mijn deel geweest: het lijkt wel of mijn huid met ijs gepant-
serd is, niet langer in staat zelfs het kleinste spoortje warmte door te laten.

Ik heb veel gewonnen, die nacht in het Zwarte Woud, maar nog veel
meer verloren. En als ik de keus had, zou ik het allemaal teruggeven, zelfs nu
nog – om eindelijk verlost te zijn van de kwellingen die ik moet torsen sinds
ik ben ontsnapt uit dat vervloekte kasteel, waar de schaduwen mensen eten.

MARTIJN ICKS
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S L A G R O O M S O E S

M A A T  X X LSlagroomsoes maat xxl

Lopen zoals het hoort om deze tijd

in dagbalans naar werk tot mijn oog

valt op een slagroomsoes maat xxl,

bevend op het autodak van Lamers.

Zien hoe een collega van mijn

vader, afdeling fijnbanket, met zijn

kolenschoppen slagroom spuit

in de nog bleke, tere soezen.

Genieten op het dakterras

van een groot en schuimend bad,

waarbij mijn lijf zich opent voor 

de room die binnenstroomt.

Dan voorbij de droom, de tong

op zoek naar nasmaak en houvast,

zie ik een slagroomsoes verschrompelen

tot een sneeuwgesmolten karrenspoor.

HERMAN VERWEIJ
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Het was in die dagen met Edo Wensch, op de kop af twaalf jaar geleden, dat
ik naar een pistool begon te verlangen. Zoals een roker die al een tijdje is
gestopt nog een paar keer per dag aan het genot van een schone, verse siga-
ret denkt, brandend aan zijn lippen, zo dacht ik, zomaar uit het niets, af en toe
aan een pistool. Zo’n damespistooltje, uitermate geschikt voor mijn slanke
vioolhanden. Mooi geblauwd. Maar anders dan de gestopte roker die weet
wat roken is, kende ik niet de wellust van het schieten zelf. Of beter gezegd:
van het doden. 

Als kind van een jaar of elf had ik wel eens op Keesje geschoten,
dochter van een varkenshouder. We droegen elk twee jassen, eerst die van
onszelf met daaroverheen een oude van een van haar tweelingbroers.
Dichtbij het hart was spannend, maar een schot in de rug maakte me aan het
gillen. Ook pleegden we zelfmoord, wat eigenlijk enger was, omdat ik Keesje
meer vertrouwde dan mezelf. De tweeling, dun, wit en lelijk, was uitgekeken
op dat jassenspelletje en mikte op ratten in de sloot die na een paar schoten
als hulpeloze bevers ronddreven. Eén keer heb ik een halfdode rat afge-
maakt, aangemoedigd door de jongens, mijn enige, leugenachtig wapenfeit.
Aan een schot uit een luchtbuks kon een mens niet kapotgaan, zeiden de
broers, tenzij je de loop in een oog of neus stak, en met gekke koppen deden
ze voor hoe ze elkaar zouden ‘afschieten’, zoals zij het doden noemden.

En zoals juist die verlangens die de minste betekenis lijken te heb-
ben wel worden ingelost en al die andere, belangrijkere niet, kreeg ik voor
mijn twintigste verjaardag een pistool van Edo. Krijgen was een groot woord.
Ik kreeg het pistool in bruikleen en legde het in bed op de plek van Edo (trap-
kant) als hij de hele nacht doorwerkte en ik alleen in zijn huis sliep. Maar het
was het mooiste cadeau dat ik ooit had gekregen: ben je niet juist pas ten
volle bevredigd als je verlangen door een ander wordt vervuld? 

Op die achtste augustus had ik in de stromende regen ‘stormy weather’ van
Billie Holiday gezongen. Hoofd in de nek, mond wijdopen, warme zomer-
middagregen op de tong. Edo keek naar me vanuit het raam van de woon-
kamer, en in de hoop hem op te winden gooide ik mijn benen in de lucht en
draaide ik pirouettes in het stroeve grind waaruit modder opspatte. Ik wist
hoe belachelijk ik eruit moest zien, en dat de snelheid die ik voelde en
opvoer voor een toeschouwer niet te ervaren was. Ik trok mijn gele jurk over
mijn hoofd, smeet hem in de rozenhaag, en deed daarna vallend over mijn
wilde benen mijn ondergoed uit. Ik verslikte me in de regen.

Bij de aanblik van mijn eigen ogen in het raam drong ondraaglijk tot
me door dat Edo me verliefd maakte op mezelf, een nutteloze liefde, maar
toen hij uit een zwarte lap een pistool wikkelde en het op mij richtte ver-
dween de begeerte in het dofzwarte oog van de loop. Dwaas ging ik door met
krijsen van het lied, mijn huig ontvankelijk voor de kogel (kom maar kom
maar), met het dansen, maar mijn benen durfde ik niet meer op te tillen,
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bang hem voor een moment uit het oog te verliezen.
Natuurlijk schoot hij niet. We leefden niet in een krimi. Hij wilde me

levend. Hij wilde dat ik tussen zijn lakens kroelde en schreeuwde om zijn lief-
de. ‘Alles best,’ zei ik, ‘als jij mij maar dat pistool laat houden.’ Wist ik veel
waarom ik dat pistool zo graag wilde hebben. Levensdrift, verlangen naar de
dood? Bezitsdrang? Penisnijd? Ach wat, verlangens zijn soms even ondoor-
zichtig als sommige dromen. 

Maar wat zijn vader in de oorlog had achterovergedrukt werd niet
zomaar afgestaan. Ook goed, hoe langer je iets leende hoe meer het van jou
werd. En trouwens, hoe vaak komt het voor dat een geliefde nog voor je het
zelf kan uitspreken, nog voor je het denkt te begrijpen aan je wensen tege-
moet komt? 

Edo zei altijd dat ik hem had versierd. Keesje noemde dat een oude man-
nentruc, wat het natuurlijk ook was en wat ik op dat moment ook wist, maar
toch had hij mij uitverkoren om die truc op toe te passen. Vraag me niet hoe
ik dat dan deed. Dat verleiden. Misschien maakt de dood van een jongen je
week. Maakt het een dier van je. De een zijn dood, de ander haar liefde. De
keren dat ik Edo zag waren echter op één hand te tellen, één keer moet
genoeg zijn, maar wat doe je als een paar uur hebt opgepast? Je ontvangt je
geld en je maakt je uit de voeten. Zeker bij zo’n man als Edo. Niet omdat hij
zwijgzaam was, als hij wat zei nam hij de tijd, maar hij gedroeg zich zo, zo
wat gereserveerd. Meestal lag het geld al klaar op de ronde, houten keuken-
tafel, zodat hij het me niet zelf hoefde te geven. Mijn wangen gloeiden als ik
het geld bij het weggaan pakte, alsof ik niet het huis maar hem onder han-
den had genomen. Daar bleef het bij. Want dat was waar hij me voor had
aangenomen: voor het wekelijks op zijn zoontje passen en niet voor lust of
liefde.

Onze verhouding begon op die woensdagochtend in de lente waarop een
jongen voor de trein sprong, nog geen honderd meter van het huis van Edo
vandaan. Een hoogbegaafde jongen uit het noorden van het land, dus niet
één van hier. Na al die jaren zie ik hem steeds scherp voor me, maar dan wel
gek genoeg altijd zittend op een berg. Nooit kwam hij van die berg af.
Wanneer de trein stapvoets voorbij de plaats van de misdaad ging (ook een
zelfmoordenaar was en bleef een moordenaar) vergat ik die jongen op zijn
berg, omdat ik gespannen naar Edo’s huis tuurde om een glimp van Edo te
kunnen opvangen. Nee, vooral als ik met een man het bed deelde staarde de
dode me vanuit de hoogte aan. Met een grote regelmaat zag ik die ver-
schrikte ogen alsof ik wat fout deed. 
Het huis zag ik soms heel goed (in de winter), maar Edo nooit, al twijfelde ik
daar wel eens aan, ook niet in de tijd toen zijn zoontje nog klein was, die trei-
nengek. Kleine Luc die ik Lucky Luke noemde. Die pakweg drie minuten
(heen- en terugreis) waarin we voorbij het stuk land kropen waren natuurlijk
veel te kort. Alhoewel dat in twaalf jaar al gauw is opgelopen tot een uur of
zeven. Wat had ik beter kunnen doen? Een paar keer in die jaren net als die
dode jongen uren bij de overweg gaan staan of hopen dat ik meer kans
maakte als ik elke maand even voorbij dat huis kwam? Kans op leven bedoel
ik dan, begrijp me goed.
Vaalbruin haar had hij, de zelfmoordenaar, zijn spijkerbroek was vies, zijn
ogen schichtig als van een opgejaagd dier. Hij scheen daar al een paar och-
tenden achtereen te staan. Lummelend met een flesje bier. Edo vertelde me
later dat omwonenden, vooral die praatzieke man met zijn herders aan de
voorkant van de rijksweg, dachten dat de jongen het voorzien had op het
grote, aristocratische huis met de oprijlaan en de ovaalvormige vijver, of
erger nog hun eigen huizen waarin je gemakkelijker kon inbreken (onuit-
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GESCHILDE HUID bedwingen niet te kijken naar de in spijkerstof gehulde hompen vlees. 
Vanuit Edo’s slaapkamer kon ik door de kale bomen de trein zien

staan en wel vijf drukdoende politieagenten. Met die dode jongen daarbuiten
schaamde ik me voor mijn lust. Hypocriet als ik was wist ik later dat die dode
daar maar een aanleiding voor was en dat ik me sowieso voor mijn lichaam
schaamde dat zich dan anders gedroeg dan ik wilde, zeker in die lichte slaap-
kamer.

Zonder dat het me gevraagd was hielp ik Luc in bed doen voor zijn
middagslaapje. Dat deed ik elke woensdagmiddag, alleen dan zonder de
vader, die na de lunch meestal direct terugging naar zijn werk. Heel soms
lunchten we gedrieën, maar meestal liet ik Edo en Luc in de keuken en at ik
in de tuin mijn brood op. Ook als het koud was. Zo vaak zag hij zijn kind nou
ook weer niet. 
Ik dekte Lucky toe en liep nog steeds met een grijns op mijn gezicht de kin-
derkamer uit. Gedachteloos (dat had je gedacht; dat was nou het gemak-
zuchtige verleiden) ging ik de slaapkamer van Edo binnen, terwijl ik hem op
de achtergrond een kinderliedje hoorde zingen: ‘Wie gaat ermee, wie gaat
ermee, wie gaat ermee naar de berg van Sint André?’ Door zijn zachte tenor-
stem zag ik in gedachten de jongen hoog op een berg zitten, al wist ik dat hij
in dikke stukken op de rails lag (ik was zelf alleen gaan kijken terwijl ik Luc
wat snoep had gegeven). Dagen erna zag je nog flintertjes bot liggen. Edo zag
niets, maar ik heb zeer goede ogen.
Kort daarop kwam Edo zijn slaapkamer binnen. Bruut schoof hij het linnen
gordijn voor het tafereel en aan de hand nam hij me mee naar het onopge-
maakte bed. We kleedden ons niet uit, en kropen zo onder de lakens en
dekens. Luc zong zichzelf met zachte uithalen in slaap. Mijn hart klopte
zowat uit mijn borstkas. De warmte die Edo uitstraalde rook zoet en aange-
naam vertrouwd, en toen hij zei dat hij lopend van de auto naar zijn huis mij
wilde begon ik geluidloos te lachen (je kan niet aan het lachen blijven). Ik
kleedde me snel uit, zonder dat hij me aanraakte. Edo deed hetzelfde en
daarna bleven we naakt naast elkaar liggen (hadden we dezelfde gekte?) tot-
dat ik tegen hem aanschoof en we in ons vlees knepen, verbaasd dat wij het
waren die zomaar aan elkaar zaten, zo levend als de pest!

En nu, twaalf jaar later later, richtte ik in een ijdel ogenblik dat pistool van Edo
op mijn rechterslaap. Net zoals je viool wilt spelen omdat je handen dat zo
lekker vinden, de streek die je rechterarm sierlijk laat uitrekken, je pols
tegennatuurlijk laat knikken, het lopen van de vingers als spinnenpoten op de
snaren richting linkeroor, zo wilde ik diezelfde rechterarm opheffen en dat
blauwzwarte ding tegen mijn hoofd aanvoelen, de wijsvinger gekromd om
de trekker. Als ik viool speelde ging ik regelmatig voor de spiegel staan om te
kijken of mijn houding goed was en in die reflex liep ik zo rechtop mogelijk
naar het halletje terwijl ik de loop tegen mijn slaap drukte. Ik schrok niet
eens van de aanblik in de spiegel. Het zag er best mooi uit. Waarom had ik
dat niet eerder gedaan? Ik liep toch nooit over van eigenliefde? Ik had van
allerlei verbodens met het pistool gedaan (daar hoef je niet veel fantasie voor
te hebben), maar het nooit op mijn hoofd gericht met de bedoeling… Je liegt.
Kijk die ogen. Leg dat ding neer en ga naar buiten. Houd toch op, maak iets
van je leven. 
Maar dat deed ik toch? Ik ben dan niet briljant afgestudeerd (en dat was wat
ik wilde, anders kon die viool de bomen in), in de vele baantjes die ik als
secretaresse had floreerde ik. Geef mij gerichte opdrachten en ik vervul ze.
Geef mij een set goede darmsnaren en ik span ze op en bewerk ze, laat ze
trillen en zingen. Maar laat mij niet in mijn eentje de show stelen.
Het pistool moest zo snel mogelijk terug naar zijn eigenaar, de viool onder
mijn kin. Spelen!
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sprekelijk erger, want wie woonden er hier nou langer, zij of die rijke lui?).
Het boerderijtje vlak achter de spoorbaan had volgens hen na het grote huis
(dat al drie keer gepakt was) het meest te duchten. De buren deden aan een
bijgelovige manier van kansberekening. Ik kan er zelf ook wat van, maar zij
vallen anderen ermee lastig, ik niet. Ze waren er na zijn sprong niet eens rou-
wig om dat ze hem zo in de gaten hadden gehouden, de idioten.

Met Luc die net door zijn nerveuze moeder was gebracht liep ik het
kiezelpad van het huis naar de weg af om naar de treinen te kijken. En daar
leunde hij, met zijn ogen op de rails gericht, tegen een paal met een dubbel
andreaskruis. We hoorden een aanzwellend suizen en Luc schreeuwde van
plezier toen hij in de verte een trein zag aankomen, nog zo’n oude honden-
kop die mij op dat moment door de juiste schikking van alle personen en din-
gen ontroerde. Alsof alles op die ochtend om mij draaide. Dat die jongen
mijn broer was (mijn broer ja, waarom mijn broer?), en Lucky Luke mijn
kind. En Edo? Wat was hij van mij?
De jongen kwam van zijn paaltje af en keek mij leeg aan. Daarna flikkerden
zijn ogen in het rode spoorlicht. Aan een inbreker heb ik nooit gedacht, hoog-
stens een verkrachter. Van wie? Van mij! Ik ben zeer gewild, nog steeds.

We gingen die vroege middag met tussenpozen van een kwartier tot
een half uur nog twee keer kijken, en al de tweede keer dat ik hem zag staan,
lurkend aan zijn flesje, wist ik wat ik niet in woorden kon vangen, maar wat
zich eigenlijk ook al de eerste keer als een wattig besef in mijn hoofd had
genesteld. Door de raampjes van de sneltrein die als een slinger van glazen
blokjes voorbij raasden staarde ik naar hem, om te zien hoe een dode kijkt
als hij nog leeft. Niet geconcentreerd als een topsporter vlak voor zijn sprong,
maar even verstoord opkijkend vanuit zijn leegte, wat ik verwarde met
begeerte. In de laatste minuten, seconden van zijn leven heb ik hem in de
weg gestaan. En dan zelfs nog denken dat je aanbiddelijk bent. Dat hij je
wilde. Hoe heb ik angst en verlangen zo met elkaar kunnen verwarren? Slet
die je er bent, zou Keesje zeggen. Het is waar wat ze zegt, al praat ze dan
anderen na.
Luc werd steeds meer uitgelaten, ik had nog wel honderd keer met hem kun-
nen gaan kijken, maar hoewel ik van herhaling hou irriteerde die lentekou
me, dat hier en daar modderige pad (er moesten nodig nieuwe kiezels op),
die sterke, onuitroeibare scheuten van voorjaarsplanten. Aan niets in het
landschap kon ik ontsnappen: de egale dofgrijze lucht met een zweem van
zonlicht die pijn aan je ogen deed, de dennen en de grote ceder, de naar de
grond toe gebogen appelbomen met hun naakte, zwarte armen. Na de derde
keer renden we een rondje om het huis om daarna naar binnen te gaan voor
wat fruit. Van een schaal in de hal pakte ik een banaan en een appel, te veel
voor hem alleen, maar ik at wel wat met hem mee, en hoorde toen een trein
aanhoudend toeteren. 
‘Kijken, kijken!’ krijste Luc in de keuken, maar wie gaat er nou met een dreu-
mes van drieënhalf naar een uiteengereten jongen kijken?

Edo, die ik ondanks ons leeftijdsverschil (eenentwintig jaar) gemakkelijk met
zijn voornaam durfde aan te spreken, die naam had iets formeels, terwijl ik
zijn achternaam vanzelfsprekend te intiem vond, vertelde me dat toen hij de
met roodwit lint afgezette spoorweg zag direct aan een dodelijk ongeluk met
Luc dacht. De gedachte dat zijn ex-vrouw, maar hij zei vrouw, dat weet ik nog
goed, het had veroorzaakt was niet meer uit zijn kop te branden.
Onwillekeurig moest ik lachen, hoewel er niets te lachen viel. 
‘Zo zie je maar eens,’ zei hij na onze neukpartij later die middag, ‘wat het
hebben van een kind met de liefde doet.’ 
Zijn auto had hij aan de kant van de weg moeten parkeren en via de tuinen
van de buren wist hij zijn eigen huis te bereiken. Hij had zich moeten

SASJA JANSEN
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“Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat
niet.” (Multatuli, Idee)

Jos, waar woonden jullie in Venlo?

”Ik ben geboren in Eindhoven, op 25 januari 1965.
Nog geen twee jaar oud was ik toen mijn vader een
Simon de Witwinkel kreeg aangeboden in Venlo.
We zijn daar in 1967 gaan wonen, mijn vader, mijn
moeder, mijn anderhalf jaar oudere zusje en ik. Die
Simon de Witwinkel was gevestigd aan de Markt
op de hoek van de Vleesstraat, recht tegenover het
prachtige oude stadhuis van Venlo. Het silhouet
van dat gebouw staat in mijn geheugen gegrift. Het
zou best kunnen zijn dat mijn hartstocht voor het
vak geschiedenis erdoor ontstaan is. Ik weet dat ik
als kind op de lagere school alles over het stadhuis
en daaraan verbonden de geschiedenis van de
stad, wilde weten.”

”Waar blijven toch de ‘knappe’ kinderen?”
(Multatuli, Idee)

Waar ging je naar school in Venlo?

”De lagere school was de Sint Martinusschool aan
het Rosarium, waar ik na de kleuterschool aan de
Picardie, terechtkwam. Ook daarvan staan beelden
in mijn geheugen gegrift: de twee majestueuze kas-
tanjes op het schoolplein, de toren van de
Martinuskerk die nagenoeg tegen de school aan-
lag. Ik kan me zelfs de namen van de schooljuf-

EEN MULTATULIPAUS 
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frouwen en de meesters herinneren. Dat waren ach-
tereenvolgens juffrouw Ewalds, Berden en Haar-
mans. Daarna kwamen meester Giesen, juffrouw
Cremers en meester Gelen. En Steverding was al
die jaren ons schoolhoofd. Over juffrouw Berden
ging het gerucht dat ze een heks was die kinderen
sloeg en kneep. Ik was de eerste schooldag dan ook
heel zenuwachtig. Totdat bleek dat het een heel
jonge, in mijn herinnering ook heel mooie vrouw
was op wie alle jongetjes prompt verliefd werden.
Ik ook.”

”Ik wou dat mijn lezers oud werden, en mij
lazen van verre.” (Multatuli, Idee)

Woonde je graag in Venlo? 

”De Markt was in elk opzicht het centrum van de
stad. Alles gebeurde op dat plein en wij zaten altijd
eerste rang in ons huis. Met carnaval zat het bij ons
thuis dan ook altijd vol, omdat de optocht twee
keer op de Markt voorbij kwam, op de heen- en op
de terugweg, en langs de zijkant van ons huis in de
Vleesstraat. Maar ook herinner ik me een bezoek
van koningin Juliana aan de stad en een kam-
pioensfeest van FC VVV. Wij kinderen in de buurt
voetbalden op de Markt en speelden op de trappen
van het stadhuis. Het was een heerlijke plek en een
mooie tijd.”

”Het gemiddeld peil der lezers, staat beneden ‘t
gehalte van de gebrekkigste schrijver.” 
(Multatuli, Idee)

Deed je als kind aan sport, Jos? 

”Toen ik tien was ben ik lid geworden van worstel-
vereniging KDO (Kracht Door Oefening). Grote
inspirator was meneer Stoot. Omdat ik, laten we
zeggen, mollig was kwam ik qua gewichtsklasse
altijd bij de iets grotere jongens terecht. Maar ik was

een taaie en ben clubkampioen geworden in de
klasse tot 36 kilo. Wat was ik trots op die gouden
medaille. Voor het overige was ik niet zo’n sporter.
Ik ging wel met mijn vriendjes naar het voetballen,
naar FC VVV in de Koel. Dat was in de tijd van
Mikan Jovanovic, Stefan Kurcinac, Pietje Pala, dat
soort mannen. Als ik even zou nadenken kom ik
nog een heel eind met de vaste opstelling van die
tijd. Persoonlijk was ik erg gecharmeerd van keep-
ers. Ik heb er twee meegemaakt. Eddy Sobszak, van
wie ik me herinner dat hij een notenwinkeltje had
vlakbij de Martinuskerk, en Jochen Vieten, tegen
wie ik nog eens penalties heb mogen nemen. Hij
stopte ze allemaal. Met mijn vriendje Peter van de
Ven (van café Astoria) heb ik ooit Dick Advocaat
aangezet tot scoren. Tegen FC Twente had
Advocaat de bal, maar hij kon hem aan niemand
kwijt. Hoewel de afstand groot was, riepen Peter en
ik in koor in plat Venloos: ‘Scheten, Dick!’. En Dick
schoot en trof doel. We hebben er dagen over lopen
opscheppen dat wij deel hadden gehad aan het
winnende doelpunt van die middag.”

”Geloof is slaap. Twijfel is begeerte. Onderzoek
is arbeid. Het getal werklieden is gering.”
(Multatuli, Idee) 

Wanneer zijn jullie vertrokken uit Venlo?

”Mijn middelbare schooltijd begon op
Rijksscholengemeenschap Den Hulster, die in dat
jaar net uit het centrum was vertrokken en meer
richting Tegelen in nieuwbouw werd gevestigd. Ik
heb er anderhalf jaar gezeten, in de brugklas en
kort op het vwo. Toen verhuisden we in 1978, weer
vanwege een Simon de Witwinkel, naar Koog aan
de Zaan. De overgang van Limburg naar het
Westen was enorm. Ik kwam terecht op een katho-
lieke middelbare school om zo nog iets van een bin-
ding met mijn Limburgse verleden te houden.
Maar het viel niet mee. Van de ene op de andere
dag was ik een stomme Limburger, kwam ik uit

Multatuli: Ik heb veel gedra-

gen. Portret.
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Limbabwe en kreeg zelfs de bijnaam ‘Belg’. Als
veertienjarige heb je de neiging je tegen zoiets met
hand en tand te verzetten. Uiteindelijk besloot ik er
trots op te zijn en het als een geuzennaam te
beschouwen. 
De andere manier om me te handhaven waren de
goede cijfers die ik haalde, met name voor Duits.
Dankzij mijn Limburgse tijd sprak ik vloeiend
Duits in tegenstelling tot mijn westerse klasgeno-
ten, die zich de zachtheid en ‘Geschmeidigkeit’ van
het Duits nooit zo eigen konden maken als een
Limburger. Ik moet voor mijn klasgenoten een ake-
lig wijsneusje zijn geweest. Dat kwam niet alleen
door wat ik op school leerde, ik was ook een boe-
kenveelvraat. Vanaf dat ik kon lezen heb ik een
ongebreidelde leeshonger tentoongespreid die tot
op de dag van vandaag voortduurt. Mijn privébi-
bliotheek omvat zeker tweeënhalf à drieduizend
boeken en vijftienhonderd stripalbums. Mede daar-
om ben ik nu ook beheerder van het Stripdocu-
mentatiecentrum Nederland.”

”Ik heb een neefje die spelfouten maakt en zich
daarom Multatulist noemt. Wat zou mijn aan-
hang groot wezen als dat opging.”
(Multatuli, Idee) 

Waar ben je vervolgens gaan studeren, Jos? 

”Het lag voor de hand Nederlands te gaan studeren
en omdat ik per se in Amsterdam wilde studeren,
besloot ik niet het risico van een loting te nemen bij
de Gemeente Universiteit en me in te schrijven op
de Vrije Universiteit, waar, naar men zei, een nor-
maal mens niet ging studeren. De studietijd was
niet leuk, maar dat lag niet aan de VU. Ik was erg
onzeker, wist niet wat ik met mijn leven aan wilde
en vond uiteindelijk het vak Nederlands ook niet
erg leuk. Na de propadeuse ben ik dan ook de Vrije
Studierichting Letteren gaan doen, toen nog een
experiment. Hoofdvak bleef Nederlands, maar je
kon er van alles bijnemen. Voor mij waren dat

Engels, Kunstgeschiedenis en Geschiedenis.
Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op een boekhisto-
risch onderwerp, de relatie tussen uitgever
Suringar en de negentiende-eeuwse dichter
Hendrik Tollens. Het vak Boekgeschiedenis kwam
net op als wetenschap. Het onderwerp van dat vak
is de studie van het boek als cultureel verschijnsel,
als materieel object en als handelswaar. Vanwege
die studie heb ik stage gelopen bij de
Universiteitsbibliotheek (UB) in Amsterdam, de
grootste en een van de rijkste bibliotheken van ons
land, qua bezit dan.”

”Ik leg me toe op het schrijven van levend
Hollands. Maar ik heb schoolgegaan.”
(Multatuli, Idee)  

Was die studie een opstapje naar je huidige baan?  

”Een week na mijn afstuderen, januari 1988, kon ik
beginnen bij de UB als uitzendkracht, voor twee
dagen in de week. Ik werk er nu nog, als assistent-
conservator bij de bibliotheek van de Koninklijke
Vereniging voor het Boekenvak. Het hoofdonder-
werp daar is de geschiedenis van het boek.
Bibliothecaresse daar was Marja Keyser. Zij heeft
mij aan het schrijven gezet, iets wat ik dagelijks
minstens een uur doe. In de bibliotheek ontmoette
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ik in de loop van 1988 de inmiddels bekende schrij-
ver Atte Jongstra, die in het bestuur zat van het
Multatuli Genootschap. Hij attendeerde me erop
dat het Multatuli Museum een professionele con-
servator zocht na ruim tachtig jaar vrijwillige con-
servatoren te hebben gehad. Ik heb gesolliciteerd,
maar ben het toen aanvankelijk niet geworden.
Men gaf de voorkeur aan iemand die al over
Multatuli had gepubliceerd. Ik kwam natuurlijk net
kijken, was pas 23. Maar die kandidaat is niet door
de proeftijd heen gekomen, zodat men uiteindelijk
toch mij voor die baan heeft gevraagd. Begin 1989
kwam dat allemaal rond en sinds 1 februari van dat
jaar ben ik dus conservator van het Multatuli
Museum. Het allermooiste daaraan was wel dat bij
de baan het huis boven het museum hoorde,
althans, men stelde het wel erg op prijs als de con-
servator die woning zou willen betrekken. En nu
komt het: in dat deel van het pand woonde de fami-
lie Douwes Dekker ten tijde van Mutatuli’s geboor-
te op 2 maart 1820. Ik woon dus niet alleen in het
geboortehuis van Multatuli, maar betreed elke dag
de plek waar hij ook daadwerkelijk geboren werd
en zijn eerste stapjes zette als Eduard Douwes
Dekker. De onderste twee verdiepingen zijn het
museum, de bovenste twee het woonhuis. En het
gekke is: ik realiseer het me elke dag weer, het went
nooit. Aardig detail is nog dat ik de jongste muse-
umconservator uit de geschiedenis van Amsterdam
was. Volgens mij heb ik dat record nog steeds.
Momenteel voldoe ik veel meer aan het signale-
ment van iemand die je je bij zo’n vak voorstelt: wat
ouder, bedaard, grijs haar.”

”Een parelduiker vreest den modder niet.”
(Multatuli, Idee) 

Wat doet een conservator van het Multatuli
Museum?

”Als conservator doe ik eigenlijk alles. Ik hou vakli-
teratuur bij, koop oude en nieuwe boeken aan en

houd de database bij (15.000 titels: boeken, knip-
sels, brieven, foto’s). Af en toe leid ik de bezoekers
rond, maar meestal doen vrijwillige medewerkers
dat. Mijn pa is daarbij mijn steun en toeverlaat.
Sinds zijn pensionering bij Albert Heijn werkt hij bij
mij, zoals ik dat als werkstudent jarenlang bij hem
deed. Verder bedenk ik en maak ik de tijdelijke
exposities, geef ik lezingen in binnen- en buiten-
land, ben ik de websitemanager (www.multatuli-
museum.nl) en doe ik de PR. Ik heb een
Multatuliwandeling ontwikkeld en daar een boekje
van gemaakt. Die wandeling wordt op aanvraag
door mij begeleid. Toen dat boekje en die wande-
ling aansloegen, de tweede druk is bijna uitver-
kocht, heb ik nog zo’n wandeling samengesteld.
Die voert langs plekken uit de Amsterdamse boek-
geschiedenis, mijn andere liefde. Belangrijk aan
beide boekjes is, dat het zich allemaal in
Amsterdam afspeelt, de stad waaraan ik mijn hart
heb verpand en waarover ik ook geregeld publi-
ceer. Ik heb me na Venlo nooit meer ergens zo goed
gevoeld als in Amsterdam. Misschien dat ik daar-
om pas kort geleden nog eens naar Venlo ben terug-
geweest. Ik wilde niet het risico nemen mijn mooie
herinneringen aan die stad te verpesten. Toen ik er
een paar jaar geleden dus nog eens was, was ik
inderdaad teleurgesteld. Het was gewoon mijn
Venlo niet meer.”

”Liberaal Als een aal.”(Multatuli, Idee, een van
Multatuli’s 107 grafschriften op Thorbecke) 

Wat heb je eigenlijk met die Multatuli, Jos? 

”Multatuli was niet mijn grote liefde tijdens mijn
studie en ook nu is hij dat niet. Ik waardeer hem
wel zeer als onafhankelijk denker. Daarin is hij een
voorbeeld voor me. En ik beschouw hem als de
grootste Nederlandse filosoof uit de geschiedenis.
Niet ten onrechte wordt hij vergeleken met
Nietzsche, vooral door Duitsers. Hij vond zichzelf
ook geen groot schrijver, waar hij gelijk in had. Hij

Jos achter het bureau van  Multatuli.

Multatuli.

Gedenksteen in de gevel van het huidige Multatuli Museum, aangebracht

in 1887.
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is geen schrijver, maar een denker die goed kan
schrijven. Dat is een verschil. Je kan niet in zijn
werk verdwalen of wegdromen. Multatuli confron-
teert, drukt je met je neus op de niet altijd leuke fei-
ten. Multatuli lezen is worstelen met de weerbarsti-
ge werkelijkheid, niet iets voor ‘s avonds in bed
dus. Persoonlijk val ik meer voor de Duitse
Romantici en Thomas Mann, die naar mijn smaak
de allergrootste is. Wat een verteller is die man,
ongelooflijk. Desalniettemin, ik doe veel voor de
verbreiding van Multatuli’s ideeëngoed, misschien
wel meer dan wie ook. Dat heeft Dek, zo noemden
zijn vrienden hem, wel verdiend. Zo ben ik behalve
conservator van het museum ook redacteur van het
tijdschrift Over Multatuli en publiceer ik in binnen-
en buitenland over hem.”

”Mijn ongeluk is in Holland geboren te zijn, het
land waar slechts een gezag geldt, een geloof,
een god: geld!” (Multatuli, Idee) 

Hoe oud is het Multatuli Museum?

”Het museum is opgericht in 1910, toen herdacht
werd dat de Max Havelaar, Multatuli’s eerste boek,
vijftig jaar daarvoor verschenen was, in 1860 dus.
Een aantal liefhebbers verzamelde overal in het
land zogenaamde Multatuliana, spullen en boeken
van en over Multatuli en maakte daarvan een ten-
toonstelling. De belangstelling was zo groot en de
verzameling zo rijk dat men besloot er een ‘muse-
um’ omheen te bouwen. Via een aantal plekken in
de stad kwam het museum in 1975 uiteindelijk
terecht in het geboortehuis, waar we nu dus nog
zitten. Het Multatuli Genootschap, de club die het
museum ‘uitbaat’, stamt uit 1945. In de oorlog had-
den enkele NSB’ers die Multatuli als een vooraf-
spiegeling van Hitler zagen, het museum overge-
nomen. Na de oorlog heeft de Vereeniging het
Multatuli Museum onder leiding van professor
Garmt Stuiveling een nieuwe start gemaakt. Dat
werd het Multatuli Genootschap. Vanaf Stuiveling

Portret Mimi.

Portret vader Mimi.

Beneden: Akte van geboorte van Maria Frederika Schepel.
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hebben we louter voorzitters van naam gehad en
allemaal professoren. Na Stuiveling was dat Hans
van den Bergh, gevolgd door Jaap Oversteegen en
nu is het de historicus/jurist Cees Fasseur. Het is
fantastisch om met zulke mensen te mogen samen-
werken.”

”- Meent ge een genie te zijn? - Ja. - Die onbe-
schaamdheid is te geniaal om u niet te geloven.”
(Multatuli, Idee)

Wat heeft het museum allemaal in huis? 

”Het museum bezit ongeveer 3000 boeken, 1200
brochures, 1300 foto’s en ander beeldmateriaal en
meer dan 10.000 knipsels en artikelen van en over
Multatuli. De UB bewaart onze manuscriptencol-
lectie, meer dan 8000 handschriften en brieven.
Bijna alles is al eens door mijn handen gegaan.
Naast oud papier bezitten we echter ook vele per-
soonlijke eigendommen zoals meubels, zijn privé-
bibliotheek, zijn pendule, zijn bureau, zijn sterfbed
en zijn urn. Wist je dat Multatuli de eerste
Nederlander in de geschiedenis is die na zijn dood
gecremeerd werd? Het museum heeft een deel aan-
gekocht bij Multatuli’s weduwe Mimi Hamminck
Schepel en een deel van haar geërfd. Mimi is pas in
1930 overleden en heeft de oprichting en de eerste
decennia van het museum dus meegemaakt. Ze is
overigens in Venlo geboren, in 1839, maar kort
daarna is de familie naar Den Haag vertrokken. Het
mooiste bezit vind ik Multatuli’s bibliotheek.
Heerlijk al die oude boeken en er zitten ook heel
kostbare stukken bij. En ik ben de enige die er zon-
der problemen in kan en mag bladeren! Ik ben een
geprivilegieerd mens.”

”Wandlaar die me hier begraven ziet, Als ster-
ven ‘n kunst was, dan lag ik hier niet.”
(Multatuli, Idee, grafschrift op Thorbecke)  

Zitten er nog vreemde of merkwaardige dingen in
de collectie? 

”De Max Havelaar is in 37 talen vertaald en wij heb-
ben er daar zo’n 25 van. De IJslandse heb ik bijvor-
beeld nooit te pakken kunnen krijgen. Het internet
maakt het zoeken wat makkelijker. Onlangs ont-
dekte een lid een Spaanse bloemlezing uit
Multatuli’s werk uit 1947. We wisten niet eens dat
die bestond. Ik heb het ding meteen besteld. We
bezitten ook een Japanse vertaling die in 1942 is
verschenen en die door de Japanse censuur uit de
handel is gehaald en vernietigd. Er zijn nu nog
slechts drie exemplaren van bekend, twee in Tokyo
en een hier. Overigens komt er een 38e vertaling
van de Max aan, de Hindivertaling. Met de laatste
tien vertalingen heb ik steeds te maken gehad. De
vertalers hebben vaak meermaals het museum
bezocht en ik heb ze geholpen waar ik kon. De
Koreaanse, de Hebreeuwse, de Poolse, de Duitse,
de Servische, de nieuwe Japanse die nog moet ver-
schijnen, aan al die vertalingen heb ik een beschei-
den bijdrage geleverd. Veel belangrijker vind ikzelf
de vriendschappen die ik eraan heb overgehouden.
Bijvoorbeeld door de laatste Duitse vertaling (er
zijn er diverse geweest) heb ik in Duitsland veel
lezingen gegeven en veel mensen ontmoet die nu
tot mijn beste vrienden behoren. De Duitse uitgever
bedacht de term ‘Multatulipaus’ voor me. Ik draaf

Oudste portret Eduard Douwes Dekker.
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getuigend rond en verspreid Multatuli’s woord, om
het maar eens blasfemisch te stellen.”

”Ik zou me hier minder vervelen, Als ik parle-
mentje kon spelen.” (Multatuli, Idee, grafschrift
Thorbecke)

Hoe actueel is Multatuli?

Mijn inzet om Multatuli aan de moderne lezer te
brengen is net zoveel een strijd voor Multatuli als
een strijd tegen de moderne literatuur. Naar mijn
idee verschijnt er nauwelijks nog iets leesbaars.
Grunberg, De Winter, Zwagerman, Giphart schrij-
vers? Laat me niet lachen. We missen een
Multatuli om vakkundig en definitief de vloer met
ze aan te vegen, want ook goede critici zijn er nau-
welijks meer. Een enkeling toont zich Multatuli
waardig. Ken je bijvoorbeeld de essays van Jan
Wolkers? Dat is groots, omdat het tijdloos is. Dat
kun je over vijftig jaar nog met hetzelfde plezier
lezen als nu. Met Multatuli is dat net zo. Af en toe
lees ik dingen bij hem die verbijsterend modern
zijn. Wist je dat Multatuli al signaleerde dat
Nederlanders een ongelooflijke drang naar gedo-
gen hebben? Hij noemde dat schipperen en had er
een broertje dood aan. Regels, afspraken en wet-
ten moesten volgens hem eenduidig zijn en geen
ruimte laten voor interpretatie. En gelijk heeft ie!
Ook zijn visie op de politiek is zo fris alsof hij het
gisteren geschreven heeft. Lees zijn Duizend-en-
eenige hoofdstukken over specialiteiten maar eens
waar hij de fractiespecialisten in het parlement op
de hak neemt. Meesterlijk! Die man was zo
modern en veelzijdig in zijn denken. Kijk eens
naar zijn Ideën (Multatuliaanse spelling, red.), een
verzameling van meer dan 1200 essays, goeddeels
nog niet achterhaald. Lees zijn mooiste boek
Minnebrieven eens en wat hij daarin over vrou-
wenemancipatie zegt. Niet voor niks wordt hij als
een der eerste feministen in Nederland be-
öschouwd.”

”Lezer, als je wat weet, kent of kunt, ga dan
haastig voorbij: Als ik talent zie, weetje, krijg
ik ‘n steek in mijn zij.” (Multatuli, Idee, graf-
schrift Thorbecke) 

Waarom is er nog altijd geen echt goede biografie
over Multatuli? 

”Misschien is de veelzijdigheid van hem er de oor-
zaak van dat het zolang geduurd heeft totdat er een
fatsoenlijke biografie is verschenen. De vele pogin-
gen die er zijn gedaan strandden vaak op het
gebrek aan overzicht of waren opzettelijk eenzijdig.
Paul van ‘t Veer was op de goede weg, maar stierf
toen zijn Multatulibiografie nog niet half af was.
W.F. Hermans deed een leuke, vooral goed leesbare
poging, maar zijn Raadselachtige Multatuli gaat net
iets te veel over hemzelf. Hans van Straten deed
een poging, maar gaf weinig blijk van kennis van
de negentiende eeuw. Vlot geschreven, dat wel,
maar een goede biografie zou ik het niet willen noe-
men. Dik van de Meulen, secretaris van het
Multatuli Genootschap, heeft een verdienstelijke
biografie geschreven, die onlangs verschenen is.
Maar hij heeft zich opzettelijk beperkt tot een lite-
raire biografie. Eigenlijk is de meest complete bio-
grafie het Volledig Werk dat 25 boekbanden beslaat.
Daar staan nagenoeg alle teksten en documenten
van en over Multatuli van enig belang in. Het is een
zo belangrijke uitgave in de Nederlandse geschie-
denis dat prins Willem Alexander het eerste exem-
plaar in ontvangst nam in de Stadsschouw-burg

Multatuli: de beeldstormer.
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van Amsterdam. Bij die gelegenheid ben ik aan
hem voorgesteld. Hij zal het nog wel niet gelezen
hebben. We hebben bij het huwelijk Maxima nog
een eerste druk van Multatuli’s Vorstenschool aan-
geboden en in het Theaterinstituut, waar ik een dag
in de week aan een project meewerk, een tentoon-
stelling over dat toneelstuk ingericht. Maar de
belangstelling was gering en het geschenk werd
met een kort bedankbriefje van een hofdame afge-
daan.”

”Wat is die Montesquieu, bij mij vergeleken,
toch een stumperd geweest!
Hij schreef maar over de Geest der Wetten...ik
maakte ze zelf, en zonder geest.” (Multatuli,
Idee, grafschrift Thorbecke) 

Wat brengt ons de toekomst, Jos?

”Soms vraag ik me wel eens mismoedig af waar we
het allemaal voor doen. Laatst had ik drie derde-
jaars studentes Nederlands in het museum. Ze
moesten iets over Multatuli schrijven. Toen ik half
provocerend vroeg of ze wel eens iets van hem
gelezen hadden, gaven ze eerlijk toe nooit verder te
zijn gekomen dan een samenvatting van de Max
Havelaar. Ze zaten er overigens helemaal niet mee.
Ik wel. Doen we daar nou zo ons best voor? Op
zo’n moment is het beter te denken aan de enthou-
siaste leeskringen die ons museum bezoeken, de
plattelandsvrouwenverenigingen waarmee ik door
de stad Multatuli-wandel of de echt geschifte
bewonderaars die huilend op hun knieën vallen
voor Multatuli’s sterfbed (echt gebeurd). Wat ik
nooit zal vergeten is die ene bezoeker die mij
bekende pas onlangs begonnen te zijn Multatuli te
lezen. Hoe hij daartoe gekomen was, vroeg ik. Zijn
antwoord was onsterfelijk: ‘Ik had bij de super-
markt een pak Max Havelaarkoffie gekocht en las
op de achterkant van het pak wie Multatuli was en
waarom die koffie zo heet, iets met eerlijke handel
met de Derde Wereld en zo. Ik knipte het pak open
en hoorde voor het eerst in mijn leven niet meer de
zucht van de koffie-arbeider. Daarom ben ik
Multatuli gaan lezen.”

”Ja, ik zal gelezen worden! Als dit doel bereikt
wordt, zal ik tevreden zijn. Want het was me
niet te doen om goed te schrijven...ik wilde zo
schrijven dat het gehoord werd.” (Multatuli,
Max Havelaar of de koffieveilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij) 

�
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De poëzie van Huub Beurskens

(Tegelen, 1950)  krijgt de laat-

ste jaren steeds meer waarde-

ring. Inmiddels staan achter

zijn naam: de Herman Gorter-

prijs; de VSB-poëzieprijs en de

Jan-Campert-prijs. Bijzondere

erkenning was dat zijn gedicht

Hemelse verve werd uitgereikt aan

Prins Willem-Alexander en prin-

ses Maxima tijdens de huwe-

lijksmis in de Beurs van Berlage

in Amsterdam. 

Een interview. Aan het eind van het gesprek, bij de poort
van de dierentuin Artis in Amsterdam, doet de agnost
Beurskens een verkapte bekentenis over wie hij is. Een
katholiek dichter, is onze samenvatting van zijn woorden.
Er klinkt schrik in de stem.  
Hij maakt zijn poëziedebuut in 1975 met Blindkap. De kri-
tiek typeert hem als een nazaat van de Vijftigers.
“Kouwenaar-adept.” Gedichten, ogenschijnlijk abstract, zon-
der hoofdletters en niet al te veel woorden. Een strofe:

op pad en daardoor gestuurd, slechts

een vaag vermoeden voor ogen en 

een mandje vol eerlijkheid

Daarna brengt hij zo ongeveer elke twee jaar een nieuwe
gedichtenbundel uit. Gestaag groeit een oeuvre dat lof
krijgt van Kees Fens, als literatuurcriticus een van de groot-
ste poëzielezers van na de oorlog. Dichter-filosoof
Maarten Doorman schrijft over hem in de Volkskrant: “Er is
veel te beleven in de poëzie van Beurskens en dat maakt
hem tot een van de interessantste dichters van dit ogen-
blik.” 
Aan de andere kant roept Beurskens met zijn gedichten
een ongekend felle kritiek over zich af. Piet Gerbrandy, nor-
maal gesproken een criticus met afgewogen oordelen, lijkt
zich helemaal te verliezen als hij over vrijwel het complete
oeuvre van Beurskens in de Volkskrant schrijft: “Beurskens
zwelgt in maniëristische woordkunst op de vierkante cen-
timeter (…), afgewisseld met mededelingen die het onbe-
nullig geleuter bij de dorpskapper niet ontstijgen.” Of de
vertalers van werk van James Joyce, Erik-Jan Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes, die het simpel houden: “Dood aan
Huub Beurskens.” 

De extremen vallen moeilijk te rijmen met de wat schuch-
tere gestalte die deze zaterdagmiddag schuilt voor de drui-
lerige regen onder een boom bij de ingang van Artis in
Amsterdam. Vier dagen eerder schrijft hij in een e-mail:
“Een voor mij altijd verfrissende, inspirerende, levende en
tegelijkertijd al te menselijke locatie in mijn directe nabij-
heid is Artis. Wat de opgezette beesten in Steyl als kind
voor me waren is Artis nu min of meer hier. Ik loop er min-
stens een keer per week doorheen. Het biedt ook voor een
gesprek zeer diverse aanleidingen en afleidingen, lijkt me.” 
De fotografe achter het hekwerk probeert met haar com-
merciële spontaniteit een kiekje te slijten. We happen toe.
Wat ongemakkelijk laat Beurskens zich vastleggen, waarna
we naar binnen lopen. Over deze plek zegt hij: “Ik voel me
hier lekker. Ik heb veel sympathie voor de dieren. Het is

Huub Beurskens:     katholiek dichter
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een podium waar je naar kunt kijken. Het is een levendige
uitvoering van het missiemuseum in Steyl. Het zegt heel
veel over hoe mensen tegen de wereld aankijken. Het is
een Big-Brother-effect. Als camera’s de werkelijkheid vast-
leggen, is het al geen werkelijkheid meer. Kijk deze leeuw
heeft natuurlijk niets met een leeuw te maken zoals die in
de natuur leeft. De beesten lopen de hele dag op en neer;
in hun opsluiting gaan ze van die rare bewegingen maken.
Ze verdoven zichzelf een beetje, als een soort afweerme-
chanisme tegen deze omgeving. De schuif van de tralies
voor hun ogen, als ze op en neer lopen, moet al een ver-
doving op zichzelf zijn. Je zou het misschien ook op de
mens kunnen toepassen, die het dierlijke onderdrukt waar-
door dezelfde mechanismen ontstaan. Deze vogelkooi
gaan ze uitbreiden, zodat de beesten vijf vleugelslagen
kunnen maken in plaats van een beetje fladderen.”
We gaan voor de vogelkooi op een bankje onder hoge
bomen zitten. Regelmatig gaat hij vlak voor sluitingsuur
naar binnen. De dan aanwezige bezoekers mogen blijven
tot het invallen van de duisternis. “De bomen zijn dan
prachtig; ze beginnen weer te ruiken. De lucht van gebak-
ken frieten verdwijnt. Soms denk ik: als je nu alle hokken
open zet, blijven alle dieren waar ze zijn omdat ze dat wil-
len. Als een aards paradijs. Maar dat is een illusie; een
leeuw bestaat tenslotte uit verteerde schapen. Misschien,
dat het even waar is.”

Uit de bundel Zang en verdoving die volgend jaar verschijnt: 

Artis op een tropische dag na sluitingstijd 

Nu hij door mensen zo goed als verlaten is

bestaat de tuin pas echt uit een macht aan   

bomen en volle struiken waartussen en – onder

beschaduwd de dieren zich loom en verzaligd

overgeven aan een leven zonder dwangbeelden

van vermeende paradijzen. Het is geen wonder

dat als alle hekken nu wijken de dieren blijven,

geen leeuw gaat jagen op patrijzen, geen parkiet

de stad in vliegt. Alleen valt het ergste te vrezen

daar eerder al een staat als deze een god opriep.

Ik laat de zoo maar zoo voordat wie of wat me

met een vinger roert. De mensen gaan halfnaakt.

Niets aan hen lijkt diep. Vannacht zal het onweren

dat het kraakt. Je hoort de slang niet als ze gaapt.

De regen dringt nu door het gebladerte van de bomen. We
lopen naar een gebouw van een fraaie architectuur waarin
het restaurant is gevestigd. Op de eerste verdieping, die is
aangeduid met de titel Fristi-Jungle, probeert een moeder
haar gillende kind tot bedaren te brengen. Een man met
klompen aan zijn voeten en een petje kijkt wat wezenloos
voor zich uit, naast zijn tienerkinderen. 
Op de tweede verdieping aan een klein tafeltje waarop de
vlekken van de vorige gasten nog aanwezig zijn, nogmaals
Artis aangeroerd.  Beurskens lijkt behept met een hang
naar een vreemd soort werkelijkheden. Deze plek doet
denken aan de anekdote die Beurskens ooit opschreef
over de goede moordenaar bij de Passiespelen in Tegelen.
Een hoogtepunt voor Beurskens was de halfgebruinde
torso van de man aan het kruis waarin duidelijk de con-
touren van een hemdje waren te zien. “Het amateurisme
ja, het onvolledige, dat fascineerde me. De man, die goed
speelde, had ook nog een dagelijks leven. Het mooie was
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dat die twee dingen door elkaar liepen, zoals hier in Artis
ook dingen door elkaar lopen. Iets is pas perfect als het
zijn eigen perfectie kan doorbreken. Ook in je werk. Als
vakman moet je een tik tegen je eigen werk kunnen geven.
Michelangelo gaf de Mozes, tijdens het werken, een klap in
het gezicht en riep: ‘Kom tot leven!’” 
En de David dan, van dezelfde beeldhouwer uit de renais-
sance: een lichaam waaraan nog geen vlekje of een
oneffenheid valt te ontdekken? “Dat is perfect door het
lullige boomstronkje van marmer dat aan een voet vastzit.
Dat stronkje is nodig omdat anders het beeld omvalt.” 
De tik tegen je eigen werk - het slaat terug op het totale
oeuvre van de dichter. Zoals hijzelf optekende in NRC
Handelsblad waarin hij de wordingsgeschiedenis vastlegde
van een gedicht over een oude Franse dichter die zich ver-
sprak tijdens het voorlezen. In plaats van humus zei hij
humaine. Menselijk in plaats van de aarde. Leven in plaats
van de dood. Een ‘cadeautje’ voor de dichter Beurskens
die de volgende dag de gebeurtenis opschrijft in enkele
dichtregels en besluit met: “Natuurlijk was al het menselij-
ke al geschied.” Een goedlopende zin die Beurskens even-
wel een klap verkoopt omdat de herhaling van het woord-
je ‘al’ hem voorkomt als  “te vlak en te melig”.  Uiteindelijk
staat er een zin die even lijkt te haperen: “Natuurlijk was
het al te menselijke al geschied.” 
“Het gedicht zelf gaat ook over de hapering. De dichter
heeft zelf perfecte poëzie geschreven, maar hij kan het
niet meer goed voorlezen.” 
Beurskens als toeschouwer van de spelende werkelijkheid.
Zoals tijdens de voordracht van de dichter, op de
Calvarieberg bij de Passiespelen en hier in Artis waar die-
ren andere dieren worden. Het spel van de inhoud komt
ook terug in de vorm.  “De laatste tijd schrijf ik veel quasi-
sonnetten. Het zijn fantomen van een sonnet. Het rijm
dwingt je woorden te kiezen die ongebruikelijk zijn. Het
brengt je op paden waar je anders niet komt. Daar schiet
ik meer mee op dan het modernistische concept waar dat
allemaal niet mag.” Tot zover Kouwenaar dus; het moder-
nisme heeft Beurskens losgelaten. “Bij mijn eerste bundels
geloofde ik nog in het democratisch principe van de taal.
Waarom zou je aan bepaalde woorden hoofdletters geven.
Ook wilde ik het zo onpersoonlijk mogelijk houden, daar-
om heb de ‘ik’ er vrijwel helemaal uitgelaten. Al doende

ben ik er achter gekomen dat er niet één manier van wer-
ken is. Ik hou van kunstenaars die verschuivingen aan-
brengen. Zoals Picasso, de grootste schilder van de vorige
eeuw. Soms wist hij: als ik nu verder schilder dan weet ik
wel waar ik uitkom. Dan stopte hij.” 
Bekeken vanuit de Vijftigers heeft hij zich überhaupt nooit
thuis gevoeld bij de andere kant van het poëtisch spec-
trum van na de oorlog. Dichters als Gerrit Komrij die zich
hebben afgezet tegen de vernieuwingsdrang van Kouwe-
naar en de zijnen. “De Komrij-poëzie is vrij traditioneel, in
een modern jasje gestoken. Hij probeert niet met vorm en
inhoud te spelen. Het is niet spannend.”  
Beurskens is volgens Beurskens steeds meer Beurskens.
Een dichter die onophoudelijk blijft zoeken buiten die
paden die hij al heeft aangelegd in het oeuvre achter hem.
Nieuwe paden zoals de Japanse dichtkunst. In de bundel,
Het korte pad. Japannerieën. die is uitgegeven door de
Limburgse literatuurliefhebber wijlen Jo Peters, heeft hij
een groot aantal Haiku’s opgenomen. 

Wat erg is: dat ik

over honderd jaar niet meer kan

zeggen: was ik nog

maar hier – Wat erger is: dat

zoiets sentimenteel is.

“Ik ben er bijna verliefd geworden. Als je in Nederland
daarmee aan de gang gaat, behoor je tot de verdachte
groep van bloemschikkende huisvrouwen. Japanners  heb-
ben veel meer met poëzie dan de Nederlanders. Het is
voor hen een manier om iets opnieuw te bekijken. Dichten
is een deur waar je door naar binnen stapt en weer naar
buiten gaat, waarna je de werkelijkheid anders ziet.”
Het spel dat hij speelt is niet zonder risico’s. Soms laadt
hij de verdenking op zich van een al te doordachte vorm
en een inhoud. De constructie steekt nog door het gedicht

heen. “Ik geloof niet in spontane invallen, een enkele keer
uitgezonderd. Een toevalstreffer. Mijn gedichten zijn eer-
der bouwsels. Het moet wel een constructie zijn. Ik zou
het op een andere manier niet kunnen. Dat is voor
Nederlandse begrippen iets merkwaardigs.”
De vraag is dan wat in zijn werk die keiharde aanvallen van
critici opwekt. Hij denkt na terwijl we het zoveelste rondje
maken langs de kooien.  “Ik probeer iets te zoeken dat a-
typisch is voor Nederland. Als een gedicht soepel lijkt te
lopen…” 
Hij stopt, denkt nogmaals na. En dan zegt hij over de bron
van de kritiek: “Het is mondriaanesk: je mag niet teveel
doen. Het is een calvinistisch idee. Mensen als Gerbrandy
zijn wel calvinisten, dat moet je niet onderschatten. Kees
Fens is een katholiek, die begrijpt het. Katholieken maken
graag flauwekul. Zo ben ik ook: ik kom uit het passiespel,
uit missen die gecelebreerd worden. Het is de charme van
het leven; het spel dat er gespeeld wordt. Spel en werke-
lijkheid horen bij elkaar. Misschien had mijn eerste poëzie
wel te weinig daarvan: geen hoofdletters en geen ik-per-
soon.”
Dus de dichter Huub Beurskens is een katholieke dichter.

“Nou, dat moet je nu niet zeggen”, zegt de agnost snel
alsof hij de woorden van de interviewer wil toedekken. Een
katholieke dichter in culturele zin natuurlijk. “Ik ben katho-
liek in de zin van het aanbidden van beelden. Het is een
heel eigen optiek om naar de wereld te kijken.” 
We zijn bij de poort aangekomen. Een hand, afscheid en
het verzoek: “Maak me niet te katholiek alsjeblieft.” Hij
slaat linksaf. 

�
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I N  P A P I E R
In papier

Dit landschap van winterzilver  

zou hij teruggekeerd meenemen -

het raam opendraaien en

nieuwe dauw binnenlaten

decemberkoude laten waaien,

frêle lichtstilsel de ruimte geven

en het verzamelde struikgewas 

bodem van wakend gras

de gekwetste populieren

zwijgend naar binnen gebaren:

dit bij elkaar, verpakt in papier 

zou hij meebrengen voor haar 

maar ze is niet thuis vanavond

ze is nimmer thuis geweest

RUUD LINSSEN

Lege kamers

Als Abelard haar ontdoet van de vingers 

die spelen in de kantlijn van haar slipje;

als Heloïse zich afsluit voor zijn grote ogen

die trager kruipen langs haar huid;

als hij haar afgeschermde kwetsbaarheid 

uit die ene kamer ruilt - voor zekerheid;

als zij, op haar beurt, zijn melancholie 

steelt en ontnuchterde leegte achterlaat;

als deze twee elkaar niet meer in brand steken

en niet meer bevruchten met hun gedachten

als dit tweetal zich zwijgend ontkleedt 

van zijn gedeelde momenten;

als zij het ritme van hun nabijheid

tot dode stilte terugbrengen;

als zij, kortom, de ander in zichzelf

smoren en buiten begraven,

dan blijft in de verlaten kamers

over een geur, bijna vervlogen 

een vleug onverwoestbare tederheid:

het moet onsterfelijkheid zijn.

RUUD LINSSEN

De vraag

Alle argumenten heeft ze uit de kast gehaald,

verzamelde logica lang niet naar omgekeken

Ze bekijkt de fragmenten die zijn uitgestald

op de vloer van de kleine rommelkamer

en zakt op het tapijt, met de benen naar rechts, 

met steun van haar linkerhand 

De vraag staart naar de argumenten, minutenlang, 

terwijl gedachten gepaste afstand houden. 

Eén neemt ze in haar handen, maakt hem open,

legt hem weer op dezelfde plaats 

Buiten rust herfst in bomen van diep licht 

als ze de deur hoort; hij in de opening staat 

van haar verbeelding en op haar af loopt, 

knielt, het hoofd op haar linkerbeen legt, 

zonder glimlach sluit hij zijn ogen. 

Verder niets. Ze huilt.
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RUUD LINSSEN Het laatste

Als een droom is de grond

gekrompen tot een streep oever

waar een deur dicht zou vallen

als dit een droom zou zijn/

voor hem ligt een zomernacht

met licht waar duisternis is

als hij sluitende woorden  

aan haar in zichzelf geeft

en zijn handen ziet gaan

langs knopen en onder stof

waarna hij met jeugdige slagen

zwemt in het bed van realisme 

dat parelt in zijn zilveren haren

(zwart; muzikaal vermoeden)

Teruggekeerd waaien woorden  

over water een weefgetouw

van langzaam dansende rouw

Biddend op haar mooie, oude billen

is ze weer in het Franse land 

waar hij ooit op zes schouders 

naar haar armen werd gedragen -

wat haar op de knieën bracht

Uit de crypte van amorfe flakkering

waar de grond ‘s ochtend openging

is nu die ene nacht opgestaan, 

eeuwen en eeuwen dieper, toen zij 

zich richtte tot de Gekruisigde

die haar een man had terugbezorgd

Zomervelden

Achter dit gedicht is de wereld

in een stenen land aangekomen 

waar andere schaduwen heersen/

in de hoek van het bergpad

schuilen ze voor de wind

en vecht halfslaap met honger.

Hij kruipt tegen haar

dekt haar voorzichtig toe:

‘Je zwijgt, maar ik weet het;

je hebt druppels wanhoop ingeslikt; 

het moet gebeurd zijn toen 

we de laatste rivier overstaken

- kom, je hebt schuld in je haren -  

je voelt nu angst over wat is

verborgen in je tere lichaam,

je vreest deze verzwaarde passen. 

Maar zie nog eens de plek

waarop wij zijn afgeslagen

bij de dichte struiken en eiken -

er was daar geen tweede weg 

geen enkele andere dan

het zandpad van jou en mij 

dat in steen mag zijn veranderd

maar morgen gaan we verder  

tot we zomer en korenvelden 

achter deze heuvels vinden

en ik mij bij jou achterlaat

zoals jij jou bij mij achterlaat’

RUUD LINSSEN
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 7 Voor de vierde dag- u heeft intussen met alle

stadsdelen van ‘Groot-Venlo’ kennisge-
maakt - adviseren wij een wandeling op Trade
Port West, de vooruitgeschoven handelspost aan
de westelijke horizon. 
De wandeling die wij maakten, begint op de
hoek Columbusweg - James Cookweg, bij het
witte herdenkingkruis met opschrift ‘Marcel’.
Kijk voordat u op weg gaat nog even naar de vele
masten boven het bosschage achter het ijzer- en
metaalbedrijf Janssen - misschien had u ze al
gezien toen u vanaf de Eindhovenseweg kwam
aanrijden: die zien eruit als scheepsmasten, von-
den wij, en in combinatie met de vijver kunnen
ze inderdaad het gevoel opwekken dat u zich in
een havengebied bevindt. 
U kunt nu twee routes nemen, wij kozen voor
de Columbusweg die onder de A 67 door loopt
en de mooiste vergezichten biedt. Al duurt dat
wel even, zult u merken, u moet er flink de pas
in zetten. Maar bedenk dan dat de ontdekkings-
reizigers, naar wie alle straten hier zijn ver-
noemd, onvoorstelbaar lange tochten maakten
om hun doel te bereiken. Hoe dan ook, na onge-
veer een kilometer kunt u op uw wandelend
gemak allerlei klinkende - veelal Engelse -
bedrijfsnamen lezen: Office Depot, Viking
Direct, Vitesse, DFDS Logistics Center, Nissin
Foods, Frans Maas, en Arrow (tegen die tijd bent
u op de Marco Poloweg). 
We willen niet de hele route voor u uitstippelen;
ga zelf op ontdekking uit, is ons devies. Maar tik
in ieder geval een eitje in wegrestaurant
Heierhoeve. En laat uw fantasie de vrije loop
over wat zich allemaal afspeelt achter die poor-
ten en slagbomen. Wìj begonnen te mijmeren
over de eenvoud en helderheid van ons geboor-
tedorp, zo’n dertig jaar geleden. Je speelde met
het zoontje van de timmerman, een paar huizen
verderop, temidden van afvalhout en vers zaag-
sel. Maar weet ú wat een moderne vakman als

een Process Operator precies doet? 
Loop na deze tussenstop over het Texacoterrein
en bekijk de reclameteksten op de tientallen
geparkeerde vrachtauto’s. Dit vonden wij een
mooie: “Voor u onderweg - on the road - naar
de volgende pleisterplaats”. In de verte, aan de
andere kant van de autoweg, ziet u een oosters
paleis liggen: Carpet Palace. Daar is alleen via
een omweg bij te komen. Of u had bij aanvang
van de wandeling de James Cookweg moeten
nemen, maar dan had u langs bergen zand en
schrootijzer moeten lopen. En ach…die olifan-
tjes? U heeft vast wel eens grotere gezien.

Er zit één nare kant aan deze wandeling: wij had-
den voortdurend het gevoel ‘verdachten’ te zijn
die ieder moment door mannen van een beveili-
gingsbedrijf aangesproken konden worden met
de vraag wat wij er te zoeken hadden.’ 

In het westelijk havengebied wandel je niet.
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Blerickse historie bewaard in een uniek fotoarchief

‘Herinnert ge ut ôg nog zo’?

”Och”, zegt Frits, ”als je zo geïnteres-
seerd bent in alles wat er in jouw
woonplaats gebeurt, dan gaat dat van-
zelf”. Van jongs af was hij al nieuws-
gierig naar gebeurtenissen die vroeger
in Blerick hadden plaatsgevonden. Als
kind koesterde hij al de familiefoto’s
en nu nog siert een foto van hemzelf
op een hobbelpaard de schouwmantel
in zijn huis aan de Lijnsenstraat in
Blerick. Toen Frits begin jaren vijftig in
het bezit kwam van enkele foto’s van
het vooroorlogse Blerick was het bijna
vanzelfsprekend dat hij er meer wilde
hebben en langzaam maar zeker werd
hij een verzamelaar.

Hoewel de Blerickse bevolking in de
Tweede Wereldoorlog veel bezittingen
kwijtraakte, waren er toch nog veel
foto’s van voor die tijd in omloop,
zodat de collectie gestaag kon groeien.
Al bladerend in de fotoklappers van
Frits’ albums kunnen we het niet noe-
men, komen de herinneringen vanzelf
bij hem bovendrijven. ’Herinnert ge ut
ôg nog zo’? staat geschreven onder de
foto waarmee dit artikel begint. Blerick
met een dorps karakter in 1962.
Locatie Smeliënstraat, Leeuwerik-
straat met op de achtergrond de
Lambertuskerk. Dat is voor Frits voor-
al de drijfveer geweest, herinneringen

In bijna elk dorp of stad vind je ze wel, mensen die alles wat er in die 
plaats gebeurt op foto vastleggen en bewaren, of die foto’s van hun 
woonplaats verzamelen. Veelal zijn het eenlingen, maar soms zijn ze ook
met gelijkgestemden, verenigd in een historische of heemkundige 
vereniging. Voor het vastleggen van de geschiedenis van een stad of streek
zijn deze mensen - vaak onbewust - van grote betekenis. Wat beweegt hen
om foto’s te verzamelen van gebouwen en straten; van kerkelijke, maat-
schappelijke en verenigingsactiviteiten en portretten van dorps- en stads-
bewoners uit heden en verleden? 
We stelden deze vraag aan de 73-jarige Frits Peeters, verzamelaar van 
foto’s over zijn geboorteplaats Blerick.

DOOR HARM LANGENKAMP
FOTO’S ARCHIEF FRITS PEETERS

Frits Peeters haalt 
herinneringen op tussen 
zijn klappers.
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ten met de Dagblad-fotografen Sjeng
Lommen en René de Swart. Doordat
ze regelmatig voor de krant op stap
moesten, waren ze in de gelegenheid
om allerhande gebeurtenissen in het
Blerickse vast te leggen. Als er bijvoor-
beeld in Blerick panden op de nomi-
natie stonden om afgebroken te wor-
den, regelde Frits met een van de foto-
grafen een opname van het bewuste
pand. Veel foto’s uit de collectie van

Frits werden al eens gepubliceerd in
het Dagblad voor Noord-Limburg of
het E3-Journaal. 
De fotografen maakten van deze kran-
tenfoto’s over Blerickse gebeurtenissen
extra afdrukken voor zijn fotoarchief.
Zijn enthousiasme moet aanstekelijk
hebben gewerkt op de fotografen. 
Zo was René de Swart niet te beroerd
om de kerktoren van de Lambertus-
kerk te beklimmen om van daaruit

Tweemaal Blerick gefotogra-
feerd vanuit Venlo. 
In 1941 vanaf de haven in
Venlo met op de achtergrond
de Blerickse Antoniuskerk.
In de winter van 1963 
maakte Frits broer Jan een
opname vanaf de Venlose
oever met op de achtergrond
de nieuwe Antoniuskerk.

Vanuit de toren van de 
Lambertuskerk maakte René
de Swart een reeks opnames
van Blerick.  

koesteren en bewaren. Over iedere foto weet hij wel
iets te vertellen en ongemerkt verstrijkt de tijd terwijl
we nog maar één klapper hebben doorgespit. We
hebben er nog heel wat te gaan. Zo vertelt Frits iets
over een boom die ter ere van de geboorte van de
latere koningin Wilhelmina in 1882 in Blerick werd
geplant. Jarenlang sierde deze boom de Pepijnstraat,
voorheen Broekstraat, maar in 1963 werd hij geveld.

EEN DUBBELTJE PER FOTO

Frits kreeg veel foto’s van Blerickenaren, soms spon-
taan, andere keren op zijn verzoek. Zo kocht hij ooit
een serie foto’s van Ferd Haeyen, een dubbeltje per
exemplaar moest hij er voor neerleggen. De meeste
foto’s van de jaren vijftig tot de jaren zeventig liet
Frits echter zelf maken. Hierbij werd hij trouw bijge-
staan door twee collega’s van zijn werk. Frits was als
advertentieacquisiteur werkzaam bij het Dagblad
voor Noord-Limburg en onderhield goede contac-

De geboorteboom ter gelegenheid van de geboorte van koningin
Wilhelmina werd in 1882 geplant op de hoek Pepijnstraat-van
Bornestraat en werd in 1963 geveld.

Blerick van vroeger, dat boeide Frits, zo ook het boerenleven of de
opgraving naar een onderaardse gang die vanuit fort St. Michiel
onder de Maas door in Venlo zou uitkomen.
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lopen. Alleen de klappers bevatten al meer dan
tweeduizend foto’s, waarbij de ongesorteerde foto’s
in de dozen niet zijn meegerekend.
De klappers zijn uiteraard onderverdeeld in verschil-
lende rubrieken. Zo is er een klapper met  Blerickse
panden van voor 1940 en is er een aparte klapper
met straten uit die periode. Ook zijn er twee klap-
pers met foto’s over de oorlogsperiode, waar we ver-
derop nog uitgebreid op terugkomen. Panden en
straten uit de periode van 1945 tot 1970 vinden we in
twee andere klappers. Verder zijn er enkele klappers
met foto’s over het wel en wee van de Blerickse ker-
ken, waardoor weer eens duidelijk wordt welk een
groot architectonisch verlies het verdwijnen van de

Lambertus is de patroonheilige van Blerick. De oude
Lambertuskerk lag vroeger aan de Maas. In 1897 werden ernaast
de fundamenten gestort voor de Antoniuskerk.

foto’s te maken van onde rmeer de Buizenfabriek en
omgeving. Door zijn lidmaatschap van verschillende
verenigingen in het Blerickse en zijn contacten met
de plaatselijke middenstand was Frits goed geïnfor-
meerd.
Daardoor was hij meestal vroegtijdig op de hoogte
van veranderingen die in Blerick gingen plaatsvin-
den. In enkele gevallen heeft hij zelf wel eens wat
kiekjes, maar die haalden niet het niveau van de
opnamen van René en Sjeng. Zijn broer Jan maakte
trouwens wel fraaie foto’s voor de collectie. Dit alles
tezamen zorgde ervoor dat er enorm veel beeldma-
teriaal over Blerick bijeenkwam en bewaard bleef. 

KLAPPERS

De foto’s werden door Frits netjes gerubriceerd, op
kartons geplakt en van bijschriften voorzien, getikt
op zijn Olympia-typemachine of met de hand
geschreven. De kartons organiseerde hij bij de han-
delsdrukkerij die indertijd nog onderdeel uitmaakte
van de uitgeversmaatschappij Dagblad voor Noord-
Limburg. Deze van twee boorgaten voorziene kar-
tons werden weer in de traditionele grijze ordner-
mappen gehangen. Zo legde Frits in een periode van
ongeveer 25 jaar een twintigtal klappers aan.
Daarnaast bezit hij nog een groot aantal foto’s in
dozen die het ritueel van het opplakken zijn misge-

De winkel van de familie Weyers op de Antoniuslaan dateert van
voor 1920. Later vestigde zich hier Van Soest bouwmaterialen.

Kloosterstraat met links het ommuurde kloostergebouw en rechts
de snuisterijenwinkel van Hafmans.

Naast de oude Lambertuskerk, die in 1900 grotendeels werd ges-
loopt, verrees in 1898 de prachtige Antoniuskerk. 
Ook het interieur was van een ongekende schoonheid. 
Helaas zou van deze kerk niet veel overblijven als gevolg van het
oorlogsgeweld in 1944.

De fraai gebouwde villa Arthur aan de Antoniuslaan.



Het Blerickse verenigingsleven mocht zich direct voor en na de Tweede Wereldoorlog
verheugen in grote ledenaantallen die trots poseerden voor de fotograaf. De opname
van wielerclub ’De Valk’ op de Baarlosestraat dateert uit 1913.
Daaronder de trotse leden van de duivenmelkersvereniging uit 1949 en rechts de
Atletiekploeg Festina als steppende deelnemers aan de ’toer de Blariacum’ in 1951.
Genkrijden in de Boekend was een jaarlijks terugkerend evenement.
Hieronder hengelaarsvereniging ’De goede hoop’ uit 1934.
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vroegere Antoniuskerk voor Blerick is. Het vereni-
gingsleven van Blerick door de jaren heen wordt in
twee klappers bijeengehouden, waarbij vooral de
vooroorlogse afbeeldingen grote historische waarde
uitstralen. In die klappers zitten ook foto’s van Frits
zelf, want hij was jarenlang lid van de turnvereniging
Olympia en voerde met de Olympia-veteranen
geregeld een humoristische turnact op. Luchtfoto’s

Tweemaal de bouw van de
Antoniuskerk. De eerste bouw
dateert uit 1898 en de tweede
uit 1961 toen de huidige
Antoniuskerk werd gebouwd. 

De katholieke kerk had vroeger veel invloed op de Blerickse
samenleving. De zegening van o.a. automobielen en andere 
voertuigen behoorde tot de kerkelijke gebruiken. 
Bij het inhalen van een priester werd een stoet maagden ingezet en
beelden kinderen allerlei bijbelse taferelen uit. 
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Blerick gezien vanaf de
Molenbossenflat met op de
achtergrond de Lambertuskerk
en in het midden de
Witherenstraat, 1966.

Geen hoogtevrees en een
prachtig uitzicht op het cen-
trum van Blerick vanuit de
toren van de Antoniuskerk in
aanbouw.

Veel panden in de Wieënstraat
en de Van Bornestraat in de
oude kern van Blerick, 1969, 
werden in 1972 gesloopt.
Rondom de oude kern 
ontstonden in sneltreinvaart
de nieuwbouwwijken.

In de rekken de leden van 
de Olympia-veteranen bij hun
eerste lustrum in 1967.

Kaartclub ’Schoppen Boer’
vierde in 1946 haar 25-jarig
jubileum.

Jagersvereniging Blerick 
poserend in volle uitrusting.

1953, Jeugdige harmonie-
leden krijgen muziekles in de 
open lucht van Chris
Driessen.

Wielerclub ’de Valk’ hield 
op de wielerbaan drukbezochte
wedstrijden. Na opheffing 
van de baan werd deze omge-
bouwd tot kinderspeeltuin.

De Valk-voorzitter Verlaan
met de gehuldigde 
wielrenner Cor Wals.
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bevolking in de jaren
veertig gekleed ging.
Panden en straten van
na 1970 behoren tot de
laatste serie foto’s die
Frits in zijn collectie ver-
zameld heeft. Hierin
komen vooral de nieuw-
bouwprojecten en indu-
striegebieden in  Blerick
aan bod. Dit krijgt zijn
vervolg in een klapper
met foto’s over indu-
striegebied Groot Boller
en de Blerickse buren
Hout-Blerick en Boekend. 
De overstromingen van
de Maas lieten Blerick
niet ongemoeid. Het
centrum van Blerick
kwam regelmatig volle-
dig onder water te staan.
De verzamelde foto's
laten vooral de beelden
zien van de watersnood
in 1926.
De foto’s zijn, en daar is
Frits heel blij mee, niet
alleen maar in de klap-
pers gebleven. Regel-
matig deden Blericke-
naren die aan publicaties
werkten een beroep op
hem.

Door het ontbreken van een
brug werd veelvuldig gebruik
gemaakt van de veerpont.
Deze voer op en neer van 
Sur Meuse naar de Venlose
Nedinscotoren, 1940.

In 1956 werd in het kader van
de wederopbouw de duizendste
woning in de Hazekamp 
feestelijk ingewijd. 

laten de groei van Blerick zien, dat in de loop der
jaren is uitgegroeid van een dorp tot een stad.
Mensen die geschiedenis gemaakt hebben in Blerick
en mensen in hun alledaagse doen en laten vinden
we bijeen in de klapper ’personen’. 
Daarin onder meer portretten van veldwachter Bolle
Pietje en van de Kuùper, de laatste Blerickse
beroepsvisser op de Maas. Een foto van de overtocht
van de veerpont vanaf Sur Meuse naar de Venlose
zijde geeft een prachtig beeld van hoe de Blerickse

Oude beroepen die geleidelijk aan verdwenen zijn.
Veldwachter Piet Sijmons (Bolle Pietje) met zijn hond was van
1895 tot 1925 een bekende dorpsfiguur in Blerick.
Kleermaker Haegens in de traditionele kleermakerszit bij het raam. 
De Kuùper van Melisse, de laatse Blerickse beroepsvisser op 
de Maas.
Schoenmaker Harie van Tulder (de witte van Tul).
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Watersnood in 1926, Blerick
wordt niet gespaard zoals
ondermeer de Pontanusstraat
en de Kloosterstraat.
Met boten werden de mensen
die vast zaten in de bovenver-
dieping van hun huizen
bevoorraad en van post voor-
zien.

Tijdens een van de exposities,
die altijd veel belangstelling
trokken, was ook de toen-
malige bisschop Gijsen een
van de geïntereseerden.

De industrie neemt steeds
meer bezit van de omliggende
gronden van Blerick, zo ook
het industriegebied Groot
Boller, 1978.

Deze tuinbouwkassen staan
hier nog broedelijk naast de
maisonettes, maar moeten uit-
eindelijk ook plaats maken
voor de uitbreidende woning-
bouw, 1969.

Hout-Blerick, in 1936 
op schilderachtige wijze 
gefotografeerd in zijn 
landelijke uiterlijk.

Uitgaven waarin hij een groot aandeel had zijn de
boekjes Blierik van Vruuger. Ook in het boek 
Oorlog en herstel werden veel foto’s uit zijn archief
opgenomen. Verder raadpleegden de redacties van
verschillende kranten en weekbladen regelmatig de
verzameling van Frits. 
De foto’s werden ook enkele malen uit de klappers
gehaald om geëxposeerd te worden. De belangstel-
ling hiervoor was steeds erg groot, zeker als het ging
om opnames uit de oorlogsperiode. Een periode die
op Frits een diepe indruk heeft gemaakt. 

De Bookender Koel, 1962. Deze
beek is gegraven ten tijde van
Napoleon in 1812.
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De bekende Molen van 
Goofers nadat deze in 1944
door de Duitsers was 
opgeblazen.

Kazematten lagen overal in
Blerick. Op deze foto is 
linksonder het ronde gat te
zien van een Duitse voltreffer
die een Nederlandse
soldaat het leven kostte.

Tijdens de crisisjaren ging 
alles op de bon. Frits heeft nog
een hele serie textiel-, voedsel-
en benzinebonnen kunnen
bewaren.

In de oorlogsjaren moest ieder-
een een persoonsbewijs bij zich
hebben.
De toen 15-jarige Frits nam
dit 28 april 1944 in ontvangst
en is het nooit meer kwijtge-
raakt.

Een van de Schotse bevrijders
was Heath Clyde. Tijdens de
bevrijdingsacties stond een
Schot altijd op de doedelzak te
spelen terwijl de anderen 
voorzichtig langs de huizen
slopen.

RAKETINSLAG

Frits stamt uit een gezin met elf kinderen en woonde in de oorlogsjaren aan de
Maasbreesestraat in Blerick. 
Eind 1942, om precies te zijn op 20 december, vernielde vermoedelijk een afge-
dwaalde Duitse V1-raket in één klap vijf huizen in deze straat. Daarbij vielen
zeventien doden. Onder de slachtoffers bevonden zich de moeder van de toen
13-jarige Frits en zijn broers Koen, Piet en Cor. ”Zoiets vergeet je nooit”, zegt
Frits terwijl hij de oorlogsklapper doorbladert. ”Bovendien heb ik dagenlang
niets kunnen zien door de dikke stoflaag die in mijn ogen was terechtgekomen.
Mijn jongste zusje nam me telkens bij de hand om mij ergens naar toe te bren-
gen”.
Geen wonder dus dat deze periode zo’n indruk heeft gemaakt. Hij is met name
de Schotse soldaten, die Blerick op 3 december 1944 bevrijdden, niet uit het oog
verloren en heeft jarenlang contact met hen gehouden. Enkele van hen zijn tij-

Uit de hele fotocollectie is
de luchtopname van de 
bombardementen op Venlo 
en Blerick voor Frits de
belangrijkste foto.

De broertjes Bellen gefotogra-
feerd voor 1940 aan de
Maasbreesestraat. Een van de
huizen op de achtergrond
was het ouderlijk huis van 
Frits Peeters. In één klap 
werden vijf huizen eind 1942
met de grond gelijk gemaakt.
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de hij in de jaren zestig
nog een 8 mm film over
Blerickse gebeurtenis-
sen. 
Verder was hij bestuurs-
lid van de stichting Veld-
kruisen en Kapellen, die
de zorg en het herstel
van deze kerkelijke mo-
numenten op zich nam.
In de jaren zeventig trok
hij er met een bandre-
corder op uit om ge-
sprekken met bejaarde
Blerickenaren op te
nemen. Hij wilde zoveel
mogelijk anekdotes, uit-
spraken, gebruiken en
gedachtengoed van
vroeger vastleggen voor-
dat deze mensen het
aardse verruilden voor

het hemelse. Een ge-
dachte die hij doortrekt
naar zichzelf, want hij
heeft al een bestemming
geregeld voor zijn totale
verzameling. Te zijner
tijd gaat deze naar het
Ven-lose gemeentear-
chief, als aanvulling van
de grote fotocollectie die
het al in huis heeft.

Terugtocht van de bedevaart
naar het Kapelke van Genooi
voor behoud van de vrede, 
20 augustus 1920.

Een veldkruis in de nieuw-
bouwwijk Annakamp. 
Ook dit was een van de 
kruisbeelden die beheerd
werden door de stichting 
Veldkruisen en Kapellen.

dens de vijftigjarige Be-
vrijdingsfeesten in 1994
weer naar Blerick geko-
men om samen met de
plaatselijke bevolking
die bevrijding te her-
denken.
De vele foto’s over de
Tweede Wereldoorlog
laten van de ene kant
een triest beeld zien van
alles wat ten gronde is
gericht, maar van de
andere kant tonen ze
ook de hoopvolle perio-
de van de wederop-
bouw en het herstel. 
Het is alleen daarom al
geweldig dat er mensen
zijn die de beelden van
voor, tijdens en na zo’n
ingrijpende periode
voor het nageslacht
bewaard hebben.

BANDRECORDER

Frits liet het overigens
niet alleen bij foto’s ver-
zamelen. Zijn grote ver-
knochtheid aan zijn
geboorteplaats bracht
hij ook op andere ma-
nieren naar buiten.
Zo liet hij een gedeelte
van zijn fotocollectie
door René de Swart op
dia zetten en verzorgde
vervolgens daarmee le-
zingen. Ook vervaardig-

De totaal verwoeste 
Antoniuskerk moest helaas
helemaal gesloopt worden.
Pas in 1961 werd op 
dezelfde plek de nieuwe
Antoniuskerk gebouwd.

Andere Blerickse kerken
werden wel weer opgebouwd,
zoals de Lambertuskerk.

Het herstellen van de bruggen
kwam in 1946 snel op gang.

�
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moet een ware nachtmerrie veroorzaken.
Bewoners van de wijk Krekelveld-Sloot kregen
twee jaar geleden te horen dat 169 huizen in hun
wijk binnen afzienbare tijd worden afgebroken,
in het kader van stadsvernieuwing. Wanneer
precies staat vooralsnog niet vast. Enkele dicht-
getimmerde panden duiden erop dat sommigen
uit voorzorg alvast verhuisd zijn.  
Ik wandel door de Genbroekstraat, een brede
weg met een ‘binnenlaan’ ernaast, waaraan
woningen met klokgeveltjes zijn gelegen. Op een
hoek staan enkele mannen hun dagelijkse
gespreksstof uit te wisselen. Geen ‘leugenbank-
je’ in deze wijk, hier wordt – staand – de waar-
heid gesproken. 
Ik loop de Gardeniersstraat in; ook hier ‘verou-
derde huurhuizen’ zoals ze in de krant werden
genoemd. De straat is vandaag uitgestorven.
Alleen een jonge vrouw die op de stoep voor
haar woning zit te lezen roept het tafereel van
een volksbuurt op: een gezellige openbare huis-
kamer. Slierten oranje slingers en ballonnen aan
de regenpijpen en muren van de huizen op de
hoek herinneren aan het vorige WK voetbal; de
gezelligheid blijft er lang hangen.
Ik kom in de Krekelveldstraat en kijk naar het
braakliggend terrein waar een jaar geleden nog
de enveloppenfabriek Enfa stond. Tieners op
vierradsmotoren hebben er een crossterrein in
ontdekt en worden gadegeslagen door een
groepje omstanders. Links, parallel aan de
Gardeniersstraat, ligt de Uitvaardersstraat. Ik
besluit de andere kant op te lopen. En passeer
straatnamen uit een denkbeeldige roman: ‘Zij
groeide op in de Ingendaelstraat, hij in de St.
Isidorusstraat. Twee stenen leeuwen bewaakten
het tegelpad naar haar voordeur.’ 
Op de Kerkhofweg wandel ik langs de ruïne van
het Slachthuis, dat bijna een eeuw geleden
gebouwd werd. Zullen de gevels gespaard blij-

ven of gaan ze uiteindelijk toch tegen de vlakte?
Heden en verleden komen in dit stratengebied
bijeen: de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige in
optima forma. Het bedrijventerrein achter het
Slachthuis heeft plaatsgemaakt voor een nieuw-
bouwwijk met straatnamen als Agaat, Jade en
Carneool; de Sloterbeekstraat gaat over in de
Amnesty Internationalstraat. Wie verzint die
namen toch? Bij ‘Amnesty International’ zal toch
niet gedacht zijn aan de colonnes Duitse drugs-
toeristen die hier dagelijks hun route rijden naar
de gedoogde coffeeshop aan de Sloterbeek-
straat? 
Intussen sta ik in (of is het ‘op’?) het Monse-
paadje, volgens de overlevering genoemd naar
de molenaarsfamilie Mons. Een eenzame bewo-
ner, temidden van enkele leegstaande panden,
houdt hier voorlopig nog stand. Ik ben terug bij
de motorcoureurs. 

Overpeinzingen van een wandelaar: in het
Enfagebouw zijn vast nog wel enveloppen
gemaakt die, met de sloopaankondiging erin, de
deurmatten in de wijk ertegenover als eindbe-
stemming hebben gekregen. Ze zullen niet zon-
der een vloek verscheurd zijn.
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Door Pascalle Thielen-Mansvelders

Het St. Annaterrein in Venray was in de zomer-
maanden van dit jaar het toneel van De Waan, een
manifestatie over kunst en psychiatrie. Op het terrein
waarop vroeger het psychiatrisch ziekenhuis
St. Anna gevestigd was, waren voor de manifestatie
onder meer installaties van zeventien kunstenaars te zien.
In alleen tijdens deze periode voor het publiek
opengestelde prachtige gebouwen en omringende
natuur kregen deze kunstwerken, terecht, veel aandacht
van publiek en pers. Dat in de nabije toekomst veel zal
worden gesloopt speelde daarbij zeker een wrange rol. 
Nog steeds wonen op het terrein cliënten van het Vincent van Gogh Nog

Gebouw Donatus.



steeds wonen op het terrein cliënten van het Vincent van Gogh Instituut. In deze
instelling zijn het vroegere St. Anna (bedoeld voor de vrouwelijke patiënten) en
St. Servaas (voor de mannen) samengegaan. Op het terrein is ook de Kunst Werk
Plaats te vinden. Gevestigd in gebouw Donatus, nogal afgelegen bij de gesloten
achteringang van het Annacomplex. De Kunst Werk Plaats is een gezamenlijk
atelier voor kunstenaars en kunstenaars in spe met een psychiatrische achter-
grond. De werkplaats biedt de deelnemers een centrale plek waar op vastge-
stelde tijden gebruik gemaakt kan worden van vele faciliteiten en de begeleiding
van een artistiek coördinator, Guus van Enckevort.

Naar eigen zeggen is de Kunst Werk Plaats “bedoeld voor hen die het
vervaardigen van kunst als een essentieel onderdeel van het leven zien”. Men
dient om deze reden de werkplaats dan ook niet te verwarren met het DAC
(dagactiviteitencentrum van het Vincent van Gogh Instituut). Voor de
kunstenaars van de werkplaats is kunst een levensbehoefte. En een manier om
hun eigen plek te creëren in de samenleving.  

Dit jaar bestaat de Kunst Werk Plaats tien jaar. Na aanvankelijke problemen, zoals
met de huisvesting, lijkt met de ingebruikname van gebouw Donatus een
periode van erkenning aan te breken. Met grote regelmaat organiseert de
werkplaats eigen tentoonstellingen. Enkele kunstenaars hebben met hun werk
deelgenomen aan grote manifestaties en exposities in binnen- en buitenland,
waaronder Maastricht en Amsterdam, Aken, Köln en Münster in Duitsland en
Hasselt en Luik in België. Galerieën hebben belangstelling voor hun werk. Ten
tijde van De Waan was Donatus opengesteld voor het publiek. Met een mooie
tentoonstelling - samengesteld uit werk van de deelnemers met schilderijen,
werken op papier, beeldhouwwerken en foto’s - presenteerde de werkplaats zich
aan het publiek. Speciaal voor deze expositie waren installaties gemaakt die meer
dan waar ook op het terrein aansloten bij het thema van De Waan.

Toch bezochten van de vijfhonderd bezoekers die deze manifestatie aandeden
op een gemiddelde zondag, er maar twintig (!) het paviljoen van de Kunst Werk
Plaats. Natuurlijk viel de publiciteit die deze kunstenaarsgroep kreeg, in het niet
bij die voor de zeventien kunstenaars waar De Waan om leek te draaien.
Bovendien waren veel bezoekers na het voorgestelde traject te hebben
doorlopen hard toe aan een koffiepauze en konden ze het daarna niet meer
opbrengen nog een bezoek aan de werkplaats te brengen. En dat was meer dan
gewoon maar jammer. Ook voor de filosofie achter De Waan. Deze daagde
namelijk uit, in eigen woorden, “de gekte te beleven” en dat was nu juist wat in
deze werkplaats zo bijzonder te ervaren viel.

De kunstenaars van de werkplaats zelf echter vonden het helemaal niet erg dat
de belangstelling voor hun aandeel in de manifestatie niet overweldigend was.
Of zoals Elvera, een van de deelnemers het zei: “Het werken op zich is belangrijk,
de weg ernaar toe. Niet het uiteindelijke resultaat of de aandacht ervoor”. Eerlijk
gezegd moesten ze er niet aan denken vijfhonderd bezoekers binnen te krijgen
op een dag, dat had alleen maar ten koste kunnen gaan van het werken. Het
werk en de werkplaats zijn voor de kunstenaars van wezensbelang: “Als ik hier
heen ga voel ik me geholpen, zo temidden van gelijkgestemde mensen. Als ik
hier binnenkom en die mensen zie dan voel ik me blij, dan maak ik grapjes –
soms te veel – die mij stimuleren voor mijn werken, voor mijn leven”, aldus
Robert Schut. Op mijn verbaasde vraag of hij thuis dan geen grapjes maakt,
antwoordt hij heel ernstig: “Nee, als ik daar ben, ben ik serieus of kwaad of
neergeslagen of boos, van alles, maar niet blij”. Op mijn voorzichtiger vraag of
kunst therapie is voor hem antwoordt Schut: “Therapie is als je iets ergens uit
wilt halen, vergelijkbaar met iemand die een boot maakt, en is de boot af dan is
hij ook klaar. Dat is therapie. Maar het is geen kunst”. Guus van Enckevort valt
bij: “Kunst is altijd uiting van innerlijke gevoelens, de allereerste angsten werden

immers ook in grottekeningen opgetekend. Van hetzelfde principe wordt in de
creatieve therapie gebruik gemaakt. Creatieve therapie bestaat als zodanig pas
twintig jaar. Daarvoor speelde het alleen een rol in onderzoek, bijvoorbeeld om
zich met beeldende middelen, muziek of toneel te uiten of anderzijds iets
duidelijk te maken. Therapie is echt ‘beter maken’, helpen. De Kunst Werk Plaats
is - hoewel onderdeel van de GGZ - in de eerste plaats een collectief atelier dat
een heel belangrijke plaats inneemt in het leven van deze mensen. Het biedt ze
faciliteiten en mogelijkheden waarover anders niet beschikt zou kunnen worden.
Het biedt structuur”. Je zou het dus kunnen zien als een voorwaarde voor kunst
hier. Robert Schut: “Zonder dit heb ik niks”. Hij wordt bijgevallen door Katrien
van Pelt: “Ik zou me anders echt geen raad weten. De werkplaats is voor mij een
enorme stimulans, een bevestiging die ik af en toe nodig heb”.

De bijdrage van de Kunst Werk Plaats aan De Waan bestond uit drie onderdelen.
Een tentoonstelling van de eigen werken in de eigen werkomgeving,
een aantal installaties die met een bijdrage uit de manifestatie tot
stand waren gekomen en een kunstwerk voor een van de rotondes
in Venray. Aan het ontwerp voor de rotonde werd gezamenlijk
gewerkt. De koffiekamer van de werkplaats hing helemaal vol met
schetsen en teksten en ademde de sfeer van samenwerken. Na vele
discussies was gekozen voor een uitvoering van twee dobbelstenen,
als symbolen van het levenslot. De stenen leken van hogerhand op
de plek neergeworpen. Bij de stenen waren borden met woorden
geplaatst. Woorden die in combinatie met elkaar weer nieuwe
begrippen vormden. “Bijvoorbeeld het woord ‘macht’ kreeg een
voorvoegsel als ‘on’ of ‘over’. De dobbelsteen bepaalde zo je lot van
onmacht of overmacht. “Dat is hoe het gaat in het leven”, aldus
Vincent, met laconieke instemming van de anderen.

Na een dag te gast te zijn geweest op de Kunst Werk Plaats en na
verschillende rondgangen door de tentoonstelling en langs de
installaties viel me op dat veel van de kunstenaars hier naast het
beeldende werk een passie hebben die zo mogelijk nog groter en
belangrijker is dan het schilderen of tekenen zelf. Zo schildert Robert
Schut over sciencefiction en houdt hij zich bezig met natuurkunde.
 Voor de tentoonstelling maakte hij twee installaties. Beide bestonden
ze uit een afgezonderde ruimte. In de eerste waren olieverfschil-
derijen gehangen met in het midden een rechthoekige sokkel
waarop een beschilderd doek was bevestigd en waartussen zachte
materialen waren gestopt. Het was een stootkussen, een antistress-
kussen. Schut vroeg de bezoeker: “Voel je je gespannen?! Ben je
gestresst?! Toe dan, sla maar…op het kussen”. In de tweede ruimte
was een bed geplaatst door schilderijen omgeven en bedekt met een
laken waarop een deel van het zonnestelsel was weergegeven. Het was een
ziekenhuisbed, het bed waarin je terecht komt als je in een waan komt. Ernaast
stond een nachtkastje met een koffiekopje, een asbak, een lijstje met daarin een
gebed dat Schut eens kreeg van een psycholoog van de pastorale dienst. Vroeger
maakte de kunstenaar religieuze werken, maar nu is zijn passie de sciencefiction.
Er lagen briefjes in de la van het nachtkastje naast het bed. Op de video was
Schut zelf te zien die rondloopt op het Annaterrein en zich bewust en overdreven
‘gek’ gedraagt. Buiten tekenen en schilderen houdt Schut zich bezig met het
maken van natuurkundige berekeningen. “De scheidslijn waarop lichtdeeltjes
massa hebben en tegelijkertijd uit pure energie bestaan, daar kun je
berekeningen over maken”, aldus Schut. Zo heeft hij er een gemaakt die de holte
betreft van licht-energiebolletjes. Daarvoor zou hij graag nog eens erkenning
krijgen, maar hij weet de weg daartoe niet te gaan, heeft geen contacten in die
wereld. Maar hij zit er niet erg hard achteraan, want zo stelt hij, “ik ben nog niet
klaar voor een eventuele afwijzing, zò ben ik er van overtuigd dat het klopt wat

Schets kunstwerk rotonde.

Detail koffiekamer met schetsen.
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muziek die uit de speakers klonk, was haar eigen
dwarsfluitspel, dit loopt als een rode draad door haar leven.
Ze is er trots op, want ze heeft het zelf gespeeld, zelf
gecomponeerd en zelf op cd gezet. Boven op de zuil stond
een plant, in de aarde. Die symboliseerde voor haar de groei,
de innerlijke groei die leidt naar één gezicht. De Kunst Werk
Plaats speelde voor haar een grote rol in dit persoonlijke
proces. Van Pelt vindt dat ze er veel aan te danken heeft,
maar ze vindt het ook moeilijk. De kunstenaars suppoosten
zelf bij hun tentoonstelling en de confrontatie met de
toeschouwers was een openlijke erkenning van het feit dat
ze “met één been in de psychiatrie staat”, zoals ze zelf zegt.
Maar ze heeft geleerd vooral bij zichzelf te blijven en dat
komt op verschillende integere manieren tot uitdrukking in
haar werk. En zo kwam Van Pelt op deze tentoonstelling
terug, met één gezicht, niet bang maar fluitend.

Elvera Hibbels installatie Hemels toonde onder meer een
grote afbeelding van de kunstenares die piano speelt,
waarbij het geluid te horen is via koptelefoons. Piano spelen
komt bij Hibbel op de eerste plaats. Het is de bezigheid
waarmee ze zich het best voelt en waarbij haar emoties
loskomen. Het maakt haar sterk en energiek. Tekenen
daarentegen maakt haar rustig. Een goede combinatie. Met
de installatie die zij voor deze tentoonstelling maakte wilde
Elvera Hibbel weergeven wat ze in een psychose beleefde,
“en dat is dat ik tijdens het pianospelen voel dat er een
hogere dimensie is die met mij meespeelt, waardoor het
spelen bijna als vanzelf gaat”. Ze wilde aan de bezoeker
meegeven dat niet alles wat je beleeft in een psychose een
waan hoeft te zijn, maar dat je er ook een andere betekenis
aan kunt geven. “Omdat ik het heb meegemaakt, heb
onderzocht”, aldus de kunstenares, “kan ik die ervaring hier
doorgeven.”

Carla werkte tijdens de periode van De Waan aan een schilderij dat ontstond aan
de hand van een schets die bij het doek was gehangen. Een schets van een
landschap, de weg die je kunt bewandelen in het leven. De kunstenares vroeg
zich in het schilderij af waar je begint met een route, “de stroom of de weg die
je bewandelt in je leven kan je doen afzakken in het moeilijke, het zware. Deze
liggen in het dal, zoals tralies. Daarachter bevinden zich de bergen, je moet je
omhoog werken. En je vraagt je af of er een mogelijkheid is er overheen te
komen. En eenmaal achter de bergen beland, kan het soms moeilijk zijn om niet

ik heb berekend…”.

Vincent Engels maakte
een direct eerbetoon

aan de psychiatrie. Of beter gezegd aan de
vrouwen die op St. Anna geleefd hebben,
of zoals hij het zelf noemt “gestrand zijn”.
Hij houdt, zo zegt hij, “van mooie dingen,
van ronde en vrouwelijke vormen”.  Via zijn
werk is het mogelijk een link te leggen
tussen het werk van de kunstenaars van de
Kunst Werk Plaats en dat van de zeventien
deelnemende kunste-naars aan de
overkoepelende manifestatie. In vorm en
kleur doet Engels’ werk namelijk denken
aan dat van Peter Welz. Welz maakte zeven
hoofden die, op een rijtje gezet, ‘nee’
schudden tegen de bezoeker als deze ze te
dicht benaderde. In dezelfde kleur maakte

Engels de benen die, omgekeerd en in een groepje geplaatst, uit de grond leken
te komen. Ze hielden ‘de kop in het zand gestoken’. Bovendien was Engels’
eerbetoon aan de vrouwen van St. Anna in inhoudelijk opzicht een onbewuste
vertaalslag van het werk van Reinier Kurpershoek. Deze maakte bij de ingang van
het complex een monument van kruizen voor alle mensen die hier de afgelopen
honderd jaar gestorven zijn. Maar Engels’ werk was minder statisch en daardoor
minder pre-tentieus. Ook letterlijk verplaatsten de benen zich over het terrein. De
kunstenaar kon moeilijk een keuze maken voor een definitieve locatie waardoor
het werk een aantal keren van plek wisselde, een mooie illustratie van de
intensiteit waarmee afgelopen zomer in de werkplaats is gedacht èn gewerkt.

Katrien van Pelt maakte voor de tentoonstelling de installatie die de titel ‘de
grenzeloze teveelgezichtenvalkuilzuil’ meekreeg. De zuil stond voor te veel
aanpassingen die de kunstenares in haar leven heeft gedaan: ”Ik had teveel
gezichten, ik heb ervaren dat je grenzen moet aangeven omdat je anders in de
problemen komt. Dat heb ik weergegeven in een zuil met twaalf gezichten”. De

De benen van Anna.

Vincent Engels

Katrien van Pelt
De grenzelose teveelgezichten-

valkuilzuil.

Carla
Zonder titel.
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weer af te zakken…”. De vorderingen die zij in haar leven maakte, waren te
volgen in het schilderij. Het enorme doek was geplaatst in de ruimte waarin de
kunstenares normaliter werkt en daar was de voltooiing op indrukwekkende
wijze voor het publiek te volgen.

Theo Willems maakte een prachtige installatie waarbij zwarte hoeden leken te
zweven door een van de lokalen van de
werkplaats. Een werk waarbij het woord
stilte een nieuwe betekenis kreeg. Willems
streeft ernaar gewone voorwerpen van een
andere betekenis te voorzien door ze van
ruimte, van omgeving te doen veranderen.
“Daar kun je een hele wereld bij denken”,
zo verklaart de kunstenaar, zo rustig als zijn
werken. De zwevende hoeden leken het
licht te ontstijgen dat door de ramen naar
binnen viel, om op dit licht door diezelfde
ramen weer naar buiten te worden
gevoerd. De manifestatie De Waan gaf
mede door een financiële injectie ten
behoeve van deze installaties aan de
kunstenaars van de werkplaats weer meer
mogelijkheden zich te ontplooien. Dat liet
deze installatie goed zien. Het integere dat
het werk uitstraalde kwam deels voort uit
het chique van de hoeden en je kunt je zo
voorstellen dat het voor een kunstenaar een

enorme stimulans moet zijn eens over de benodigde materialen te kunnen
beschikken. Het doet je afvragen wat deze kunstenaars wel niet zouden kunnen
presteren met optimale middelen.

En precies dat is wat, boven alles, deze kunstenaars onderscheidde van de
andere deelnemende kunstenaars aan De Waan. Zij hebben het meegemaakt, ze
hebben het onderzocht en niet opgezocht. Dat is een wezenlijk verschil, maar
alleen als je het de tijd hebt kunnen geven om door te laten dringen. Jammer
genoeg hebben te weinig bezoekers dat ervaren in dit project. Waar
‘buitenstaanders’ zware aspecten van krankzinnigheid probeerden te
verbeelden, wilden de kunstenaars van de werkplaats het soms ook mooie ervan
benadrukken. Bovendien waren zij de enigen die het begrip ‘waan’ ter discussie
durfden te stellen. Met de manier waarop met woorden als ‘gek’ werd
omgegaan in de brochures van het projectbureau hadden de deelnemers
moeite. Ikzelf trouwens ook. Meer dan wie ook benadrukten zij in dit project dat
een waan ook positieve kanten heeft. En is een veelzijdige kijk niet een
noodzakelijk instrument voor een kunstenaar? 
Van de zeventien ‘internationale’ deelnemers had alleen Marina Abramovic een
kijk op een waan met minder naargeestige kanten. De videofilms van haar hand
deden mij denken aan het verhaal van de vogel die in zijn kooi zit en naar de
buitenwereld kijkt, maar het gevoel heeft dat juist dat het gedeelte is waarin je
opgesloten zit. Zijn ruimte in de kooi is wel kleiner, maar hoeft daarom niet
minder echte vrijheid te bevatten. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt en vanuit
welke kant. De zestien deelnemers van de Kunst Werk Plaats tonen aan dat een
waan zowel zware als neerslachtige gevoelens met zich meebrengt, maar ook
mooie, humoristische en hoopgevende. Na een dag op de werkplaats ging ik
naar huis met de vraag wie de waan heeft en wie de wijsheid. En ik hoefde me
een dag lang eens niet af te vragen wat kunst is of waar het goed voor is.

Theo Willems
Zwevenden hoeden.
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In die tijd moet Venlo al een bedrijvig plaatsje zijn
geweest. De kern ligt aan de Maas rond de Oude Markt
en Jodenstraat, op de fundamenten van een Romeinse
nederzetting. De Maas is een belangrijke verkeersader
en Venlo profiteert daar behoorlijk van. Gelegen aan de
buitenbocht van de rivier, en daardoor gezegend met
een altijd diepe haven achter het eiland De Weerd, ont-
wikkelen zich hier handelsactiviteiten. Belangrijk bijko-
mend feit is daarbij, dat de Maas juist ten zuiden van
Venlo een stuk ondieper wordt en de handelswaar van
schepen komend uit Holland hier moet worden overge-
laden op kleinere.
Bovendien ligt Venlo in het net van landwegen tussen
Vlaanderen en het Rijnland op een gunstige plaats; hier
kan de Maas met een veer worden overgestoken en dat
veer komt bij de Oude Markt aan. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het Venlose wapen vanaf de vroegste
tijden een anker vertoont.

De bloeiende handel brengt niet alleen voor de
Venlonaren geld in het laatje; ook de graaf van Gelre
doet goede zaken, want schippers en handelslieden
moeten tol betalen om met hun handelswaren te mogen
passeren, en dat levert de graaf veel geld op. De graaf
ziet het belang van Venlo voor zijn schatkist zeker in,
want rond 1275 laat hij in het dorp een ‘hof’ bouwen,
een versterkt huis, gelegen vlak bij de kerk op een hoge-
re en dus drogere (=veilige) plek. In 1991 zijn hiervan de
fundamenten teruggevonden aan de Lohofstraat. DOOR MARTIN BERGEVOET

V E N L O
KOOP
MANS
S TA D

HET BEGIN Venlo’s oorsprong ligt in

een ver en grijs verleden. De oudste vermel-

ding van de plaatsnaam Vennelon is in elk

geval van rond het jaar 995. Al vóór het jaar

1269 blijkt de graaf van Gelre een groot deel

van Venlo in bezit te hebben; in dat jaar func-

tioneert er in Venlo een door de graaf benoem-

de richter, die hem moet vertegenwoordigen

en optreedt als voorzitter van de plaatselijke

schepenbank, bestaande uit zeven personen

die rechtspreken en een aantal bestuurlijke

taken uitvoeren. Bestuurlijk maakt het dorp

Venlo deel uit van het ambt Krieckenbeck,

met als zetel van het bestuur de burcht aldaar. 

V E N L O
KOOPMANSSTAD

De Venlose haven ca. 1970.
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Dankzij de commerciële
activiteiten behoeft Venlo
in inwoneraantal niet
onder te doen voor meni-
ge Gelderse stad. Boven-
dien biedt de gunstige
financiële situatie het 

dorp de mogelijkheid  ga-
rant te staan voor de gel-
delijke verplichtingen van
de graaf, in ruil voor
invloed op de landszaken.
Dit alles voedt de aspira-
ties van Venlo om stads-
rechten te verkrijgen. In
het oudste in het Venlose
archief bewaard worden-
de archiefstuk uit 1272
noemen de Venlonaren
zich in elk geval al vast
oppidani, Latijns voor ste-
delingen. Niet geheel toe-
vallig is dit stuk een ver-
klaring over de betaling
van tol te Lith door de
inwoners van Venlo, met
een gedetailleerde opsom-
ming van goederen die
door hen worden getrans-
porteerd en verhandeld.

STAD (1343-1543)  
Eindelijk, op 1 september
1343, besluit de inmiddels
tot hertog verheven lands-
heer van Gelre  ‘van den
dorp van Venlo ene stat’ te
maken. Dat levert een
aantal belangrijke privile-
ges op. Zo krijgt de nieu-
we stad het recht van
opslag, wat inhoudt dat
schippers en handelaren
nergens op de rechter
Maasoever tussen Venlo
en Mook hun schip mogen
laden of lossen dan in
Venlo. Venlo krijgt ook het

recht om een weekmarkt
te houden, elke dinsdag
op de Oude Markt, later
op die bij het stadhuis.
Ook mag de stad drie jaar-
markten houden, die ruim
twee weken duren en han-
delaren uit alle windstre-
ken aantrekken.

Veel inwoners van Venlo
zijn rechtstreeks bij de
handel betrokken, zoals
schippers, kooplieden, ver-
voerders of zakkendra-
gers. Joden verzorgen al
vroeg de geldhandel. Ook
is in de stad een groot aan-
tal gespecialiseerde am-
bachtslieden te vinden,
zoals wevers, brouwers,
slagers, smeden, timmer-
lieden en kleermakers.
Hun producten zijn voor-
al voor Venlo en omge-
ving bestemd. Zoals in
elke stad verenigen zij
zich in gilden, waarvan
Venlo er zeker twintig
kent. Ieder gilde heeft op
zijn gebied het monopolie.
Niet alleen stelt het gilde-
bestuur eisen ten aanzien
van het aantal bedrijven,
ook de kwaliteit van het
personeel en van de pro-
ducten is onderhevig aan
strenge regels. Deze gil-
den blijven bestaan tot ze
door de Fransen in 1795
worden afgeschaft. 

Rechts: Paard met huifkar op het reglement van het

Akkermansgilde, 1595.

Beneden: Vrachtschip ‘De Maasstroom’ in de Venlose

haven, ca 1950.

Rechterpagina: 

Gezicht op Venlo vanuit het noorden, ca. 1840.

Gezicht op de Havenkade met kraan en fabriek van

Bontamps, ca 1935.
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Buiten de stadsmuren, in de Bantuin, wonen de buitelin-
gen, die als veeboeren en akkerlieden in hun bestaan
voorzien. Ook zij hebben zich verenigd, en wel in het
Akkermansgilde. Zij beschikken over karren met paar-
den, waarmee ze in de stad mest ophalen om daarmee
hun schrale gronden te verrijken. Vanwege het bezit van
deze transportmiddelen verrichten de akkerlieden ook
regelmatig transportwerk voor de stad, iets wat hen later
goed van pas zal komen.

Een handelsstad als Venlo kan het zich niet permitteren
géén lid te zijn van de (Duitse) Hanze, het machtige ver-
bond van steden met een handelsgebied dat zich uit-
strekt over een groot gedeelte van Europa. Zeker vanaf
1487 speelt Venlo als lid een rol in deze voorloper van de
Europese Unie. Niet alleen betaalt de stad een behoorlijk
hoge contributie, ook bezoeken Venlonaren regelmatig
de Hanzedagen die meestal in Lübeck worden gehou-
den. De laatste daarvan is in 1669 en Venlo is dan nog
steeds lid. Binnen het Hanzeverbond behartigt Venlo ook
de belangen van Geldern, Wachtendonck, Erkelenz en
Straelen.

VERVAL (1543-1865)

Venlo gaat de Maas-schippers ook verplichten hun goe-
deren in Venlo te koop aan te bieden, op grond van een
vermeend stapelrecht. Steden als Luik en Maastricht die
rechtstreeks met Holland handel willen drijven, storen
zich daar behoorlijk aan. Nadat Venlo in 1543 bij het rijk
van Karel V is ingelijfd zien zij hun kans schoon en stap-
pen naar de rechter. Venlo wringt zich in allerlei bochten,
maar kan het bezit van het stapelrecht niet aantonen.
Daarmee is het hek van de dam: de ene na de andere stad
laat zijn schippers Venlo passeren en in de haven wordt
het ineens een stuk rustiger.

Dit is een voorbode van slechte tijden. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt het economisch
leven in Venlo vaak ernstig ontregeld. Niet alleen onder-
gaat de stad zes belegeringen, maar de rivierblokkades
in de jaren 1625-1629 en 1635-1636 zijn ronduit rampza-

lig. De handel op de Maas komt volledig stil te liggen. In
1635 wordt begonnen met de aanleg van de Fossa
Eugeniana, een kanaal dat de Rijn met de Maas bij Venlo
en vandaar met de Schelde moet verbinden en zodoende
de handel van de opstandige Republiek kan verzwak-
ken. Venlo zal daarvan in belangrijke mate kunnen pro-
fiteren, maar de Spanjaarden moeten in 1629 het werk
wegens geldgebrek stopzetten.

Na de Vrede van Münster in 1648 breekt een periode van
economische voorspoed aan, maar de Spaanse Successie-
oorlog (1701-1713) gooit roet in het eten. Het Gelderse
Overkwartier wordt verdeeld tussen de Republiek,
Pruisen en Oostenrijk. Venlo komt als  ‘eilandje’ in het
bezit van de Republiek, het omringende gebied wordt
Pruisisch. Overal langs de Maas verrijzen tolkantoren.
Dit is funest voor de rivierhandel. Kooplieden kiezen nu
een weg over land of via de Rijn. Toch neemt in 1773
Christoffel Receveur de manufacturenhandel van zijn
oom Petrus van Ulft over; dit bedrijf zal tot ca. 1965 blij-
ven bestaan in het hoekpand Markt/Vleesstraat (nu
Lotus) en na 1945 aan de Steenstraat. Ondanks dat eind
achttiende eeuw nog sprake is van de  ‘allerbequaemste
(haven) aan den gehelen Maesstroem van Luyck tot
Dordrecht’ schrompelt de Venlose handel ineen en ook
de uitvoer van Venlose landbouw- en nijverheidspro-
ducten stagneert. In economisch opzicht slaapt Venlo
noodgedwongen in en de stad is nog maar een schim
van het drukke handelscentrum uit de late
Middeleeuwen.

Het Franse bewind, dat van 1794 tot 1814 het bestuur
over het ingelijfde Limburg overneemt, schaft de
Maastollen af. Napoleon blaast ook de plannen voor de
aanleg van een Rijn-Maas-Scheldeverbinding nieuw
leven in (het Grand Canal du Nord), met eveneens Venlo
als knooppunt. De zich herstellende stedelijke economie
zal er zeer mee gebaat zijn, maar als in 1810 het
Koninkrijk Holland bij Frankrijk wordt ingelijfd is het
kanaal niet meer nodig en worden de gravers naar huis
gestuurd. Het economisch herstel zet ook na het vertrek
van de Fransen door, tot in 1828 de Zuid-Willemsvaart
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wordt geopend. Dit kanaal verbindt Maastricht met ‘s-
Hertogenbosch en is daardoor een kortere waterweg
naar Holland dan de Maas. Voor de Maashandel, en dus
voor Venlo, is dit een zware klap. Ook de Belgische
Omwenteling van 1830 brengt weinig goeds. Heel
Limburg heeft zich bij België aangesloten; alleen
Maastricht blijft Hollands en blokkeert drie jaar lang de
scheepvaart op de Maas. In de Venlose haven loopt vrij-
wel geen schip meer binnen. Het enige lichtpuntje in
deze treurige situatie is de oprichting van een Venlose
Kamer van Koophandel in 1830, maar ook nadat
Limburg in 1839 weer bij Nederland is gekomen houdt
de economische malaise vooralsnog aan. 
Van enige verbetering is pas sprake vanaf 1845. Dat heeft
te maken met de algemene opleving van de economie in
binnen- en buitenland. Bovendien krijgt Venlo in die tijd
betere verbindingswegen: in 1837 de weg naar
Roermond, in 1849 die van Nijmegen via Venlo naar
Maastricht en zeven jaar later die van Venlo naar
Herungen. Toch heeft Venlo geen reden tot juichen. De
Maashandel stagneert door de slechte bevaarbaarheid
van de rivier, binnen de knellende stadsmuren is geen
plaats voor grotere moderne fabrieken en in het schoots-
veld van de vesting mogen deze ook niet gebouwd wor-
den.

OPBLOEI (1865-1940)

In 1865 krijgt Venlo de lang verbeide aansluiting op het
spoorwegnet (de lijn Venlo-Maastricht), een jaar later de
lijnen Venlo-Eindhoven-Vlissingen en Venlo-Viersen-
Gladbach, het jaar daarop de lijn Venlo-Kempen en in
1874 de lijn Venlo-Wesel door de Cöln-Mindener
Eisenbahngesellschaft. In enkele jaren is Venlo een
belangrijk spoorwegknooppunt geworden. Maar pas als
in 1867 de vestingstatus wordt opgeheven kan Venlo
zich openstellen voor de moderne tijd.

Venlo kent van oudsher een uitgebreide nijverheid, maar
deze omvat uitsluitend kleine bedrijven, bemand door
weinig personeel, amper gemechaniseerd en werkend
voor de lokale markt. Eigenlijk werkt alleen de fabriek

van Bontamps (in 1779 begonnen als drukkerij, later ook
fabricage van zegellak, pennen en ouwel en vanaf 1891
enveloppen) tussen de Havenkade en de Maasstraat,
met flink wat personeel voor een groter afzetgebied. Uit
met name deze laatste bedrijfsactiviteit zullen in de twin-
tigste eeuw nagenoeg alle Venlose enveloppenfabrieken
voortkomen (Enfa, Holland, Koverto, Rekafa). Een ande-
re firma van belang is de drukkerij van Uyttenbroeck, die
in 1840 begint met de uitgave van het Markt- en
Aankondigingsblad, in 1863 voortgezet in het Venloosch
Weekblad. Daarnaast begint boekhandel Van der Sloot in
1869 met de uitgave van een concurrent: de Venloosche
Courant. In 1908 gaan beide weekbladen samen in de
Nieuwe Venlosche Courant. 

In plaats van de oude wisselbanken ontstaan krediet-
banken, die jonge ondernemers het kapitaal verschaffen
voor hun industriële bedrijven. Sprekende voorbeelden
zijn de Venloosche Handelsbank (1884) en de Bank van
Haffmans en Steegh (1897). In 1883 wordt het oude kas-
sierskantoor van de fa. Berger omgezet in een Bank- en
Handelsvereeniging. In het jaar daarvoor gaat echter het
kassierskantoor van de Venlose gebroeders Wolters fail-
liet, waardoor een aantal opkomende industriële bedrij-
ven, instellingen van weldadigheid en kleine particulie-
re spaarders in grote problemen geraken. Met het doel
juist de  ‘kleine burgers’ een vertrouwde mogelijkheid
tot sparen te bieden, wordt in 1906 de Gemeente
Spaarbank opgericht.

Op de geconstateerde slechte bevaarbaarheid van de
Maas wordt ingespeeld door in 1904 een nieuwe aanleg-
plaats in te richten, zodat bij elke waterstand schepen
kunnen worden gelost en geladen. Door de
Maaskanalisatie, die na de Eerste Wereldoorlog op gang
komt, wordt de rivier als scheepvaartroute weer meer
gebruikt, omdat nu ook schepen tot 2000 ton de stad
kunnen bereiken. Als afsluiting van de kanalisatie van
het traject Maasbracht-Grave wordt in 1930 een nieuwe
haven door prins Hendrik geopend. Deze haven heeft
een aansluiting op het spoorwegnet en wordt enige tijd
later uitgebreid met een grote verrijdbare kraan. 

Boterkleurselfabriek van L. van der Grinten aan de

Hogeweg, ca. 1930.

Rechterpagina: 

Pope-complex Mercatorstraat-hoek Deken van Oppen-

singel, ca 1950.

Industriële productie bij Pope, ca 1910.

Duitse kooptoeristen op de Markt voor het stadhuis,

1962.

BUUN 157

Activiteiten samenhangend met de Maas zijn natuurlijk
die van de Berger- en Janssen-boten. P.J. Berger vestigt al
rond het midden van de negentiende eeuw een handel in
goederen in Venlo. In 1842 begint hij met een lijndienst
op Rotterdam, zeven jaar later ook op Maastricht, met
zeil- en raderboten. In 1919 worden de boten afgestoten
naar de fa. Janssen. H. Janssen, afkomstig uit Lith aan de
Maas, is in 1898 begonnen met een lijndienst van Venlo
op Rotterdam en een op Amsterdam. Na de overname
van de Bergerboten komen er ook lijndiensten op het
zuiden van de provincie. Op een bepaald moment heeft
Janssenboten 74 schepen in de vaart! In 1927 wordt
begonnen met een autodienst naar de Mijnstreek
(Janssenauto’s); in 1934 telt men al 42 vrachtauto’s.

De eerste industriële bedrijven verrijzen aan de noord-
zijde van de stad. Nog tijdens de vestingperiode (1863)
wordt de gasfabriek gebouwd op wat nu het Mgr.
Nolensplein is. In 1889 vestigt Frederic Robert Pope de
eerste Nederlandse gloeilampenfabriek aan de
Mercatorstraat, die al in haar eerste bestaansjaar werk

biedt aan honderd mensen. Pope is daarmee de eerste
grootindustrie in Venlo en blijft dat tot na de Tweede
Wereldoorlog. In de jaren dertig wordt een nieuwe tak
van activiteiten opgezet: het trekken van draad, waaraan
in Nederland als gevolg van de zich razendsnel ontwik-
kelende radio-industrie enorme behoefte is. In diezelfde
tijd wordt de productie van lampen afgebouwd. In 1935
wordt Pope de eerste volledige dochteronderneming van
Philips. Concurrent Constantia Electric Works wordt in
1892 opgericht, maar vestigt zich aan de westelijke oever
van de Maas in Blerick. Daar in de buurt vestigen de
Spoorwegen in 1889 een reparatiewerkplaats, waar zo’n
150 mensen werk vinden.

Frans van der Grinten, die in de jaren zeventig van de
negentiende eeuw in zijn apotheek aan de Steenstraat is
begonnen met de productie van boterkleursel, verplaatst
zijn bedrijf in 1902 naar de Hogeweg, net achter het
Wilhelminapark. In 1920 begint zijn zoon Louis daar met
de productie van blauwdrukpapier, vanaf 1927 met wit-
drukpapier. Daarin ontbreekt de kleurstofcomponent,
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het is dus  ‘ohne Compo-
nent’ of o.c. en daaruit
komt de firmanaam Océ
voort. Eveneens aan de
noordzijde van de stad
(aan de Straelseweg) ves-
tigt zich in 1898 de Tegelse
fietsenfabrikant Jac. Frans-
sen. Met zijn twee zoons
neemt hij daar de fabrica-
ge van  ‘Valuas’- en  ‘Cy-
rus’-fietsen ter hand. Niet
ver daarvandaan, aan het
begin van de Hogeweg,
vestigt zich een gasgloei-
kousjesfabriek Aurora (nu
Venlonazaal). 

Gerard Linssen begint in
1893 aan de Kaldenker-
kerweg een fabriek voor
gepolychromeerde gipsen
beelden (later J. Heintges),
een jaar later gevolgd
door Van der Werf en Co
(later Nettesheim) aan de
Burgemeester Van Rijn-
singel. Rond de eeuwwis-
seling houden ook de ate-
liers van A. van Erp
(Heutzstraat), die van H.
Breuers (Straelseweg), A.
Gödden (St. Joseph, aan
de Emmastraat) en Perree
(De Eendracht, aan de
Straelseweg) zich bezig
met de fabricage van gip-
sen beelden.

Een geheel eigen plaats in
het industriële scala
neemt de Nedinsco in.
Deze fabriek wordt in
1920 gesticht in een leeg-
staande chocoladefabriek
aan de Molensingel en is
een dochteronderneming
van Carl Zeiss uit Jena.
Het bedrijf produceert
optische instrumenten,
voornamelijk voor militai-
re doeleinden, en omzeilt
op deze manier de bepa-
lingen van het Verdrag
van Versailles, dat Duits-
land heeft verboden op

zijn grondgebied een oor-
logsindustrie op te bou-
wen. Vanaf 1923 wordt in
een aantal fasen begonnen
met de bouw van de hui-
dige fabriek, in 1931 be-
kroond met de toren. 

De periode na 1850 is voor
de landbouw over het
algemeen gunstig te noe-
men. De prijzen stijgen,
mede onder invloed van
de toenemende vraag in
het buitenland, voorna-
melijk het industriële
Engeland en het snel eco-
nomische betekenis win-
nende Ruhrgebied, waar-
van vooral Venlo en om-
streken profiteren. Rond
1840 verschijnen dan ook
de eerste Venlose tuinders
met hun producten op de
Duitse markten. Vanaf
1865 begint de concurren-
tie van Amerika voelbaar
te worden. De boeren in
deze streken reageren
daarop door grote hoe-
veelheden buitenlandse
meststoffen te gaan ge-
bruiken en te beginnen
met mechanisatie. In de
jaren zeventig van de
negentiende eeuw breekt
een landbouwcrisis uit,
die tot het einde van de
eeuw zal duren. De land-
bouwers in en om Venlo
spelen daarop in door om
te schakelen van akker-
bouw (met name tarwe)
naar tuinbouw. Door ont-
ginning van heidegrond,
de ingebruikname van
laaggelegen beemdgron-
den rond Venlo en het
gebruik van kunstmest
wordt het areaal tuin-
bouwgrond aanzienlijk
vergroot. 

Het Duitse achterland
gaat een steeds belangrij-
ker afzetgebied vormen.

Mede daardoor gaan
agrariërs zich organiseren.
In 1883 opent het Tuin- en
Landbouwcasino in Venlo
zijn deuren. Het doel van
dit Casino is het gemeen-
schappelijk en dus zo
goedkoop mogelijk inko-
pen van zaad- en poot-
goed en allerhande beno-
digdheden en het even-
eens gezamenlijk exporte-
ren en afzetten van pro-
ducten. In 1922 fuseert het
Casino met de  ‘boeren-
bond’ tot Limburgse
Land- en Tuinbouwbond.
Het Casino is ook een
bron van innovatie: de
leden krijgen er voorlich-
ting en kunnen cursussen
volgen over allerhande
nieuwigheden. Ook wor-
den proeven genomen
met nieuwe teelttechnie-
ken. 
Daardoor verrijzen vanaf
ca. 1908 om Venlo de eer-
ste grote kassen en weldra
is de regio Venlo na het
Westland het grootste
aaneengesloten kassenge-
bied in Nederland, en dat
zal zo blijven tot ver in de
twintigste eeuw. Eveneens
in 1908 opent ook de eer-
ste veiling (V.V.V.) haar
deuren aan de Rodestraat
/ Sloterbeekstraat. Zeven
jaar later ontstaat een
tweede veiling (C.V.V.)
aan de Reedestraat /
Havenstraat. De veilingen
bloeien en groeien en
betrekken in 1930 beide
een nieuw ge-bouwen-
complex op de oude
plaats.

Brengen de treinen eind
negentiende eeuw veel
reizigers naar Venlo,
vanaf het station moeten
die ook verder kunnen.
Daarvoor zorgen de heren
Jonkergouw en Keuller
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middels een paardentram naar Tegelen en Steyl (1888).
Het paard wordt in 1910 vervangen door een motortram
en die moet in 1923 plaatsmaken voor een autobus. In
1912 wordt een stoomtramverbinding naar Maasbree en
Helden geopend (in 1932 overgestapt op een autobus) en
een jaar later tot het eind van de Tweede Wereldoorlog
een stoomtramlijn naar Gennep en Nijmegen, als ver-
vanger van de postwagendienst (deze lijn kende vanaf
1934 dieseltractie). 

In het kielzog van de tuinders gaat het ook de transport-
branche voor de wind. De akkerlieden hebben van ouds-
her al een rol in het stedelijk transportwezen gespeeld.
Nu komt hen die ervaring goed van pas. Onder de eerste
‘uitvaarders’ die op Duitsland rijden, moeten de Gebrs.
Van Wylick vermeld worden. J.P. Janssen, van huis uit
bakker, heeft al eind negentiende eeuw een nieuw
beroep gevonden in het vervoer van goederen met paard
en wagen. Begin twintigste eeuw verplaatst hij zijn
bedrijf naar de Sloterbeekstraat en begint daar met
vrachtauto’s. Ook kroegbaas Frans Maas vervoert eind
negentiende eeuw goederen, vooral met honden- en
paardenkarren. Hij wordt de vaste expediteur van het in
1883 opgerichte Tuin- en Landbouwcasino en later van
de veiling. Ook hij verplaatst zijn bedrijf naar de
Sloterbeekstraat (1923) en is kort daarvoor overgestapt
op motortractie. In de tijd tussen de twee wereldoorlo-
gen is Frans Maas een van de belangrijkste Nederlandse
vervoerders van groente en fruit.

OORLOG EN WEDEROPBOUW (1945-1965)

De Tweede Wereldoorlog heeft voor Venlo grote gevol-
gen. Al meteen aan het begin (op 1 oktober 1940) wordt
de afdeling Blerick van de gemeente Maasbree, met de
dorpen Blerick, Hout-Blerick en Boekend, bij de gemeen-
te Venlo gevoegd. Dan verlopen enkele jaren min of meer
rustig. Tot de geallieerden tussen 13 oktober en 19
november 1944 in dertien bombardementen proberen de
Maasbruggen buiten gebruik te stellen. Dit lukt slechts
gedeeltelijk en de Duitsers blazen ze uiteindelijk zelf op.
De Engelsen veroveren op 3 december 1944 Blerick en

bestoken daarna de stad onophoudelijk met granaten,
wat door de Duitsers vanuit Venlo wordt beantwoord.
Kwalijk gevolg van dit alles is dat Venlo en Blerick voor
een groot deel worden herschapen in rokende puinho-
pen waarin honderden mensen het leven laten.
Bovendien wordt de bevolking ook nog eens geëva-
cueerd naar het zuidwesten (Blerick) en noorden (Venlo),
wat de bezetter in Venlo de gelegenheid geeft naar har-
telust te plunderen. Met de bedrijven is dat al gebeurd: al
het materieel en voorraden zijn  ‘in die Heimat abgesch-
leppt’.

Na de bevrijding van Venlo op 1 maart 1945 worden
beide stadsdelen met een ongekende energie herbouwd
en verbonden met moderne bruggen, eerst voor het weg-
verkeer (1957), zeven jaar later ook voor de trein. Aan
weerszijden van de Maas verrijzen niet alleen nieuwe
woonwijken, ook worden moderne industrieterreinen
aangelegd, zoals De Veegtes en Genooi in Venlo en Groot
Boller in Blerick. Hier vestigen zich allerhande nieuwe
industrieën terwijl ook bedrijven uit de stad en de woon-
wijken hierheen worden verplaatst. 

Pope verhuist in de jaren vijftig en zestig naar Groot
Boller. Het bedrijf groeit daar uit tot een van de grootste
producenten ter wereld voor koperdraad van minder
dan een millimeter dik. Op dit industrieterrein vestigt
zich ook GEHO. Dit bedrijf levert pompen aan de zware
industrie over de hele wereld, zowel voor het vervoer
van vloeibare als van vaste stoffen. De NDI
(Nederlandse Draadindustrie) start met de productie
van  ‘low carbon-draden’ en vooral spanstaal, waarin het
marktleider is. Vostermans, begonnen in 1952 in een
schuurtje achter het ouderlijk huis, vestigt zich eveneens
op Groot Boller met een metaalgieterij, een modelmake-
rij en de productie van ventilatoren onder de naam
Multifan. Coen Verberkt, medewerker van de Venlose
fietsenfabriek van Franssen, begint in 1945 voor zichzelf
in Blerick, eerst met het lakken van fietsen, later met de
productie ervan, onder de naam Cové. In 1988 zal hij
zich op Groot Boller vestigen, waar hij fietsen produceert
onder de merknaam RIH, die hij in 1970 heeft gekocht.
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Op industrieterrein De Veegtes vestigt zich onder ande-
re Venlo Sanitair, dat een kwart van de Nederlandse
markt van kranen voorziet. Ook Kusters Apparaten-
fabriek en de drukkerijen Van Spijk en Van Grinsven vin-
den hier hun onderkomen.

Océ-Van der Grinten wordt na de oorlog met kapitaal
van haar Amerikaanse dochteronderneming volgens de
nieuwste inzichten opgezet. In 1956 worden de afdelin-
gen research, productie en verkoop gescheiden en een
jaar later de productie van repro-chemicaliën in een
apart bedrijf ondergebracht (Andeno, nu onderdeel van
DSM). Eind jaren vijftig begint een sterke buitenlandse
expansie, het eerst in Duitsland, en volgt de introductie
van het aandeel Océ op de Amsterdamse beurs. In de
jaren zestig en zeventig wordt het bedrijf geleidelijk aan
verplaatst naar de Urbanusweg in Genooi, waar dan al
enveloppenfabriek Swamy-Koverto en breifabriek Wilco
zijn gevestigd.

Speelt de haven in de eerste jaren na de oorlog nog een
rol als aanvoer- en verdeelpunt van materialen voor de
wederopbouw, allengs neemt haar belang af, evenals dat
van de Maas als handelsweg. De laatste kranen verdwij-
nen in de jaren zestig en de haven verliest haar binding
met de nieuwe industrieterreinen.

Ook de agrarische sector in Venlo heeft zwaar te lijden
onder de oorlog. Bijna alle kassen zijn vernield, het vee is
geslacht of gevorderd, zaai- en pootgoed opgegeten of
verrot. De agrariërs hebben met enorme inzet en met
hulp van de Proeftuin Venlo hun sector echter weer
opgebouwd. De twee veilingen fuseren kort na de oor-
log, maar de  ‘boeren’ en  ‘gerdeneers’ blijken toch niet
samen te kunnen gaan: in 1958 scheiden zich hun wegen
weer (VGV aan de Hagerhofweg en CVV aan de
Havenstraat en vanaf 1965 in Grubbenvorst).

Na de oorlog is de opmars van het Venlose transportwe-
zen niet meer te stuiten; voor de miljoenen inwoners van
het Duitse achterland moeten er immers levensmiddelen
worden aangevoerd. Vooral als in 1947 het Marshallplan

gaat draaien, is de goederenstroom naar Duitsland niet
meer te stuiten. Tientallen transportbedrijven schieten in
Venlo wortel, profiterend van de schakelfunctie van
Venlo tussen Amsterdam/Rotterdam en Antwerpen
enerzijds en het West-Europese achterland anderzijds. In
de jaren vijftig is ongeveer eenvijfde deel van de Venlose
bevolking (in)direct afhankelijk van het transport- en
expeditiebedrijf.

Eind jaren vijftig komt een  ‘vreedzame Duitse invasie’
op gang: gelokt door aanzienlijke prijsverschillen laten
Duitse huisvrouwen zich met busladingen tegelijk in
Venlo afzetten om hun slag te slaan, als zij al niet met
hun man per auto meekomen. De  ‘Butterfahrten’ krijgen
een naam tot in Westfalen en op Duitse feestdagen ver-
stoppen de kooplustige oosterburen het verkeer in Venlo
volledig. De zaterdagse weekmarkt wordt steeds meer
afgestemd op het  ‘Deutsche Wirtschaftswunder’.
Handige kooplui spelen op het Duitse koopfenomeen in,
zoals Die Zwei Brüder von Venlo (Snetselaar), De Mop
(Snijders) en Ludwig (Wolter) en de hele middenstand
vaart wel bij de Duitse kopers, die hier voor miljoenen
marken besteden. Rond 1960 heeft Venlo op winkelge-
bied een verzorgingscapaciteit van een stad met ca.
200.000 inwoners en de komst van de oosterburen heeft
het aanzien van Venlo drastisch gewijzigd. 

HIGHTECH EN SCHAALVERGROTING (1965-) 

De échte groei van het transportwezen komt met de vol-
tooiing van de E3 (later E34 en A67 geheten) in oktober
1970, waarmee de rechtstreekse verbinding van Venlo
via Eindhoven met het Botlekgebied tot stand komt als
onderdeel van de verbinding Stockholm-Lissabon.
Tussen 1965 en 1980 neemt het aantal transportbedrijven
weliswaar behoorlijk af, de capaciteit van de overgeble-
ven transporteurs neemt gigantisch toe. Gaan in 1964 in
totaal 206.000 vrachtauto’s de drie grensovergangen bij
Venlo over, twintig jaar later zijn het er meer dan een mil-
joen, waarmee de stad een derde deel van het
Nederlandse transport van en naar Duitsland voor zijn
rekening neemt. Venlo wordt met recht de  ‘Poort van

Meubelwagen van expeditiebedrijf J.P. Janssen, ca.

1920.

Autobus van de NV Maasbuurtspoorweg op het traject

Venlo-Tegelen-Steyl, ca. 1925.
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Europa’ en de vervoerssector behoort nu tot de belang-
rijkste aanbieders van logistieke dienstverlening in
Europa.

Een verdere versterking van de logistieke functie van
Venlo wordt mogelijk door de aanleg van de A73, die
Venlo met het noorden van het land verbindt en over
enkele jaren ook met Maastricht. De in dit traject opge-
nomen Zuiderbrug, gelegen tussen Venlo en Tegelen,
wordt in 1994 geopend. Op het snijpunt van deze weg
met de E34 (A67) worden twee grootschalige vestigings-
projecten gerealiseerd: Venlo Trade Port en Trade Port
West. Venlo Trade Port, net ten noorden van Groot Boller,
omvat 35 ha., bestemd voor ondernemingen op het
gebied van logistieke dienstverlening en is in 1991 geo-
pend. Een van de grootste bedrijven daar is ECT met 7
ha. waarop vijftigduizend containers per jaar worden
overgeslagen, aan- en afgevoerd met shuttletreinen van-
uit Rotterdam. Trade Port West is een 200 ha. groot hoog-
waardig bedrijvenpark van Europese allure, geopend in
1994. Ten noorden van de E34/A67 zijn hier 75 ha.
bestemd voor distributiebedrijven; ten zuiden van de
snelweg is 40 ha. gereserveerd voor allerhande industrie,
35 voor ecopark en de rest van Trade Port West is
bestemd voor landschaps- en groenvoorzieningen.
Buiten een aantal Japanse bedrijven dat zich hier heeft
gevestigd, weet de gemeente Venlo ook het Amerikaanse
Viking Direct binnen te halen. Dit postorderbedrijf voor
kantoorartikelen opent in 1995 hier een distributie- en
callcentrum van waaruit heel West-Europa bediend

wordt. Goed twee jaar later is het aantal personeelsleden
van 35 gegroeid naar 350, waarvan het merendeel werkt
in het callcenter. Vijf jaar na de opening, na een fusie met
Office Depot, zijn het er al 650 en in 2004 moeten dat er
bijna 1100 zijn.

In de aan- en afvoer van goederen speelt de Maas voor
Venlo op dit moment geen rol van betekenis meer. Tot in
de jaren zeventig worden vooral steenkolen uit Zuid-
Limburg vervoerd naar industriegebieden elders in het
land, tegenwoordig vooral zand en grind, maar dat ver-
keer gaat aan Venlo voorbij. In 1972 doen nog 500 sche-
pen de haven aan, in 1982 zijn het er nog maar 360. Die
meren dan niet meer af op de eeuwenoude plek, maar in
de in 1980 geopende haven/loswal op Groot Boller. In
deze situatie zal in de toekomst verandering kunnen
komen, als op de grens van Groot Boller en Venlo Trade
Port een zg. badgeterminal kan worden gerealiseerd
waar containerschepen kunnen worden geladen en
gelost.

Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor het
spoorwegverkeer. Nu al passeert ruim de helft van het
Nederlands-Duitse goederenverkeer-per-spoor de grens
bij Venlo. Dat levert een overweldigende druk op op het
rangeerterrein bij het Venlose station, vooral met betrek-
king tot het rangeren van wagons met gevaarlijke lading.
Vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt is de situatie daar
onhoudbaar, en plannen voor verplaatsing van het ran-
geerterrein naar Venlo Trade Port zijn onlangs in een
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stroomversnelling geko-
men. 

Het areaal aan tuinbouw-
grond, met name voor
glastuinbouw, neemt na
1965 gestaag af. Bijna de
hele  ‘glazen stad’ ten oos-
ten van Venlo wordt opge-
offerd aan woningbouw.
Toch stijgt de productie,
vooral als gevolg van de
intrede van computers
voor klimaatbeheersing
en teeltmonitoring. Daar-
om ook stijgen de omzet-
ten van de twee veilingen
enorm. Zo wordt de CVV
in Grubbenvorst in 1970

de eerste Nederlandse
veiling met een omzet van
meer dan 100 miljoen gul-
den. Deze veiling is in
1962 ook begonnen met
het veilen van bloemen.
Dertien jaar later wordt
hierin al een omzet van 40
miljoen gulden behaald
en is een nieuwe hal daar-
voor nodig. Ook in het
veilingwezen slaat de
schaalvergroting toe: per 1
januari 1990 fuseren de
CVV en de VGV tot
Veiling ZON. De regio
Venlo vormt nu met een
gezamenlijk areaal van
12.000 ha. en een omzet
van 1,5 miljard gulden
aan groenten, champig-
nons, fruit en sierteeltge-
wassen het hart van het
tweede tuinbouwgebied
van Nederland. Veiling
ZON is qua omzet de
derde van Nederland en ’s
werelds grootste gemeng-
de veiling. Ze fungeert als
belangrijke katalysator
van specialisering, inno-
vatie en marktgerichte
productie in de agribusi-
ness. En de schaalvergro-
ting is nog niet uitge-
werkt… Niet alleen voor-
ziet de Veiling ZON nog
verdergaande samenwer-
king, zelfs internationaal,
ook wordt juist ten zuid-
westen van Trade Port
West de ontwikkeling van
het tuinbouwgebied Si-
berië voorbereid.
Daarheen kunnen niet
alleen Venlose tuinders
hun bedrijf verplaatsen,
maar ook collega’s uit het
Westland, die daar voor
de oprukkende verstede-
lijking moeten wijken.

In de loop van de jaren
zeventig en tachtig spreidt
Océ-Van der Grinten zijn
vleugels uit over de hele

wereld en notering van
het aandeel op de beurzen
van Düsseldorf en Frank-
furt blijft niet uit. Meer
dan tachtig landen hebben
al kennis gemaakt met
Océ-producten, maar het
hart van het bedrijf klopt
nog steeds in Venlo. Océ
biedt dan ook (in)direct
een boterham aan bijna de
helft van de Venlose inge-
zetenen. Vandaar dan ook
het gezegde:  ‘Als Océ ver-
kouden is, hoest Venlo…’.
Pope vertoont juist een
tegengestelde ontwikke-
ling. Het bedrijf telt in
1974 nog 1350 werkne-
mers; rond 1990 zijn het er
nog maar ruim achthon-
derd die meer dan vier-
duizend verschillende
producten maken. Die zijn
te verdelen in twee hoofd-
groepen: kabels en dra-
den. De eerste groep con-
centreert zich op de pro-
ductie van draden voor
energie- en signaalgelei-
ding en vertinde aansluit-
draden voor passieve
componenten. Hierin is
Pope op dat moment een
van de belangrijkste
Europese producenten.
Het tweede gebied betreft
de productie van netsnoe-
ren, datacommunicatie-,
telefonie- en hittebesten-
dige kabels. In de jaren
negentig wordt met de
productie van glasvezel-
kabel getracht een herstel
te creëren, maar de markt
kent een overcapaciteit. In
april 1995 wordt Pope
door Philips verkocht aan
het Amerikaanse kabelbe-
drijf Belden. Ruim een jaar
later zijn er nog geen 500
mensen meer in dienst en
de teruggang gaat nog
steeds door….

Gezicht op de Havenkade, 2001.

Veiling ZON op de grens van

Grubbenvorst en Venlo, 2000.
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Internationalisering en schaalvergroting bepalen heden
ten dage de strategie van het economisch gebeuren. De
open markt van Europa speelt een sleutelrol in het werel-
domspannend proces van productie en afzet. Het inter-
nationale bedrijfsleven zoekt daarom vestigingsplaatsen
die op grond van geografische en facilitaire kwaliteiten
geschikt zijn. De regio Venlo blijkt aan die voorwaarden
te (kunnen) voldoen, met als belangrijkste zwaartepun-
ten van economische ontwikkeling de sectoren transport
en logistiek, industrie, agribusiness en dienstverlening.

BLERICK TOT 1940

Blerick is tot ver in de negentiende eeuw vooral een
agrarisch dorp. Hout-Blerick en Boekend zijn dat heden
ten dage nog steeds. De inwoners bewerken het land,
voornamelijk als pachter (van soms enorme boerderijen),
keuterboeren en landarbeiders. Ook zij verenigen zich:
in 1875 wordt een landbouwcoöperatie opgericht, in
1904 de afdeling Blerick van de LLTB. De eerst bekende
Blerickse industrie is een ijzergieterij die in 1843 wordt
opgericht door Van Boom en Joiris aan het Gieterijweg-
getje. Belangrijker voor de werkgelegenheid is de oprich-
ting van ijzergieterij Hillen in 1877 aan de Hoogstraat. Bij
de start werken er vierentwintig mensen, zeven jaar later
al bijna honderd. Uit de nalatenschap van Hillen komt
de pompenfabriek GEHO voort, die zich in 1921 aan de
Nieuwborgstraat vestigt. Gloeilampenfabriek Constan-
tia (gesticht in 1892 aan de Kazernestraat) hebben we al
genoemd; zij wordt in 1904 overgenomen door Philips
dat de productie stopzet. Voor 1900 bestaan er in Blerick
al enkele steenovens, vooral in de buurt van de
Tangkoelen. In 1897 beginnen de gebroeders Teeuwen
uit Tegelen met een grote steenfabriek; deze zal in de
Tweede wereldoorlog worden verwoest en in de jaren
zestig worden op die plek de Molenbossenflats
gebouwd. 
Ook kent Blerick nog een verffabriek (Niebling &Vossen
aan de Nieuwborgstraat), een buizenfabriek (in 1937
gesticht aan de Pepijnstraat) en de Limburgse
Draadwaren Fabriek (gesticht in 1925, later NDI gehe-
ten). 

Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van Blerick is de
opening van de spoorlijn Venlo-Eindhoven in 1865 en
die van Venlo naar Nijmegen in 1883. In 1869 krijgt
Blerick een eigen spoorwegstation met een laad- en los-
plaats waar het een drukte van jewelste is. En de opening
van een wagenwerkplaats in 1889 betekent een enorme
uitbreiding van de werkgelegenheid. Ook kent Blerick
bij de Helling een aanlegplaats voor schepen, waarbij
ook een scheepswerf wordt gevestigd. Een belangrijke
impuls voor de Blerickse economie vormt de vestiging
van de Frederik Hendrikkazerne tussen 1911 en 1913 op
de plek van het voormalige Fort Sint Michiel. Door al
deze ontwikkelingen krijgt Blerick een steeds meer ver-
stedelijkt, industrieel karakter.

BELFELD

Belfeld heeft tot in de twintigste eeuw een sterk agra-
risch karakter. Landbouw is het enige middel van
bestaan, vooral op een smalle strook vruchtbare grond
langs de Maas, en de ruimtelijke ontwikkeling van het
dorp hangt daarmee samen. Zo duidt de naam van het
gehucht Geloo op een vroegmiddeleeuwse ontginning.
In de twaalfde of dertiende eeuw worden ook delen van
het drassige Meelderbroek ontgonnen. In het uiterste
noordwesten wordt het agrarische beeld onderbroken
door de aanwezigheid van een hamar (mergellosplaats)
met handelsweg richting oosten. De Mergelstraat houdt
de herinnering aan deze middeleeuwse handel vast,
evenals de naam Hamar van het gemeenschapshuis. 

De in 1817 aan Belfeld toegevoegde gronden, die aan-
vankelijk tot de gemeente Kaldenkirchen behoorden,
blijken voor de keramische nijverheid van groot belang
te zijn vanwege de kleilagen. In 1862 vestigt zich de eer-
ste  ‘pannesjop’ in Belfeld op het heideterrein tussen het
dorp en Geloo. In 1875 volgen Van Cleef en in 1892
Houben en Steegh. Het betreft allemaal seizoensgebon-
den bedrijven, zodat rond 1900 de combinatie van arbei-
der-boer veelvuldig voorkomt. Ten behoeve van de
grondstoffenvoorziening worden drie tramverbindingen
aangelegd naar het hoogterras waar de klei in groeven
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gewonnen wordt. De industrialisatie van Belfeld zwen-
gelt ook de verdere ontwikkeling van het dorp aan. Zo
wordt in 1876 de loswal aangelegd, en in diezelfde tijd
wordt de weg naar Geloo (nu Tegelseweg) verbeterd. In
de jaren negentig volgt de verbinding tussen Malbeck en
Belfeld dwars door het Meelderbroek

Het grote Meelderbroek verandert rond 1900 totaal van
aanzien. Aanvankelijk waren deze gronden van levens-
belang voor de agrarische samenleving als weidegrond
en mestleverancier. Dankzij ontginningen en het gebruik
van kunstmest wordt dit gebied in enkele tientallen jaren
omgevormd tot een grootschalig landbouwgebied,
gekenmerkt door een open karakter met kaarsrechte
wegen en grootschalige landbouwbedrijven.

Na de Tweede Wereldoorlog staat het gemeentebestuur
van Belfeld voor enkele moeilijke keuzes. De rijksweg en
de spoorlijn verdelen het dorp in drieën.
Stedenbouwkundig gezien is een uitbreiding ten oosten
van de spoorweg te prefereren. Door de verwoesting van
de kerk kan ook gemakkelijk een nieuw centrum
gevormd worden aan die oostzijde. Daarom wordt hier
een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Maar daarbij worden
twee keramische fabrieken volledig ingeklemd en veel
middenstanders laten zich niet daarheen verplaatsen en
blijven gevestigd aan het Marktplein. De periode na 1970
wordt vooral gekenmerkt door het wegsaneren van de
oude industrieterreinen uit het centrum. Alleen
Koramic/Janssen-Dings is nog in het centrum gevestigd
maar ook dat heeft zijn langste tijd gehad. Helaas gaan
deze stedenbouwkundige ingrepen gepaard met de
sloop van de toch al schaarse historische gebouwen.
Door de aanleg van twee nieuwe industrieterreinen wij-
zigt de aanblik van Belfeld sterk. Noordelijk van de
Rijksweg ontstaat het Witveld, terwijl vanaf 1990 nieuwe
bedrijven zich kunnen vestigen op het Geloërveld.

Het beeld van Belfeld wordt in belangrijke mate bepaald
door het ronddraaiende beeldmerk op de toren van EJA.
beter bekend als Egidius (Giedje) Janssen, producent van
briefhouders (ordners). Egidius begint in 1920 met vier

mensen met de fabricage van ordners. In 1939 wordt ook
met de productie van de hechtmechanieken in eigen
bedrijf begonnen. Wordt in 1948 de omzet van één mil-
joen gulden gehaald, in 1975, als het bedrijf een nieuw
productie- en distributiecentrum aan de noordzijde van
het dorp in gebruik neemt, bedraagt de omzet ruim der-
tig miljoen, waarvan 95 procent op meer dan honderd
buitenlandse markten. In 1990 is de omzet gestegen tot
boven de 85 miljoen gulden, en omvat een jaarproductie
van 56 miljoen mechanieken en 13,5 miljoen ordners die
afgezet worden tot in China toe. Vanwege het jubileum
tracteert directeur Egidius Janssen (een kleinzoon van de
oprichter) het voltallige personeel met aanhang op een
weekendje Parijs. Een jaar later begint de markt in te zak-
ken en neemt de Ierse James Crean Holding de helft van
het aandelenpakket over. In 1995 besluit dit
(voedsel)bedrijf zich uit het ordner-avontuur terug te
trekken en kan de familie Janssen weer volledig eigenaar
van de aandelen worden. Het boekjaar 1994-1995 wordt
afgesloten met verlies, een adviesbureau dringt aan op
reorganisatie en het schrappen van (leidinggevende)
banen, en een familielid begint een concurerend bedrijf.
Ondanks het binnenhalen van een grote order uit
Zweden, moet het bedrijf in 1999 fors inkrimpen omdat
de export naar het Verre Oosten en Latijns Amerika hele-
maal is stilgevallen. Eind 1999 vraagt Egidius Janssen
uitstel van betaling aan en een maand later volgt het fail-
lissement. Het bedrijf maakt echter een doorstart, zij het
met de helft van het aantal personeelsleden. Toch moet
de nieuwe directie in 2001 weer een aantal medewerkers
ontslaan, omdat het bedrijf  ‘met het hoofd net boven de
rand van de put zit’. 

TEGELEN   
De vroegste bedrijvigheid in Tegelen dateert al van het
begin van onze jaartelling. Vanaf de eerste tot en met de
derde eeuw na Christus zijn in Tegelen Romeinse bewo-
ningssporen aan te wijzen. Daarbij behoren enkele
belangrijke locaties voor de productie van dakpannen, in
goed Latijn  ‘tegulae’ genaamd. Het eerste centrum ligt
juist ten noorden van de Verbindingsweg bij de

De wagenwerkplaats van de NS aan de Annaweg in

Blerick.
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Hogeschool, een tweede bij Egypte en een derde in de
kern van het latere dorp bij de Kampstraat. Ook in de
Middeleeuwen wordt er in Tegelen klei gedolven. Dit
blijkt onder andere uit een vermelding uit het jaar 1294-
1295, waarin (vertaald) sprake is van  ‘de plaats waar
potleem of klei wordt opgeslagen’. In de vijftiende eeuw
worden drie kleiputten vermeld, namelijk de Potkuylen,
de Ulantsgaet en de Leymhorst. De kern Steyl is in deze
tijd bekend als overslagplaats van vooral mergel. Daarbij
vestigen zich in de loop der tijd ook enkele koopmansfa-
milies. Eind negentiende eeuw zullen diverse van die
handelshuizen opgekocht worden door uit Duitsland
gevluchte paters, die er kloosters in vestigen. In één van
die huizen is nu een gedeelte van het Missiemuseum
gevestigd. 

Vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw wordt de
Tegelse klei herontdekt als grondstof voor de productie
van dakpannen én voor het vervaardigen van keramisch
huisraad (het zg. Tegels zwart aardewerk) dat en masse
wordt gefabriceerd en verkocht. Zo start pannenbakker
Joes Denessen rond 1780 een bedrijfje aan de oost-
westroute vlakbij het gehucht Kruis, de huidige
Industriestraat. De familie Crambrucher bouwt in 1767
een boerderij annex pottenbakkerij aan de Hoekstraat,
nu bekend als het Kranenbreukershuis. Omdat de
belangrijkste kleiputten rond het midden van de negen-
tiende eeuw leeggedolven zijn, wordt de bedrijfsactivi-
teit verplaatst richting het hoogterras; hierdoor wordt de
ontwikkeling van Tegelen in oostelijke richting in gang
gezet. Bovendien begint de klei-industrie andere bedrij-
vigheid aan te trekken. Zo starten Kamp en Soeten in
1854 een ijzergieterij en –smederij. Hieruit zullen diverse
andere ijzergieterijen voortkomen, zoals Hekkens,
Thijssen en De Globe. Ook de tabaksindustrie bloeit in
Tegelen weelderig. Het is dan ook geen wonder dat
Tegelen in 1888 zijn eigen Kamer van Koophandel krijgt.

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw neemt het
belang van de Tegelse kleiwarenindustrie af. Ook het
aantal ijzergieterijen is intussen gereduceerd, terwijl de
tabaksindustrie dan al geheel verdwenen is. Het streven

van de gemeente is er op gericht de overgebleven fabrie-
ken uit de woongebieden te verplaatsen naar bedrijfster-
reinen aan de Kaldenkerkerweg, de Windhond en
Krekelsberg. 

De komst van de rijksstraatweg van Nijmegen naar
Maastricht rond 1840 is uitermate belangrijk voor de
bedrijfsactiviteiten in Tegelen, want een goede door-
gaande verbinding is ook dan al essentieel voor een snel-
le aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Ook in
regionaal en nationaal opzicht heeft de weg een belang-
rijke logistieke betekenis. Deze weg, de huidige N 271, is
nog steeds een belangrijke verkeersader, die de gemeen-
te Tegelen in de lengte doorsnijdt. En daarin schuilt nu
precies het probleem. De toenemende druk op deze
hoofdweg heeft geleid tot een onhoudbare situatie. Niet
alleen stagneert de verkeersafwikkeling, ook de kwaliteit
van de leefomgeving heeft er ernstig onder te lijden. De
in de jaren zeventig aangelegde Streekweg (eigenlijk
‘kernenverbindingsweg’) heeft dit probleem niet kunnen
oplossen, vooral door het ontbreken van een verbinden-
de schakel met de N 271. De komst van de
Verbindingsweg-Noord en de autosnelweg A73 moet
binnenkort wèl uitkomst gaan brengen in de verkeers-
problematiek. 
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‘Niet te beschrijven/ wat een geur doet in je neus/ en
in het weke van je hersenen,/ een bloem,/ strand-
lucht.’ Zo luiden de beginregels van een gedicht dat
Gerrit Krol schreef over geuren. ‘Niet te beschrij-
ven’… toch is dat precies wat de parfumeur dag in
dag uit probeert te doen. “Een nieuwe geur ontstaat
als idee”, vertelt Theo ten Pierik, “hij hangt bij wijze
van spreken in de lucht, totdat je hem gaat voelen en
in je geheugen opslaat. Daarna ga je hem ontleden,
je probeert de bestanddelen van de geur te ontdek-
ken, en die leg je vast in formules. Vroeger op papier,
tegenwoordig gaan ze in de computer. Zo kun je ze
iedere keer terughalen.” Het taalgebruik van de par-
fumeur wemelt van woorden als houtig, bloemig,
fruitig, zoet, zuurzoet, jeugdig, fris, oosters, of exo-
tisch. En hij kan meer dan duizend reukstoffen onder-
scheiden, waaruit hij bij zijn werk naar believen kan
putten. “Zoals de schilder een kleurenpalet gebruikt,
zo heb ik op kantoor een grondstoffenpalet. Dat is
opgeslagen in ladekasten en flesjes.” 
Een weegschaal, die tot op milligrammen nauwkeu-

De parfumeur en de sleutel tot 
een nieuwe geur

Door Thijs Lenssen
Foto’s Ellen Heuijerjans

N EUZEN WORDEN ZE WEL GENOEMD, DE PARFUMEURS DIE DAGELIJKS IN DE

WEER ZIJN OM EEN NIEUWE GEUR TE ONTWIKKELEN. ZOALS VENLONAAR

THEO TEN PIERIK (55). HIJ WERKT AL ZEVENTIEN JAAR OP DE PARFUMERIEAFDELING

VAN DE DUITSE FIRMA HENKEL. EEN GESPREK OVER GEUREN DIE ALS IDEE ONT-

STAAN, DE ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW HARMONISCH GEHEEL, HET GEBRUIK

VAN REUKSTOFFEN DOOR DE EEUWEN HEEN EN GEURASSOCIATIES. EN OVER HET

PROEVEN, WANT VAN SMAKEN HEEFT HIJ NET ZOVEEL VERSTAND.
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rig werkt, en reukstrookjes, langwerpige papieren
strookjes die in de parfumolie gedompeld worden,
dat zijn zijn voornaamste instrumenten. “Het ouder-
wetse reukorgel, waarbij de parfumeur bijna geheel
omsloten was door een kast met ontelbare flesjes,
komt nauwelijks meer voor. En het mengen en wegen
van reukstoffen vindt ook meestal plaats in het labo-
ratorium.” 
De parfumeur is voortdurend op zoek naar een nieuw
akkoord, als fundament voor een nieuw harmonisch
geheel. “Elk parfum is opgebouwd uit de zogeheten
‘top-note’, het hart en de basis. Citrusoliën (van de
sinaasappel, citroen, en mandarijn), bijvoorbeeld, zit-
ten in de ‘top-note’ van het parfum, dat is het eerste
wat je ruikt als je parfum op je huid sproeit. In het
hart van het parfum zitten, vooral bij damesparfums,
bloemengeuren zoals roos en jasmijn, bij herenpar-
fums eerder lavendel en nootmuskaat. De basis, ten-
slotte, wordt gevormd door producten die lang op de
huid blijven zitten, zoals sandelhoutolie en musk.” 

Het woord parfum blijkt afgeleid van ‘per fumum’ (=
door rook). Een vogelvlucht door de geschiedenis:
Theo: “Onze verre voorouders strooiden al kruiden in
het vuur, die de omgeving deden geuren. Met ‘per
fumum’ werden alle reukstoffen aangeduid die als

rook konden opstijgen naar de hemel.” Bijna alle
oude volken zagen in rook een middel om de goden
te bereiken. Zo gebruikten ook priesters in bijvoor-
beeld Voor-Indië, China en de Arabische landen gewij-
de rook, wierook, als middel om de hemel gunstig te
stemmen. Het altaar van de tempel in Jeruzalem telde
twintig eeuwen geleden zelfs dertien soorten wie-
rook. “Reukstoffen hebben sinds mensenheugenis
deel uitgemaakt van het dagelijks leven. Ze werden
gebruikt bij religieuze offers, maar ook voor persoon-
lijk genot, meestal voor koningen of andere belangrij-
ke burgers. De oude Grieken zagen in parfum een
geschenk van de god Venus. En parfum, schoon-
heidsmiddelen en badgewoonten komen zowel in de
bijbel als de koran ter sprake.” Het was de medicus-
filosoof Avicenna die, in het begin van de elfde eeuw,
door zijn uitvinding van het distilleren en conserveren
van geuren, de aanzet heeft gegeven tot de ontwik-
keling van een parfumindustrie. De mogelijkheden
voor de parfumeur zijn sindsdien alleen maar toege-
nomen. Bij het distilleren wordt door verhitting met
een oplosmiddel, vaak ook met water, het vluchtige
bestanddeel uit de bloem of plant gehaald. Later
wordt het oplosmiddel er weer uit gehaald, zodat
alleen de essentie overblijft. “Dankzij het distilleren en
extraheren kon men gaan werken met geconcentreer-

Met reukstrookjes kan de parfumeur de eigenschappen van een reukstof vaststellen.
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de reukstoffen en etherische oliën. Zo hoefde niet
meer de hele plant met wortel en al gebruikt te wor-
den. In de twintigste eeuw bood de chemie de moge-
lijkheid om synthetische reukstoffen te maken.
Sindsdien kunnen we veel geuren namaken die in de
natuur voorkomen. En ook nieuwe die er eerder nog
niet waren.” 

Het werk van de parfumeur komt in wezen nog altijd
op hetzelfde neer. “Het is iemand die met een geoe-
fend reukorgaan, veel creativiteit en een behoorlijke
kennis van geuren en samenstellingen van geuren,
steeds weer nieuwe parfums maakt”, zo omschrijft
Theo zijn beroep. De geuren die hij zelf voor zijn
Duitse firma ontwikkelt, al dan niet samen met zijn
vier collega-parfumeurs, komen uiteindelijk terecht in
hedendaagse producten die variëren van wc-blokjes
tot wasmiddelen, shampoos, zepen en middenklasse
fijnparfums. De werkzaamheden worden op drie
manieren geïnitieerd. “Het kan zijn dat een concur-
rent een nieuw product op de markt heeft gebracht,
en dat wij van onze marketing opdracht krijgen om
een betere geur te maken. Maar het kan ook zijn dat
wij als parfumerieafdeling zelf met een voorstel voor
een nieuwe geur komen. Daarnaast ontplooit de indi-
viduele parfumeur eigen initiatieven.” 
Nieuwe geuren worden vrijwel altijd uitgetest in

panels. “Panels van huisvrouwen, bijvoorbeeld, in
binnen- en buitenland. Dat werkt als een soort zeef,
omdat je zo informatie terugkrijgt. Die panels moe-
ten trouwens om de twee jaar worden vervangen.
Het moeten geen ervaren ruikers worden, anders
gaan ze producten herkennen. Als je aan een
opdracht werkt gebeurt het wel dat je teruggefloten
wordt door zo’n panel, omdat de parfum die je
gemaakt hebt al te vernieuwend is. Dan ben je net
een stapje te ver gegaan. Een geur mag ook niet te
polariserend werken. Gember, bijvoorbeeld, roept
heel verschillende reacties op: sommigen vinden dat
uitgesproken vies, anderen juist heel erg lekker. Als
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commercieel bedrijf kun je daar weinig mee.”
De neus maakt overuren: “Een negen-tot-vijf-mentali-
teit heb ik niet. Ik neem geregeld werk mee naar huis
zodat ik ook ’s avonds nog bezig ben. En ik test een
bepaalde geur wel eens op mijn gezin. Hier in huis
hangen natuurlijk heel andere luchtjes dan op kan-
toor, dat speelt ook wel mee, al zijn beide omgevin-
gen voor mij inmiddels betrekkelijk neutraal. Het rui-
ken wordt er in elk geval niet door belemmerd.
Wanneer ik me concentreer op een bepaalde geur
hoor en zie ik niet zoveel. Ik heb soms niet in de gaten
dat het al vijf uur is. Afgezien van de overuren die ik
maak: ruiken doe je natuurlijk altijd, je bent altijd
bezig. Als ik ergens, maakt niet uit waar en wanneer,
een geur opvang die ik nog niet kende, noteer ik die
meteen. Dat kan het begin zijn van een heel denkpro-
ces: als ik die geur nou eens combineer met die en die
reukstoffen…Ik ben wel eens jaren bezig geweest met
een bepaalde geur die ik als ideaalbeeld had, maar die
ik maar niet voor elkaar kon krijgen. Dan kan ik wel
geprikkeld raken. Je bent eigenlijk steeds op zoek
naar die sleutel.” 

In de dierenwereld vormen geuren een signaalmiddel.
Veel diersoorten bakenen hun leefomgeving of jacht-
terrein af met hun eigen geur. Dieren communiceren
met elkaar door middel van geur; de reukgevoelig-
heid van sommige dieren kan zelfs kilometersver rei-
ken. Het reukvermogen van de mens steekt daar arm-
zalig bij af? “Dieren ruiken inderdaad veel beter”,
aldus Theo, “mensen hebben het bovendien een
beetje afgeleerd, of zijn zich niet meer bewust van
bepaalde geuren. Waarom zijn we parfums gaan
gebruiken? Om niet te stinken. In de loop der tijd zijn
er steeds meer reukstoffen gemaakt om lichaamsgeu-
ren te verdrijven. Maar heel lang geleden werden
lichaamsgeuren veel aantrekkelijker gevonden. Ik vind
het nog altijd een mooi verhaal over ik meen Hendrik
de Zesde, die tegen zijn vrouw zei: ‘was je de komen-
de tijd maar niet, over twee weken kom ik weer naar
huis.’ De mens heeft zijn reukvermogen ook al lang
niet meer nodig om te overleven, al waarschuwt de
neus nog altijd snel bij gevaarlijke stoffen of bij
brandlucht bijvoorbeeld. We beschikken over zo’n vijf
miljoen geurcellen. Ter vergelijking: een herdershond
heeft er maar liefst 220 miljoen. Aan de andere kant
is het weer wel zo dat wij veel beter in staat zijn om
verschillende geuren te onderscheiden.”
De mens staat bovendien bekend om een sterk

geheugen wat geuren betreft. Marcel Proust wijdde
in zijn romans lange beschrijvingen aan (verloren
gewaande) jeugdherinneringen die werden opgewekt
door bepaalde geursensaties. Bijna iedereen wordt
wel eens overrompeld door dergelijke ‘proustiaanse’
ervaringen, waarbij een bepaalde reuk associaties
oproept met een heel specifieke gebeurtenis of situ-
atie uit het verleden. Theo’s eigen voorbeeld: “Heel
specifieke geuren brengen mij terug naar de tijd dat
ik als jongetje van vijf op het station van Rotterdam
gefascineerd naar de aankomende stoomtrein stond
te kijken; het was spannend om op vakantie te gaan.
De reuk die op dat station hing moet diep in mijn
geheugen zitten.” Het fenomeen is volgens hem ook
wel te verklaren: “Bij het ruiken worden via de neus
signalen afgegeven naar precies dat deel van de her-
senen, het limbisch systeem, waar ook herinneringen
en gevoelens worden opgeslagen.”

We komen over Het Parfum van Patrick Süskind te
spreken, een roman over een parfumeur in het 18e
eeuwse Parijs. In zijn zoektocht naar de volmaakte
geur ontpopt de hoofdpersoon zich tot moordenaar.
Theo (lachend): “Kijk uit voor de parfumeur, zeg ik wel
eens gekscherend tegen vrienden. Maar veel beschrij-
vingen van geurmengsels die in het verhaal voorko-

Theo ten Pierik: "Een nieuwe geur ontstaat als idee."  

••••• 1.
‘In het eerste parfumboek dat in 1580 in de
Franse taal werd geschreven door Maître Alexis
de Piedmont, staat een recept voor het parfume-
ren van een appartement. Men moet muskus en
amber, vijf grein (*) van elk, vermengen met twee
grein civet, vier grein suiker, benzoë één grein, en
storax, kalmoes en aloëhout, drie grein elk. Dit
alles moet worden fijngestampt en in een par-
fumpan worden gedaan. Bedek het met
Damascus-rozenwater ‘tot twee vingers hoog’ en
plaats de pan op een laag vuur, zodat het sudde-
rend zijn heerlijke parfum door de kamer ver-
spreidt. Als het rozenwater is verdampt, kan het
worden bijgeschonken en dat kan men een paar
dagen achtereen volhouden.’ (Citaat uit: Wegwijs
in Geurenland, geschreven door Emmy Huf &
Roelie Meijer, Hoorn, 1983)
(*) Een grein is een oude gewichtseenheid (1
grein is ± 65 milligram).

••••• 2.
In een oud Arabisch handboek over de liefde, De
Geparfumeurde Tuin, geschreven in de 16e eeuw,
gaf sjeik Nefzawi raadgevingen voor de ideale
echtgenote. Daaronder ook verschillende recepten
om de grot van de liefde aangenaam te laten geu-

ren: het waren de eerste ‘vaginale deodorants’.
De sjeik gaf de volgende handreikingen:
‘Vermeng rode myrrhe met Myrtus communus
(mirte) en wrijf daarmee de vagina in. Of meng
lavendel met muskus en rozenwater en bevochtig
hiermee een plukje wol, dat men langs de vulva
wrijft tot deze warm wordt. Een derde mogelijk-
heid is een heet zitbad in een aftreksel van ca-
robsvruchten zonder pit (het blad van de plant
heeft een samentrekkende werking en de bloemen
schijnen naar sperma te geuren) en de bast van
de granaatappelboom.’ (Bron: Wegwijs in
Geurenland, a.w.)
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men, zijn wel degelijk juist. Daaraan kun je zien dat
de schrijver zich goed gedocumenteerd heeft. Zo kun
je met de meest stinkende stoffen inderdaad de lek-
kerste geuren componeren. Civet, bijvoorbeeld,
afkomstig uit de aarsklieren van de civetkat, ruikt in
sterk verdunde vorm heel aangenaam. Ook andere
dierlijke producten die in het boek ter sprake komen,
zijn of worden in de parfumindustrie gebruikt.
Amber, bevergeil en muskus zijn zeer geschikt als
fixatieve stoffen, die nodig zijn om een geur te kun-
nen vasthouden. Al worden hiervoor tegenwoordig
meestal synthetische alternatieven gebruikt.” 

Voor zijn werk maakt Theo regelmatig reizen naar het
buitenland: hij brengt bezoeken aan collega-parfu-
meurs in Frankrijk en Spanje (waar hij soms ook geur-
scholingen geeft) en was in landen als Korea,
Singapore, Japan, Indonesië en India. “In India ging
een geheel nieuwe geurenwereld voor me open. Daar
worden zoveel sterke en andere kruiden gebruikt dan
wij hier gewend zijn. Met vooral veel zoetige, houti-
ge, en sambalachtige stoffen. Bepaalde geuren heb ik
inmiddels vast in mijn geheugen zitten, misschien dat
ik er nog een keer iets mee kan doen.” De plaats
Grasse, in Zuid-Frankrijk wordt wel gezien als baker-
mat van de moderne parfumerie. Op percelen in de

Op zijn werkplek bij Henkel.
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directe omgeving worden nog steeds roos en jasmijn
gekweekt. “De meeste nieuwe marktontwikkelingen
doen zich de laatste jaren voor in Europa, Amerika en
Japan; in India gebeurt ook wel veel, maar dan op
kleinere schaal, in familiebedrijfjes. Als parfumeur
moet je al die ontwikkelingen op de voet blijven vol-
gen.” 
Over de hele wereld gerekend zijn er slechts zo’n vijf-
honderd parfumeurs, “en daarmee bedoel ik vakmen-
sen die iets nieuws proberen te ontwikkelen.” Een
echte opleiding is er niet; een parfumeur is een auto-
didact. “Je wordt opgeleid binnen het bedrijf waar je
werkt. De eerste vijf jaar ben je junior-parfumeur, na
tien jaar mag je jezelf parfumeur noemen, en nog
later kun je uitgroeien tot senior-parfumeur. Kennis is
natuurlijk heel belangrijk - een parfum bevat tussen
de twintig en tweehonderd grondstoffen -, maar cre-
ativiteit is nog belangrijker - je moet bijna een steek-
je los hebben. Verder moet je nieuwsgierig zijn en
gedreven. Een goede conditie is uiteraard essentieel
en dan praat ik nog niet over het ongemak van een
verkoudheid. Daarnaast moet je lekker in je vel zitten;
op vrijdagmiddag is de inspiratie meestal weg.” 

Nieuwsgierigheid lag ook ten grondslag aan de
ommezwaai die hij in 1985 maakte. Hij werkte toen
nog in Amersfoort. Als ‘flavourist’, smaakmaker, in

vrije vertaling. “In zeventien jaar tijd had ik mij
bekwaamd tot specialist in het ontwikkelen van nieu-
we smaken. Ook voor dat beroep bestaat overigens
geen echte opleiding; je vaardigheden doe je op in
het bedrijf waar je werkt.” Het werkprincipe is in
zekere zin hetzelfde als dat van de parfumeur: “Je
probeert een bestaande smaak nog lekkerder te
maken, of je probeert een geheel nieuwe smaak te
ontwikkelen. Een van de onderdelen van het werk is
uit te zoeken welke bestanddelen van een bepaald
product verantwoordelijk zijn voor de smaak. Die ga
je stuk voor stuk proeven. Proeven is trouwens een
soort ruiken. De tong onderscheidt of iets zout, zuur,

bitter of zoet smaakt, maar via een opening achter in
de mondhoek zijn het de receptoren in de neus waar-
mee je in feite proeft. Het is dan ook niet zo vreemd
dat de smaak bij verkoudheid verdwenen is.” Een van
de Berenburgers was zijn eerste succes, later volgden
een likeur met een bananensmaak en een bekende
frisdrank (de merknamen van deze twee dranken kan
hij helaas niet prijsgeven). “Bij het imiteren van de
smaak van Coca Cola kwamen we eens tot de veron-
derstelling dat thee er een onderdeel van vormde.
Maar hoe ik ook mengde en verdunde, ik kreeg de
smaak er niet mee te pakken: de veronderstelling
klopte  niet.” Smaakvoorkeuren blijken soms per land
te verschillen. “Dat heeft marktonderzoek uitgewe-
zen. Zwarte bessen, bijvoorbeeld, worden zowel in
Engeland als op het Europese vasteland lekker gevon-
den, maar in Engeland gaat het dan wel om een heel
andere soort.”    

Al in zijn jeugd had Theo een speciale belangstelling
voor smaken en geuren: “De interesse is er altijd
geweest. Ik rook altijd aan bloemen als ik de natuur
introk. Maar ik wist toen nog niet dat er ook beroe-
pen op dit gebied waren. Daar kwam ik pas achter
toen ik op zoek ging naar een baan. Toen ‘klikte’ het
wel meteen.” Werk en hobby liepen tijdens zijn car-
rière vaak in elkaar over. Rond zijn twintigste ontdek-

te hij een passie voor kruiden. “Ik had de gelegenheid
om een flinke kruidentuin aan te leggen waar ik op
zeker moment wel 125 verschillende kruiden kweek-
te.” Later kwam hij in contact met een wijn- en whis-
kykenner en dat leidde weer tot de hobby wijnproe-
ven. “Op mijn werk maakte ik onder andere whisky-
smaken voor de Skandinavische markt.” Bij zijn huidi-
ge bedrijf houdt hij zich overigens nog steeds gedeel-
telijk bezig met tandpastasmaken. 

Zijn meest favoriete parfum? “1881. Heeft een frisse
‘top-note’ met citroen en bergamot. Het hart is bloe-
mig en kruidig, met cyclaam, lavendel, tijm, peper en

••••• 3.
‘Keulse watertjes’ zijn in diverse uitvoeringen op
de markt gebracht. De oorsprong van wat wij nu
als Eau de Cologne kennen gaat terug tot 1792
toen een jonge koopman, Wilhelm Mülhens, van
een monnik een recept voor reukwater kreeg als
huwelijksgeschenk. ‘Aqua mirabilis’ - wonderwa-
ter - stond op het perkament. Mülhens begreep
meteen wat voor een schat hij met het geheim-
zinnige recept in handen had. In zijn huis in de
Glockengasse in Keulen richtte hij kort daarna
een kleine fabriek op om het goedruikende water
te vervaardigen, dat hij verkocht onder de naam
‘Kölnisch Wasser’. Tijdens de bezetting van Keu-
len, twee jaar later, door het Franse leger gaf een
commandant opdracht alle huizen in de stad te
nummeren. Het gebouw in de Glockengasse, waar
de ‘Eau de Cologne’ vervaardigd werd, kreeg het
huisnummer 4711. Mülhens besloot om dit
nummer voortaan als merkteken te gebruiken
voor zijn begeerde reukwater. Het groeide uit tot
een van de beroemdste symbolen in de wereld.
(Bron: Wegwijs in Geurenland, a.w.)

••••• 4.
‘Als hij zich aan de dikke brij van de stegen had
volgeroken, begaf hij zich op luchtiger terrein,
waar de geuren ijler waren, zich met de wind ver-

mengden en ontplooiden als een parfum: het
plein van de Hallen bijvoorbeeld, waar in de geu-
ren ’s avonds de dag nog voortleefde, onzichtbaar,
maar zo duidelijk alsof de handelaren in het
gedrang nog druk in de weer waren, alsof de vol-
gepakte manden met groenten en eieren er nog
stonden, de vaten vol wijn en azijn, de zakken
met kruiden, aardappelen en meel, de bakken
met spijkers en schroeven, de tafels met vlees, de
kramen vol stoffen, vaatwerk, schoenzolen en al
die honderden andere dingen die daar overdag
werden verkocht…’ (Uit: Patrick Süskind, Het
parfum, Amsterdam, 1985)
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nootmuskaat. De warmhoutige basis bestaat uit
ceder en patchoeli, met wat musk, amber en eiken-
mos.”

‘Laatst liep ik op de weg’, zo gaat het eerder aange-
haalde gedicht van Gerrit Krol verder, ‘toen langs mij
streek een vleug van vroeger,/ van potten inkt en
rekenen,/ wat ik in der eeuwigheid zou zijn vergeten,/
ik liep ertegenop./ Men zegt dat van bepaalde vlin-
dersoorten/ het reukvermogen/ zich uitstrekt over
kilometers,/ maar of het nu de natuur is/ of een oude
school,/ of een meisje dat in je armen staat/ en geurt
als zeven jaar geleden/ of, als het heeft geregend,/ de
hartverscheurende kracht van een naaldwoud/ - je
noemt het,/ maar beschrijven kun je het niet.’ 

De dichter misschien niet, de parfumeur wel.

Geraadpleegde bronnen

- Emmy Huf & Roelie Meijer, Wegwijs in Geurenland, Uitgevers-
Maatschappij ‘West-Friesland’ bv, Hoorn, 1983, ISBN nr. 90 205
1690 6.)
- Gerrit Krol, ‘Niet te beschrijven’, gedicht, opgenomen in: Gerrit
Komrij: De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000
en enige gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 1987, ISBN nr. 90 351
0434 x
- Patrick Süskind, Het parfum, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam,
1985, ISBN nr. 90 351 1477 9

Kleine bloemlezing van geurassociaties van bekende personen: 

• Fotograaf Paul Huf: “Vroeger had je kruidenierszaken van De Gruyter, waar je zelf je koffie kon malen. Zo’n zaak geurde dan hele-
maal naar koffie. Als jongen kocht ik daar voer, maïs, voor mijn duiven. Als ik nu duiven zie, ruik ik nog altijd vers gemalen koffie.”
• Toon Hermans was op vakantie in Zwitserland en stapte op een morgen zijn chalet uit. “…ik vergeet het nooit, het was een hoge trap,
wel honderd treden. Ik kom beneden en daar lopen in de dorpsstraat twee jongetjes met een soort kinderwagen en daar lag een zak zaag-
sel op. Door die geur van het zaagsel kwam ik ineens helemaal terug in mijn circustijd. Toen ik kind was, speelden we circus, met net
zulk zaagsel in zakken, dat ging ik halen bij een houtzagerij.”
• Walter Hönig, befaamd parfumeur: “Ik herinner mij dat op school de wiskundelerares een bepaald parfum had. Ik was heel slecht in
wiskunde en dus hield ik niet van haar en haar parfum.”
• Van kunstenaar Hans Arp stamt de uitspraak: “Het ruikt hier naar pianolessen van een vervloekt meisje.”

(Bron: Wegwijs in Geurenland, a.w.)

�

••••• 5.
‘Hier was het ook dat Grenouille voor de eerste
keer parfums in de eigenlijke zin van het woord
rook: eenvoudige lavendel- of rozenwaters, waar-
mee bij feestelijke gelegenheden de fonteinen van
de tuinen werden gevoed, maar ook complexere,
kostbaarder geuren van muskustinctuur gemengd
met de olie van neroli en tuberoos, bergnarcis,
jasmijn of kaneel,  die ‘s ochtends als een zwaar
lint achter de equipages aan waaiden.’ (Uit: Het
parfum, a.w.)

••••• 6.
‘Veel van deze grondstoffen kende hij al van de
bloemen- en specerijenkramen van de markt,
andere waren nieuw voor hem en deze filterde hij
uit de geurmengsels en bewaarde ze naamloos in
zijn geheugen: amber, civet, patchoeli, sandel-
hout, bergamot, vetiver, opoponax, benzoë, hop-
bloesem, bevergeil…’ (Uit: Het parfum, a.w.)

••••• 7.
‘Het was een merkwaardig parfum dat
Grenouille die dag creëerde. Een merkwaardiger
parfum was er tot dan toe op de wereld nog niet
geweest. Het rook niet als een geur, maar als een
mens die ruikt.’ (Uit: Het parfum, a.w.)

••••• ••••••••••••••• 

Het is waarschijnlijk het onbekendste stuk
van Venlo, het gebied ingeklemd tussen de

E3, de Weselseweg en de grens met Duitsland.
Wie er niet hoeft te zijn, komt er niet. En waar-
om zou je er moeten zijn? Ik kan er zo gauw
geen reden voor verzinnen, ook niet na de wan-
deling die me van het viaduct onder de E3 naar
het eind van de Middenweg voerde. Een wande-
ling die voert langs kassen, tuinderswoningen,
weilanden en braakliggende stukken grond.
Er liggen veel kassen in het gebied. Oudere,
maar vooral nieuwe. Echt grote kassen, met joe-
kels van brandstofopslagtanks. Hierheen heeft
Venlo zijn tuinders verbannen. Terwijl ze vroeger
de hele Bantuin bevolkten, werden ze langzaam
maar zeker door de woningbouw teruggedron-
gen en moesten ze uiteindelijk zelfs gebieden als
het Groenveld verlaten. Ook in ’t Ven, waarvan
dit stukje Venlo deel uitmaakt, komen ze al in de
verdrukking, maar hier hebben ze nog een wijk-
plaats. Het is een reservaat voor de Venlose tuin-
ders om ze voor uitsterven te behoeden. 
Het gebied heet het Bulteven omdat er vroeger
veel bulten in het landschap te zien waren.
Slibhopen waren het, van slib afkomstig uit de
beken in het gebied. Als die werden schoonge-
maakt, werd het slib in hopen bijeengebracht.
Nu is er geen bult te zien. Het enige wat eraan
herinnert, zijn de namen van een hondenpen-
sion, de Bultenweg zelf en een woonhuis aan de
Middenweg. Die Middenweg loopt kaarsrecht
midden door het Bulteven. 
Wat het gebied met de oude tuindersgronden

gemeen heeft, is dat het grotendeels onder aan
de steilrand ligt, de oude begrenzing van de
Maasbedding. Vruchtbare grond is het, grond
ook die lekker nat is door het van de steilrand
afkomende water. Vandaar de vele beken in het
Bulteven. Gek is dat die steilrand hier langzaam
verdwijnt. Hoe verder je richting Duitse grens
over de Middenweg loopt, hoe lager de rand

wordt om uiteindelijk helemaal te verdwijnen.
En niet omdat hij verderop ligt, op Duits grond-
gebied. Nee, hij is gewoon weg, het land is hele-
maal vlak. De Maas is noordelijk van Venlo blijk-
baar minder tekeer gegaan.
Mooi is de mengeling van oude en nieuwe tuin-
derswoningen langs de Middenweg. Er wonen
hier al heel lang tuinders, getuige het jaartal 1898
op de Helenahoeve. Bij de hoeve geeft een bord
aan dat de weg dood zal lopen. Toch maar even
doorgewandeld, want wellicht kun je nog wel
verder. Maar nee, de weg loopt dood tegen de
Duitse grens. Iets naar links is in een dichtbe-
groeid bosperceel nog een poort te zien en een
brievenbus. Zou hier nog iemand wonen, aan
het einde van de Middenweg?
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en voornamelijk zijne uitge breide briefwisseling met de voornaamste geleerden van
Europa. Vervolgens bezochten de Prinsen in het noorder gedeel te van het Slot, de ver-
trekken, welke, eene eeuw vroeger, door Keizer Karel V en zijne zuster waren
bewoond geweest, en waaruit zij het fraaye uitrzicht op de stad en de omstreken
bewonderden.
Hierna bezichtigden zij de beneden vertrekken, alwaar Puteanus zijne verzameling van
schilderstukken had opgerigt, en alwaar deze hun onder anderen toonde het portret
van George van Oostenrijk, Proost van St.Pieter en Kanselier der Hoogeschool te
Leuven, dat van Keizer Karel V, hem door de Kardinaal Ferdinand Borromeus ten
geschenke gegeven, dat van den Aarts hertog zelven, alsmede zijn eigen portret, door
zijn boezem vriend Theodoor Van Loon geschilderd. Eindelijk, en na alvo rens het
avondmaal te hebben genut, verliet het Vorstelijk paar de Burg, een vriendelijk af-
scheid van derzelver bewoners nemen de.

Eene beschuldiging inmiddels tegen Puteanus opgemaakt, ver dient hier te worden
aangehaald wegens de groote aangelegen heid, welke daaraan is gegeven worden.Zij
was het gevolg der verspreiding van een hekelschrift, getiteld:

Jsaaci Casaubo ni corona regia , id est, panegyrici cujus dam verè
aurei quem Jacobo I magnoe Bristannioe regi fidei defen sori deline-
arat, fragmenta ab Erysphormione inter schedas inventa etc., 

(De koninklijke  Kroon van Jsaaci Casauboni, die Jacobus I, de grote
koning van Brittagnici en verdediger van het geloof afnam, een deel
van Erysphormione is tussen een blad papier gevonden, etc..)

het welke veel opziens baarde, daar de regering van Hendrik VIII van Engeland, de
afkomst en ongehuwde staat der Koningin Elisabeth, en bovenal de geboorte en han-
delingen van Jacob I, opvolger van laats genoemde, met zooveel verbitte ring als boos-
aardigheid, in hetzelve aangehaald en beschre ven waren. De strengste navorschingen
werden in het werk gesteld, om den schrij ver of verspieder van dat schimpschrift te
leeren ken nen; doch alle bleven vruchtte loos. Er rustte wel eenig ver moeden op
Puteanus; maar om het te staven, was niet het ge ring ste bewijs gevonden. Koning
Jacob, niet kunnende beslui ten, om, ongewroken, zijne wraak zucht te laten varen, en
de achter docht als zekerheid aannemende, hield niettemin Erycius voor den dader, en
zond den Aartshertog Albert eenen buitenge wonen afgezant, om regt te vragen tegen
den Hooglee raar van Leuven. *)

*)De origineele brief des konings, in deze zaak geschreven, is door de Heer Gechard,
Archivist-generaal van België, in een register van de diplomatische correspondentie in
het ministe rie  van buitenlandsche zaken te Parijs, gevonden. Dezelve is van den vol-
genden inhoud:

A Monsieur mon Frère et cousin l’archiduc Albert d’Autriche.

Monsieur mon frère et Cousin, nous envoyons vers vous le chevalier
Benet, docteur en droit et juge de la cour de nostre prérogative, et
chanchelier de la royne nostre treschere compagne, en qualité de
nostre ambassadeur, pour vous demander justice contre la person-
ne d’Iricius Puteanus, proffesseur en Vostre Université de Louvain,
pour le libelle difffamatoir qu’il a osé escrire et publier contre nous,
intitulé: Isaaci Casauboni corona regia, par lequel il s’est efforcié
malicieu sement et calomnieusement de flestrir l’honneur de nostre
réputation. Qui etant une licence indigne et intolerable à l’endroict
d’un prince, nous nous promettons qu’en cela, vous mous ferez
avoir telle raison qu’il appartient, non seulement pour le repect de
nostre qualité et de la bonne amitié qui est entre noz couronnes et
voz provinces, mais aussy mesmes pour
l’amour de la justice qui est deeue à tous : En quoy, comme vous
nous donnerez  tesmoignage particulier de vostre bieb veillance, Assy
vous obligerezreciproquement las nostre envers vous, et nous serons
prests à vous en faire paraistre les effects, quand l’occasion se pré-
sentera, ainsy que vous avons chargé nostre ambassadeur de vous
fayre plus particulierement
entendre de bouche, auquel nous vous  prions de donner audien ce
gracieuse, et toute créance en ce qu’il vous dira et propo sera de
nostre part. Ainsy nous prions Dieu, Monsieur mon frère et Cousin, de
vous tenir en sa sainte et dine garde. De nostre palais de
Westminster, le 20 de Mars l’an 1616.

Vostre très affectionné cousin en Frère  Jaacques R.

Voorzeker heeft de Engelsche Vorst een groot belang gesteld in de ontdekking en
bestraffing van den opsteller van dit stuk, in hetwel hij met zulke zwarte kleuren afge-
maald was, om daarvoor een buitengewoon gezantschap naar Brussel te zenden;
evenwel moest hij zien, dat de hoon, die hem aangedaan was, ongestraft bleef. De
onschuld van Puteanus werd erkend; geluk kig voor hem, want Jakob I vergaf niet ligt,
en Erycius zou bijaldien hij pligtig bevonden ware, den wrok des konings, door het
verlies van zijnen stoel, waarschijnlijk geboet hebben.

In 1621, na den dood van haren gemaal en om aan diens belofte te voldoen, verze-
kerde de Aartshertogin Isabella aan Puteanus ten behoeve zijner kinderen, de bewo-
ning van de Burg of het Cesars-kasteel te Leuven. Eenige jaren later, namelijk in 1630
zond zij onzen Hoogleeraar ten geschenke eene gouden Hals keten en een gouden
gedenkpenning van Filips IV, Koning van Spanje.

Inmiddels versleet Puteanus zijn leven met schrijven en onder wijzen. Zijn grootste
vreugde was de liefde der studerende jongelingschap te winnen en den staat door
zijne schriften en raadgevingen van nut te zijn. Hij was een boezemvriend van Paus
Urbanus VIII, welke hem al zijne werken, mitsgaders een gouden penning met zijne
beeltenis versierd, ten geschenke zond; daarenboven wilde Zijne Heiligheid als peter
staan over een van ‘s leeraars kinderen, aan hetwelk daarom de naam van Urbanus
gegeven werd. Hij was de vriend en vertrouweling van den Kardinaal-Aartsbisschap
Fredericus Borromeus, die geene leerredenen meer aan het volk hield, zonder dat deze
alvorens de goedkeuring van Erycius hadden verkregen. Dezelfde Prins der Roomsche
Kerk vereerde hem uit Milane een groot gedeelte der reliquiën van zijnen oom, den H.
Carolus Borromeus, waar mede Puteanus wederom de St. Pieterskerk te Leuven begif-
tigde. 

Wegens zijne buiten gemeene kundigheden, zochten verscheidene vorsten hem tot
zich te trekken en overlaadden hem met aller lei eerbetui gingen; maar hij wees hunne
vleijende aanbiedingen steeds van de hand;  hij verkoos liever zijnen Vorst en het
vaderland te dienen, dan welzich bij anderen te verhef fen.
Mee rmalen werd hij, onder verzekering der aanzienlijkste  jaar gelden, naar Italië terug
geroepen; doch alle voorstellen, strekkende om hem aan zijne geliefde en zoozeer aan
hem ge hechte leerlingen der Leuvensche akademie te onttrekken, werden door hem
verworpen.

Meer dan zestien duizend brieven, welke men naderhand in zijn bibliotheek gerang-
schikt vond, getuigen de vriendschap, welke Puteanus niet alleen van de geleerdste
mannen zijner eeuw, maar ook van koningen en vorsten, prinsen en veldheeren, en,
in het algemeen, van alle verdienstelijke en uitmuntende personen in Europa genoot.
Onder dezulken, die hij zich ten eeuwi gen dage verpligtte, telt men den toenmaligen
Koning van Polen, dien hij van zijnen ondergang bevrijdde door de uitleg ging van een
schrift in de ongebruikelijke karakters, hetwelk, in zeer donkere termen, eene verfoei-
elijke zamenzwering tegen dien vorst bevatte, en waaraan velen alreeds vruchtelooze
pogingen ter ontcijfering hadden besteed.
Erycius Puteanus, Doctor in de beide regten, Hoogleerraar aan de Akkademie te
Leuven en Gouverneur der citadel aldaar, Lid van den Raad van Staat in Spaansch
Nederland, Geschied schrij ver des konings van Spanje, Burger en Patricier van Rome,
bijgevoegd leeraar aan de Hoogeschool van Rome en Milane enz., stierf  te Leuven
den 17 September 1646, omtrent twee en zeven tig jaren oud; zijn stoffelijk overblijf-
sel werd aldaar in de St.Gertrudiskerk, twee dagen daarna, ter aarde besteld. De droef-
heid over den dood van dezen grooten man was alge meen: elk een betreurde het ver-
lies van eenen vriend, leeraar, beschermer, raadgever of weldoener. De lijkrede door
den Geschiedschrijver en Professor in de welsprekendheid, Niko laas Vernuleus op den
dag der begrafenis gehouden, bevat eene korte schets van het leven des afgestorve-
nen, en doet hulde aan de uitgebreide kennis, die den naam van Puteanus onsterfe -
lijk maken, - aan de liefde des vaderlands, die hem zoozeer beziel de, - en aan de
edelmoedig heid zijns karakters, welke hem de liefde en het vertrouwen van allen, die
hem naderhand, deed winnen. Puteanus, zijn einde voelende naderen, had zelf zijn
grafschrift gemaakt. Hetzelve luid als volgt:

Vixisse ne me nescias, adhuc loquor,
Puteanus ego sum, mentis ardor quem bonae
Evexit, ore publice utilem, et stilo.
Quid plura ? tu quod es, fui, te cogita.
An non ubique cura, crux, molestia ?
Ceu naviges, vel Scylla, vel Charyddis est
Post fata portus, vita morte nascitur.
Mori necessum est, non necessum est emori.
Vixisse pulchrè in rebus est Aeternitas
Mortuum Audis ? ut ego te Vivum,
Benè precare mortuo.

Vrije vertaling van het grafschrift
Voor mij geleefd te hebben weet ik niet , tot nu toe ben ik Puteanus die spreekt, ‘t vuur
van de geest van wie het goede omhoog heeft gevoerd door de mond algemeen
gebruik hebbend en ook door de schrijf stift.
Wat te treuren ? Jullie, die bent, ik ben geweest, ik denk aan je, dan wel niet overal
de zorg, het kruis de last ? Zoals je uitvaart of het langs Scyl la, hetzij langs Charyddis
is.
Langs de haven van het noodlot wordt het leven door de dood geboren. Voor de
gewoonte is het noodzake lijk, niet noodzake lijk is het geheel te gronde te gaan..
Na mooi geleefd te hebben is er in alle ondernemin gen de eeuwigheid.
Hoor ik de dood? zoals ik voor jou Levend (was) is het goed te bidden voor de dode.  

In zijn boek ‘Geschiedenis en beschrijving van Venloo’  portretteert de geschiedschrij-
ver Lambert Josef Eduard Keuller (1813-1864) ook enkele beroemde Venlonaren, 
waaronder de humanist Erycius Puteanus. In zijn door Venlonaar H. van Boom be-
heerde nalatenschap bevindt zich een geheel herschreven portret van Puteanus, dat
hier voor het eerst wordt gepubliceerd.

ERYCIUS PUTEANUS of Eerryk van de Put, of van der Putten, door  de Franschen Henri
du Puy genaamd, herkomstig uit het adel lijk geslacht der Bamelroden, geboren te
Venlo, den 4 November 1574. Zijn vader
Joannes Puteanus was Burgemeester dier
Stad en Hendrik Segers, zijn moederlijke
grootvader, was Schout aldaar.
De eerste bestemming van Erycius scheen tot
de wapenen te zijn; dan het duurde niet lang,
of de neiging tot de krijgs dienst zweeg voor
eene hogere bestemming. Te Dordrecht,
waar henen zijn ouders hem gezonden had-
den, ten einde in de eerste studiën, de taal-
en dichtkunde te worden onderwezen, munt-
te hij onder alle zijne medeleerlingen uit, en
behaalde steeds den prijs in alle vakken,
waarover gehandeld werd. Vandaar ging hij
naar het zoogenaamde Drie Kroonen Kolle gie
van Keulen  en genoot er de lessen der
Jezuïten in de welsprekendheid en wijsbe-
geerte; hij oefende er zich tevens in de wis-
kunde, de muziek en schilderkunst. Vervol -
gens begaf hij zich naar de akademie te
Leuven, bestudeerde aldaar de regten onder
de wijdberoemden Justus Lipsius, den Prins
de letteren, en ver wierf, binnen korten tijd,
den 3 July 1595, den graad van Bache lier. Op
den roep zijner veelvuldige kundigheden,
welke reeds allentwege werd gehoord, werd
hem, door den Hertog van Beyeren de waar-
digheid van Hoofdthesaurier aangeboden,
doch, uit zucht voor de wetenschappen, wees
hij deze onder scheiding van de hand.

In de maand September van het jaar 1597
ging Puteanus, die bereids den grondsteen
voor de ontsterfelijkheid zijns naams gelegd
had, op aanraden van Lipsius, aan wien hij
door eene nauwe vriendschap verbonden
was, de voornaamste akademiën van Italië
bezoeken. Hij vertoefde eenige maanden in
Milane bij Don Juan Fernandis de Velasco,
Gouverneur dier stad, welke den jongen
letterkun dige met de aanzienlijkste en meest
geleerde personen deed kennis maken; hij
onderhield er zich meermaals met Lode wijk Septalio, Jan Babtist Sacco, Jan Babtist
Silvag gio en anderen. Vervol gens vertrok hij naar Padua, alwaar de befaam de Jan
Vincent Penelli hem een verblijf in zijn eigen huis aan bood.In alle plaatsen, waar hij
kwam, werd hij met eerbewijzingen overladen; overal won hij vriendschap dergenen,
die door hunne daden of schriften eenen grooten naam verworven hadden. De
Kardinaal Fredericus Borromeus, Aartsbisschop van Milane, de bekwaamhe den en
geleerdheid van Puteanus kennende, wenschte hem bij zich te houden, en benoem-
de hem in 1601 tot Hoogleeraar der welsprekend heid aan de Akademie aldaar, en
zag, met vreugde, hem deze waardigheid aanvaarden.
Allengskens had de roem van Erycius zich zoodanig vermeerderd en verspreid, dat de
Koning van Spanje, Filips III, hem, in 1601, tot zijnen geschiedschrijver benoemde, en
dat  Rome, twee jaar later, door een plegtig senatus-consult, hem en zijne nakome -
lingen onder het getal zijner burgers en patri ciers opnam. Hij werd er tevens benoemd
tot bijgevoegd lee raar in de reg ten. 

Dit alles deed hem besluiten, zich voor altoos in Italië te huisvesten. Hij huwde den 28
February 1604, Maria Magdalena Catharina Turria, of De La Tour uit een aanzienlijk
geslacht zijner woonplaats en verwekte bij dezel ve een groot aantal kinderen, waar-
van de twee oudsten Justus Cecilius en Faustus Silvius te Milane en de anderen te
Leuven geboren werden.

Tegelijk met de welsprekendheid, de wijsbegeerte, de dicht-, staat-, geschied-,oud-
heid-, wis- en sterrekunde beoefend Pute anus de schilderkunst, alsook de toonkunst.
Tijdens zijn verblijf in Italië hervormde hij het onderwijs der muzyk. Hij stelde in een
geschrift, dat in 1599 te Milane het licht zag, vaste regelen voor de leerwijze der 
troqacoorden, welke zijn landgenoot Anselm de Vlaming of Huibrecht Waelraet uitge -
dacht, echter niet den mondelinge uitleg had; en hij vermeerde de toonladder met
eene zevende noot, welke hij bi noemde.

Puteanus keerde, in 1606 op het verlangen der Aartsher togen Albert en Isabella en
der Staten van Braband, naar de Neder landen terug, ten einde, als zijnde de waar-
digste opvol ger van Justus Lipsius, welke door den dood weggerukt was, deszelfs
stoel aan de Leuvensche Hooge School te vervullen. Hij aanvaardde er de hem aan-
geboden betrekking van Hoogleeraar der oude geschiedenis en Latijnsche Letterkunde
en keerde, vergezeld van zijn gezin, terug in de stad, welke hij van harte beminde en
van welke hij later zong:

“ Loven is een oude bloem,
Jeughdoms was, en wijsheydts roem:
Hier in Pallas, komt en leert:
Arbeydt, wilt ghy zijn gheleert.”

Italië had met innig leedwezen het vertrek
van den alom be faamd geworden man
gezien, en het kon deszelfs verlies niet ligt ver-
geten. Begerig om hem aan Nederland te
onttrekken ver koos de Magistraat van Bolonje
hem in 1608 tot Hoogleraar tegen de aan-
zienlijke jaarwedde van zes honderd gouden
schil den. Desniettemin bedankte hij voor de
benoeming. De Aartsher tog Albert daarente-
gen schonk hem zitting in den Raad van
Staat, verhief hem tot zijnen Geschied schrijver
en beloofde hem een jaarwedde als Hoog-
leeraar te zullen verm eerderen, het welke die
Prins ook werkelijk in 1612 deed, toen hij de
gemel de wedde bepaalde op twee honderd
dukaten. 
In 1614 werd hij door denzelfden Vorst
benoemd tot opvolger van Joost Roeker, als
Burggraaf of Kastelein van het oude slot der
Hertogen van Braband, bekend onder den
naam van Cesarskasteel, te Leuven; eerst vier
jaar later, trad hij in het bezit dier waardig-
heid, welke hem eene vorstelijke woning met
vele voorregten verschafte.

Puteanus wist de oudheid en de aangename
ligging der Leuven sche Burg, waaraan tevens
vele dichterlijke en geschiedkundige herinne-
ringen verbonden waren, naar behoren te
waarderen; hij deed zulks, toen hij uitriep:

“ In des te grooter vrede beoefen ik nu
ook de muzen, en met haar de wijsbe -
geerte, die verheve ne wijsheid, van
welke, even als van de versterkingen,
Pallas de beschermster is .... Ook begin
ik allengs meer ter eere dezer godin te

offeren, sinds ik Kas telein werd dier Burg, welke zich en door oudheid en
door aangenaamheid doet onder scheiden. “

Met toestemming der Aartshertogen in 1610, had Puteanus ten zijnen huize een let-
terkundig Genootschap opgerigt onder de bescherming van den H. Hieronimus en
onder den naam van Palas tra bona mentis. Hier leidde hij de werkzaamheden zijner
voornaamste leerlingen en hield hij rekening van derzelver letterkundige vorderingen.
De Palastra hield, den eersten donderdag van elke maand, in de gehoorzaal van het
Drietongen Kollegie ( in auditorie Trilingui ) eene openbare vergadering, in welke
steeds eene uitgebreide redevoering gehouden werd. Voorts hield zij ten huize des
Hoogleeraars eene wekelijksche vergadering, waarin achtervolgens plaats had eene
mondelinge verhandeling ( Dissertatio) over een opgegeven onderwerp, eene opzeg-
ging ( Recitatio) van een schriftelijk opstel, eene lezing (Lectio), bevattende de verkla-
ring van de eene of andere plaats uit voorname schrijvers en eene twistrede (Dis pu -
tatio) over taalkunde, oudheden, geschiedenis, zedeleer of  staatkunde. Met zijne
woon bragt Puteanus tevens de nutttige instelling der Palastra over naar de Burg, aan
welke hij vervolgens de benaming gaf van Pallas-slot.(Arq Palladis).

Het was in de Leuvensche Burg, den 16 July 1618 ten vier ure namiddag, dat Erycius
een nieuwe blijk van achting en toegene genheid ontving van de Aartshertogen Albert
en Isabella, door het bezoek, waarmede deze, zijnde gevolgd door den Graaf
Danovre, hunnen eersten kamerheer en hofmeester, door Pieter de Toledo, hunnen
aalmoezenier en door meer andere  hem ver erenden hovelingen, Puteanus, omringd
van zijne zonen, ont ving den Aartshertog, terwijl zijne echtgenote, van hare dochters
omgeven, de Aartshertogin verwelkomde. De Slot voogd toonde hun aanvankelijk aan
de oostzijde van het Kasteel, in een oud rondeel, alwaar Albert zich voor eenige
oogenblik ken in den armstoel des geleerden plaatste, zijne  aldaar aanwezi ge biblio-
theek, en de Vorsten schepten behagen in het bezien zijner boeken en handschriften,

Door L.J.E. Keuller

�
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10 Cultuurfilosoof Walter Benjamin schreef
over wandelen en wandelaars (‘flaneurs’

noemde hij ze) in steden als Moskou, Parijs en
Berlijn en had het dan over “de zolen der herin-
nering”. Voeten nemen de plek waar ze gelopen
hebben met zich mee. Schoenen onthouden
waar ze liepen. Zoals de vingers van een pianist
weten welke toetsen aan te slaan. Zoals het
lichaam van een zwemmer weet wanneer het
keerpunt nadert. Zoals een kind niet vergeet
waar het in de oorlog werd schuilgehouden. Een
lijf vergeet niet. Ook niet het lijf van de driejari-
ge joodse kleuter Samuel Wennek wanneer het
in een kuil achter in de tuin van de familie
Wilderbeek in Venlo te schuilen werd gelegd bij
de dreiging van gevaar. De geschiedenis schrijft
1944 en de geschiedenis schrijft 1945. Het
Amsterdamse jongetje ligt in de gronderige
schuilplaats achter de woning van zijn Venlose
weldoeners. Op de hoek van de Straelseweg en
de Bisschop Schrijnenstraat. De woning is er niet
meer. Er staat nu een Plusmarkt. Tegenover de
videotheek. Waar je dromen kunt kopen. Of
huren. Het zou gemakkelijk zijn om de claustro-
fobische angstdromen van het in de naar bederf
riekende grond weggestopte kind te linken naar
de dromen van de videotheekbezoeker. Te
gemakkelijk. Te goedkoop. Een beetje zoals in de
Italiaanse film ‘La Vita e Bella’ van die joodse
vader met zijn zoontje, met als boodschap dat je
overal kunt dromen, ook in een vernietigings-
kamp. Nooit begrepen waarom ik dat een
mooie film moet vinden. Hoe krachtig dromen
kunnen zijn? Hoe sterk fictie is? Hoe belangrijk
een sprookje? Maar dan toch ook hoe machte-
loos de vader. Als het eropaan komt. Hoe zwak
een kind. Hoe krachteloos een verhaal. En hoe
sterk het boze. Hoe machtig het kwaad. Dat
ervoor zorgt dat een jongetje van drie urenlang
in een doos in de grond ligt in de tuin van een
huis in Venlo. Bij mij op de hoek. Tientallen

keren, honderden keren loop ik er langs. En liep
ik er langs. Is er angst aan mijn schoenen blijven
kleven? Raken mijn zolen het geheugen van die
plek? Heeft ze eigenlijk wel een geheugen?
Armando heeft het over een “schuldig land-
schap” als hij schrijft over het vroegere concen-
tratiekamp Amersfoort of over plekken in Berlijn
waar de SS of de SA kantoor hield.
Bij mij op de hoek van de Straelseweg en de
Bisschop Schrijnenstraat in Venlo, daar ligt zo’n
schuldige plek. Door een onschuldig kind. 
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De� uit� Blerick� afkomstige� journalist� Mathieu
Berden�schrijft�het�op�11�september�1937�in�zijn
reisdagboek.�Hij�is�dan�bijna�2,5�maand�onderweg
voor�een�reis,�gemakshalve�‘Venlo-Afrika’�gedoopt,
die� hem� en� zijn� metgezel� uiteindelijk� diep� de
Libische�woestijn�in�moet�brengen.�Die�metgezel
is�Herman�Steijlen,�een�eveneens�uit�Blerick�af-
komstige� schrijver/journalist.� De� reizigers� zijn
dan�respectievelijk�28�jaar�(Berden�is�geboren�op
20� mei� 1909)� en� 27� jaar� oud� (Steijlen� is� van� 7
augustus�1910).
“Wij� bevonden� ons� nauwelijks� vijftig� kilometer
buiten�Tripolis,�toen�de�woestijn�ons�reeds�te�pak-
ken�kreeg.�De�gele� vlakte� laaide�en�danste� voor
onze�oogen.�Met�een�snelheid�van�twintig�kilome-
ter�per�uur�kropen�onze�motortjes�over�den�gloei-
end-heeten,� steenharden� weg� en� huppelden� van
het�eene�gat�in�het�andere.�Harder�rijden�was�abso-
luut�onmogelijk�en�rusten�ging�ook�niet,�daar�de
zon�als�een�vlam�om�ons�heen�sloeg.�Ik�heb�nooit
geweten,�dat�een�landschap�letterlijk�in�brand�kan
staan�en�een�onzichtbare� vuurgloed�uit� de�aarde
kan�oplaaien.”
Eindelijk�zijn�ze�op�weg�naar�Ghat,�een�stadje�en
oase�zo’n�1700�kilometer�zuidelijker�van�Tripolis,
in�die�jaren�de�hoofdstad�van�de�Italiaanse�kolonie
Libië.� Ze� hebben� geen� toestemming� van� de
Italiaanse�autoriteiten,�maar�zijn�gewoon�vertrok-
ken,� het� wachten� op� officiële� papieren� beu.� De
tocht�van�de�Libische�hoofdstad�naar�de�oase�moet
het�hoogtepunt�van�hun�reis�per�lichte�motorfiets
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“Wij zijn gisterenmorgen tegen acht uur met
onze lichte motorrijwielen (...) uit Tripolis vertrok-
ken. Onze bagage bestond uit een reisdeken,
enkele blikjes geconserveerd voedsel en ieder een
tweelitersflesch drinkwater. Met ‘n triomfeeren-
den zwaai zwenkten wij voorbij het Castello en
wendden het stuur in de richting van het Zuiden.”
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OP WEG
Als�ze�op�weg�gaan�naar�Afrika�kennen�ze�elkaar
bijna�drie� jaar.�Lang�genoeg�om�te�weten�wat�ze
aan�elkaar�hebben,�anders� zouden�ze� zo’n� lange
tocht�samen�niet�aandurven.�Nadat�ze�voor�de�deur
van�de�rijwielfabriek�van�Franssen�aan�de�Strael-
seweg� (recht� tegenover� de� huidige� kappersvak-
school)� afscheid� hebben� genomen� van� familie,
vrienden,� bekenden� en� sponsor� gaat� het� richting
Duitsland.� “Vanavond� tot� Keulen,� morgen� tot
München,�overmorgen�tot�Weenen�en�dan�zullen
we�wel� verder� zien” ,� laat�Berden�bij� het� vertrek
weten.�Hun�Cyrus-Ilo-motoren�zijn�voorzien�van
vlaggetjes�met�daarop�de�beeltenis�van�het� toen-
malige� jonge� koninklijke� paar� Juliana� en� Bern-
hard.
Wanneer� ze� die� 29e� juni� 1937� de� Venlose� Sint-
Martinusstraat� uit� rijden� laten� ze� niet� alleen� be-
zorgde�familieleden�en�flink�wat�fans�achter,�maar
ook� een� aantal� sceptici.� Er� zijn� heel� wat
Blerickenaren�en�Venlonaren�die�hun�plan�krank-
zinnig�vinden,�meldt�Berden�in�het�reisverslag�van
3�juli.�“Zij�weten�met�absolute�zekerheid,�dat�het
voor� dit� gezellig� knetterende� motorfietsje� niet
weggelegd�kan�zijn�om�heelemaal�van�Venlo�uit
naar�Afrika�te�draaien,�zonder�dat�een�paar�knap-
pe�monteurs�met�een�rijdende�reparatiewerkplaats
het�op�den�voet�volgen.�(...)�Het�zal�inderdaad�een
prestatie� zijn,� wanneer� wij� met� dit� kleine� ding
weer�veilig�op�ons�uitgangspunt�zullen�arriveeren
na�een�tocht�van�enkele�tienduizenden�kilometers
door�Alpen� en� woestijnen,� over� prachtig-breede
autostrada�en�over�den�gloeiend�heeten�woestijn-
bodem,� waar� de� laatste� karavaan� haar� spoor
getrokken� heeft� en� zich� verliest� in� de� trillende
verte� van� een� vaal� vlammende� lucht.” � Maar,� zo
stelt�hij,�ze�hebben�“het�volste�vertrouwen�in�het
slagen�van�deze�onderneming,�alle�pessimistische
voorspellingen�ten�spijt” .
Dat�vertrouwen�blijft,�ook�als�ze�al�vrij�snel�van
hun�reisplan�afwijken.�Drie�dagen�hebben�ze�uit-
getrokken� om� Duitsland� te� door� kruisen� en� ver-
volgens�nog�eens�drie�dagen�voor�de� tocht�door
Oostenrijk�en�Hongarije.�Boedapest�moet�de�eer-
ste� halteplaats� worden.� Maar� al� in� het� Rijnland
laten�ze�die�route�voor�wat�hij�is.�Dat�gebeurt�door
toedoen�van�twee�meisjes�uit�het�Zwarte�Woud.�Ze
komen�de�dames� in�Keulen� tegen,�waar�deze�op
een�rondreis�door�Duitsland�verzeild�zijn�geraakt.
De� meisjes� zijn� net� als� de� Blerickenaren� op� de
motor�-�dat�is�wat�voor�die�tijd�-�en�beloven�hen
het� Zwarte� Woud� te� laten� zien.� Daar� hebben� ze
wel� oren� naar� en� ze� tuffen� achter� de� Schwarz-
waldmädel�aan�richting�zuiden.�Op�de�route�langs
de�Rijn�gaat�het�echter�mis,�ze�verliezen�de�meis-
jes�uit�het�oog�en�vinden�ze�niet�meer�terug.�Dan

besluiten�ze�maar�op�eigen�houtje�door�het�Zwarte
Woud�te�trekken�richting�Zwitserland.�
In�het�zuiden�van�Duitsland�worden�de�Cyrussen
voor� het� eerst� op� de� proef� gesteld.� “ Ik� had� niet
gedacht,�dat�het�eerste�gedeelte�van�den�titel�dezer
reisbrieven:� door�Alpen�en�Woestijnen,� zoo� snel
werkelijkheid�zou�worden”,�schrijft�Berden�in�zijn
reisbrief�van�24�juli.�“Reeds�in�het�Zwarte�Woud
sloeg�me�plotseling�de�schrik�om�het�hart�bij�het
zien� van� een� weg,� die� zich� in� vele� bochten� en
kronkels�rondom�een�voor�Hollandsche�begrippen
hooge�helling�slingerde.�Met�bezorgdheid�mat� ik
de�hoogte�en�vroeg�me�af,�of�ons�kleine�motortje
dezen�‘berg’�wel�nemen�zou.�Twee�uren�later�ech-
ter�stopten�we�op�een�kleinen�heuveltop�en�konden

worden.� Hun� oorspronkelijke� einddoel,� de� oase
Kufra�aan�de�grens�met�Sudan,�hebben�ze�verruild
voor�Ghat�aan�de�grens�met�Algerije.�Op�dinsdag
29�juni�1937�zijn�ze�van�huis�vertrokken,�of�beter
gezegd�van�het�bedrijfsgebouw�van�de�Venlose�rij-
wiel-� en� motorfietsfabrikant� Jac.� Franssen� &
Zoon.� De� firma� sponsort� de� reizigers� door� hun
twee�lichte�motorfietsen�van�het�huismerk�Cyrus
ter�beschikking�te�stellen.
“Ons� vervoermiddel� is� een� Cyrus� van� onder� de
zestig,�voorzien�van�116�c.cm�motor�met�een�ver-
mogen�van�3.3�rem�P.K.” ,�meldt�Berden�in�het�eer-

ste�reisverslag�dat�de�Nieuwe�Venlosche�Courant
op�zaterdag�3�juli�publiceert.�De�Blerickse�journa-
list�heeft�met�de�krant�afgesproken�dat�ze�zijn�reis-
brieven� afdrukt� onder� de� titel� Door� Alpen� en
Woestijnen.� Berden� en� Steijlen� hebben� al� eerder
grote� tochten�gemaakt�en�daarvan�verslag�uitge-
bracht� in� dagbladen� en� tijdschriften.� Herman� is
enkele�jaren�daarvoor�ook�al�eens�in�Noord-Afrika
geweest,� in�Libië�en�Egypte.�Of�hij,� los�van�zijn
vriend�Mathieu,�een�publicatiemogelijkheid�voor
zijn�verslagen�van�de�reis�heeft,� is�niet�duidelijk.
Berden�zal�een�paar�jaar�later�-�in�1943�-�over�het
Libische�deel�van�de�reis�ook�nog�een�boek�publi-
ceren,�met�als�titel�Journaal�van�een�Woestijnrei-
ziger.��
In�de�inleiding�van�het�boek,�opgedragen�aan�zijn
reisgenoot,� stelt� hij� zichzelf� en� Steijlen� voor� en
vertelt�hij�hoe�ze�bevriend�zijn�geraakt:�“Wij�zijn
geen�ontdekkingsreizigers,�geen�geologen�en�geen
archeologen.�Wij�waren�slechts�dagbladschrijvers,
journalisten� van� de� binnenbrandjes-afdeeling,
persrapaille.�Doch�eens�per�jaar�overviel�ons�een
niet�te�stillen�onrust�en�dan�lieten�wij�plotseling�de
binnenbrandjes� branden,� de� kiesvergaderingen
vergaderen� en� de� jubilarissen� jubileeren.� Hoe� ik
tot� dit� menschonteerend� beroep� gekomen� ben?
Toen�ik�mij�door�het�gymnasium�had�heen�gewor-
steld,� schreef� ik� uit� verveling� een� verhandeling
over�Virgilius�en�de�efficiency.�Een�blad�plaatste
haar�als�hoofdartikel.�M’n�volle�naam�stond�er�in
dikke�letters�onder.�Ik�vond,�dat�die�naam�het�goed
deed� en� op� dien� dag� werd� ik� journalist.� Ik� had
beter�banketbakker�kunnen�worden!�In�ons�stadje
woonde�een�andere� jongeman,�die�ook�het�gym-
nasium� achter� den� rug� had� en� voor� iets� heel
gewichtigs� wilde� studeeren.� Hij� heette� Herman,
maar� las�meer� dan�hij� studeerde.�Zo� las� hij� ook
mijn�verhandeling�over�Virgilius,�die�als�hoofdar-
tikel� was� afgedrukt� en� waaronder� mijn� naam� in
vette� letters�prijkte.�Hij�kwam�mij�dien�dag�per-
soonlijk�mededeelen,�dat�mijn�artikel�nergens�op
leek.� Hij� schreef� er� toen� zelf� een,� dat� door� tien
couranten� werd� geweigerd� en� nooit� is� gepubli-
ceerd.�Te�slecht�natuurlijk!�Dat� is�acht� jaar�gele-
den.�Vanaf�dien�dag�zijn�wij�vrienden�geworden.” �
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een� kleine� volksverzameling� naar� zijn� woning
gevoerd.�Il�Commissario�wachtte�ons�op�in�pyama
en�gaf�ons�reeds�terstond�een�staaltje�van�zijn�ver-
bluffende�kennis.�Hij�wist�namelijk�met�absolute
zekerheid,�dat�Holland� in�de�buurt�van�Australië
lag,�en�veroorloofde�zich�de�vrijheid�ons�als�ver-
dachte�vreemdelingen�te�beschouwen,�die�met�de

een� of� andere� geheime� bedoeling� naar� Aspra
gekomen�waren�en�het�misschien�wel�gemunt�had-
den�op�het� leven�van�den�Duce,�die�over�enkele
dagen� een� officieel� bezoek� zou� brengen� aan
Palermo.�Toen�achtten�wij�den� tijd�gekomen�om
met� een� breed� gebaar� een� schrijven� van� het
Nederlands� Gezantschap� te� Rome� en� van� het
Italiaansche�Ministerie�van�Buitenlandse�Zaken�te
ontvouwen,�hetgeen�zulk�een�diepen�indruk�op�de
autoriteit�maakte,�dat�hij� ons�een�stoel,� een�glas
wijn�en�een�diner�aanbood.”
Uiteraard�mogen�ze�gaan�en�kunnen�ze�een�huisje
huren�om�wat�tot�rust�te�komen�voor�ze�de�grote
oversteek�naar�Libië�gaan�maken.�Met�die�rust�is
het�echter�al�weer�gauw�gedaan,�want�er�zijn�meer
overijverige� ambtsdragers� in� het� fascistische
Italië.�Wanneer�ze�tijdens�een�boottocht� langs�de
kust�foto’s�maken,�wordt�dat�gezien�door�een�jong
lid�van�een�fascistische�militie.�Die�vindt�het�maar
verdacht,�rukt�hen�bij�terugkeer�aan�wal�de�came-
ra�uit�handen�en�beschuldigt�hen�van�spionage.�Ze
moeten�meekomen�naar�de�kazerne�van�de�militie,
maar�dat�weigeren�ze�beslist.�Dat�hadden�ze�beter
niet� kunnen� doen� want� een� uur� later� staan� vier
militieleden� aan� hun� deur� die� ze� niet� van� hun
onschuld�kunnen�overtuigen.�De�dag�erna�moeten
ze�meekomen�naar�de�commandant.�Eerst�weige-
ren�ze�dat,�maar�als�ze�zien�dat�de�jonge�mannen
daardoor�helemaal�van�streek�raken�-��wat�moeten
ze� de� commandant� zeggen� -� gaan� ze� toch� maar
mee.�“Wij�hebben�den�jongeman�daarom�maar�het
genoegen�gegund�om�een�heusch�proces-verbaal
te�kunnen�opmaken�over�spionnage,�dat�wij�met
het�meest�ernstige�gezicht� van�de�wereld�onder-
teekend�hebben,�hoewel�wij�over�den�inhoud�wel
eens�stil�moesten�glimlachen.�Het�fototoestel�werd
plechtig� verzegeld� en� naar� Palermo� opgestuurd.
De� film�heeft� na�ontwikkeld� te� zijn�uitgewezen,
dat�zij�voor�de�veiligheid�van�den�staat�ongevaar-
lijk�is.”
Uiteindelijk�kunnen�ze�toch�nog�tot�rust�komen�in
Aspra�en�op�1�september�1937�-�ruim�twee�maan-
den�na�hun� vertrek�uit�Venlo� -�maken� ze� vanuit
Syracuse�de�oversteek�naar�de�Libische�hoofdstad
Tripolis.

Tripolis
Een�van�hun�eerste�tochten�in�de�Libische�hoofd-
stad�voert�het�tweetal�naar�het�Italiaanse�gouver-
nement,�gevestigd�in�het�Castello,�een�oud�Turks
kasteel.� Daar� moeten� ze� de� benodigde� papieren
zien� te� krijgen� voor� hun� tocht� naar� Kufra,� want
daar�willen�ze�dan�nog�naar�toe.�Ze�worden�aller-
vriendelijkst� behandeld� en� als� ze� vragen� stellen
over�het�woestijngebied�toont�een�officier�hen�een
landkaart.�Hij�wijst�naar�een�plek�op�de�kaart�en

met�voldoening�constateeren,�dat�de�baby-machi-
ne� zonder� moeite� tot� een� hoogte� van� 870� meter
geklommen�was.”
De�echte�vuurdoop�volgt�in�Zwitserland.�Ze�rijden
het�land�-�door�Berden�betiteld�als�een�grote�toe-
ristenplaats� en� een� “voor� den� doortrekkenden
journalist� copy-arm�gebied” � -�binnen�bij�Schaff-
hausen�en�trekken�langs�het�Vierwoudstedenmeer
via� de� Gotthard-pas� naar� Lugano.� Berden:� “Het
overtrekken�van�dezen�beroemdsten�en�hoogsten
pas�van�de�Zwitsersche�Alpen�was�een�evenement,
waarvan� het� verdere� gedeelte� van� onze� reis,� in
motortechnischen� zin,� zou�afhangen.�Bleven�wij
op�deze�eerste�1000�K.M.�reeds�steken,�dan�betee-
kende�dit�het�doodvonnis�van�onze�kleine�machi-
nes.� Hoewel� wij� vol� vertrouwen� waren,� kunnen
wij�niet�ontkennen,�dat�wij�ook�niet�geheel�en�al
gerust� waren� over� dit� experiment.� Reeds� in� het
Zwarte� Woud� hadden� onze� Cyrussen� de� intense
belangstelling� opgewekt� van� alle� motorrijders.
Reeds� hier� betwijfelde� men� het,� dat� deze� lichte
motoren� ons� over� de� Alpen� zouden� trekken.
Machines� van� 800� en� 1000� ccm.� inhoud� waren
onze� eenige� concurrenten� in� deze� bergachtige
streken.� Onze� vrees� is� echter� ongemotiveerd
gebleken.”
Ze�halen�gemakkelijk�Italië�en�rijden�door�de�Po-
vlakte�naar�Parma.�Vandaaruit�gaat�het�verder�naar
Rome.� Wanneer� Berden� zijn� journalistieke
nieuwsgierigheid�naar�Mussolini�wat�al�te�nadruk-
kelijk�wil�bevredigen,�wordt�hij�opgepakt�door�de
geheime�politie.�Hij�heeft� te�aandachtig�naar�het
paleis�van�de�Duce�aan�het�Piazza�Venetia�staan
kijken�en�dat�is�verdacht.�Nadat�hij�op�het�politie-
bureau�is�gefouilleerd�en�zijn�doopceel�is�gelicht,
mag�hij�weer�vertrekken.�
Zijn�reisverslag�van�14�augustus�gaat�-�misschien
wel�vooral�door�zijn�arrestatie�-�over�Mussolini�en
het� Italiaanse� fascisme.�Toch� is� hij� er� geen� ver-
klaard�tegenstander�van.�Hij�stelt�dat�de�Italianen
een� onontwikkeld� volk� zijn,� “ te� onontwikkeld
voor�een�gezonde�democratie” .�Het�volk�heeft�vol-
gens�hem�niet�de�gelegenheid�gehad�zich�te�ont-
wikkelen,�omdat�de�zorg�voor�het�dagelijkse�stuk
brood�te�veel�tijd�in�beslag�nam.�Mussolini�heeft
dat�begrepen.�“Hij�kent�de�nooden�van�zijn�volk
en�doet�zijn�best�het�te�helpen.�De�democratie�ziet
vele� gebreken� in� hem� en� zal� ook� zijn� koloniale
politiek� afkeuren.� De� tijd� zal� echter� moeten� uit-
wijzen,�of�de�fascistische�revolutie� in� Italië�geen
noodzakelijk� kwaad� geweest� is� om� het� Italiaan-
sche�volk�op� te�voeden� tot�een�ontwikkeld�volk,
dat�zich�bewust�een�eigen�bestuursvorm�kan�kie-
zen.”
Weer� gaat� het� verder,� nu� richting� Palermo� op
Sicilië.� Onder� Napels� is� naar� de� mening� van

Berden�het�echte�Italië�te�zien,�een�land�van�pau-
pers.�Omdat�ze�niet�in�de�grote�stad�willen�verblij-
ven,�rijden�ze�vanuit�Palermo�naar�een�plaatsje�in
de�buurt:�Aspra,�een�vissersdorpje�aan�de�golf�van
Montecerbino.�Daar�worden� ze�welkom�geheten
door�de�plaatselijke�bevolking�-�halfnaakte�kinde-
ren�en�vissers�met�ruige�baarden�-�die�zich�de�ogen
uitkijkt.� “We� waren� de� eerste� motorrijdende�
vreemdelingen�die�sinds�menschenheugenis�in�het
nest� waren� neergestreken.” � Zo’n� veertig� belang-
stellenden�begeleiden�hun�op�hun�zoektocht�naar
een�kamer.�
Maar�dat�gaat�zo�maar�niet.�“De�veldwachter�van
het� dorp� versperde� ons� al� spoedig� den� weg� en
begon� onze� papieren� te� onderzoeken,� waar� hij
echter� totaal� geen� wijs� uit� kon� worden,� hetgeen
niet� te� verwonderen� was� daar� de� man� onze� pas
onderste�boven�probeerde�te�ontcijferen.�Hij�wist
er� totaal� geen� raad� mee.� In
zijn� jarenlange� praktijk� had
hij�nog�nooit� iets�dergelijks
meegemaakt.�Het�onderzoek
van� onze� geloofsbrieven
vond�midden�op�straat�plaats
en�het�geheele�dorp�nam�aan
de� discussies� deel,� gaf� den
veldwachter� raad� en� drukte
om� beurten� een� vettigen
duim� in� onze� paspoorten.
Inmiddels� was� echter� de
commissaris�van�politie�van
het� naburige� Bagheria,� tot
welke� gemeente� Aspra� be-
hoort,�op�de�hoogte�gebracht
van� de� schokkende� gebeur-
tenis�en�werden�wij�tusschen
twee�militaire�politieagenten
met� het� geweer� op� den
schouder� en� omstuwd� door
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Athene.�Dan�hebben�ze�plotseling�geluk.�Wanneer
ze� 13� september� in� een� restaurant� wat� zitten� te
eten,�valt�Hermans�blik�plotseling�op�het�gebouw
er�tegenover.�Daarin�is�de�firma�Truchi�en�Monti
gevestigd,�een� transportonderneming�die�de�ver-
bindingen�met�de�plaatsen� in�de�woestijn�onder-
houdt.� Herman� heeft� tijdens� een� eerdere� reis� al
eens� een� tocht� gemaakt� met� een� vrachtauto� van
het�bedrijf.�Ze�stappen�het�kantoor�binnen�en�na
een�goed�gesprek�met�de�eigenaren�kunnen�ze�de
dag� erna� al� mee� richting� Ghat.� Echter,� mits� de
autoriteiten� toestemming� geven.� Dat� lijkt� lastig.
Maar�weer�hebben�ze�mazzel.�Een�hoogwaardig-
heidsbekleder� die� Herman� kent� van� zijn� vorige
reis,�blijkt�nu�een�hoge�post�in�Tripolis�te�hebben.
Via�hem�lukt�wat�tot�dan�toe�niet�is�gelukt:�ze�krij-
gen�een�vergunning�om�de�woestijn�in�te�trekken.

De woestijn in
Uiteindelijk� gaan� ze� 15� september� op� weg� naar
Ghat.�Hun�motorfietsen�laten�ze�achter�in�Tripolis.
Het� nieuwe� vervoermiddel� is� een� reusachtige
vrachtauto,� bestuurd� door� een� oorspronkelijk� uit
Italië�afkomstige�ervaren�woestijnrijder,�genaamd
Minglis�Gabriele.�De�Fiat�is�volgeladen�met�mate-
riaal�voor�het�vliegveld�in�Ghat,�kisten�met�dyna-
miet,�buskruit�en�geweerpatronen�en�zeven�vaten
van�elk�tweehonderd�liter�benzine,�want�onderweg
valt�er�niets�te�tanken.�Ook�heeft�de�truck�voor�de
chauffeur�en�de� reizigers�elk�250� liter�water�aan
boord.� Minglis� Gabriele� moet� erg� lachen� als
Berden�en�Steijlen�met�een�vijflitersfles�water�aan
komen�zetten.� In�hun�naïviteit� denken�ze�die�op
halteplaatsen� bij� te� kunnen� vullen.� Ook� verder
hebben� ze� niet� veel� bij� zich.� De� reisbagage� van
Berden�bestaat�uit�een�koffertje,�een�deken,�een�in

het�Frans�vertaalde�Koran,�enkele�honderden�lires
en� de� ‘Autorizazzione� del� Governo� della� Libia’
om�naar�Ghat� te�mogen.�Hun�kleding�bestaat�uit
korte�broek,�poloshirt�en�tropenhelm.
De�eerste�dag�van�de�trip�voert�de�beide�reizigers
van� Tripolis� langs� de� kust� naar� Misurata,� van-
waaruit�het�eindelijk�echt�richting�zuiden�gaat,�de
woestijn�in.�Een�dag�later�is�de�oase�Bu�Ngem�het
einddoel.�Die� tweede�dag�al�beginnen�ze�zich� te
ergeren� aan� het� gedrag� van� de�Arabische� mede-
passagiers.�Die�zitten�niet�net�als�zij�in�de�cabine,
maar�gewoon�bovenop�de�lading.�Zich�niets�aan-
trekkend�van�het�explosieve�karakter�daarvan�ste-
ken�ze�de�ene�sigaret�na�de�andere�aan�en�tippen
de�as�tussen�het�dynamiet�en�buskruit�en�de�benzi-
ne.� Berden� spreekt� een� van� hen� daarop� aan� en
vraagt�of�hij�hen�de�lucht�in�willen�laten�vliegen.
De�man�antwoordt� ‘ Inshallah!�Als�Allah�het�wil’
en�rookt�door.
De�botsing�tussen�twee�culturen�leidt�tot�een�uit-
barsting�(op�papier):�“ Inshalla!�Inshalla!�Het�is�om
gek� te�worden.� Ik�krijg�zin�om�die�bruine�kerels
met�hun�krankzinnig�fatalisme�van�den�wagen�af
te�schieten.�Dit�is�nu�reeds�den�derde�keer,�dat�ik
hun� heb� verboden� om� boven� op� de� lading� te�
rooken,�maar�de�ernst�van�het�geval�schijnt�niet�tot
hun�stompzinnige�hersens�door�te�dringen.�Ik�mis-
gun�deze�woestijnkinderen�het�genot�van�wat�zij
cigaretten�plegen�te�noemen�niet,�zoolang�zij�met
hun�smeulende�miniatuurfakkel�maar�uit�de�buurt
van�den�wagen�blijven,�want�ik�belijd�een�andere
religie,� die� leert,� dat� men� God� niet� op� de� proef
mag� stellen.� (...)� In� hun� grenzeloos� fatalisme
gelooven� zij� vast� en� zeker,� dat� de� vrachtauto
alleen�in�de�lucht�kan�vliegen,�wanneer�Allah�dit
wil.�Of�zij�nu�rooken�of�niet�rooken,�dit�blijft�voor

vertelt�dat�hij�daar�de�interessantste�maanden�van
zijn� leven�heeft�doorgebracht.�Bij�die�plek�op�de
kaart�staat:�‘Ghat.�Cittá�abitata�da�Tuaregh’ ,�ofte-
wel� ‘Ghat.� Stad� bewoond� door� Toeareg’ .� Het
woord�Toeareg�maakt�beiden�opgewonden�en�na
een� kort� overleg� laten� ze� de� officier� weten� naar
Ghat� te�gaan.�Maar�volgens�de� Italiaan�kan�daar
geen�sprake�van�zijn.�Het�plaatsje�ligt�in�verboden
militair�gebied.�Je�kunt�er�alleen�komen�met�een
speciale�vergunning.�Ze�bewegen�hemel�en�aarde
en�andere�officieren�komen�op�het�gekrakeel�af.
Ze�lachen�om�het�plan�van�Berden�en�Steijlen�en
zelfs� nog� harder� als� ze� horen� dat� de� twee� per
motor�naar�Ghat�willen.
“Een�reis�naar�het�binnenland�per�motor�stelden�zij
gelijk� met� zelfmoord” ,� schrijft� Berden� in� zijn
boek,�waarvan�de�tekst�over�Libië�uitgebreider�is
dan� die� in� de� krantenverslagen,� “en� telkens� de
plaats� op� de� landkaart� aanwijzend� vertelden� zij
ons� enkele� afschrikwekkende� voorbeelden.� Een
Duitsch� motorrijder� had� verleden� jaar� op� eigen
houtje�Kufra�trachten�te�bereiken.�Vier�dagen�later
vond�men�zijn�lijk.�Hij�was�omgekomen�van�dorst.
Een� Fransch� ingenieur� was� op� 100� km.� afstand
van�de�kust,� hier�op�dit� zwarte� kruisje,�met� zijn
auto�blijven�steken�in�het�mulle�woestijnzand.�De
hulpexepeditie�vond�na�twee�dagen�een�krankzin-
nige�vrouw�naast�het�ontzielde� lichaam�van�haar
man.�Een�kleine�slang�had�hem�gebeten�en�na�een
half� uur� een� einde� aan� zijn� leven� gemaakt.� Van
dergelijke�gruwel-verhalen�werd�er�ons�een�dozijn
opgediend.�En�dan�zulk�een�reis�ondernemen�met
een�licht�motorrijwiel!�Zelfmoord,�heeren,�je�rein-
ste�zelfmoord!” �
Teleurgesteld�druipen�ze�af.�Ze�geven�echter�niet
op,�de�dagen�erna�bezoeken�ze�telkens�het�Castello
en� proberen� ze� bij� de� officieren� een� vergunning
los�te�praten.�Ze�wijzen�erop�dat�ze�door�kranten

betaald� worden� voor� verslagen� uit� de� Libische
woestijn�en�dat�het�ministerie�van�propaganda�in
Rome�heeft�beloofd�dat�ze�in�de�kolonie�geen�pro-
blemen�zullen�krijgen.�En�nu�zitten�ze�in�Tripolis
vast.�Als�ze�dat�in�Rome�hadden�geweten,�waren
ze� niet� verder� gegaan.� De� officier� blijft� onver-
murwbaar.�Uiteindelijk�besluiten�ze�om�op�10�sep-
tember�gewoon�op�hun�motoren�richting�Ghat� te
rijden,�toestemming�of�geen�toestemming.
Eenmaal�op�weg�blijkt�de�tocht�door�de�woestijn
niet� mee� te� vallen.� Vijftig� kilometer� buiten
Tripolis� komen� ze� al� in� de� problemen.� De� zon
bestookt� hen� onophoudelijk.� Het� landschap� lijkt
letterlijk� in� brand� te� staan,� schrijft� Berden.
Gelukkig�bereiken�ze�om�elf�uur,�drie�uur�na�hun
vertrek,� een� kleine� oase� met� wat� huizen� en� een
militair�fort.�Dan�al�zijn�ze�aan�het�eind�van�hun
krachten�en�hebben�een�bijna�niet�te�lessen�dorst.
Ze�blijven�er�tot�vijf�uur�‘s�middags�en�vervolgen
dan� hun� reis.� Voor� het� invallen� van� het� donker
hopen�ze�een�vijftig�kilometer�zuidelijker�liggen-
de�oase�te�bereiken.�Die�hoop�blijkt�ijdel,�want�na
een�half�uur�worden�ze�overvallen�door�een�zand-
storm.�Ze�kunnen�niet�verder�rijden.
“Een� gloeiende,� brandende� wind� begon� over� de
vlakte�te�gieren.�De�lucht�leek�plotseling�een�gor-
dijn,� waardoor� de� zon� werd� verduisterd.� Het
scherpe�en�fijne�woestijnzand�striemde�ons�in�het
gelaat�en�belette� ieder�uitzicht.�Wij�konden�niets
anders�doen�dan�languit�op�den�grond�gaan�liggen,
met�den�rug�naar�den�wind,�en�den�storm�over�ons
heen� laten� razen,� zooals� ook� de� kamelen� doen.
Voor� de� fijne� zandkorreltjes� was� echter� geen
beschutting� mogelijk;� zij� drongen� door� onze�
kleeren� heen,� zetten� zich� vast� in� onze� ooren,� in
neus�en�mond�en�wanneer�wij�onze� tanden�over
elkaar� lieten� gaan,� knarsten� zij� als� een� molen-
steen.”
De�storm�duurt�een�uur.�Als�ze�opstaan�is�er�geen
weg�meer�te�bekennen,�alles� ligt�onder�het�zand.
Waar�ze�heen�moeten�is�een�raadsel.�Het�idee�van
Herman� om� ergens� een� lekker� koel� glas� bier� te
gaan� drinken,� is� onuitvoerbaar.� Lichte� paniek
begint�op�te�komen,wanneer�het�langzaam�donker
wordt�en�dan�ook�nog�twee�kleine�stippen�opdoe-
men.�Woestijnrovers,�vrezen�ze.�Gelukkig�blijken
het� echter� twee� Meharisten,� leden� van� de� woe-
stijnpolitie,�op�kamelen� te�zijn.�De�commandant
van�het�fort�bij�de�oase�waar�ze�die�middag�waren,
heeft�de�Meharisten�gestuurd�om�hen� te�zoeken.
Ze�zijn�maar�wat�blij�met�hun�redding,�ook�al� is
het�gevolg�dat�ze�op�11�september�terug�in�Tripolis
zijn.
Het� avontuur� lijkt� ten� einde� en� teleurgesteld
besluiten� ze� met� een� omweg� naar� huis� te� gaan.
Een� sponsenvisser� wil� hen� meenemen� naar
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tember�een�zondag�is,�wil�Berden�zich�eens�lekker
wassen.�Hij�vult�zijn�waterfles�en�wil�vervolgens
de�inhoud�over�zijn�hoofd�gieten.�Zover�komt�het
niet,�want�een�woedende�Minglis�Gabriele�neemt
hem�de�fles�af.�Je�gaat�je�toch�niet�met�drinkwater
wassen,�bijt�hij�hem�toe.�Eerst�is�Berden�verbou-
wereerd,�maar�dan�begrijpt�hij�het.� “Het� is� in�de
Sahara� werkelijk� een� misdaad� om� water� te� mis-
bruiken� voor� zoo� iets� onbelangrijks� als� ‘was-
schen’ .�Ik�heb�dan�ook�maar�op�dezen�heiligen�dag
gehandeld� in�den�geest�van�Allah,�zooals�hij�het
den� geloovigen� in� den� Koran� heeft� geleerd,� en
schuurde�het�ergste�vuil�van�mijn�handen�weg�met
warm,� korrelig� woestijnzand.� Zoo� kreeg� ik� toch
een�Zondagsch�gevoel�over�me.”
Die�dag�rijden�ze�via�Sebha,�naar�de�Wadi�el�Agial.
Dat�is�een�woestijndal�van�wel�honderd�kilometer
lang,�waarin�om�de� tien�kilometer�een�oase� is� te
vinden.�De�Wadi�el�Agial�is�in�die�tijd�een�van�de
grootste� van� de� Sahara,� met� alleen� al� 700.000
dadelpalmen.� Een� dag� later� trekken� ze� door� de
wadi�om�uiteindelijk�‘s�avonds�in�Ubari�te�belan-
den.� Voor� ze� er� zijn� maken� ze� het� dagelijkse
natuurfenomeen� van� de� ondergaande� zon� mee.
“Voor�ons�uit�daalt�langzaam�de�zon�naar�de�kim.
Zij�wordt�een�geweldig�groote�gouden�bol,�die�fel
glanst,�doch�zijn�brandende�sterkte�heeft�verloren.
Zonder� met� de� oogen� te� knippen� kunnen� wij� er
recht� tegen� in�kijken.�Hoe�meer�zij� daalt,�des� te
vuriger� en� rijker� kleurt� zij� den� horizont.� Iedere
minuut�wisselen�zich�deze�kleuren;�eerst�lijkt�het
of�het�Westen�in�brand�stond,�doch�dan�zakten�de
vlammen� uitgeput� in� elkaar� en� lieten� een� zacht
karmozijnrooden�gloed�achter,�die�eindelijk�in�een
paars�en�purper�licht�wegstierf.�Meer�dan�een�uur
duurt� dit� levende� spel� van� kleuren� en� nuancen,
zooals�geen�schilderspalet�ze�ooit�heeft� voortge-
bracht,� noch� ooit� zal� kunnen� voortbrengen.� De
gele,�de�bruine,�de�zilvergrijze�bodem�van�de�woe-
stijn�drinkt�deze�kleuren�en�wordt�zacht�en�liefe-

lijk� als� een� warm� tapijt.� Iederen� avond� weer
opnieuw� ondergaan� we� dit� wonder,� dit� berouw
van� een� zon,� die� spijt� heeft,� omdat� zij� de� men-
schen�en�de�aarde�een�langen�dag�heeft�geplaagd
en�gekweld.”
In�Ubari�worden� ze�hartelijk� ontvangen�door� de
officieren�van�het� Italiaanse� fort.�Ze�krijgen�een
heuse�maaltijd�voorgezet�op�met�wit�linnen�gedek-
te�tafels.�Voor�het�licht�zorgt�een�elektrische�lamp
en�de�vermouth�die�bij�het�eten�wordt�geschonken
in�kristallen�glazen�is�ijskoud.�Een�mooie�voorbe-
reiding�op�de�trip�van�de�volgende�dag,�want�dan
moeten�ze� in�één�keer�van�Ubari�naar�Ghat,�een
afstand�van�370�kilometer,�grotendeels�af� te� leg-
gen�door�de�Serrir�il�Fau,�de�woestijn�des�doods.
De�Serrir�il�Fau�doet�zijn�naam�eer�aan�blijkt�een
dag�later,�overal�langs�de�weg�liggen�witgebleekte
skeletten� van� kamelen.� De� skeletten� liggen� alle-
maal�met�de�kop�richting�oosten�omdat�een�ster-
vende�kameel�altijd�die�houding�aan�zal� nemen.
Achter� zo’n� skelet� hoeft,� zo� leert� Berden,� niet
altijd�een�drama�schuil�te�gaan.�Een�zieke�kameel
mag�een�karavaan�slechts�twee�dagen�ophouden.
Daarna�wordt�hij�afgemaakt�en�achtergelaten�in�de
woestijn,�net�als�oude�dieren.�Mensen�overigens,
mogen� maar� voor� één� dag� oponthoud� zorgen.
Kamelen�zijn�belangrijker�voor�een�karavaan�dan
mensen.�Af�en�toe�liggen�er�dan�ook�hoopjes�ste-
nen� langs� de� weg.� Ze� markeren� de� graven� van
dode�woestijnreizigers.�De�Arabieren�graven�in�de
woestijn�voor�hun�doden�een�ondiep�graf�en�gooi-
en� daar� een� aantal� stenen� op.� Volgens� een� oud
gebruik� moeten� voorbijgangers� er� een� steen� op
leggen�en�zo�ontstaat�langzaam�een�goed�zichtba-
re�grafheuvel.�De�meeste�doden�die�langs�de�weg
liggen,�zowel�mensen�als�kamelen,�zijn�het�slacht-
offer�van�de�dorst.�
Het�ontlokt�Berden�de�ontboezeming�dat�God�hem
moet�behoeden�voor�zo’n�dood.�“Maar�God�geve
mij�zulk�een�graf.�Hier�zou�ik�willen�rusten,�dicht
onder� de� aarde,� in� een� zandig� graf,� waar� mijn
lichaam�beter�blijft�bewaard�dan�in�een�cementen
tombe,�waar�geen�wormen�de�verrottende�beende-
ren�langzaam�wegknagen.�Wijd�en�eindeloos�moet
zich� de� hemel� welven� over� mijn� graf.� Klagend
moet� de� wind� zingen� in� het� schamele� hoopje
steenen,�dat�mijn� lijk�bedekt.�Daverend�moet�de
zon� in� mijn� doode� ooren� dreunen� in� de� heete,
heete�middaguren�en�het�nachtelijk�gesnuffel�van
een�hongerige�hyena�moet� ‘ t� eenige�bezoek�zijn
aan� de� stille,� stille� plek,� waar� mijn� beenderen
onverteerd�en�gaaf�den�bazuinstoot�van�den�jong-
sten�dag�zouden�willen�afwachten.”
Hoe�graag�ze�het�ook�willen,�ze�bereiken�die�dag
Ghat�niet.�Ze�komen�niet�verder�dan�Serdeles,�een
plaatsje�op�zo’n�128�kilometer�van�hun�einddoel.

hen�kief-kief,�gelijk.�Wanneer�Allah�het�niet�wil,
zullen� de� dynamietpatronen� niet� ontploffen,� al
werden� zij� in� het� vuur� geroosterd.� Het� godsver-
trouwen�van�deze�woestijnkinderen�is�even�groot
als�de�woestijn�groot�en�eindeloos�is.�Zij�houden
slechts� rekening�met�den�dag�van�heden;�de�dag
van� morgen� is� in� handen� van� Allah,� zoodat� de
menschen� zich� hierover� niet� druk� behoeven� te
maken.�Ik�maak�me�er�echter�wel�druk�om.�Ik�wil
morgen� ook� nog� met� dit� rijdend� kruitmagazijn
verder�trekken�en�heb�daarom�den�bruinen�kerels
een�bloedbad�voorspeld,�wanneer� ik�nog� iemand
een�vaatje�buskruit�als�aschbak�zie�gebruiken.”
De�ergernissen�blijven�niet�beperkt�tot�de�noncha-
lante� mede-passagiers.� De� hitte� begint� hen� die
tweede� dag� ook� parten� te� spelen.� “Om� acht� uur
stond�de�zon�reeds�hoog�aan�den�hemel�en�kleur-
de� de� gele� vlakte� zoo� verblindend� wit,� dat� onze
oogen�er�pijn�van�deden.�De�wind�begon�daarbij
verschroeiend�heet�te�worden�en�maakte�onze�huid
droog�als�leer.�Wij�waren�de�woestijn�binnengetre-
den�en�reden�recht�tegen�de�scirocco�in.�Onze�klei-
ne� thermometer� in�de�cabine�wees�een�hitte�aan
van� 70� graden� Celsius,� waaraan� de� warmte� van
den�motor�ook�debet�was.�Binnen�een�uur�dronken
wij� onze� Saharaflesch� tot� den� laatsten� druppel
leeg,�doch�vonden�hierin�niet�de�minste�verlich-
ting.� Na� eenige� oogenblikken� drong� alle� vocht
door�de�poriën�naar�buiten�en�sloeg�in�dampen�om
ons� hoofd.� Toen� beseften� wij� aan� den� lijve� de
goedbedoelde�raadgeving�om�in�de�woestijn�matig
te� zijn� met� water.� Wanneer� men� voor� de� eerste
maal� in� deze� hel� terecht� komt,� probeert� men� de
brand�in�zich�met�steeds�meer�water�te�blusschen,
doch� het� resultaat� beantwoordt� niet� aan� de� ver-
wachting.�Zoo�langzamerhand�leerden�wij,�dat�de
Arabieren�met�hun�kleine�glaasjes�gloeiendheete
thee�nog�zoo�dom�niet�waren.”
Na� die� tweede� dag� maken� ze� hun� eerste� echte
woestijnnacht�mee.�Minglis�Gabriele�heeft�name-
lijk�de�gewoonte�om�als�het�even�kan�ergens�in�de
woestijn� te� overnachten,� zodat� ze� ‘s� morgens
vroeg�kunnen�vertrekken�om�dan�van�de�relatieve
koelte� te� profiteren.� Die� nacht� ligt� Berden� lang
wakker� en� kijkt� naar� de� met� sterren� bezaaide
Sahara-hemel.�Af�en�toe�zingt�de�wind�een�kreu-
nend� lied� over� de� vlakte� of� jankt� een� jakhals
melancholisch,� maar� verder� is� het� vooral� stil,
indrukwekkend� stil.� Hij� bekent� in� zijn� boek� een
uur� lang� “volmaakt� en� zuiver� gelukkig” � te� zijn
geweest,� “een�geluk,� dat�moeilijk� in�woorden� is
uit�te�drukken,�omdat�het�bestond�in�een�staat�van
grondelooze,�doch�diep-bewuste�rust” .
Verder�gaat�het,�dit�keer�naar�Hon,�het�Parijs�van
de� woestijn.� Beide� reizigers� stellen� er� zich� niet
veel�van�voor,�maar�het�plaatsje�blijkt�mee�te�val-

len.�Het�beschikt�over�een�vliegveld,�een�kazerne,
een�ziekenhuis�en�-�het�allerbelangrijkste�-�cafés,
waar� je� ijskoud� bier� kunt� krijgen.� Het� predikaat
‘Parijs�van�de�woestijn’�blijkt�het�vooral�te�danken
te�hebben�aan�de�aanwezigheid�van�twee�bordelen,
één�met�Italiaanse�en�één�met�Arabische�vrouwen.
Wanneer�ze�Hon�bereiken,�is�de�plaatselijke�poli-
tie�al�van�hun�komst�op�de�hoogte.�Dat�blijkt�van
plaats� tot� plaats� te� worden� doorgeseind.� Die
wetenschap�stelt�hen�gerust,�er�kan�daardoor�wei-
nig�gebeuren,�als�ze�een�keer�niet�aankomen�zal
een�hulpexpeditie�worden�uitgestuurd.
De�vierde�reisdag,�18�september,�is�een�bijzonde-
re.�Ze�moeten�die�dag�de�vlakte�van�El�Gaf�over-
steken� om� bij� het� gelijknamige� plaatsje� uit� te
komen.�Al�bij�het�wakker�worden�aan�de�rand�van
de� vlakte� wordt� Berden� geraakt.� “Als� een� witte
schijf�werd�de�zon�van�achter�den�verren�horizont,
waar� de� wereld� schijnt� op� te� houden,� door� een
onzichtbare�hand�heel�langzaam�omhoog�gescho-
ven.�En�dan�opeens�kwam�het�aarzelende�licht�fel
en�vurig�als�een�span�paarden�over�de�vlakte�gere-
den�en�trok�lange�schaduwen�achter�de�duizenden�
kleine� steentjes.” � Die� ervaring� zal� altijd� zijn
‘schoonste�herinnering’�blijven.�
De� weg� over� de� vlakte� is� volgens� Berden� de
breedste�van�de�wereld.�Af�en�toe�is�hij�aangege-
ven�met�wat�stenen,�maar�meestal�is�er�geen�spoor
en�zou�een�chauffeur�bij�wijze�van�spreken�kilo-
meters�naar�links�of�rechts�kunnen�uitwijken�zon-
der� problemen� te� krijgen.� Er� is� geen� boom� of
struik�te�zien�en�van�heuvels�of�andere�obstakels�is
geen�sprake.�Overal�is�de�ondergrond�net�zo�hard
als� cement,� dus� het� is� makkelijk� rijden� voor
Minglis�Gabriele.�
In� El� Gaf� hebben� Sidi� Matteo� en� Sidi� Ermano,
zoals�ze�door�de�Arabieren�worden�genoemd,�een
leerzame� ontmoeting.� Ze� treffen� er� een� oude
Bedoeïen.�Drie�maanden�eerder�is�de�man�met�een
lastkameel�uit�Tripolis� vertrokken�om�ergens�bij
een�oase�dadels�te�gaan�kopen.�De�oase�heeft�hij
inmiddels�bezocht�en�hij�trekt�met�een�zak�dadels
op� de� rug� van� zijn� kameel� weer� richting� hoofd-
stad.�Onderweg�eten�hij�en�het�dier�van�de�dadels.
De�reisgezellen�rekenen�vlug�uit�dat�hij�in�Tripolis
geen�dadels�meer�zal�hebben�wanneer�hij�zo�door-
gaat.�Dan�hebt�u�de�reis�voor�niets�gemaakt,�roe-
pen� ze� onthutst.� De� oude� man� glimlacht� dan� en
zegt:� “ Inshallah:�Als�Allah�het�wil!” �Het�ontlokt
Berden� de� volgende� bekentenis:� “ Ik� benijd� je,
Broeder� Zwerver,� en� zou� met� je� willen� trekken,
vrij� en� los� van�al� onze�dingen,�die�geen�waarde
hebben,� maar� misschien� toch� groot� zijn� in� de
oogen�van�Allah.�Gezegend�zij�Zijn�Naam!”
Water� is� in� de� woestijn� een� schaars� goedje,� zo
ervaren�ze�een�dag�later.�Omdat�het�die�19e�sep-
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leiden,�de�enige�kamers�die�wel�een�dak�hebben.
Een� raam� echter� niet.� De� Touaregs� maken� zich
niet�zo�druk�over�hun�huizen�omdat�ze�er�eigenlijk
alleen�maar�komen�om�te�slapen.�De�huizen�zijn
dicht� op� elkaar� gebouwd� en� er� lopen� nauwe�
straatjes�tussen�door,�die�de�stad�het�idee�van�een
honingraat�geven.
De� reisgezellen� maken� een� wandeling� door� de
stad�en�komen�kinderen�tegen.�De�meisjes�dragen
een�lange�witte� jurk,�eigenlijk�niet�meer�dan�een
“dicht�genaaide�doek�met�een�rond�gat�erin�om�het
hoofd�door�te�steken”.�Op�het�hoofd�hebben�ze�een
klein�bosje�haar.�De�jongetjes�zijn�helemaal�naakt
en�dragen�een�hanenkam.�Ook�ontmoeten�ze�enke-
le�mannen.� “Hun�gezichten� zijn� bedekt�met� den
zwarten�tidjelmoust�(sluier)�en�over�hun�blauwge-
streepten�hemden�(tikamist)�dragen�zij�een�witten,
wollen�mantel.�Hun�voeten�steken�in�breede�san-
dalen� en� om� hun� hals� dragen� zij� een� snoer� van
amuletten,� met� de� hand� bewerkte� leeren� zakjes,
waarin�strookjes�papier�zijn�geborgen�met�Koran-
verzen�en�Kaballistische�teekens.�(...)�Het�zijn�sta-
tige�kerels�en�ik�vind�het�jammer,�dat�ik�zoo�wei-
nig� van� hun� gezichten� kan� zien.� De� tidjelmoust
laat�alleen�de�oogen�en�den�neus�vrij,�doch�dit�is
reeds�voldoende�om�het�verschil�in�gelaatstrekken
tusschen� dezen� volksstam� en� de� Arabieren� en
Berbers�duidelijk�te�doen�zien.�Zij�hebben�inder-
daad� iets�Europeesch�over� zich.�Hun�oogen�zijn
meer�blauw�dan�zwart�en�men�kan�duidelijk�zien
dat� hun� gelaat� alleen� door� de� zon� zulk� een
gebruinde�kleur�heeft�gekregen.�Door�den�zwarten
tidjelmoust� blijkt,� dat� zij� adellijke� Touareg� zijn
(ihaggaren),� want� de� onedelen� (imrhad)� dragen

een�witten�tidjelmoust,�omdat�deze�veel�goedko-
per�is�dan�de�zwarte,�die�uit�den�Soedan�moet�wor-
den�ingevoerd.”
Ze�blijven� tot�de�25e� in�Ghat,�zodat�ze�gelegen-
heid� krijgen� een� kleine� studie� te� maken� van� de
toenmalige� Touareg-samenleving.� In� zijn� boek
ruimt� Berden� daar� bijna� tien� pagina’s� voor� in.
Samengevat�komt�het�erop�neer�dat�de�Touaregs
hun�onafhankelijkheid�hoog�in�het�vaandel�hebben
staan.�Vandaar�ook�dat�ze�zich�pas�laat�tot�de�islam
hebben� bekeerd.� Het� volk� bestaat� uit� vier� stam-
men,�waarvan�elke�weer�bestaat�uit�twee�groepen:
de�echte�Touaregs�en�de�Arabieren�die�zich�bij�hen
hebben�aangesloten.�Vaak�moeten�die�laatsten�het
meeste� werk� doen.� In� de� Touareg-maatschappij
heeft�de�vrouw�een�bijzondere�status,�is�in�sommi-
ge�opzichten�haar�man�zelfs�de�baas.�Zo�hoeft�zij
geen�sluier�te�dragen,�terwijl�de�man�dat�wel�moet.
Een�Touareg-vrouw�kan�zelf�haar�man�uitkiezen
en�eenmaal�moeder�voedt�zij�haar�kinderen�naar
eigen� inzichten� op.� Bovendien� mag� ze� gaan� en
staan�waar�ze�wil.�Belangrijk�is�dat�ze�een�goede
rol�speelt� in�het�gezelschapsleven�en�dat�ze�veel
vereerders�heeft.�Bij�dat�laatste�moet�het�wel�net-
jes�blijven,�want�de�Touareg�zijn�in�tegenstelling
tot� de� andere� islamieten� monogaam.� Ze� wijken
overigens�wel�vaker�af�van�wat�gangbaar�is�in�de
islamitische�wereld.�Geen�van�hen�maakt�een�pel-
grimstocht�naar�Mekka�en�aan�de�Ramadan�wordt
niet� meegedaan� omdat� vasten� in� een� zo� sobere
omgeving�als�de�woestijn�volstrekt�onmogelijk�is.
De�25e�september�bereikt�de�temperatuur�in�Ghat
een�recordhoogte:�57�graden�Celsius.�Ondanks�de
hitte�maken�ze� ‘s�middags�met�het� kameelkorps

Doordat� de� draden� van� de� stroomverdeler� in� de
motor� doorbranden,� kunnen� ze� niet� verder� trek-
ken.�De��volgende�dag�is�het�euvel�verholpen�en
gaan� ze� op� weg� voor� de� laatste� etappe� die� hen
langs� de� Casr� el� Djenoun,� de� duivelsburcht,� zal
leiden.�Een�gebergte�in�de�vorm�van�een�dreigen-
de�zwarte�stad�met�torens�en�burchten,�waar�alle
Arabieren�bang�voor�zijn.
Onderweg�ontmoeten�ze�een�karavaan,�bestaande
uit�twintig�mannen�en�vijftig�kamelen.�De�dieren
worden�in�Tripolis�verkocht.�Ze�accepteren�de�uit-
nodiging� voor� een� kop� thee,� maar� hebben� daar
spijt�van�als�ze�zien�hoe�tergend�traag�alles�in�zijn
werk�gaat.�“Haast�is�een�begrip,�dat�aan�deze�men-
schen� wel� volkomen� vreemd� is.� Wekenlang,
maandenlang�omgeeft�hen�de�eindelooze�woestijn
en�hun�eenige�levenstaak�is�het�hier�door�te�trek-
ken.�Wanneer�zij� in�de�stad�of�de�oase,�waar�zij
hun� waar� moeten� afleveren,� zijn� aangekomen,
spreken� zij� niet� van� een� doel,� dat� zij� hebben
bereikt,�want�de�woestijn�zelf�is�hun�doel,�einde-
loos,�steeds�dichtbij�en�steeds�weer�wijkend�als�de
horizont.�De�aankomst�in�een�stad�aan�de�kust,�na
maandenlang� zwerven,� is� voor� hen� geen� streep
onder� een� afgesloten� periode,� doch� slechts� een
tusschenstation,�waar�een�nieuwe�karavaan�klaar
staat.”
Verder�gaat�het�richting�Ghat,�met�zijn�enkele�dui-
zenden�inwoners.�Zoals�dat�zo�vaak�gaat�met�een
einddoel,�ligt�de�plaats�plotseling�voor�hen.�“Een
grauwe�stad�met�daarnaast�een�weelde�van�groen,
frisch�diep-groen,�zooals�ik�het�in�de�woestijn�nog
niet�heb�gezien” ,�schrijft�Berden�op�23�september
in�zijn�reisdagboek.�Hij�heeft�moeite�zich�te�reali-
seren�dat�hij� in�het�hart�van�de�Sahara� is.�Zeker
gezien�de�luxe�in�het�Italiaanse�fort�waar�ze�wor-
den� ondergebracht.� Ze� krijgen� elk� een� prachtige
kamer�met�stromend�water�en�elektrisch�licht.�Ook

kunnen�ze�een�bad�nemen.�“Verbaasd�zit�ik�in�het
bad�en�het�dringt�nog�steeds�niet�tot�mij�door,�dat
ik�hier�werkelijk� in�Ghat�ben,�duizend�kilometer
ver�van�de�kust,�midden�in�het�land�van�den�dorst.
Het�water� stroomt�plenzend� in�de�wit-glanzende
badkuip,�tien,�twintig�of�misschien�wel�dertig�liter
per�minuut.�Ik� laat�een�beetje�in�m’n�hand�lopen
en�proef�ervan.�Het�smaakt,�het�is�drinkbaar�en�ik
verwonder� me� diep� over� zulk� een� verregaande
verkwisting,�want�voor�mijn�oogen�verrijzen�plot-
seling�weer�de�gebleekte�skeletten�der�kameelen
en� de� kleine� grafheuveltjes� langs� den� weg.� (...)
Voor�het�eerst�sinds�mijn�vertrek�uit�Tripolis�laat
ik�de�welriekende�toiletzeep�weer�eens�schuimen
in�mijn�haar�en� in�mijn�baard,� totdat�m’n�hoofd
een�witte�pluim�is.�Steeds�weer�opnieuw�wasch�ik
mij� en�borstel� alle� ongerechtigheid� van�de�woe-
stijn�weg.”

Ghat
Ghat�bestaat�uit�drie�delen:�de�oase,�de�stad�en�het
Italiaanse�fort.�De�oase� is�het�hart�van�de�neder-
zetting,�daar�speelt�volgens�Berden�het�eigenlijke
leven� zich� af.� Berbers� bevloeien� er� de� tuinen,
vrouwen� doen� er� de� was,� kinderen� spelen� in� de
beken�en�de�Touareg-mannen�lopen�er�rond�om�op
alles�toe�te�zien.�De�oase�is�niet�veel�groter�dan�een
stadspark,�maar�een�van�de�vruchtbaarste�van�de
woestijn.� “Uit� verscheidene� bronnen� borrelt� het
water�weelderig�omhoog,�kronkelt�zich�in�een�hel-
der�beekje�dwars�door�de�oase�heen�langs�sappige
groene� vijgenstruiken,� sterke� dadelstammen� en
geelgebrande� maisvelden,� totdat� het� langzaam
buiten�de�oase�wegvloeit�in�het�gretig-opslurpen-
de�woestijnzand.�Aan�weerszijde�van�deze�water-
geul,�waarlangs�dicht,�diepgroen�gras�groeit,�zijn
nog�vele�putten�geslagen,�van�waaruit�het�omlig-
gende�land�gestadig�wordt�bevloeid.�De�oase�van
Ghat� heeft� zelfs� een� klein� lapje� weidegrond
waarop�twee�roodbonte�Sahara-koeien�grazen�met
breed-uitstaande�gekromde�horens�en�kleine,�uit-
gedroogde�uiers,�maar�er�is�in�ieder�geval�melk�in
Ghat,�een�weelde�die�in�de�Sahara�uniek�is.”
De�stad�van�de�Touaregs�zit�naar�de�mening�van
Berden�vreemd�in�elkaar.�Het�is,�stelt�hij,�een�grote
klomp�donkerbruine� leem�met� in�het�midden�de
stompe�toren�van�de�moskee.�Net�een�slagroomto-
rentje� op� een� donkerbruine� chocoladetaart.� De
huizen�zijn�gemaakt�van�leem�en�de�stammen�van
dadelpalmen,�een�combinatie�die�door�de�zon�kei-
hard�is�gebrand.�Hoewel,�als�er�een�flinke�regen-
bui�zou�vallen,�zou�alles�veranderen�in�modder�en
wegspoelen.�De�huizen�hebben�geen�ramen,�alleen
een�deur.�Via�de�deur� kom� je� in�een�groot�open
vertrek� zonder� dak.� In� de� muren� daarvan� zitten
gaten,� die� naar� voorraadkamers� en� slaapkamers
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helemaal� uit� elkaar� draaien� en� elk� onderdeel
schoonmaken� en� opknappen.� De� terugreis� voert
hen�via�Tunesië�naar�Algerije.
In� de� krantenverslagen� over� deze� trip,� wijdt
Berden�vooral�uit�over�de�islam�en�de�mohamme-
danen.� Hij� heeft� na� zijn� vele� ontmoetingen� met
Arabieren� geen� hoge� pet� van� hen� en� hun� gods-
dienst�op�en�laat�dat�goed�merken.�Zijn�meningen,
waarbij� die� van� Pim� Fortuyn� verbleken,� zouden
hem�nu�op�een�banvloek�van�een�ayatollah�komen
te�staan.�Een�kleine�greep:�‘Al�de�ondeugden�der
Arabieren�komen�uit�zijn�godsdienst�voort.’�-�‘De
Arabier� is� lui�en�vadsig.’�-� ‘De�Arabier� is�krijgs-
zuchtig� en� vermoordt� met� even� veel� plezier� een
christen�als�wij�een�lastige�vloo�dooddrukken�tus-
schen� de� nagels� van� duim� en� wijsvinger.’� -� ‘De
Arabier� is� een� wellusteling� en� wreedaard.’� Hij
pleit�dan�ook�voor�“een�intensieve�en�krachtdadi-
ge�bestrijding�van�den�Islamitischen�godsdienst” .
En�zijn�conclusie�luidt:�“Een�krachtige�bestrijding
en�onderdrukking� van�deze�duivelachtige� leer� is
de� eenige� methode� om� het� Arabische� volk,� dat
naast�zijn�ondeugden,�als�mensch�zoovele�deug-
den�bezit,�van�een�totale�zedelijke�verwildering�te
redden.”
Het� is� dan� ook� een� beetje� met� een� gevoel� van
opluchting� dat� ze� in� Algiers� op� de� boot� naar
Frankrijk� stappen.� De� tocht� van� Marseille� naar
huis� is� echter� geen� pretje.� Het� is� december,� het

regent�en�het�is�koud.�Na�vijf��maanden�in�zomer-
se�kleding,�moeten�ze�plotseling�leren�motorjassen
aan�en�wollen�sjaals�om.�Door�het�gure�weer�doen
ze� langer� dan� gepland� over� de� terugtocht.� Maar
uiteindelijk� houden� ze� op� 15� december� om� drie
uur� ‘s� middags� halt� voor� de� poort� van� de� firma
Jac.� Franssen� en� Zonen� aan� de� Straelseweg� in
Venlo.�Vijfeneenhalve�maand�na�hun�vertrek.
“Champagnekurken�sprongen�met�een�plof��los” ,
bericht�Berden�in�zijn�laatste�reisverslag,�gepubli-
ceerd�op�12�februari�1938,�“en�de�hals�der�flesch
tikte�met�een�sympathiek�ijl�geluid�tegen�de�kris-
tallen� glazen.� Een� collega,� die� reeds� meerdere
malen�het�verblindend�witte�licht�van�het�Oosten
gezien� had,� sprak� van� dadelpalmen� en� oases� en
buiten�verdrongen�zich�de�menschen�rondom�onze
wondere,�kleine�bromvliegmotortjes,�die�ons�zes
maanden� trouw� gediend� hadden� en� ons� nooit� in
den� steek� lieten� op� dezen� tienduizend� kilometer
langen�tocht...door�Alpen�en�woestijnen.”

van�het�Italiaanse�leger�een�tocht�naar�de�nabijge-
legen� Touareg-nederzetting� El� Barkat.� De� tocht
begint�met�een�indrukwekkend�schouwspel,�door
Herman� zelfs� een� sprookje� uit� duizend� en� één
nacht�genoemd.�“ In�een�lange�rij�liggen�meer�dan
60� kameelen� geknield� op� den� grond,� bruine� en
witte�rijkameelen,�opgetuigd�met�prachtige�zadels
van�zacht�en�soepel�leer�in�allerhande�warme�tin-
ten;� zadeltasschen� met� bengelende� kwasten� van
zilver�en�gouddraad�hangen�breed�af�van�de�flan-
ken�en�de�schuine�zon�flikkert�en�weerkaatst�zich
in� spetterende� reflexen� in� de� blinkend� koperen
zadelknoppen.�Grommend�en�kauwend�liggen�de
dieren�in�een�rechte�lijn�naast�elkaar�en�trachten�af
en�toe�naar�elkaar�te�bijten�of�verwoed�op�te�sprin-
gen.”
Twee� van� de� kamelen� zijn� voor� Mathieu� en
Herman�bedoeld.�Ze�krijgen�een�korte� instructie
en�mogen�op�hun�rijdieren�stijgen.�Als�zijn�kameel
opstaat,� maakt� Mathieu� angstige� seconden� door.
Hij� denkt� steeds� er� vanaf� te� vallen,� maar� het
gebeurt�telkens�net�niet.�Wanneer�de�kameel�staat,
roept�hij�zoals�hem�is�geleerd:�krrr,�krrrr...�en�het
beest�begint� te� lopen.� “Als�een�sneltrein,�als�een
vliegtuig,� neen� als� een� raket!� Na� twee� passen
scheen�het�beest�al�op�volle�toeren�te�zijn�en�vloog
er�als�een�pijl�uit�den�boog�vandoor�en� ik�vloog
mee,�hetgeen�wel�het�meest�verbluffende�was�van
dit�heele�geval.�De�onverwachte�schok-bewegin-
gen�van�straks�herhaalden�zich,�doch�thans�in�een
razend�tempo�achter�elkaar:�voorover,�naar�rechts,
naar� links,� naar� achteren:� voorover,� naar� rechts,
naar� links,� naar� achteren,� steeds� weer� opnieuw.
Wanneer� ik� aan� de� eene� zijde� bezig� was� eraf� te
vallen,� werd� het� evenwicht� hersteld,� doordat� ik
juist�op�het�laatste�oogenblik�naar�de�andere�zijde
werd�geworpen�en�dit�beschouw�ik�nog�steeds�als
mijn�eenige�redding:��ik�heb�geen�tijd�gehad�om�er
ergens�vanaf�te�vallen!”
Over�de�tocht�naar�El�Barkat�weet�hij�dan�ook�niet
veel�meer� te�melden.�Wel�over�het�plaatsje� zelf,
dat�hij�mooier�vindt�dan�Ghat.�De�huizen�zijn�met
meer� gevoel� voor� architectuur� gebouwd� en� de
deuren� zijn� bijna� allemaal� voorzien� van� mooi
houtsnijwerk.�De�oase�bij�de�nederzetting�is�vol-
gens�hem�de�mooiste�van�de�Sahara.�Hij�noemt�het
een� stukje� paradijs,� dat� per� vergissing� vanuit� de
hemel� naar� beneden� is� gevallen.� “ In� een� helder
meertje� zwemmen� wonderlijke� visschen� en� de
groene�oevers�van�dit�meertje� zijn�begroeid�met
breed-uitloopende� fruitboomen,�wier� takken�zich
ijdel� spiegelen� in� het� rimpelooze� vlak� van� het
diep-donkere� water.� In� de� kruinen� der� boomen
zingt�een�vogel�zijn�avondlied�en�klinkt�het�zach-
te,�tevreden�geroekoe�van�tortelduiven.�Torteldui-
ven�in�het�hart�van�de�Sahara,�waar�honderden�

kilometers�in�het�rond�de�zon�dag�in�dag�uit�op�een
platgebrande�vlakte�neerranselt!”
‘s�Avonds�terug�in�Ghat�worden�ze�verrast�met�de
mededeling� dat� ze� even� later� weer� huiswaarts
moeten�keren.�De�terugtocht�is�eigenlijk�voor�een
dag�later�gepland,�maar�enkele�tientallen�kilome-
ters�van�de�oase�is�een�groep�wegarbeiders�zonder
water�komen�te�zitten.�En�omdat�zij�toch�die�kant
uit�moeten,� kunnen�ze�net� zo�goed�die�avond�al
gaan�en�de�arbeiders�water�brengen.�Ze�schikken
zich� en� niet� veel� later� zijn� ze� weer� onderweg.
Berden�eindigt�zijn�boek�met�de�volgende�zinnen:
“Achter� ons� ligt� Ghat,� vóór� ons� Tripolis,� doch
daar� tusschen� kronkelt� en� wringt� zich� een� weg,
dwars�door�een�onmetelijke�vlakte�heen,�meer�dan
1700� kilometer� lang,� met� niets� dan� wind,� zand,
kameelen�en�dadelpalmen.”

Naar huis
De� terugtocht� wordt� in� de� Nieuwe� Venlosche
Courant�wel�beschreven.�Berden�laat� in�zijn�ver-
slag�van�27�november�weten�dat�het�echt�niet�saai
is�om�dezelfde�weg�terug�te�rijden.�Dat�komt�voor-
al�door�de�vele�kleuren�van�de�woestijn,�die�zich
voortdurend�afwisselen.�Saai�is�het�ook�niet�omdat
er�van�alles�gebeurt.�Zo�heeft�Mathieu�dagen�lang
last�van�een�steentje� in�zijn�netvlies,�dat� in�Hon
zelfs� operatief� moet� worden� verwijderd.� Bij� een
put�onderweg�worden�ze�door�een�Bedoeïen�van
de�dood�gered.�Als�plotseling�een�behoorlijk�gifti-
ge�slang�tussen�de�reismakkers�kronkelt,�gooit�hij
die�met�een�steen�dood.�
Drie�weken�na�hun�vertrek�uit�de�Libische�hoofd-
stad�zijn�ze�er�weer�terug.�Tot�hun�grote�verrassing
zijn�de�Cyrussen�in�die�paar�weken�behoorlijk�ver-
roest.�De�zeewind�blijkt�in�Tripolis�zo�vochtig�dat
zelfs�de�lak�van�de�motoren�is�aangevreten.�Voor
ze�naar�huis� kunnen,�moeten�ze�de�motorfietsen

Steijlen (links) en
Berden tussen de
Arabieren.

Een put met leren
waterzak in een

oase.
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P.S.:�Een�jaar�na�het�verschijnen�van Journaal�van
een�woestijnreiziger overleed�Berdens�reisgenoot
Herman�Steijlen.�Een�bom�maakte�op�29�oktober
1944�een�eind�aan�zijn�leven.�Berden�zelf�stierf�op
7� maart� 1986� na� een� lange� journalistieke� loop-
baan.�In�de�oorlog�was�hij�voor�een�Zwitsers�blad
correspondent�in�Berlijn�en�na�de�oorlog�kwam�hij
in� dienst� bij� De� Limburger,� waarvoor� hij� onder
meer�vijftien�jaar�de�column�Dagboek�van�Sjefke
schreef.�Buiten�Journaal�van�een�woestijnreiziger
verscheen�nog�een�tweede�boek�van�zijn�hand,�de
roman�Margraten-Holland over�de�bevrijding�van
Margraten.� De� reisverslagen� van� Steijlen� heb� ik
helaas�niet�terug�kunnen�vinden.�Wie�er�meer�over
weet� -� en� over� de� door� hem� in� de� jaren� dertig
gepubliceerde�boeken�-�kan�altijd�contact�met�me
op�nemen.

Bronnen:

- Mathieu Berden - Journaal van een woestijnrziger - Dwars

door Libye. Uitgeversmaatschappij De Pelgrim. Eindhoven,

1943.

- Mathieu Berden - Door Alpen en Woestijnen.

Reisverhalenserie in de Nieuwe Venlosche Courant, gepu-

bliceerd op 3, 17, 24 en 31 juli, 7, 14 en 28 augustus, 4,

11, 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober, 6, 13, 20

en 27 november, 13 en 24 december 1937 en 8, 15 en 29

januari en 12 februari 1938.

- Adri Gorissen en Ragdy van der Hoek - Blerickclopedie.

Lemma Herman Steijlen, blz. 124.

- Mededelingen van Hans Bartelet, pleegzoon van Mathieu

Berden. Bartelet beheert de nalatenschap van Berden,

waarin zich nog de foto’s van de Afrika-reis bevinden.

- N.N. - Twee ondernemende Blericksche jongemannen op

weg naar Afrika. In: Nieuwe Venlosche Courant, 30 juni

1937.

- N.N. - De woestijnreizigers terug. In: Nieuwe Venlosche

Courant, 16 december 1937.

Mathieu Berden
(links) en Herman
Steijlen bij hun

terugkeer in Venlo
op 15 december

1937.

De Venlose kunstena-
res Giselle Kuster zag
de Libië-reizigers zo

voor zich.

�

Anderhalf jaar geleden kreeg Drukkerij Steyl
BV van Rome drie jaar de tijd om uit de rode
cijfers te komen. Een sanering werd doorge-
voerd: 35 van de 67 werknemers werden op
straat gezet. Het moet een bijzonder hard
gelag zijn geweest voor het personeel, want
de drukkerij van de Missionarissen van Het
Goddelijk Woord (SVD) stond te boek als een
veilige broodvoorziening tot aan het pen-
sioen. Een monastieke drukkerij met een
gerenommeerde staat van dienst: honderd
jaar geleden een van de grootste van Europa
en steeds vooroplopend met de nieuwste
technieken. Een gemoedelijke werkplek ook
waar een twee uur durende pauze voor de
leken gold omdat de monniken het katholieke
geloof wilden celebreren aan de overkant van
de straat in het klooster.  
Dat is voorbij. Punt. Na dat bericht anderhalf
jaar geleden van de generaalraad van de SVD
in Rome werd feitelijk een nieuw begin
gemaakt met de sanering en daarna het aan-
trekken van Harrie van Vught als commercieel
directeur. Een leek. Deze zomer werd hij
benoemd tot algemeen directeur, waarmee
de punt van 2000 nog eens extra werd aange-
zet. Een noodzaak, want het economisch pleit
is nog steeds niet gewonnen. Daarmee staat
voor het eerst in de geschiedenis van de druk-
kerij geen kloosterling meer aan het roer.

EEN MONASTIEKE

DRUKKERIJ

KRUIPT WEG VAN

DE AFGROND

Tekst: Ruud Linssen
Foto’s: Nicole Brader
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bescheiden begin is een onderneming ontstaan die
de concurrentie niet hoeft te vrezen.’ Dat bleek een
ernstige misvatting. In dat jaar mocht er weliswaar
jaarlijks dan nog wel voor 48 duizend kilometer
papier van de drukpersen rollen in Steyl, maar de
drukkerij was niet meer bij de tijd. Het bedrijf dreef
op klanten die bleven uit een trouw die niets meer te
maken had met een zakelijke afweging. Ze moesten
iets gedacht hebben als: een klooster keer je niet de
rug toe, terwijl ze in feite teveel betaalden voor hun
papieren waar. Langzaam, in de jaren tachtig, begon
die loyaliteit onder de economische druk te bezwij-
ken. Het bedrijf begon leeg te lopen en werd steeds
meer teruggeworpen op de religieuze uitgaven als
Stadt Gottes waarvan de oplagen slonken. 

In 2000 kon niemand meer om de feiten heen. De
generaalraad in Rome had in een oogopslag in de
boeken gezien dat harde maatregelen nodig waren.
Een boekhouder en de manager Personeel en
Organisatie selecteerden de mensen die moesten
vertrekken, op afstand bijgestaan door een interim-
manager die vaker met het ontslagbijltje had gehakt.
Het woord ‘ontslag’ viel daarmee voor het eerst in de
drukkerij waar de werknemers vroeger de muren
gingen schilderen als er even geen opdrachten
waren. Velen van hen hebben nog meermaals
gevraagd of ze mochten terugkomen. De emoties bij
sommigen liepen hoog op. De grimmige sfeer laat
zich misschien nog het beste aflezen aan de envelop
die de boekhouder thuis kreeg bezorgd. Met een
kogel. 

vijf-kleuren-rotatie-machine op de wereldtentoonstelling
in Parijs. Inmiddels was er al jaren een stoommachine
gekoppeld aan de drukpers in Steyl. 

De eerste dertig jaar werden de teksten met de hand
gezet: letter voor letter, regel voor regel, kolom voor
kolom. De zetmachine van 1907 maakte een einde
aan dat monnikenwerk. Op dat moment was het
papier dat in Steyl van de persen rolde tot aanzienlij-
ke hoeveelheden gegroeid. Elke maand verschenen
er onder meer honderdduizend exemplaren van het
missietijdschrift, Stadt Gottes, over de hele wereld
verspreid, net als de missiekalender die in een opla-
ge van vijfhonderdduizend stuks verschijnt. Boven in
het kloostergebouw zaten redacties van verschillen-
de tijdschriften. De kleine drukkerij, die in het begin
‘bijverdiende’ met het drukken van tabakszakjes van
de plaatselijke tabaksfabriek Kreykamp, was een vol-
waardig bedrijf geworden met een boekbinderij en
een logistieke afdeling.

In 1924 maakte de drukkerij nogmaals een grote
sprong voorwaarts met de aanschaf van een ‘diep-
drukpers’: een technische vernieuwing die de faam
van de monastieke firma tot vijftig jaar lang heeft
vastgehouden. De diepdruk stond garant voor een
kwaliteit en een snelheid van drukken die voor de
oorlog zeldzaam was. In de jaren zestig en zeventig
kwamen grafische studenten nog met een bewonde-
rende blik de diepdruk bezichtigen. Wie van hen
leergierig was, wilde in Steyl stage lopen vanwege de
schat aan ervaring van de monniken en leken. 

Maar op dat moment was de sluimerende teloorgang
al ingezet. Het laat zich misschien het beste aflezen
aan het laatste zinnetje van het voorwoord in het
honderdjarige jubileumboek in 1976: ‘Uit een

Het begon in 1876 toen de
Duitse missionaris Arnold
Janssen de ‘Drukkerij van
het missiehuis Steyl’
opende. Janssen, die drie
kloosters in Steyl heeft
opgericht, was enkele
jaren daarvoor begonnen
met een tijdschrift voor de
missie. De drukkerij in
Paderborn had echter het
contract opgezegd. Jans-
sen gaf niet op en kocht
een eigen drukpers voor
2000 mark. Op 27 januari
1876 ging de pers in
bedrijf en werd in Steyl het
eerste vel van de ‘Kleiner
Herz-Jesus-Bote’ bedrukt.
In bedrijf betekende overi-
gens: met een groot vlieg-
wiel in beweging brengen
want stoom of stroom
was er niet. 

Binnen 25 jaar ontstond een
grote drukkerij, onder de
hoede van de SVD. In 1893
werden er in Steyl voor het
eerst proefdrukken gemaakt
met een rotatiemachine
met vouwapparaat. In 1900
stond de drukkerij met een

Zomer 2002. Harrie van
Vught is sinds enkele
weken algemeen direc-
teur. Hij moet nog zicht-
baar zijn weg vinden in de
grote directeurskamer
met fonkelnieuw meubi-
lair. De 57-jarige Blericke-
naar besloot anderhalf
jaar geleden voor het
eerst sinds veertig jaar
weer in dienst te treden.
Bij een congregatie. Zijn
bovengemiddeld grote
copyshop in Blerick heeft
hij overgedaan aan een
zoon en een neef om ver-
volgens zijn werkzame
leven in Steyl af te sluiten
met een opdracht: het
redden van de drukkerij.
De leek zegt: “Ik ben reli-
gieus in de zin dat ik soms
een kaarsje opsteek in de
kapel.” 

Eerste verdieping waar vroeger de
redacties waren gevestigd.

Offsett-afdeling.

De befaamde diepdrukpers die
straks behangpapier gaat ver-
vaardigen in Libanon.
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een miljoen euro voor nieuwe investeringen. Van dat
geld heeft hij onder meer een nieuwe pre-press-afde-
ling ingericht. Niet achteraan in het gebouw, zoals
eerst, maar vooraan. Dat is logischer, want op een
pre-press-afdeling worden de drukken voorbereid,
die vervolgens doorgesluisd worden naar het volgen-
de stadium in het productieproces. In het gloednieu-
we kantoor kijken de werknemers geconcentreerd
naar het computerscherm. Anderen overleggen met
elkaar. Opbergladen staan in een hoek op elkaar met
internationale namen op stickers, waaronder ‘The
Word – Australië’, ‘Steinhausen – Zwitserland’ en
‘Bozen – Italië’. Op de muur hangt een a4 met de
tekst: “Het onmogelijke doen we direct; een wonder
duurt iets langer.” 

Een van de werknemers valt op met zijn lange, grijze
baard. Het is broeder Clemens, samen met een 
andere broeder de laatste onbetaalde kracht van
Drukkerij Steyl BV.  In de hoogtijdagen van de druk-
kerij, de jaren vijftig en zestig, werkte hij hier als typo-
graaf. In 1969 ging hij naar Kongo om daar te werken
in een van de drukkerijen, die het vroege voorbeeld
van Steyl hebben nagevolgd. In 1992 werd de
Kongolese drukkerij opgedoekt, omdat de broeders
gedwongen werden te werken voor een staat, die
vervolgens niet betaalde. Broeder Clemens kwam
terug naar Steyl en is nu namens de drukkerij con-
tactpersoon voor de andere kloosters in de wereld.
“Ja, het was een emotioneel moment toen we de
diepdruk moesten loslaten. Zeker voor al die mensen
die er jaren hebben gewerkt en moesten gaan.”
Over een jaar, zo heeft hij zich voorgenomen, gaat hij
met pensioen en zal hij dit werk moeten loslaten.   

Het hart van de drukkerij anno 2002 ligt in de hal
ernaast: de offset-afdeling waar tegenwoordig al het
papier bedrukt wordt. Een man staat op een verho-

machine had vervangen moeten worden door een
snellere versie, want twee weken druktijd voor een
blad als de Stadt Gottes betekende teveel arbeids-
uren per bladzijde. Een nieuwe versie was echter te
hoog gegrepen, want zou een investering van zo’n
hoderd miljoen euro kosten. Het betekende dat in
een klap zestig procent van de omzet wegviel. 

De 45 jaar oude diepdruk, nog steeds imponerend,
wacht nu op ontmanteling. In een van de grote hal-
len zwijgt de verlaten machine, tientallen meters
lang. Het papier werd aangevoerd door de gaten in
de grond vanuit de kelder, vertelt Van Vught. Zestien
druktorens zijn verkocht aan Libanon waar ze
behangpapier zullen gaan vervaardigen. De rest gaat
naar de schroothoop. Boven in het gebouw met een
kloosterachtig allure vind je ook verlaten ruimten
waar ooit de kantoren van de redacties zetelden. Ze
zijn verkast naar het Duitse Kaldenkerken. 

Het eerste anderhalf jaar is Van Vught nauwelijks toe-
gekomen aan het werven van nieuwe klanten. Hij is
voornamelijk bezig geweest met reorganiseren. Hij
kreeg vanuit Rome de beschikking over ongeveer

Het is aan Van Vught om
de commercie terug te
brengen in het bedrijf dat
ooit meende dat het de
concurrentie niet hoefde
te vrezen. De directeur
weet: “De helft van mijn
werk is psychologie: je
moet het personeel op de
juiste plek zetten. Mensen
die zijn ingeslapen wor-
den kwaad als je ze wak-
ker maakt, maar vinden
het daarna fantastisch als
ze beter presteren.” 
Een andere koers dus,
zonder de befaamde diep-
druk waarvan er nog
steeds maar vijf persen in
Nederland zijn. De diep-
druk in Steyl is tot zwijgen
gebracht want de kosten
waren tot exorbitante
hoogte gestegen. De

ging en giet inkt in een
van de vier druktorens.
Anderen houden toezicht
op de bladzijden die in
een razend tempo van de
drukpers komen. Achter
glas in een kleine kamer
ernaast, buigen werkne-
mers zich over een tafel
en bestuderen door een
klein vergrootglas de films
van de volgende serie. 
Offset heeft niet de kwali-
teit van diepdruk, aldus
Van Vught, maar wel snel-
heid en een concurreren-
de prijs. 

Erachter ligt de boekbin-
derij, waar het donker is
omdat er voor het
moment geen bindwerk
is. De kracht van de druk-
kerij ligt volgens Van
Vught in de twee elemen-
ten van drukkerij en bin-
derij. Daarom heeft hij de
bedrijfsnaam omgedoopt
tot Drukkerij Binderij Steyl
BV. Een combinatie die
zelden voorkomt en
financieel aantrekkelijk is
voor klanten. Deze formu-
le zal nu in de markt
gepresenteerd moeten
worden, wat het afgelo-
pen anderhalf jaar nog
nauwelijks is gebeurd.

Tijdschriften worden hier klaarge-
maakt voor distributie.

Opslagruimte voor tijdschriften

Afdeling waar de boeken afgewerkt
worden.
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Naar buiten, jongmensch!” dichtte J.J.L. ten
Kate ooit, en die woorden waren vanoch-

tend aan mij besteed. Ik wandel over de
Natteweg vanuit Venlo naar Tegelen. Geluiden
van vernieuwing op een fraaie lentedag: bouw-
vakkers betimmeren het dak van een gereno-
veerde tuinderswoning. 
Jaren geleden gebruikte ik deze weg elke werk-
dag als sluiproute naar de streekweg richting
Roermond. Wandelaars zag je er toen nauwe-
lijks, maar dat is vandaag anders. Twee vrouwen
laten een hondje uit, verderop komt mij een
echtpaar met rollator (!) tegemoet. Zìj komen
een man met een notitieblokje tegen. Rode fiets-
stroken op de weg moeten het langzaam ver-
keer alle ruimte geven. Toch zijn de autorijdende
forensen hier nog altijd in de meerderheid. Als ik
het bord ‘Geldersebaan’ voorbijloop, heb ik er
tien geteld. Maar ze buigen nu allemaal af naar
Egypte, of ze komen er vandaan. De verkeers-
borden spreken duidelijke taal. 
Een gele trein, zo geel als de bloemen in de wei,
laat een wegstervende echo achter. Ik tuur naar
de markante watertoren en de slanke schoor-
steen van de vroegere kleiwarenfabriek Teeu-
wen boven de bossen van de Steilrand. Nog
even doorlopen en dan sta ik voor …ja, wat is
het eigenlijk? ‘De muur van Tegelen’ wilde ik
schrijven, maar dat klopt niet helemaal. Het
groene lint dat de Geldersebaan doorsnijdt is
immers een ‘verbindingsweg’, en er zijn gaten in
gemaakt, op dit punt om (brom)fietsers en voet-
gangers door te laten. Door de bermbegroeiing
lijkt het of de weg er al jaren ligt - de graffiti op
de muren van het viaduct versterken dat idee -,
hoewel de eerste auto’s er pas over enkele
weken overheen zullen rijden. 
Honderdmaal versnelde filmopnamen van de
afgelopen twee jaar zouden een merkwaardig
beeld opleveren: terwijl de nieuwbouwwijken in
Venlo-Zuid in snel tempo steeds verder naar het

Tegels grondgebied reiken (en de bestuurlijke
samenvoeging wordt geregeld, maar dat is niet
goed te filmen), werpen Tegelenaren in allerijl
een metershoge wal op…
Wanneer ik onder het viaduct door loop stap ik
van het ene op het andere moment het beschut-
te Tegelen binnen; Venlo lijkt nu verder weg dan
ooit. Voordat ik rechtsaf de Vindelsweg insla, kijk
ik uit over het resterende deel van de
Geldersebaan: een vriendelijke straat en geen
autoverkeer te bekennen. Honderd jaar geleden
heette ook de verderop gelegen Kerkhoflaan
nog Geldersebaan; het kerkhof lag er toen nog
niet. Nu de ‘baan’ ingrijpend van aanzien is ver-
anderd en bovendien verkeersluw is geworden,
wordt het tijd voor een nieuwe naam. 
Ik verlaat de Gelderse straat.
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neer op de expeditie-afdeling waarvan hij de pro-
ductieleider is. 28 duizend Pakketten liggen buiten
klaar om de wereld ingezonden te worden. Elk pak-
ket heeft een ander adres met een verschillend aan-
tal exemplaren van Stadt Gottes, Pico (kinderen),
Weite Welt (tieners). 

Simons, zo’n 25 jaar geleden hier begonnen als
chauffeur,  over de veranderingen in de bedrijfscul-
tuur die Van Vught heeft ingevoerd: “De werkdruk
was vroeger lang niet zo hoog als vandaag, maar ik
vind het prettig zoals het nu is. We krijgen nu con-
stant orders binnen. De dag is om voordat je er erg in
hebt.” De emoties van 2000 zijn inmiddels uit de
lucht verdwenen. Simons heeft geen last meer van
het schuldgevoel tegenover de mensen die moesten
gaan. Wat daarbij heeft geholpen is de wetenschap
dat alle ontslagen werknemers weer een andere
baan hebben gevonden.

Van Vught wil vooral vooruitkijken. Er is hem alles
aan gelegen om een modern bedrijf weg te zetten,
dat zich de afgelopen tijd heeft opgemaakt voor een
nieuwe toekomst. Hij moet nog veertig procent extra
omzet binnenhalen, wil het bedrijf weer winst
maken. Het voortbestaan is nog niet gegarandeerd.
Een goed teken is wellicht dat twee Limburgse con-
currenten inmiddels weigeren samen te werken met
Drukkerij Binderij Steyl BV. De potentiële kracht van
het bedrijf is kennelijk reden voor vrees.  

Naast reorganiseren heeft
Van Vught vooral zijn
Limburgse netwerk van
drukkers aangesproken.
Die hebben werk dat ze
zelf niet aankunnen bij de
Blerickenaar gedepo-
neerd. Het slechte econo-
mische tij van dit moment
is daarbij juist een voor-
deel. Concurrenten willen
niet te investeren in uit-
breiding van hun capaci-
teit en moeten tijdens pie-
ken eerder uitwijken naar
een andere drukkerij. 

Het resultaat daarvan is te
zien in de hallen waar
diverse boeken in grote
oplagen liggen. Wereldse
uitgaven: anoniem ge-
dropt in Steyl. Namen van
bekende uitgevers, een
enkele bekende schrijvers-
naam. Een jubileumboek
van een fanfare. Van
Vught is er in geslaagd de
omzet, na het sluiten van
de diepdruk, met zeventig
procent op te schroeven.
Dat extra werk moet door
minder mensen worden
gedaan in vergelijking met
vroeger tijden. 

De Tegelenaar Lei Simons
(leek) loopt driftig op en

De nieuwe pre-press-afdeling.

Broeder Clemens, een van de laatste
twee monniken in de drukkerij.

�



Wie wel eens per veerboot naar Engeland is overgestoken, weet dat de
vaarsensatie na een uurtje wel weg is. Je verlangt ernaar om weer aan land
te gaan, want de verveling slaat onvermijdelijk toe. De echte zeeman ziet
dat totaal anders, die wil nog liever verder de zee op. Oud-Tegelenaar Jan
Pieter Goossens (71) bevestigt het. Hij was 37 jaar lang aan de koopvaardij
verbonden en voer over alle wereldzeeën. Goossens bracht het tot kapitein.
Ruim tien jaar geleden nam hij definitief afscheid van de zeevaart. De
herinneringen zijn gebleven, zoals blijkt uit zijn verhalen in zijn woning in
Baarlo. 

negnirennirehtraaveeZ
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Door
Thijs Lenssen

Nu zal een veerboot op het Kanaal niet te
vergelijken zijn met een koopvaardijschip in
de Stille Oceaan, maar wordt varen op zeker
moment toch niet saai? Jan Pieter Goossens
spreekt het met klem tegen: "Het blijft een
onvergetelijke ervaring, als je midden op de
oceaan vaart, en je kijkt uit over één grote
leegte. En dan praat ik nog niet over de
sensationele aanblik van de opkomende
zon, of de onmetelijke sterrenhemel waarin
je jezelf ’s nachts op het dek kunt verliezen.
Daar heb ik iedere keer weer van genoten."
Tussen 1953 en 1991 werkte hij op tientallen
koopvaardijschepen, voor vrachtvervoer en
voor de overtocht van passagiers. Net als de
dichtende scheepsarts Slauerhoff lag hij ‘op
den oceaan alleen, waar zelfs Da Cunha en
Sint-Heleen niet boren door de kimmen
heen’. Goossens voer verschillende lijn-
diensten, op stoomschepen en motor-
schepen, tussen twee werelddelen of tussen
havensteden in één werelddeel. 

Het begin lijkt op het begin van een
jongensboek. Zijn eerste boottochten
maakte hij tijdens zijn middelbare school-
tijd. "Met Theo Wolff, zoon van de Venlose
winkelier Viktor Wolff, voer ik met een
zogenaamde BM-zeilboot, een beroemd
model, vanuit Venlo over de Maas naar de
Loosdrechtse Plassen. In veertien dagen
tijd, en we sliepen dan in een tentje in de
wei." Toch ligt daar volgens hem niet echt de
kiem van zijn latere beroep. "Ik wist

eenvoudig niet wat ik wilde worden. Mijn
schooltijd was niet bepaald een periode om
trots op te zijn. Ik werd van het Thomas-
college gestuurd, en daarna ook nog van de
Rijks HBS, zodat ik tenslotte naar Roermond
moest om de HBS af te maken. Dat was eind
jaren veertig. In die tijd kwam ik toevallig een
achterneef tegen die op de zeevaartschool
in Rotterdam zat. Ik hoor hem nog zeggen:
‘Ga toch varen, joh!’. Dat avontuur trok mij
wel. " Niet veel later schreef hij zich in voor
de zeevaartschool. "Ik koos voor Delfzijl,
omdat ik nu ‘serieus’ wilde gaan studeren,
en Amsterdam of Rotterdam kwam me te
wild voor. De ‘Abel Tasman’, een oud
marineschip, was als internaat ingericht, het
schoolgebouw stond aan de wal. De
eerstejaars sliepen in hangmatten, de

Het schip Abel Tasman deed dienst
als internaat voor leerlingen van de
zeevaartschool in Delfzijl. ‘Zij raken
vertrouwd met het leven aan boord,
terwijl een doelmatige dagindeling
hun ontwikkeling tot flinke, gezonde
zeelieden bevordert’, aldus vermeld in
het schoolboekje van de Noorder
Kweekschool ‘Abel Tasman’. 

Jan Pieter Goossens (gehurkt rechts)
op het m.s. Van Neck aan het begin
van zijn carrière (één streep op de
mouw). “Daarvóór had ik nog nooit
zee gezien.” (Foto: Foto-atelier Tom
Kroeze, Rotterdam) 
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toezicht. Als je naar de wc wilde, kreeg je
een soldaat mee, elektrisch scheren mocht
niet, dat was seinen naar Holland." Na
veertien dagen voer het schip met Indo-
nesische navigatieofficieren naar Soerabaja,
waar nog meer KPM-schepen vastlagen.
"Daar kreeg ik na een paar dagen een
telegram vanuit Nederland, dat mijn moeder
ernstig ziek was en overkomst dringend
gewenst. Ik dacht aan een truc om mij te
bevrijden. Ik reisde per trein naar Djakarta
en vloog van daaruit - 23 januari 1958 weet
ik nog precies - naar Amsterdam. Ik liep
juichend de vliegtuigtrap af naar mijn tante,
die me met een ernstig gezicht opwachtte:
mijn moeder bleek echt heel erg ziek. Twee
dagen later zou ze overlijden."  

Het werd tegelijk een verlofjaar, dat hij onder
meer gebruikte om examen voor de tweede
rang te doen. En hij leerde een meisje
kennen, Marie-Therèse Mesters, met wie hij
al na enkele maanden trouwde. "We wilden
allebei niet nog drie jaar wachten. En als je
getrouwd was hoefde je niet drie jaar aan
een stuk te varen, maar slechts anderhalf
jaar, voor je opnieuw verlof kreeg. Maar een
gelukkige combinatie is het natuurlijk ook
dan nog niet, varen en een gezinsleven. Voor
jezelf niet en voor je familie niet. Mijn oudste
dochter liep al toen ik thuiskwam; ze kende

mij alleen van een foto, ik was voor haar
eerder een oom die op bezoek kwam. Bij de
geboorte van mijn tweede dochter was ik
toevallig wel thuis, maar bij de geboorte van
mijn tweelingzonen was ik weer op zee. Bij
trouwpartijen van zussen en broers was ik
op zee. Toen mijn oudste zus overleed was
ik op zee. Bij de communiefeesten van de
kinderen was ik op zee. Verreweg de meeste
tijd waren we aangewezen op brieven en
cassettebandjes. Wel zijn mijn tweeling-
zonen nog eens meegevaren naar Amerika.
En dochter Nicole reisde ooit mee naar de
Perzische Golf." 
Eenmaal heeft hij serieus overwogen om
een baan aan land te zoeken. "Kort na de
geboorte van mijn eerste dochter heb ik
ontslag genomen bij de KPM en gesol-
liciteerd naar een functie bij DSM. Het was
mijn vrouw die mij aanspoorde om
uiteindelijk toch maar weer voor de zeevaart
te kiezen; ze zag blijkbaar aan mijn gezicht
dat ik in een beroep aan land niet gelukkig
kon worden. Zo was ik voordat ik bij DSM
zou beginnen weer terug bij de koopvaardij." 

Ging het leven in Tegelen grotendeels aan
hem voorbij, overzee zat hij dicht bij
historische gebeurtenissen die de gemiddel-
de landbewoner alleen uit de krant vernam.
Ten tijde van de oorlog in Vietnam vervoerde
hij Franse vrachtwagens van Saigon naar
Haiphong. "Die waren door Zuid-Vietnam
aan Noord-Vietnam verkocht; want de
handel ging gewoon door." "Een bijzondere
ervaring was met een zeeschip over de
Mekong-rivier varen, zo’n 250 kilometer
naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom
Penh. Ook niet zonder gevaar trouwens. Als
je niet op tijd was met het verwisselen van
de Vietnamese en Cambodjaanse vlag werd
er als pesterijtje over het schip heen
geschoten." "In 1963 lag ik in de Irakese
havenstad Basra, toen er een militaire
staatsgreep plaatsvond, waarbij premier
Kassem vermoord werd. Ons schip kon
veertien dagen niet uitvaren, totdat het aan
land weer rustiger werd." "En als je over de
rivier de Sjat-el-Arab voer, moest de Iraakse
vlag worden gehesen, als je ten anker lag de
Iraanse; de grond was van Iran, het water
van Irak." 

ouderejaars in kooien. Na een week van
ontgroening werd je ‘verkocht’ aan een
ouderejaars, een soort mentor bij wie je
terecht kon met studieproblemen." 
In 1953 deed hij eindexamen in de BS-
richting, die de basis legde voor een carrière
als eerste stuurman. "Na het eindexamen
ging je een jaar varen als leerling-stuurman.
We maakten onder meer reizen naar Japan
via het Suez-kanaal en naar West-Afrika. Als
leerling-stuurman was je de goedkoopste
man aan boord. Moest het vuilste werk
opknappen, zoals de vullingen schoon-
maken, waar het afvalwater in terechtkwam,
en waarin de bootswerkers zelfs poepten.
Dat moest je doen om later zelf orders te
kunnen geven, kreeg je dan te horen. Ook
leerde je sturen als roerganger, je ging op
uitkijk staan op de bak of met een stuurman
wachtlopen op de brug. Arbeidstijden van
tien uur waren normaal en als het ter lering
was, mocht het ook langer. En alles was dus
ter lering dat eerste jaar. In de haven was je
meestal ruimsgast: je zat in het ruim bij de
bootswerkers om te zorgen dat er niets van
de lading gestolen werd." Hij moet erom
lachen: "Flauwekul natuurlijk, want als
leerling had je geen enkel overwicht." Al snel
werden zijn kwaliteiten als roerganger
opgemerkt. "Als het schip een scherpe
bocht moest maken van 90 graden, zoals bij
Matadi vanaf de Atlantische Oceaan de
Kongo-rivier op, dan moest ‘leerling
Goossens’ komen om de bocht te maken."

Na dit leerjaar deed hij examen voor de
derde rang. En toen begon het echte varen,
om te beginnen voor een periode van ruim
drie jaar in de wateren rond Indonesië. Hij
kwam in dienst van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij (KPM), een befaamde
Nederlandse rederij. Twee gebeurtenissen
uit die tijd staan op zijn netvlies geschreven.
"We lagen in de haven van Djakarta, ik was
vierde stuurman en moest wachtlopen, de
andere stuurlieden hadden een feestje op
de wal. Komt er vroeg in de morgen een
Indonesisch sprekende man op mij
toegelopen, met een verhaal dat ik niet
verstond. Ik wist alleen het woordje ‘Baleh’
(‘is goed’) te zeggen, maar de man bleef
maar doorpraten. Op zeker moment kwam

de tweede stuurman terug aan boord, en ik
vroeg of hij de bootsman misschien
begreep. Wat was het geval? Een van de
matrozen was in het water gedoken, naar
een zak copra die voorbijdreef, en daarna
niet meer bovengekomen. Dat kwam de
bootsman melden. De matroos bleek te zijn
verdronken, naar later bleek aan een
hartaanval. Dit voorval was voor mij
aanleiding om snel Maleis te leren." 
De andere gebeurtenis speelde zich af eind
1957 in Atapapu in Indonesisch Timor. "We
waren op het motorschip Waikelo vee aan
het laden, toen het schip bezet werd door
Indonesische militairen. Soekarno had
opdracht gegeven alle buitenlandse sche-
pen te confisqueren. Het bericht van de
Nederlandse rederij om uit te wijken naar
Singapore hadden we gemist, net als enkele
andere schepen. Onze Indonesische be-
manning wilde de bezetting aangrijpen om
ons, Hollanders, te vermoorden, onder het
motto: ‘jullie hebben ons 300 jaar onder-
drukt, nu zijn wij aan de beurt’. De militairen
namen ons gelukkig in bescherming, en
Indonesiërs zijn van nature aardige mensen,
zodat het na enkele dagen ook weer rustiger
werd. Toch bleven we een paar weken onder

Zwembad in Phnom Penh.

Dansen met passagiers aan boord van
het m.s. Tjiwangi.

De Tjiwangi, een van de schepen van
de Koninklijke Java-China Paketvaart
Lijnen (KJCPL), of, in de internatio-
nale benaming, de Royal Interocean
Line (RIL).

Plaatsbepaling op zee met behulp van een sextant. (foto boven)

Tijdens een zogenaamde ‘pikheet’ (= een veelgebruikt woord in de koopvaardij voor korte pauzes).

Verlof in Tegelen.

Radio-opname in Hilversum waarbij familieleden hun zoon, broer, echtgenoot of vader een overzeese groet
brengen. Voorlaatste rij, derde van rechts: vader George Goossens, directeur van de Tegelse kleiwarenfa-
briek Russel-Tiglia. (Foto: J.H.C. Vermeulen, Hilversum) (foto onder)

Rangoon, Birma, begin jaren zestig. Kisten worden stuk voor
stuk aan boord gebracht, een zeer arbeidsintensieve manier
van laden, zeker in vergelijking met het laden van container-
schepen.
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lossen. Op vrachtschepen is de eerste
stuurman ook nog eens dokter. Om
inentingen te kunnen verrichten heb ik ooit
twee weken stage gelopen in het Venlose
ziekenhuis." 
Er schiet hem een incident te binnen waarbij
hij als dokter moest optreden. "Tijdens een
reis tussen Oost-Afrika en Australië braken
er onverwacht vechtpartijen uit aan boord.
Wat bleek? Onder onze Keniaanse be-
manning bevonden zich leden van twee
stammen die elkaar niet erg mochten. Bij de
schermutselingen werd de scheepstimmer-
man neergestoken. Ik kon echter weinig
meer voor hem doen. Na een kwartier
overleed hij. We zaten midden op de
Indische Oceaan, weken verwijderd van de
eindbestemming. Daarom moest het lijk in
lakens verpakt overboord worden gezet.
Overigens niet voordat er, op verzoek van de
elektricien, een lampje in het laken was
vastgenaaid. De timmerman had hem net
die ochtend om een nieuw leeslampje
gevraagd. Zou het lampje achterwege
blijven, dan zou de geest van de timmerman
de elektricien zijn leven lang blijven volgen
en zeuren om dat lampje." 

De laatste twintig jaar is er volgens
Goossens veel veranderd in de koopvaardij.
"Misschien wel meer dan in de anderhalve
eeuw daarvoor." Hij haalt een krantenartikel
tevoorschijn, een interview met een
scheidend Nedlloyd-kapitein die ‘de
romantiek van het varen zag verdwijnen’
(NRC Handelsblad, 6 september 2001). De
teneur van het artikel: Een modern
containerschip is niet meer dan een
onderdeel van een industriële keten.
Containers moeten zo snel en goedkoop
mogelijk van a naar b worden verscheept.
Het beroep van eerste stuurman is volledig
uitgehold; de lading wordt grotendeels door
de wal afgehandeld. Het stuurmanswerk is
voor een belangrijk deel overgenomen door
de computer. Eenvoudige navigatiemid-
delen als het sextant en het kompas hebben
plaatsgemaakt voor het satellietgeleide
‘global positioning system’. Een schip met
7000 containers wordt nu bemand door
zo’n twintig mensen, zoveel liepen er
vroeger alleen al in de machinekamer rond.
Ook het motief om te varen is veranderd: er
zit geen avontuur meer in, en geen roeping
ook. ‘Vroeger keek je niet naar geld, je had

Soms waren er onverwachte ontmoetingen
ver van huis, waardoor de wereld even
kleiner leek. "Op het Indonesische eiland
Flores moesten we eens missiegoederen
afleveren. Daar kwam uit de bergen een
truck met achter het stuur een man in korte
broek en hemdje. Ik stelde mij aan hem
voor. "Goossens?", zei hij, "toch niet uit
Tegelen?" De chauffeur bleek pater
Schrömbgens uit Tegelen te zijn. We hebben
er een gezellige dag van gemaakt met nasi
goreng en wat biertjes. Later heb ik nog een
pakje meegenomen voor zijn moeder die
aan de Kaldenkerkerweg woonde. Hij moest
zelf in Indonesië blijven, want als hij met
verlof ging mocht hij niet meer terug." Een
andere ontmoeting waarbij Limburg om de
hoek kwam kijken vond plaats toen zijn
schip in de haven van Melbourne (Australië)
lag. "Het was tijdens de Carnavalsdagen. We
werden uitgenodigd door de plaatselijke
carnavalsvereniging, De Limburgse Kan-
goeroes, van enkele Limburgse emigranten.
Kort daarna hebben we die ook nog aan
boord uitgenodigd voor een feestje."

China, Japan, Afrika, Noord- en Zuid-
Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, de Fiji-
eilanden, Nieuw-Caledonië. Het is een
willekeurige opsomming van landen die op
zijn vaarroutes lagen. Behalve voor de KPM
voer hij in dienst van een andere 
grote scheepvaartmaatschappij, de KJCPL
(Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen),
en vanaf de jaren zeventig voor de
fusiemaatschappij Nedlloyd. Van de talrijke
schepen zijn er een paar waaraan hij
speciale herinneringen heeft. Zoals de
Tjiwangi. " Een wit passagiersschip waarop ik
Chief Officer was op een lijndienst tussen
Australië en Japan, met Hongkong als
thuisbasis. De eerste klas was bestemd voor
de oudere rijkere passagiers, de tweede klas
was voor jongere mensen, en eigenlijk ook
veel gezelliger."(Met een knipoog:) "Een
enkele keer werd er ’s avonds op de deur
geklopt: "Chief, I lost my passport…" Het
ging er net zo aan toe als in de tv-serie Love
Boat." 
Voor Nedlloyd voer hij op de bekende
havens in Europa: Le Havre-Antwerpen-
Rotterdam-Felixstowe-Hamburg. Later ook

op de zogenaamde Ro-Ro-schepen tussen
West-Europa en Noord-Amerika. "We ver-
voerden ‘Roll On’-materiaal zoals auto’s en
tractoren, maar ook containers. Deze
schepen waren 215 meter lang en 32 meter
breed. Om alle dekken tijdens het laden snel
te kunnen bereiken had ik een jeep ter
beschikking."
Aan zijn werk als eerste stuurman bewaart
hij de beste herinneringen. "Het is veruit de
mooiste baan aan boord, vind ik. Als eerste
stuurman ben je voor iedereen het
aanspreekpunt, je onderhoudt contacten
met de rederij en je hebt het meest te doen.
Je moet zorgen voor de juiste belading,
puzzelen hoe de goederen het best verdeeld
kunnen worden, zonder dat het schip zijn
stabiliteit verliest. Dat is extra ingewikkeld
als je in verschillende havens moet laden en

Een Grieks vrachtschip, hier in een
West-Afrikaanse haven, waarop
Goossens als ‘supercargo’ (Ned.:
supercarga) uitsluitend verantwoor-
delijk was voor de lading. 

Een driedeks Ro-Ro-schip, waarop
Goossens lange tijd heeft gevaren.
Onderin bevindt zich de rollende
lading (auto’s, tractoren), bovenop
de containerlading. 

Aan boord van de Waterschout, het
laatste schip uit Goossens’ zeevaart-
carrière.

In het Suez-kanaal 1990/1991.
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lol in je werk. (…) Waarom ging je vroeger
varen; omdat je niet naar kantoor wilde. Die
tijd is voorbij.’ Aldus een citaat uit het
interview. "Zo is het precies", zegt Goossens.
"De lol van het varen is een flink stuk minder
geworden. Ik heb het nog gemerkt tijdens
mijn Europese diensten. Dat was echt op je
tenen lopen. Alles moest zo snel mogelijk
gebeuren: laden, lossen en - hup - afvaren
naar de volgende haven. Puur business
allemaal. Varen is leuk, je verlangt naar de
zee, maar een paar weken in de haven
liggen, zodat je kunt gaan stappen, is ook
leuk. Dat is er tegenwoordig niet meer bij. En
je weet wat ze over zeelieden zeggen: ze
willen zich graag bedrinken en ze hebben in
elke haven een liefje….Al klopt dat allebei
niet", voegt hij er lachend aan toe. 

En stormen, hoorden die ook bij de mooie
momenten van het varen? "Ach, als ik tien
zware stormen heb meegemaakt zijn het er
veel, en dan tel ik windkracht 10 nog mee. Af
en toe waren er uitschieters. Ik herinner me
een storm in de Golf van Biskaje in 1984,
waarbij we negen containers in zee zagen
verdwijnen, terwijl die toch goed met
kettingen waren vastgesjord. Een ander
vrachtschip verloor er zelfs negentig. In de
Zuid-Chinese Zee kwamen we eens in een
tyfoon terecht. Dat is niet leuk, kan ik je
vertellen: een wervelwind die met veel regen
gepaard gaat, en het zicht is nul. De verf
wordt dan letterlijk van het dek afgeschuurd.
En in de draaikolk van wind en water worden
beesten en vogels meegezogen die op het
schip achterblijven. De schepen zijn er over
het algemeen wel tegen bestand, maar je
hebt lading aan boord en als die gaat
schuiven… Meestal kun je er wel rekening
mee houden, als je maar zorgt dat het schip
zo’n 200 zeemijlen van het centrum
vandaan blijft, dan zit je veilig. Soms loopt
het schip daardoor vertraging op, en
reisorganisaties zijn erg gesteld op tijd." 

In 1989 ging Goossens met pensioen, nadat
hij enkele jaren daarvoor gepromoveerd was
tot gezagvoerder. "In de CAO van Nedlloyd
stond dat je met 58 jaar moest stoppen.
Maar ik kon het varen nog even niet laten en
reageerde op een advertentie van Joon

Shipping in Rotterdam, waarin een kapitein
werd gezocht. Zo maakte ik met Poolse
officieren en bemanning opnieuw twee
reizen, naar Karachi en Bombay en weer
terug. En daarna zelfs nog een reis om de
wereld met Nederlandse officieren en
bemanning op de Waterschout." In 1991
hield hij het definitief voor gezien, na ruim
37 jaar op zee. Nu kon hij voor het eerst echt
samenzijn met zijn vrouw. Helaas maar voor
korte tijd, want zij kwam in 1993 te
overlijden. Sinds een aantal jaren woont hij
samen met Betty, zijn nieuwe partner. "En we
hebben een jachtje in de haven van Kessel.
Als hobby. Zo ben ik terug waar ik begonnen
ben: met varen op de Maas."

* Kort nadat het interview
had plaatsgevonden, bleek dat
Jan Pieter Goossens zeer ern-
stig ziek was. Het was zijn
uitdrukkelijke wens dat het
artikel desondanks geplaatst
zou worden, ongeacht de ont-
wikkeling van zijn ziekte.
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In de loop van de 20e eeuw is het dorp Blerick bijna
compleet verstedelijkt. Hierdoor zijn de meeste
landelijke kenmerken uit het dorpsbeeld verdwenen.
Zoals een aantal oude tot zeer oude boerderijen. Een
van de boerderijen, die ik in dit artikel behandel, is al
enkele decennia uit het straatbeeld verdwenen. Bij de
andere twee is de bedrijfsvoering recent gestopt.   
Vraag de gemiddelde Blerickenaar maar eens of hij nog
weet waar de boerderij van Haosboer, in goed
Nederlands Hofsboer, of Haos Kepke (Caspar) lag.
Verreweg de meesten zullen je vreemd aankijken. Bij de
aanleg van het woonwinkelgebied 'de Wieën' in het
begin van de jaren zeventig is deze zeer oude boerderij,
die vroeger Kiespenninckhof, de hof 'aen gen Eijnd' of
Engerhof heette, verdwenen. 
In Hout-Blerick waren tot voor kort Wie van Broker -
Louis Peeters - en zijn gezin werkzaam op boerderij c.q.

varkenshouderij Broekerhof. Nu, anno 2002, staat de
boerderij leeg en is het bedrijf verplaatst naar een
nieuwe locatie aan de Moutzdijkweg.
Aan de Horsterweg ten slotte ligt zeker sinds 1469 de
bekende boerderij van de familie Baetsen, Egtenray -
Aegteraoj - geheten. Toen ik met dit artikel begon, was
dit veeteeltbedrijf op sterven na dood. Dit in verband
met de geplande bouw van woningen en kleinschalige
industrie aan de noordoostelijke zijde van de
Horsterweg. De familie Baetsen is nu tegenover de
Frederik Hendrikkazerne een riant nieuw huis aan het
bouwen. Vanaf 2001 zijn de koeien van Baetsen uit de
weilanden langs de Maas verdwenen. Ter hoogte van de
voormalige Staaij zijn de weiden sindsdien akelig leeg.
De hieronder volgende beschrijving van deze drie
boerderijen probeert althans de herinnering eraan
levend te houden.

BLERICKSE
BOERDERIJEN
DIE VERDWENEN Door Jacq Grubben

Broekerhof (1926)
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Overeenkomsten
De drie boerderijen Engerhof,
Broekerhof en Egtenray hebben een
aantal overeenkomsten. Op de
eerste plaats lagen zij alle drie in het
kerspel Blerick. Een kerspel is een
kerkdorp, wat betekent dat het
grondgebied van het dorp en de
daarin liggende parochie elkaar
overlappen. En ook waren het alle
drie pachtboerderijen. Zij waren in
het bezit van Venlose eigenaren en
werden door een pachter of half-
man - de opbrengst was 'ten halve'
voor eigenaar en pachter - geëxploi-
teerd. En als het water van de Maas
weer eens tot grote hoogte steeg
zoals bijvoorbeeld in 1926 dan
hadden ze alle drie last van het
water; al was het maar in verband
met ondergelopen akkerland. En-
gerhof en Egtenray kregen recht-
streeks met de Maas te maken en
Broekerhof via de overlopende
Springbeek, die achter de boerderij
door het Hout-Blericks Broek stroomt.
Engerhof lag aan de rand van de
Wieën, dat een van de laagste
punten van Blerick is. En Egtenray
ligt op de rand van het winterbed
van de Maas. Wat ze ook gemeen
hebben is dat ze alle drie in 1702, bij
het begin van de Spaanse Successie
Oorlog, zware schade leden. Dit ten
gevolge van beschietingen vanuit de
belegerde stad Venlo.

De Spaanse
Successie Oorlog
De schade ten gevolge van deze
oorlog was voor alle drie de boer-
derijen verschillend. In verband met
het gezamenlijke noodlot tijdens de
gebeurtenissen in september 1702
en ter vergelijking van de onderlinge
schade is deze gebeurtenis hier
apart behandeld. 
Na het overlijden van de Spaanse
koning Karel II in 1700 ontstond er
strijd over zijn opvolging. Er waren

verschillende kandidaten die aan-
spraak op de troon maakten. Als
gevolg daarvan brak in 1701 de
zogenaamde Spaanse Successie
Oorlog uit. De vesting Venlo werd in
1702 bezet door de Franse troepen.
Daarop werd de vesting belegerd
door de geallieerden, waartoe onder
meer de Verenigde Nederlanden,
Engeland en Pruisen behoorden.
Natuurlijk verdedigde de belegerde
stad zich. Als gevolg van de daarop
volgende beschietingen vanuit Ven-
lo op het tegenover Venlo gelegen
fort Sint-Michiel in Blerick ontstond
daar op 17 september 1702 ontzet-
tend veel schade aan huizen, huis-
raad, vee, veldvruchten en houtge-
was. Een groot gedeelte van de
huizen van het kerspel Blerick werd
verwoest, in brand gestoken of
zwaar beschadigd. Ook de boerde-
rijen Engerhof, Broekerhof en Egten-
ray liepen schade op. 
Ofschoon niet vlak bij de stad
gelegen, leed Engerhof de grootste
schade van de drie. Pachter Seger
Aerts verloor een groot deel van zijn
oogst, bestaande uit rogge, haver
en boekweit en ook nog eens
12.000 pond hooi. Bovendien kap-
ten de geallieerden een groot aantal
van zijn bomen, namelijk 57 elzen
en 34 eiken. En de grootste klap
voor Seger was dat zijn huis 'door
die van Venlo affgebrandt' was. Alle
gebouwen van de boerderij werden
door het Venlose geschut geraakt en
brandden tot de grond toe af,
inclusief het in die gebouwen opge-
slagen hooi en de veldvruchten. Het
Venlose Sint-Jacobsgasthuis, de
eigenaar van de hoeve, zat met een
schadepost van 12.000 gulden Hol-
lands, de toen gangbare munt-
soort.
Aangezien Broekerhof in Hout-
Blerick lag, dus op flinke afstand van
de stad, viel de schade hier mee. Er
was wat lichte averij aan het huis,
die geschat werd op drie rijks-

daalders. Het verlies aan veldvruch-
ten en hooi, stro en houtgewas was
echter aanzienlijk. Aan het einde van
het schaderapport stond heel laco-
niek vermeld 'mitsgaeders quydt
(kwijt) geworden 2 langhe karren en
twee saelen mit toomen'. Waar-
schijnlijk zijn de karren en zadels
met tomen simpelweg door de bele-
geraars meegenomen. Een lange kar
is een platte kar op twee grote wiel-
en, die niet opkiepbaar is.
Egtenray, toen bestaande uit twee
vlak tegenover elkaar gelegen boer-
derijen, Groot- en Klein- Egtenray
genoemd, was in die tijd eigendom
van de Venlose raadsverwant Johan-
nes Duycker. Gelegen achter het fort
Sint-Michiel lag het relatief gezien in
een gevaarlijke buurt. De schade aan
beide huizen was dan ook aanzien-
lijk en bedroeg 4000 gulden Hol-
lands. Aan veldvruchten werd in
totaal 35 malder rogge, haver en
boekweit ontvreemd. Bovendien
verdwenen 7000 pond hooi, 2750
bossen stro, allerlei landbouwge-
reedschap en twee korte karren. Een
korte kar heeft eveneens twee grote
wielen. In tegenstelling tot een
lange kar is dit type wel opkiepbaar
en wordt daarom ook wel slagkar
genoemd. Een malder is een oude
inhoudsmaat van 164,4 liter. Aan
opgaand houtgewas werden gekapt
eiken en olmen ter waarde van 2000
guldens Hollands.
Zo ging het bijna huis voor huis in
Blerick. In de verder af gelegen
buurtschappen Hout-Blerick en
Boekend was de schade minder.
Inclusief de kerk, het gemeentehuis
en de pas in 1700 na een brand
herstelde pastorie, werden vieren-
vijftig huizen beschadigd. Daarvan
brandden drieëndertig huizen af. De
totale schade aan veldvruchten, vee,
houtgewas en huizen in Blerick
bedroeg 93.534 gulden Hollands. In
die tijd een gigantische som geld. 

De pachters
Meestal hoorden de pachters van grote boerderijen,
zoals in dit artikel beschreven, bij de gezeten boeren.
Wanneer zij uit Blerick afkomstig waren, hadden zij
meestal ook nog eigen onroerende bezittingen, waar zij
na beëindiging van de pachtovereenkomst gingen
wonen en werken. In de pachtovereenkomsten werd
uitdrukkelijk vermeld dat zij hun eigen grond niet
mochten bewerken. De eigen woning en grond werden
tijdens de pachtperiode verpacht. Het kwam echter heel
vaak voor dat de pachters niet uit Blerick afkomstig
waren. Vooral in de 19e eeuw kon dat gemakkelijk
worden geconstateerd, omdat hun geboorteplaats in
de diverse overzichten werd vermeld. Uit de volkstelling
van 1829 bleek dat pachter Pieter Hendriks van
Broekerhof uit Velden kwam, Jan van Cleef van Egtenray
uit Sevenum en Jan Hermkens van Engerhof uit
Maagdenburg. Van de pachters uit de periode 1830-
1840 kwam Jan Schouren van Broekerhof uit
Kaldenkerken en Peter Bouten van Egtenray uit
Sevenum. Het kwam ook vaker voor dat getrouwde
kinderen met hun vaak nog jonge kinderen op de
boerderij inwoonden. In 1839 woonden op Broekerhof
buiten het pachtersgezin Schouren-Sanders en hun
zeven kinderen ook nog schoonzoon Leonard Bartels
met zijn dochter Christina, die toen een half jaar oud
was. En toen op 1 mei 1857 Maria Schouren, dochter
van Jan Schouren van Broekerhof, trouwde met Jan
Sijmons, trok het jonge paar in op Broekerhof. Bij
sommige pachtersgezinnen is aan de geboorteplaatsen
van de kinderen duidelijk te zien dat hun ouders
praktisch om de zes jaar naar een nieuwe pachtboer-
derij trokken. De kinderen van bovengenoemde Jan
Schouren werden achtereenvolgens geboren in Kalden-
kerken, Tegelen en Blerick. Veel van die in wezen
'vreemde' kinderen bleven de rest van hun leven in
Blerick wonen, zoals de kinderen van de pachters-
families Hermkens en Schouren.

Knechten, meiden en veestapel
Alle drie de boerderijen hoorden in de loop van de tijd
steeds tot de grotere boerderijen van het kerspel Blerick.
Dat betekende dat er naast de pachter en zijn gezin
meestal ook knechten, meiden (maeghden) en herders
(schepers) inwoonden. Daarnaast hadden ze alle drie
een voor die tijd grote veestapel. Jammer genoeg
werden de namen van het inwonend personeel tot het
einde van de 18e eeuw nooit vermeld. Uitzonderingen
daargelaten! 

Jan Huijs (1772 - 1830) uit Boekend was als knecht in
vaste dienst werkzaam bij Mathijs Peeters, pachter op
Egtenray. In 1794 vluchtte zijn baas voor de
terugtrekkende Hessische troepen. Jan bleef trouw op
zijn post op de boerderij en werd door de soldaten
mishandeld. Toen de Franse troepen later in dat jaar
naderden, vertrok Mathijs opnieuw. Ook nu bleef de
trouwe knecht weer op de hoeve achter, terwijl iedereen
een goed heenkomen zocht tegen de regen van
bommen van en naar het fort Sint-Michiel. Maar hij
kreeg stank voor dank. Zijn angstige baas wilde zijn
jaarloon niet uitbetalen en daarom ging Jan bij het
Blerickse gerecht zijn verhaal halen, met steun van zijn
vader, en terecht! 
De aantallen knechten en meiden vinden we terug in de
zogenaamde capitatielijsten en vanaf de 19e eeuw in de
volkstellingslijsten. Knechten en meiden beneden de
leeftijd van 16 jaar noemde men half-knecht en half-
maeght. De taak van de scheper was het hoeden van
het vee en dan voornamelijk de schapen. De veestapel
werd meestal in de veelijsten, keurig uitgesplitst per
diersoort, vermeld. De oudst bekende beestenschat van
Blerick is uit het jaar 1605. In de 17e eeuw maakte men
wat het vee betreft alleen onderscheid in 'groten ende
kleijnen'. Koeien en runderen vormden de groten, terwijl
de schapen de kleinen waren. Onder runderen werden
waarschijnlijk niet melkgevende runderachtigen
verstaan, zoals ossen en koeien die nog niet hadden
gekalfd. Ganzen en bijenkorven - karen genoemd -
werden apart vermeld. In 1605 had Jan angen Indt 9
groten en 118 kleinen. In 1699 waren op Broekerhof 8
groten, 51 kleinen en 5 ganzen aanwezig. Op Egtenray,
dat toen nog bestond uit Groot- en Klein-Egtenray
waren 9 groten, 27 kleinen en 4 ganzen. Voor iedere
diersoort moest een bepaald bedrag beestengeld
worden betaald. De paarden werden op een aparte lijst
vermeld. In 1725 werd ten behoeve van de
karrediensten een lijst met paarden opgemaakt. Elk van
de drie boerderijen had toen twee paarden. De
eigenaren van paarden moesten regelmatig opdraven
om zogenaamde 'karrediensten voor die gemint' uit te
voeren. Zo moest Art op Eghtenraye in 1724 gedurende
twee dagen met twee paarden naar Geldern rijden. Hij
ontving daarvoor 2 pattacons en 4 schillingen. Varkens
werden praktisch nooit vermeld, behalve op de lijst van
1817. Misschien hoefde men daarvoor geen beesten-
schat te betalen. De eerst bekende 'uitgesplitste'
beestenlijst werd in 1704 gemaakt. Halfman Peter
Drieskens van Engerhof moest toen 11 gulden en 18
stuivers beestengeld betalen voor 'drij koeijen en drij en
tachtigh schaepen'.
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fort Sint-Michiel, waarmee de Spanjaarden het jaar
daarvoor waren begonnen. Het verlies van de grond
werd nooit vergoed. Wel kreeg het gasthuis vanaf 1644
een jaarlijkse geldelijke vergoeding ter grootte van
'sestich ponden van veertich grooten vlaems' à 25
rijksdaalders het  pond. Deze uitkering werd toegekend
door de hoogmogende heren van de koninklijke
domeinen en financiën in Roermond. In 1713 stopte
deze betaling en het gasthuis heeft hier jarenlang
tevergeefs tegen geprocedeerd.
Daar waar de archieven van het Sint-Jacobsgasthuis ons
wat betreft de namen van de pachters in de steek laten,
komen de Blerickse belastingslijsten ons goed van pas.
Want ook bij Engerhof zien we dat de pachters vaak
naar de boerderij worden genoemd. Bijvoorbeeld in
1605 en 1646 Jan aen gen Eijndt en Dries aengen Indt.
Van 1677 tot 1690 treffen we Claes aen gen Eijndt aan
als pachter. Uitgerekend in zijn laatste jaar als pachter
wordt Claes met zijn familienaam vermeld: Claes
Lamers. Na zijn overlijden bleef zijn weduwe Maria
Simons tot 1695 als pachteres op Engerhof wonen. Van
1711 tot 1729 was de familie Grubben pachter op
Engerhof. In 1711 hadden Jan Grubben en zijn vrouw
Maria Verheyen 6 koeien, 2 runderen, 59 schapen en 4
ganzen. Na zijn overlijden in 1722 volgde zijn zoon

Joachim Grubben hem op. Toen deze in 1729 overleed,
was hij slechts 26 jaar. In 1765 werd Willem Sanders
halfman. De grootte van de landerijen van Engerhof
bedroeg toen 54 morgen. Daarvan waren 42 morgen
akkerland en 12 morgen hooi- en weiland. Tussen 1642
en 1765 moet het landbouwareaal van de boerderij
flink zijn uitgebreid, waarschijnlijk door aankoop.
Uit de gegevens over Engerhof van het laatste kwart van
de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw kunnen we
ons een goed beeld vormen over de gang van zaken op
zo'n grote boerderij. In 1775 legde de halfman Willem
Sanders financiële verantwoording af over het door
hem gevoerde beleid. De veestapel bestond uit een
paard van 17 jaar en een van 14 jaar. Er waren zes
koeien, vier runderen en twee kalveren. Daarnaast telde
de boerderij 45 schapen, 16 lammeren en 2
keurhamels. Een keurhamel is de beste onder de
gecastreerde mannelijke schapen of rammen. Met
Pasen had Willem voor huis- en schuurhuur 54 gulden
betaald. De opbrengst van rogge bedroeg 22 malder,
gerst 11 malder en boekweit 9 malder. Zoveel schapen
brachten natuurlijk heel wat wol op. Dat bleek in 1788.
Toen leverde halfman Jacob Janssen 891/2 pond wol die
het gasthuis ruim 80 gulden opbrachten. De uitgaven
voor dat jaar bestonden voornamelijk uit cijnzen en
schattingen. Hiervoor stond een bedrag van ruim 455
gulden. In juli 1792 overleed pachter Janssen. In 1794
werd met zijn erfgenamen de rekening vereffend. Zij
moesten het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 417
gulden, 13 stuivers en 3 duiten betalen. De kinderen
Janssen pachtten Engerhof nog enige tijd; vermoedelijk
tot het einde van de reguliere pachttijd in 1795. In dat
jaar moesten de erven van Jacob Janssen van het
dorpsbestuur van Blerick twee koeien en 15 schapen
ten behoeve van de Franse troepen in Venlo afleveren. 

Qua bedrijfsgrootte ontliepen de
drie boerderijen elkaar niet veel. Dit
gold ook voor het aantal knechten
en meiden en de veestapel. Het
personeel werd met Pasen aange-
nomen en kreeg als loon buiten geld
ook vaak een of twee paar klompen
en stof voor nieuwe kleren. Daar-
naast was het de gewoonte dat het
nieuwe personeelslid de zogenaam-
de 'meipenning' of 'godspenning'
kreeg in de vorm van een extra geld-
bedrag. Dit vormde het bewijs dat
tussen de twee partijen een arbeids-
overeenkomst was gesloten. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid eigen
kinderen en hun leeftijd hadden hun
ouders één à twee knechten c.q.
meiden in dienst. Wanneer er inwo-
nende ouders of broers of zussen
waren, was er minder personeel
nodig. Iedere boerderij had maxi-
maal één scheper. In de 19e eeuw
hadden de pachters ook vaker een
koejongen of koemeisje in dienst. Zo
was de 12-jarige Cornelis Engels in
1829 'koehaard' op Engerhof. Zijn
taak bestond erin 's morgens de
koeien van de potstallen naar de
weilanden of gemeenschappelijke
weideplaatsen te brengen en 's
avonds weer terug. Wanneer het
vee op de gemeenschappelijke
weideplaatsen, bijvoorbeeld langs
de Maas, graasde, moest hij ook
toezicht houden. In de potstal werd
de mest van het vee opgevangen
voor de bemesting van de lande-
rijen. Deze mest werd tweemaal per
jaar op de akkers 'uitgevaren'. De
laatst bekende scheper op Broeker-
hof was Drees Schouren, die naar
zijn latere woonplaats aan de
Voortweg ook wel Voorter Drees
werd genoemd. Vanaf 1799 ston-
den in de zogenaamde volkstelling-
en de namen van knechten en
meiden vermeld. Deze lijsten wer-
den zo'n beetje om de tien jaar
opgemaakt. Ook de pastoor ver-
vaardigde wel eens overzichtslijsten

van alle parochianen. Zo maakte
pastoor Leo Smidts er tussen 1870
tot 1886 liefst vijf. Vooral uit deze
lijsten bleek dat het verloop van
personeel op de boerderijen vrij
groot was.
Ondanks de overeenkomsten heb-
ben de boerderijen alle drie hun
eigen verhaal. Van de een weten we
wat meer dan van de ander.
Broekerhof en Egtenray zijn eeuw-
enlang in handen geweest van
gegoede Venlose burgers. De 'ar-
chieven' van deze families zijn, als ze
er al waren, in de loop van de tijd
verloren gegaan. De meeste gege-
vens over de twee boerderijen
komen dan ook uit het kerspel-
archief van Blerick. Met Engerhof
was het heel anders gesteld. Vanaf
1536 was de hoeve eigendom van
het Venlose Sint-Jacobsgasthuis, dat
in het begin van de 19e eeuw is
opgegaan in de Burgerlijke Gods-
huizen. Van deze instellingen zijn de
archieven bewaard gebleven. Veel
gegevens over Engerhof komen dan
ook uit deze archieven. 

Engerhof 
Deze boerderij lag vlak achter de
buurtschap de Wieën aan het einde
van de dorpsbebouwing daar waar
het bouwland begon. Een 'wie' is
een oud dialectwoord voor wilg. De
buurtschap lag rond een waterpoel
waaromheen wilgen stonden. Op
het gras onder die wilgen bleekten
de Blerickse huisvrouwen eeuwen-
lang hun was. 
De naam Hofsboer, in het dialect
verbasterd tot Haosboer, stamt uit
het einde van de 18e eeuw.
Eeuwenlang werd de boerderij 'den
hof aen gen Eijndt' of Engerhof
genoemd om de simpele reden dat
deze boerderij dus aan het einde
van de dorpsbebouwing lag. Daar-
achter lagen de akkers. De oudst

bekende eigenaar van de boerderij
was de hertog van Gelre. Een
andere naam voor de boerderij was
Kiespenninckhof, genoemd naar
Herman Kiespenninck die de hof in
de 16e eeuw bezat. Herman Kies-
penninck was doctor in de medi-
cijnen en lijfarts van hertog Karel van
Gelre, waarvan hij de boerderij ten
geschenke had gekregen vanwege
zijn verdiensten. 
Kiespenninck op zijn beurt schonk
de hoeve in 1536 'in behoeff der
armen' aan het Venlose Sint-Jacobs-
gasthuis of Oude Mannenhuis, dat
aan het Maasschriksel lag. Spora-
disch werd de boerderij daarom wel
eens de Gasthuishof genoemd.
Deze naam was echter enigszins
verwarrend. Want het Sint-Jacobs-
gasthuis had in Blerick nog twee
andere boerderijen, namelijk Maes-
senhof en de Vree. En met name
Maessenhof werd ook regelmatig
de Gasthuishof genoemd. 
In het gemeentearchief van Venlo
bevinden zich de registers van de
ontvangsten en uitgaven van de
goederen die 'Kyespenninx' in 1536
aan het Gasthuis schonk. Daarin
komt natuurlijk ook Engerhof voor
en wel als 'den hoff to Blerick'. In de
ontvangsten wordt de verkoop van
wol, varkens en granen vermeld.
Telkens de helft, want de andere
helft was voor de halfman. Bij de
uitgaven zien we kosten voor repa-
raties, vergoedingen aan de dorsers
en betalingen van de lokale belas-
tingen. Engerhof was van oor-
sprong een van de grootste boer-
derijen van het kerspel Blerick. Het
bezit aan landerijen bedroeg
aanvankelijk 69 morgen. Een mor-
gen is een stuk land ter grootte van
ongeveer 1/3 hectare. In 1642
verloor de boerderij niet minder dan
43 morgen van zijn 'beste ende
principaelste landerijen tegensover
de (...) stadt gelegen'. Deze grond
raakte ze kwijt bij de aanleg van het

Oudste vermelding van Engerhof (1536)

Vooraanzicht Engerhof (1971)
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hof verpacht aan het echtpaar Theodoor Peeters en
Gertrudis Pubben en medepachter Christiaan Bartels. 
In de zomer van 1899 was er voor de Burgerlijke
Godshuizen kennelijk reden om haar boerderijen en het
beheer van de pachters te laten onderzoeken. Dit
gebeurde door twee onafhankelijke experts, P. Hendrikx
uit Nunhem en Mathias Janssen uit Venlo. Daaruit bleek
dat Engerhof een grootte van 21 ha 25 are en 60 ca
had. De pachtprijs bedroeg 100 gulden en in granen 34
hl rogge, 25 hl gerst en 26 hl boekweit. Het onderhoud
van de gebouwen was in orde. Wat de landerijen
betreft, concludeerden de experts echter dat de pachter
enkele percelen had onderverpacht. Dit was ten
strengste verboden. Daarnaast bleek hieruit dat de
betreffende percelen niet nodig waren voor een goede
bedrijfsvoering. Vandaar dat het voorstel kwam de
bedrijfsgrootte te verkleinen naar 18 ha 30 are en 80 ca
tegen dezelfde pachtprijs. Dit advies werd niet helemaal
gevolgd. Want toen medepachter Bartels na het
overlijden van Peeters de boerderij, ondanks zijn
vergrijp, in april 1900 samen met diens weduwe
pachtte, bedroeg de grootte 19 ha 51 are en 90 ca. Het

onderverpachten was hen dus niet al te zwaar
aangerekend. 
Het contract met Bartels en de weduwe Peeters liep af
in september 1905. Engerhof werd vervolgens verpacht
aan Caspar Lenders, die al spoedig in de volksmond
Haos Kepke heette. De familie Lenders zou twee
generaties lang pachter blijven. Na het overlijden van
Caspar Lenders namen zijn kinderen in mei 1927 de
pacht over. En met ingang van 1 mei 1930 nam broer
Johannes Hubertus Lenders de pacht over tegen een
huurprijs van 1400 gulden. De betaling in natura was
afgeschaft. Op 1 mei 1940 werd het laatste pacht-
contract van Engerhof afgesloten en wel voor onbe-
paalde tijd. De grootte van de hoeve was teruggebracht
tot 17 ha en 74 are. De familie Lenders woonde nog tot
begin jaren zeventig op Engerhof c.q. Haos. Toen viel de
oude boerderij ten prooi aan het uitbreidingsplan 'de
Wieën'.

Zij kregen daarvoor 300 guldens.
Achter hun naam stond vermeld 'op
Hof'. Ofschoon de boerderij in het
officiële circuit nog heel lang als
Engerhof stond aangeduid, werd de
pachter in de volksmond Hofsboer
genoemd. Door de invloed van het
Blerickse dialect veranderde dat in
Haosboer. In 1796 verscheen de
volgende halfman in de persoon van
Jan Hermkens. Van augustus 1796
tot maart 1798 werd de boerderij
vergroot; onder meer kwam er een
kamer bij. De Blerickse hand-
werkslieden metselaar Peter, tim-
merman Bollen en smid Jentjens
voerden de werkzaamheden uit.
Buiten arbeidsloon moesten stenen,
pannen, hout en kalk worden
betaald. Totaal 555 gulden, 6
stuivers en 2 duiten. Dat ook
administrateurs wel eens fouten
maken, bleek in 1801. Bij de toen
opgemaakte lijst van ontvangsten
van Engerhof staat de verkeerde
halfman vermeld. Niet Jan Herm-
kens, maar Jan Nellen, die pachter

was op Maassenhof in Boekend. In
1805 verpachtte de Burgerlijke
Godshuizen hun boerderijen weer
eens een keer. Jan Hermkens en zijn
vrouw Helena Gerards pachtten
Engerhof, groot 12 ha 80 are
bouwland en 5 ha 12 are weiland,
aanvangende 25 Florial jaar 13 (15
mei 1805) voor negen achtereen-
volgende jaren. Qua grootte komt
dit aardig overeen met de opper-
vlakte in 1765. De familie Hermkens
woonde en werkte bijna negentig
jaar als pachter op Engerhof. De
eerste was Jan Hermkens, vervol-
gens zoon Conrard en ten slotte
kleinzoon Jan Mathijs. In 1829
ontstond er schade aan de boerderij
die hetzelfde jaar nog werd hersteld.
Opnieuw draafden er enkele Blerick-
se vaklieden op. Zoals metselaar
Houba, timmerman Van Knippen-
berg, smid Sander Hillen en schilder
Henning. Ook de 'gebrande stenen'
kwamen uit Blerick en werden
geleverd door boer Hafmans van
Hoverhof, die in de tegenwoordige

Romeinenweerd een kleine steen-
oven had. Van Liebergen uit Venlo
leverde vijf karren kalk, terwijl de
pannen van Kamp uit Tegelen kwa-
men. Telkens wanneer er een pacht-
termijn van zes, negen of twaalf jaar
was verlopen, werd er een nieuw
contract opgemaakt. Daarin ston-
den alle rechten en plichten van de
verpachter en de pachter. De jaarlijks
te betalen huur was meestal een
combinatie van een geldsom en een
aantal landbouwproducten. Toen
Conrard Hermkens in mei 1858
Engerhof opnieuw pachtte voor de
tijd van zes achtereenvolgende
jaren, bedroeg de jaarlijkse pacht-
prijs 270 gulden plus in natura 34
mud - hectoliter - rogge, 26 mud
gerst en 26 mud boekweit. Na het
overlijden van Conrard op 22
februari 1870 volgde zijn zoon Jan
Mathijs Hermkens hem op. Deze
bleef samen met zijn vrouw Maria
van den Beuken, drie knechten en
twee meiden tot 1881 op Engerhof
werkzaam. Vervolgens werd Enger-

De open wagenschuur van Engerhof

Casper en Petronella Lenders-Gubbels, pachters van Engerhof vanaf 1905.



BUUN 219218 BUUN 

toen een oppervlakte van 59 morgen, verdeeld in 49
morgen bouwland en 10 morgen hooi- en weiland. Op
15 mei 1777 werd een nieuw pachtcontract
opgemaakt. Deze keer tussen eigenaar Peter Bosch uit
Middelburg, schoonbroer van Kerres, en het
pachtersechtpaar Sanders-Verhart. Waarschijnlijk
omdat Peter Bosch in die tijd in Middelburg woonde,
bestond de pacht alleen maar uit een geldsom. Dit in
tegenstelling tot contracten tussen regionale eigenaars
en hun pachters. In zulke con-tracten bestond de pacht
voor het grootste deel uit de helft van granen, vruchten
en veestapel, die dan door de pachter bij de eigenaar
moeten worden afgeleverd. Broekerhof bestond uit
'huijs, stal, schuijre en boom-gaert'. Daarnaast natuurlijk
ook uit bouw- en weiland; totaal ter grootte van ruim
62 morgen. Het grootste aaneengesloten stuk
bouwland was 'het landt in den Winckel' dat liefst 18
morgen groot was. Het huidige gebied 'de Winkel' in
het Hout-Blericks Broek is een uitgestrekt
tuinbouwgebied. De pacht bedroeg per jaar 600
gulden Cleefs, te voldoen in twee halfjaarlijkse
termijnen. Daar stond tegenover dat Sanders was
'genietende het Fruijdt uijt den boomgaerdt'. Daarna
volgden er een aantal verplichtingen van de pachter.
Punt 6 vermeldde bijvoorbeeld dat het de halfman en
zijn knechten ten strengste verboden was 's avonds en
's nachts schuur en stal te betreden zonder goed
afgesloten lantaarn. Bovendien mocht men absoluut
niet 'mit de brandende tobaq-pijpen over den miste
naer den stal off schuijre gaen'. Zoals gezegd zijn
Lambert en Beatrix lang op Broekerhof gebleven. 
Op 29 november 1780 gaf het echtpaar Peter Bosch en
Anna Koor, dat inmiddels in Vlissingen woonde, aan
hun gevolmachtigde, de Raadsheer aan het Hof van
Gelder te Venlo T.J. Richardt, opdracht Broekerhof te
verkopen. Koper was de Ontvanger van de stad Venlo
Edmund J.A. Poell. Deze kocht de hof voor 4000 gulden

Cleefs, 101 hoogsels en 1 kroon - een toen eveneens
gangbare muntsoort - armengeld. Bij het bieden kon
men een hoger bod uitbrengen door middel van
hoogsels. Een hoogsel bedroeg meestal drie gulden.
Pachter Sanders was aan zijn derde pachtheer toe. In
1785 verloor Lambert zijn vrouw, die door verdrinking
om het leven kwam. Lambert zelf overleed in 1803. Hij
werd als pachter opgevolgd door zijn zoon Peter
Sanders, die was getrouwd met Joanna Wanten. In
1817 bestond de veestapel op Brokerhof uit 3 paarden,
6 koeien, 4 runderen, 3 kalveren, 30 schapen en 5
varkens. In 1822 werden het uit Velden afkomstige
echtpaar Pieter en Gon Hendriks-Walravens en hun zes
kinderen de nieuwe bewoners. Daarnaast waren er ook
nog twee knechten en één koeherder. Dienstmeiden
waren niet nodig, want de twee oudste dochters waren
18 en 16 jaar. Na twaalf jaar vertrok de familie Hendriks.
Hun plaats werd ingenomen door Jan Schouren en zijn
vrouw Helena Zanders. In 1839 had Schouren 2
paarden, 3 koeien, 6 runderen en 1 lange kar. Volgens
kerkelijke tellingen van 1870-1886 waren Schourens
dochter Helena en haar man Jan Sijmons pachters op
Broekerhof. Zij hadden vier kinderen. Daarnaast
woonden er twee broers en een zus van Helena, twee
knechten, twee dienstmeiden en één scheper. Hun
dochter Maria Helena trouwde met Antoon Peeters uit
Belfeld. Het jonge echtpaar ging op Broekerhof wonen
en volgde Jan Sijmons op als pachter.
Edmund Poell werd als eigenaar opgevolgd door zijn
zoon Charles Poell, die evenals zijn vader Ontvanger van
de stad Venlo was. Tegen het einde van de 19e eeuw
werd Brokerhof regelmatig vergroot. In 1896 erfde
Julius baron von Franken uit het Duitse Pont de
boerderij. Von Franken was getrouwd met een dochter
van Charles Poell. Lang heeft Von Franken Brokerhof
niet in bezit gehad. Na zijn overlijden verkochten zijn
erfgenamen de hoeve op 29 november 1907 voor

Broekerhof
Deze boerderij ligt in Hout-Blerick
op de rand van een hoogte. Op
deze hoogte lag eveneens akker-
land, terwijl de lager gelegen broek-
gronden zich achter de boerderij
bevonden. Hier waren vroeger
onder meer de weilanden. Deze
broekgronden zijn de verlande
restanten van een oude Maasarm.
Vlak achter de boerderij stroomt de
Springbeek, die in het niet zo veraf
gelegen Dubbroek ontspringt.  
Voor zover tegenwoordig valt na te
gaan, is Broekerhof de oudste van de
drie boerderijen. De oudste vermel-
ding stamt uit het jaar 1238; hiervan
is de bron echter niet bekend. De
oudst bekende bron vermeldt Broek-
erhof in 1369. In dat jaar komt de
hoeve voor als ''t guet ten Bruec'
oftewel het goed aan het broek.
Hiermee is tevens de naam van de
boerderij verklaard. De vermelding
staat in een belastinglijst van de
hertog van Gelre. De hoeve wordt in
deze lijst aangeslagen voor 8 libra
(pond) en hoort daarmee tot de
'groten' van Blerick. De hof was een
leengoed van Johan van Holtmeulen
en in het bezit van de familie Van
Kessel, onder andere van Gaert van
Kessel genaamd Roffart, schepen
van Venlo. De familie Van Kessel
verkocht de hof later. 
De lijst van eigenaren en pachters
van Broekerhof is verre van com-

pleet, ofschoon er veel gegevens
boven water zijn gekomen. Dit geldt
eveneens voor Egtenray. In de
archieven van het Venlose klooster
Mariaweide bevindt zich een charter
over Broekerhof, gedateerd 30 mei
1453. Hierin geeft Reiner Kempken,
rector van het klooster, aan Johan
van den Broick en zijn kinderen
Willem en Agatha toestemming een
jaarrente van 12 malder rogge, die
zij aan het klooster verkocht hebben
uit hun hoeve en erf 'ten Broick',
jaarlijks op Sint-Andreas - 30 no-
vember - te mogen aflossen. In een
tijnsregister (soort overzicht van
belastingbetalers) van het land van
Kessel uit 1612 komt Abraham
Hecks voor als eigenaar van de
boerderij. Arnold van den Broeck en
zijn vrouw Hilleken waren zijn
pachters. Het kwam heel vaak voor
dat pachters van boerderijen de
naam van die boerderij min of meer
als hun eigen naam voerden. Een
goed voorbeeld daarvan is Dries
Sanders. Deze werd in 1685 en
1693 Dries van den Broeck ge-
noemd, terwijl hij in 1699 Dries
Sanders 'den halfman' werd ge-
noemd. Ook kwam het wel eens
voor dat vrouwen na de dood van
hun man als pachteres optraden,
zoals Stijen van den Broeck in 1680
en Catrijn van den Broeck in 1719.
Op 5 april 1756 leenden de echt-
genoten Joannes Ernest Dolhoff,

scholtis van Blerick, en Joanna
Theresia Steffens 1000 pattacons -
munt met een waarde van drie
gulden - en gaven hun bouwhof
Broekerhof, die leengoed was van
het huis Holtmeulen als onderpand.
Ruim drie jaar later - 24 september
1759 - verkochten zij de hoeve, die
toen 60 morgen groot was, voor
9000 gulden Cleefs aan Herman
Kerres en Anna Elisabeth Bosch,
'borgers binne de stadt Venlo'. Het
Land van Kessel, waaronder Blerick
hoorde, werd na de Spaanse
Successie Oorlog in 1713 Pruisisch.
De Cleefse gulden gold hier toen als
wettig betaalmiddel. 
Jonker Joachim Reinold, vrijheer van
Glazenap, gaf als heer van de
Holtmeulen permissie voor deze
verkoop. Hij was getrouwd met
erfdochter Anna von Hundt van
kasteel de Holtmeulen in Tegelen.
Deze zeer opmerkelijke heer van de
Holtmeulen hield er een eigen
legertje op na. Om de soldij te
kunnen betalen liet hij eigen
muntjes slaan, de zogenaamde
'glazenepkes', met een waarde van
twee stuivers. 
Onder eigenaar Kerres werden
Lambert Sanders en zijn vrouw
Beatrix Verhart in 1765 pachters of
halflieden. Er werd toen onge-
twijfeld een pachtcontract opge-
maakt. Sanders bleef vele jaren
halfman op Broekerhof. Deze had

Prachtakte
Broekerhof
(1777)



de. De familie Van Dursdail bezat onroerend goed te
Blerick. Mogelijk was zij ook eigenaresse van Egtenray.
Zoals hierboven vermeld heeft Egtenray vele eeuwen
bestaan uit twee boerderijen, die vlak bij elkaar stonden.
Bewijzen daarvan vinden we onder meer terug in de
diverse belastinglijsten uit de 17e en 18e eeuw. Zoals de
lijsten van 1680 en 1719. In 1680 waren Henrick en
Maarten respectievelijk halfman op Klein- en Groot-
Egtenray. De pachters van 1719 werden met hun
familienaam vermeld, namelijk Mattis Timmermans en
Peter Sanders. Vanaf 1724 werd er slechts één pachter
genoemd en wel Art op Eghtenraye. Maar in november
1735 waren 'Groot- en Klein-Echtenray'  eigendom van
juffrouw Catharina Judith Duycker, dochter van Johan
Duycker, raadsheer van de stad Venlo, en Wilhelmina
Vonck. Tegenover het huidige Egtenray ligt aan de
overzijde van de Horsterweg een café met de naam
'Klein Egtenray'. Dit is in de 19e eeuw ontstaan uit de
vroegere boerderij met die naam. Op 18 december
1752 verkochten de gerechtelijke momboirs - voogden

- van Adriaan Philippens en Sophia Geraets, dochter van
Magdalena Geraets-Philippens, aan het echtpaar
Godefridus Frencken en Anna Gertrudis Polis, burgers
van Venlo, de bouwhof Groot-Echtenray. Hun pachter
was Peter Peeters, die in december 1765 zijn vrouw
verloor. In dat jaar was Egtenray 60 morgen groot. De
huishuur bedroeg toen 21 rijksdaalders en 15 stuivers.
Daarnaast leverde hij zijn 'bazin', de weduwe Frencken,
35 pond wol, 30 pond boter 50 eieren en 1 varken van
100 pond. Peeters bleef achter met vijf zeer jonge
kinderen en hertrouwde in februari 1767 met Anna
Maria Gommans. Frenckens dochter Maria, die was
getrouwd met Tilman Huberts, nam de boerderij na het
overlijden van haar ouders over. Na het overlijden van
pachter Peter Peeters in september 1792 nam diens
zoon Mathijs Peeters de pacht over. De komst van de
Fransen begin december 1794 veroorzaakte enorm veel
schade in onze gebieden. Dus ook in Blerick. De
weduwe Huberts-Frencken vernam dat haar halfman
Mathijs Peeters de schade aan de boerderij naar eigen

15.000 gulden aan pachter Antoon
Peeters. Volgens de verkoopacte,
opgemaakt door de Heldense
notaris Haffmans, besloegen huis,
schuur, boomgaard en landerijen
een oppervlakte van 15 hectare 19
are en 12 centiare. De landerijen
lagen verspreid over heel Hout-
Blerick, dat toen qua oppervlakte
veel groter was dan tegenwoordig.
Met deze verkoop kwam er een
einde aan een eeuwenoude
pachtboerderij. Want de laatste
pachter werd nu eigenaar/boer. In
1928 werd Peeters' weduwe, Maria
Helena Sijmons, voor 7/10e deel
eigenaresse, terwijl haar vier

kinderen elk voor 3/40e deel mede-
eigenaar werden. De volgende
eigenaar was haar zoon Sjeng, die
was getrouwd met Maria Rutten.
Samen met zijn ongetrouwde broer
Thei runde Sjeng Brokerplaats, zoals
de boerderij in Hout-Blerick ook wel
werd genoemd. In de Tweede
Wereldoorlog werd de oude boer-
derij door oorlogsgeweld verwoest.
Na de oorlog volgde - pas in 1948 -
herbouw. Van de oude gebouwen
resteert nog een schuur. In de
westgevel hiervan bevindt zich een
steen, waarin het jaartal 1738 is
uitgekapt. Waarschijnlijk is die
schuur in dat jaar herbouwd. De

laatste Peeters op Broekerhof was
zoon Wie van Broker. Deze heeft het
bedrijf in 2001 noodgedwongen
moeten stoppen en is met zijn gezin
verhuisd naar een nieuwe locatie.
De boerderij en de bedrijfsge-
bouwen staan sindsdien leeg. Zoals
het er nu uitziet, blijft het woonhuis
behouden. Als de plannen door-
gaan, wordt er van de oude schuur
een woonhuis in de vorm van een
langgevelboerderij gemaakt. De rest
van de gebouwen wordt afgebro-
ken ten behoeve van woningbouw.
De laatste Brokerboer heeft nog
meegemaakt dat het weggedeelte
dat van zijn boerderij naar het
inmiddels afgesloten gedeelte van
de Horstweg leidt naar zijn boerderij
'Brookerhofweg' is genoemd. Bij
gelegenheid van de onthulling van
het straatnaambordje is er een
ludiek inwijdingsfeest gehouden. De
laatste deelnemers gingen in de
kleine uurtjes naar huis.

Egtenray
Aan het einde van de oude
bebouwing langs de Horsterweg ligt
omgeven door weilanden de tot
voor kort laatste in bedrijf zijnde
boerderij van Blerick. Dit is de
boerderij Egtenray. Haar oudste
vermelding - Haeffen tot Eckenraijde
- stamt uit 1469. De naam betekent
hofhorig goed op een terrein waar
de bossen gerooid zijn. Hofhorig
houdt in dat de hoeve onderhorig is
aan een hofheer. Het woord
'Haeffen' is een meervoudsvorm.
Vermoedelijk bestond Egtenray ook
toen al uit twee boerderijen. De
oudst bekende pachter was Leo-
nardus op Eitienraedt die op 7
augustus 1576 vader werd van
dochter Wijndel. Peter bij deze doop
was Robbertus van Dursdail, welke
uit een familie stamde die tot de
magistraat van Roermond behoor-Schaderapport Egtnray (1794)

De Hof Egtenray en omgeving (1723)
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toegewijd aan de H. Anna. De locatie van de huidige
kapel is na de herbouw in 1980 iets in westelijke richting
verschoven in verband met het nieuwe tracé van de
Horsterweg. De oude kapel, die in 1944 door
oorlogsgeweld is verwoest, droeg in de voorgevel het
ankerjaartal 1767. Zij schijnt in dat jaar herbouwd te zijn
door de weduwe Huberts-Frencken. Kennelijk kwam zij
in de plaats van een voorganger die in 1650 door
pastoor Pontanus werd gebouwd als rustplaats voor de
grote jaarlijkse sacramentsprocessie. Toen Egtenray in
1812 werd verkocht, hoorde de kapel bij de boerderij.
Op 30 augustus 1855 droegen de zusjes Houba de kapel
'om niets' over aan het kerkbestuur van de oude
Lambertusparochie - tegenwoordig Antonius-parochie -
van Blerick. De bisschop van Roermond verleende
toestemming om enkele keren per jaar in de kapel de H.
Mis op te dragen. Aangezien er slechts weinig mensen
in konden, moest er buiten worden gepreekt. Voor dat
doel lag er naast de ingang een grote steen. Daarop
nam de predikant plaats, zodat iedereen hem kon zien
en verstaan. Deze steen is nog altijd aanwezig.

Toen Egtenray in 1903 werd verkocht, was Leonard
Baetsen, die in 1886 als knecht op de boerderij had
gewerkt, de koper. Evenals bij Broekerhof zien we hier
een einde komen aan een oude pachtboerderij, omdat
de pachter het bedrijf kocht. Na het overlijden van de
oude Baetsen in januari 1937 nam Baetsens zoon Tueën
de boerderij over. In de Tweede Wereldoorlog werd de
familie Baetsen zwaar getroffen. Uitgerekend op de dag
van de bevrijding van Blerick - 3 december 1944 - kwam
moeder Miet Baetsen-Vaessen om het leven. Zij was
slechts 38 jaar. Tengevolge van de oorlogshandelingen
werd het woonhuis zwaar beschadigd. De herbouw
vond plaats in 1951. Het terrein werd toen enkele
decimeters opgehoogd. Vanaf de Horsterweg leidt een
aparte weg naar Egtenray. Ooit stonden langs deze weg
fraaie bomen. Na de dood van Tueën van Aegteraoj nam
zijn zoon Thé het bedrijf over. Hij veranderde het in een
runderfokbedrijf. De fraaie koeien hebben jarenlang de
weiden langs de Maas bevolkt. Aangezien langs de
Horsterweg en in het Ubroek woningbouw en
kleinschalige industrie is gepland, is het lot van Egtenray
bezegeld. Wanneer de plannen doorgaan blijft er niets
meer over van Egtenray. Alle gebouwen, zelfs de
restanten van de oude boerderij, worden gesloopt. En
wat heel jammer is, is dat ook de oude waterpoel
verdwijnt; het restant van de oude omgrachting van
Egtenray. Maar de naam blijft voor de toekomst
behouden. Op het oude boerderijterrein is woningbouw
in de vorm van een woonhof gepland. De straat

waarlangs de huizen worden gebouwd krijgt de
toepasselijke naam 'Egtenrayerhof'.

Planningen bij de aanleg van wegen kunnen ook wel
eens te voorbarig zijn. Dat bleek onder meer bij de
aanleg van de rijksweg A73 tussen het verkeers-
knooppunt Zaarderheike en de Zuiderbrug. Daar lagen
de Boekender boerderijen Mulkenshof en Heershof
letterlijk en figuurlijk 'in de weg'. En volgens de plannen
van Rijkswaterstaat moesten beide boerderijen dan ook
worden afgebroken.
Mulkenshof, heel vroeger de Nieuwe Reray geheten en
gelegen in de buurtschap Overkoren, was als eerste aan
de beurt. De laatste pachter Jeu van Mölkes - Van
Enckevort - woont nu tegenover de oude plaats in een
fraaie nieuwe woning. De hoogte waarop de oude
boerderij lag, is nog duidelijk herkenbaar in het
omringende weiland. Er bestaan bij Rijkswaterstaat
plannen om de fundamenten van de voorganger van de
afgebroken boerderij, die in het begin van de jaren
tachtig van de 19e eeuw is gebouwd, in de nabije
toekomst op te graven ten behoeve van archeologisch
onderzoek. 
Later veranderden de plannen voor het tracé van de
nieuwe rijksweg. Dit bleek de redding van de kapitale
boerderij Heershof. Rond deze boerderij zijn in het
landschap nog duidelijke sporen van de vroegere
omgrachting waar te nemen. Deze boerderij werd
vroeger bewoond door leden van de familie Van Laer, die
samen met de bewoners van het vroegere kasteel Boerlo
medeheer van Blerick waren.
De boerderijen Broekerhof en Egtenray zullen in de naar
hen genoemde straatnamen blijven voortleven.
Bovendien blijven de woning en de schuur van
Broekerhof bestaan. Het is jammer dat er aan Engerhof
helemaal niets meer herinnert. Zelfs geen straatnaam.
Misschien iets voor de toekomst!

Bronnen:
Gemeente Archief Venlo: Kerspel Archief Blerick; Kerkarchief

Blerick: Doop-, trouw- en begraafregisters Blerick; Notariële

Archieven Blerick en Venlo; diverse dagbladen

Gemeente Archief Maasbree: Diverse belstinglijsten 19e eeuw;

Kadastrale leggers; Bevolkingsregisters; Ingekomen stukken

Vriendelijke mededelingen van Thé Baetsen en Wie Peeters.

inzicht had opgegeven. Dit was
kennelijk niet conform de reële
gegevens. De werkelijke schade
bedroeg 740 gulden en was
voornamelijk veroorzaakt door
schade aan verbrande schansen,
deuren van schaapstal en bakoven,
en vernielde loof- en fruitbomen. Op
dinsdag 21 december 1812
verkochten de erven van de weduwe
Huberts Egtenray. De verkoop vond
plaats in het vlakbij gelegen veerhuis
'de Staay'. De toenmalige herbergier
van de Staay, Henri Houba, kocht de
hoeve  voor 10.325 franks. Een van
zijn veertien kinderen, Maria, was
getrouwd met de Venlose
kopergieter Pieter Jozef van Boom.
Na het overlijden van Houba in
1833 werd deze de nieuwe eigenaar
van Egtenray. Bij een deling in 1869
ging Egtenray over op Petronella
Hollanders-Houba, die in oktober

1872 te Maaseik overleed. Daarna
werd Egtenray eigendom van haar
doch-ter Henriëtte Lemmens-
Hollanders. Ruim een kwart eeuw
later - in 1903 - verkocht deze de
boerderij.
Al die tijd bleef Egtenray een
pachtboerderij. Vanaf 1798 tot
zeker in 1817 was Jan van Cleef
pachter. Hij trouwde in 1798 met
Gertrudis Peeters, een zus van de
vorige pachter Mathijs Peeters. In
1839 bezat pachter Peter Bouten 1
paard, 5 koeien, 4 runderen en 1
lange kar. Van 1870 tot 1886 waren
achtereenvolgens Lambert Gubbels,
Jan Alberts en vervolgens weer
Lambert Gubbels pachter. In 1886
woonden dochter Gertrudis Gub-
bels en schoonzoon Jan Dorsers en
hun vijf kinderen bij Gubbels in,
evenals Gubbels' zus Christina.
Daarnaast had hij nog drie knech-

ten. Eentje daarvan was Leonard
Baetsen uit Roggel. Deze was in
januari 1890 getrouwd met dochter
Maria Gubbels.
Op de kadastrale legger van 1842
staat de boerderij op een door een
soort gracht omgeven terrein. Het
bedrijf bestond uit twee naast elkaar
gelegen gebouwen, waarvan er
eentje woonhuis en stal was. Iets
verwijderd van het huis stond het
oude bakhuis. Daar werden in een
door schansen gestookte oven bro-
den en vlaaien gebakken. Op de
oostelijke punt van het terrein stond
een rond bouwwerk, wat op de
legger 'tour' werd genoemd. De
omgrachting is in de loop van de tijd
verdwenen. Op een poel aan de
zuidzijde van het terrein na. Deze
poel is nog steeds aanwezig.
Een verhaal apart vormt de nabij de
boerderij gelegen kapel, die is

Buurtschap de Wieën (1920)
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12 Als ik tegen half elf op een ochtend in mei
voor koffie aanklop bij Café ’t Veerhoës in

Steyl blijkt de zaak nog gesloten. “Over een half-
uur”, zegt de uitbater. 
Ik vertel hem dat ik helemaal van Venlo kom
lopen. Ruim vijf kwartier heb ik erover gedaan.
Van Wylderbeek naar Aalsbeek. Bedoeld om
voor De Buun de stand van de verstedelijking te
verkennen. 
Maar het was anders gelopen. Toen voorbij de
Maasbrug de sierlijk gemetselde schoorsteen van
Canoy Herfkens boven eiken, peppels en uit-
bundig bloeiende vlieren opdoemde, had ver-
derop al de oprukkende bebouwing in de och-
tendzon geblikkerd. Huisje-boompje-beestje,
schaapjes-op-het-droge, het leven gepland en ’s
ochtends fruitonbijt. Kortom, een echte nieuw-
bouwwijk. 

Dus was ik uitgeweken naar Het Maasveld,
natuurstrook aangelegd tussen de bebouwing en
de rivier. Links lag de appartementenbouw als
een heuse vestingwal tegen het dreigende maas-
water. Zo stonden rondtrekkende reizigers in de
Middeleeuwen onder aan de bastions. ‘Bastion’
bleek later ook de naam van deze appartemen-
ten te zijn. De hoge ramen van de benedenver-
diepingen keken deftig en stijlvol op me neer en
strookten niet met de verwachte burgertruttig-
heid. Ik was echter niet van plan om mijn voor-
oordelen te herzien: áchter deze stadswallen
ontvouwde zich de ware treurigheid in haar
volle omvang; zoveel was wel zeker.
En zo betrad ik Het Maasveld. Op eigen risico,
waarschuwde het bord vanwege in het wild
levend rundvee. Een afstand van vijfentwintig
meter werd aanbevolen. Ik aarzelde. Als door-
gewinterd stedeling associeerde ik rundvee met
biefstuk en entrecote en in het voorstadium
daarvan zag ik hekken en schrikdraad. Nu werd
ik verondersteld ertussen te lopen. Op eigen

risico. Ja, dat wisten die beesten natuurlijk inmid-
dels ook wel, dat het míjn risico was. Het zeke-
re voor het onzekere nemend bleef ik in de
buurt van de afrastering. Later waagde ik me
dichter bij de rivier. Maar ik bleef op mijn hoede:
stel je voor dat zo’n beest ineens vanachter een
struik tevoorschijn sprong en ‘Boe’ riep.
Ineens zag ik ze staan, grote zwarte beesten.
Het leken wel bouviers, maar het waren Schotse
Hooglanders. De afstand was behoorlijk. Nog
wel, maar het hek was dichtbij. Door straten
met namen als Stalkaars en Hemelsleutel was ik
verder gelopen naar de Aalsbeek en over de
Maashoek terug naar de Patersplak.

“Van Venlo?”, herhaalt de uitbater. “Dan ben je
wel toe aan koffie.” 
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BUUN 2003

De biografie van voetballer Jan Klaassens, de histo-
rie van verdwenen Blerickse boerderijen, de glas-
kunst van Wilmy Peeters en een interview met
muzikant, liedjesschrijver, journalist en revue-
schrijver Frans Pollux. U vindt het allemaal in Buun
2003, het cultuur-historische jaarboek voor Venlo,
Blerick en Tegelen. Buun 2003 is weer dikker, beter,
gevarieerder en kleurrijker dan zijn voorgangers. 
Nog meer onderwerpen weten voor u gaat blade-
ren en dit jaarboek kopen? De architectuur van de
Amsterdamse school in Venlo, een Venlonaar die
parfum maakt, de Blerickse fotover zamelaar Frits
Peters, de geschiedenis van de drukkerij van de pa-
ters in Steyl en een interview met kunstenaar Fons
Schobbers.
Niet genoeg? Gedichten van Ruud Linssen en
Herman Verwey, verhalen van Sasja Janssen en
Martijn Icks, een interview met schrijver en dichter
Herman Beurskens, een ‘Venlose’ beheer der van
het Multatuli-museum in Amsterdam, joodse stad-
genoten en de reis van de Blerickse journalisten
Mathieu Berden en Herman Steylen dwars door
Libië in 1937.
En dat is nog maar een deel van de rijke inhoud van
dit nieuwe jaarboek. Buun 2003: dikker, beter, ge-
varieerder en kleurrijker.

ISBN 90-76758-04-2


