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Het gaat goed met de Buun. Met die woorden zijn we al eens
eerder een voorwoord begonnen, maar dit jaar hebben we
meer reden dan ooit om het te constateren. Want niet alleen
neemt de belangstelling voor het jaarboek nog steeds toe – van
de vorige uitgave waren de meeste van de achthonderd exem-
plaren binnen twee maanden weg – ook de waardering stijgt. 
De belangrijkste getuigenis van dat laatste is wel het winnen van
de Jules Kayser-prijs 2003, de prijs die de gemeente Venlo om de
twee jaar toekent aan personen, instellingen of organisaties die
zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de monu-
mentenzorg. De Buun kreeg die prijs vanwege de inmiddels al
vele tientallen publicaties in kwartaalblad en jaarboek over
monumenten en architectuur in de gemeente Venlo.
Een waardering die trots maakt. Maar die tevens een plicht is.
Ook in de toekomst moet waar worden gemaakt dat we die
prijs hebben verdiend. Uiteraard gaan we er alles aan doen om
dat te bewijzen. Meteen al in dit nieuwe jaarboek dat voor u ligt.
Daarin staat bijvoorbeeld een eerste artikel uit een reeks ver-
halen over de uitkomsten van bouwhistorisch onderzoek in de
Venlose binnenstad – ditmaal over panden aan de Klaasstraat en
de Parade. En architect Geer Selen publiceert in Buun 2004 de
resultaten van zijn onderzoek naar het werk van zijn collega Ben
Hendrix, die zoveel betekende voor de wederopbouw van
Venlo na de oorlog.
We beperken ons natuurlijk niet tot monumenten en architec-
tuur. Buun 2004 bevat weer de vertrouwde mix van onderwer-
pen – van muziek tot literatuur, van geschiedenis tot glaskunst en
van fotografie tot beeldende kunst. Want ook op andere
gebieden willen we prijzen winnen!

De redactie   
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‘Da zdravstvuet tsar Boris Feodorovich,’ zingt prins Sjoeiski. (Willy Caron)  

(‘Lang leve Tsaar Boris Feodorovich’, red.)

‘Zhivi i zdravstvuy, tsar nash batyushka!’ antwoordt het koor.

(‘Een lang en voorspoedig leven voor onze vader, de tsaar’, red.)

Prins Sjoeiski:’Slavte!’  Hij draagt het kussen waar de kroon voor de nieuwe tsaar op ligt.

(‘Loof hem!’, red.)

(uit de opera ‘Boris Godoenov’ van de Russische componist Modeste Moessorgski, naar een ver-

haal van Poesjkin.)

Willy Caron zong deze rol in het Russisch  bij de Staatsoper in Hamburg onder leiding van

professor Horst Stein, general music director van het Philharmonisch Staatsorchester van

Hamburg.

4 BUUN 

De familie Caron
de kunst is haar thuis

R o s e  C a r o n  -  W i l l y  C a r o n  –  L e t a

BUUN 5

“Nederlandse muziekwereld vol van
Venlose Caruso.” Dit is de kop van een artikel

op de voorpagina van het ‘Dagblad voor Noord-
Limburg’ van zes mei 1961.
De Venlose dirigent Jan Timp zegt in dit artikel:
“Het zal nu zowat negen maanden geleden zijn, dat Willy Caron
(1934) voor het eerst bij me kwam. Ik had al van hem gehoord
via Jos Vranken. Toen hij een paar nummers had gezongen en de
deur uit was, zei ik tegen mijn vrouw: als ik die stem had nam
ik de eerste trein naar Wenen of naar Amsterdam en dan moest
jij maar zien hoe je het met de blagen rond kreeg hier. In ieder
geval: ik ging studeren, desnoods tien jaar. Tot ik in de Scala van
Milaan stond. Want daar kwam ik met zo’n stem.” 
Het artikel gaat verder: 
“Sinds enkele dagen is de eerste plaat van Willy Caron uit. En al
meteen uitverkocht bij Jan Timp! Nu is het in Venlo en omstreken
al langer bekend, dat de Carons een bijzonder muzikaal begaafde
familie zijn. Grootvader Leon Caron ( Leons moeder, Anaïs Désirée
Caron, zangeres, geb. 1830, woonachtig in Parijs, red.) kwam eind
vorige eeuw naar Venlo om er ‘loodsen op te poetsen’. Jan Timp
vertelde van hem: ‘Minstens drie maal in de week kwam hij bij

mijn vader en dan zei-ie: ‘Zeg, mag ik die viool nog eens vasthou-
den?’ En mijn vader: ‘Drieka, hoal de vioel ens van boave.’ En als
mijn moeder Leon dat ding dan gegeven had, kon de Fransoos tot
wel elf uur op de Markt bij het Raadhuis aan het spelen blijven.
De tranen liepen hem dan over de wangen en altijd stond het zwart
van de mensen.

Willy Caron was in die tijd, toen zijn eerste plaat uitkwam,
beroepskok in de Venlose Marechaussee-kazerne. Tussen het
bereiden van twee maaltijden door vertelde hij in de wachtkamer:
‘Ja, ik heb het van mij grootvader. Mijn vader was ook muzikant,
Etienne Caron. We zijn thuis met negen kinderen. Ze spelen
allemaal. Een van mijn zussen heeft met de viool de hoogste
onderscheiding van het Conservatorium in Brussel gehaald. Ik
speel zelf klarinet, sax, piano en stringbas. Sinds twee jaar zit ik
bij de Venlo Boys. Veel in National. Met de zestien jaar ben ik
begonnen bij deVenlose Koninklijke Harmonie. Hoe ik mijn stem
ontdekt heb? Dat was in dienst. Op een RAO-avond zaten we
met een stel bijeen in de cantine. Dat liedje van High Noon was
toen net populair en we zongen dat zo’n beetje mee. Een luit
hoorde me zingen en haalde me eruit. Tot dan had men altijd
gezegd: die kan niet zingen, die praat veel te hees. Dat doe ik nu
nog, maar blijkbaar is dat geen beletsel.’ 
Willy Caron moest op een avond invallen voor de orkestzanger

DOOR TILLY EYKHOUT-DENEER
FOTO’S FAMILIE CARON EN TILLY EYKHOUT - DENEER

Willy Caron in ‘Tannhäuser’ van Richard Wagner.

Willy Caron met zijn goede vriend Rafaël Kubelik, Hamburg 1972.



van de band. Giel Aerts hoorde hem: ‘Wat doe jij hier op de
buun, kerel? Studeren. En gauw!’ Maar er gingen nog jaren
voorbij voordat men de zesentwintigjarige Caron tenslotte bij Jos
Vranken bracht. Deze begon hem, na afloop van de repetities van
Venlona, de eerste vocale scholing te geven. En zijn mening: ‘Een
natuurtalent, enorm volume en geniale aanleg.’ Jos Vranken
deed zijn pupil weer over aan Jan Timp, medio vorig jaar. Jan
Timp nu: ‘Ik ben niet gauw kapot van een stem, maar van
deze… ik had Willy rustig op weg willen helpen, maar ja, nu is
die Philipsplaat er al. Ik heb geen superlatieven genoeg om te
beschrijven wat ik in hem zie. Vraag hem zelf maar wat ze zoal

van hem vertellen.’ ‘Weet je,’ zei Willy, toen we dit onderwerp
aansneden. ‘Ik heb er lang sceptisch tegenover gestaan. Ook wel
een beetje omdat ze thuis muzikaal nooit hoogvliegers zijn kun-
nen worden. Maar nu ik erin begin te komen en grote persoon-
lijkheden zeggen dat er met mij wat te bereiken valt, nu wil ik
doorzetten. Nu begrijp ik ook dat ze thuis meer die kans hadden
moeten krijgen, die nu voor mij voor het oprapen ligt.’
Inderdaad zijn het grote persoonlijkheden, die zich over de stem
van deze Venlonaar hebben uitgelaten. Mannen als Bernard
Haitink, Glastra van Loon, Willem van Otterloo. En Laura
Lemberg, de muziekpedagoge die de solisten voor de Festspiele
van Bayreuth selecteert, heeft gezegd: ‘Als iedereen hem in de
steek laat, wil ik hem alleen nog wel lesgeven, gratis! Want deze
jongen wordt de eerste ter wereld die Wagner zal zingen zoals het
moet. Hij kan zo groot worden als Caruso, zo niet groter.’ 
Willy over zijn stemvolume: ‘Toen ze bij Philips die plaat van me
opnamen met koor en orkest, toen moesten ze mij alleen opne-
men. Ik overstemde de hele zaak, hoe ver ik ook van de microfoon
ging staan. En toen ik alleen voor die microfoon stond werd me
gezegd naar het hartje midden op de kop te kijken. Nou, ik had

een bril op moeten zetten om dat ding te zien, want ik mocht
vanwege de resonantie niet dichterbij komen.’
Willy’s toekomstplannen nemen nu vorm aan: ‘Volgende week
worden de papieren in orde gemaakt. Dan wordt het vier maal in
de week naar Amsterdam voor privé-lessen. Twee jaar niet zin-
gen, daarna pas lichtjes oefenen op Verdi. Pas na tien jaar hopen
ze een Wagnerzanger van me te maken. Ik ben dol op klassiek.
Op mijn eerste plaat staat naast het liedje ‘Ich haoj van
Limburg’ de melodie ‘Vergiss mich nicht’ die Gigli beroemd heeft
gemaakt.’
Voor Willy Caron staat er in elk geval een toekomst voor de deur,

die, als alles meewerkt, in de richting gaat van een Venlose
Caruso, zoals de regionale omroep deze robuuste jongeman (die
erg graag bokst) zaterdagavond noemde.”

Venlo, 1964
Willy nam in 1964 in het La Fenice - theater in Venetië
deel aan het Internationale Verdi-concours. Dit con-
cours was georganiseerd door de Europese Radio-Unie
ter gelegenheid van het feit dat Verdi 150 jaar geleden
(in Le Roncole, bij Busseto, Parma) werd geboren. Willy
Caron zong aria’s uit Verdi’s ‘Il Trovatore’ en uit Webers
‘Der Freischütz’. Negen Europese landen namen aan het
concours deel. Er waren zesendertig kandidaten. Willy
won de eerste prijs: een studiebeurs om zich drie maan-
den lang in Venetië verder te bekwamen in het vak. Het
enthousiaste Italiaanse publiek bestempelde hem
meteen als de ‘Nederlandse Caruso’. 
In Amsterdam studeerde Willy al na drie jaar af aan het
conservatorium en kreeg zangles van de zangpedagoge
professor Paula Lindberg.
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De tenor Willy Caron heeft in vele steden gezongen. 
In Bordeaux zong hij de rol van Sebastian in de opera
‘Tristan en Isolde’ van Richard Wagner. Ook in Genève
zong hij in ‘Tristan en Isolde’ en in ‘Carmen’ van George
Bizet. In Parijs met Solty, in Gent op het Festival van
Vlaanderen in de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart de
rol van Monostatos. In Bern in ‘Boris Godoenov’ van
Modeste Moessorgski.
In Barcelona trad hij als solist op, in Hannover in de rol
van Walter von der Vogelweide in ‘Tannhäuser’ van
Wagner, in Passau bij de Europaische Wochen, in
Londen met het BBC-symfonie-orkest, en in Zweden en

Denemarken als solist in verschillende rollen. 
In Moskou triomfeerde Willy Caron zes weken lang in de
opera ‘Jevgeni Onegin’ van Tschaikovsky. Hij zong (in het
Russisch) de rol van Lenski, de vriend van Jevgeni
Onegin. Beide mannen zijn verliefd op de vrolijke Olga.
Dit mondt uit in een duel, waarin Lenski wordt doodge-
schoten door Onegin. Vooral de door Willy gezongen
aria vóór het duel met Onegin maakte enthousiaste
reacties los bij het publiek. In Leos Janáceks opera ’Aus
einem Totenhaus’ zong hij de rol van Skoeratov onder
leiding van de dirigent Rafaël Kubelik. Willy werd een
goede vriend van de dirigent Kubelik. 
Willy Caron zong de rol van Porcus in de opera ‘Johanna
auf dem Scheiterhaufen’ van Arthur Honegger met tekst
van Paul Claudel. De opera werd uitgevoerd in de
beroemde Herculeszaal in het Stadtheater van
München.
Naast Willy traden grootheden op als Christine
Ostemayer, Evelyne Lear en Peter Fricke.
Zeven jaar lang zong Willy onder leiding van Maestro

Links: Willy Caron in ‘Aus einem

Totenhaus’ van Janácek.

Rechts: Willy in ‘Le nozze di

Figaro’ van Mozart.

Beneden: Willy in ‘Boris

Godoenov’ van Moessorski.

Willy Caron en Leta Thissen-Bell.

‘Die wenigen Schritte hinauf zum Scheiterhaufen

Diese kurze Zeit, bis das Urteil vollstreckt ist-

Das Feuer gelegt wird

Die Flammen sie erreichen    

Sich ihr Schicksal vollzieht

Das ist der Augenblick, in dem sich das Leben

Der Jeanne d’Arc noch einmal darstellt

Mit seinen Fragen- Rechtfertigungen- distanziert-

Wie im Traum.’

(uit: ‘Johanna auf dem Scheiterhaufen’ van Arthur Honegger met tekst van Paul Claudel)
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Rose Caron, geboren in 1857 in Monnerville, studeerde drie jaar aan
het  conservatorium in Parijs. In 1878 sloot ze haar zangstudie aan het conserva-
torium af met een tweede prijs en een eervolle vermelding. Al gauw kreeg ze een
contract in Brussel in het theater de la Monnaie (tegenwoordig het Munttheater,
red.) en zong o.a. de rollen van Alice in de grand-opéra ‘Robert le Diable’ van
Giacomo Meyerbeer,  Marguerite in de opera ‘Faust’ van Charles Gounod en ver-
volgens Valentine in de grand-opéra  ‘Les Huguenots’ van Giacomo Meyerbeer. 
Het Brusselse publiek was dolenthousiast. Rose Caron werd alom geprezen om haar
warme, zuivere stem, haar schoonheid, haar expressie en haar elegantie.
In 1885 werd ze door de l’Opéra van Parijs geëngageerd. Ze zong o.a. Brunnhilde
in ‘Götterdämmerung’, het hoogtepunt van ‘Der Ring des Nibelungen’ van Richard
Wagner, Rachel in de grand-opéra ‘La Juive’ van Fromental Halévy, Elsa in
‘Lohengrin’ van Wagner, Elisabeth in ‘Tannhäuser’ van Wagner  en donna Anna in
‘Don Giovanni’ van Mozart. Na een conflict met  de directie van de Opera in Parijs
in 1887 vertrok Rose  andermaal naar het theater de la Monnaie in Brussel, waar
ze met open armen ontvangen werd. Giuseppe Verdi, wiens opera ‘Otello’ in de
Opera van Parijs zou worden opgevoerd, stelde dat alleen ‘la grande artiste’ Rose
Caron de rol van Desdemona mocht zingen. Rose keerde terug en vierde weer triom-
fen in Parijs. Haar vele fans konden gerust zijn. De mooie, alombewonderde  sopraan
was weer in hun midden. De bekende impressionist Edgar Degas heeft Rose Caron
in 1890 geportretteerd.
Het schilderij bevindt zich
in het Albright-Knox mu-
seum, Buffalo, New York.
Degas had een grote bewon-
dering voor Rose Caron.
Hij reisde haar na tot in
Straatsburg. In mei 1890
ging hij naar Brussel om
haar te zien optreden in
Delibes’ ‘Salammbô’. Hij
bezocht de L’Opera in Parijs
soms wel 12 maal per
maand als Rose er optrad.
Auguste Toulmouche (1829
-1890) maakte een portret
van Rose in 1886, dat te
bewonderen is in het Musée
Carnavalet  in Parijs. In
1902 werd Rose benoemd
tot Professeur aan het
Conservatoire National
Superieur in Parijs.  Ze
voelde zich zeer vereerd en
beschouwde het als een
mooie afsluiting van haar
succesvolle carrière. Rose
Caron stierf op 73-jarige
leeftijd. Ze woonde welis-
waar in Parijs, maar ze ligt
begraven in haar geboorte-
plaats Monnerville met nog
negen andere familieleden.

Opera Parijs

Rose Caron
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Herbert von Karajan in Salzburg, o.a. in ‘Die Meister-sin-
ger von Nürnberg’ van Richard Wagner als Balthasar
Zorn. Na die periode van zeven jaar belde Von Karajan
hem ieder jaar in de zomermaanden om hem te vragen
voor een of ander optreden. Als Willy dan geen andere
verplichtingen had gaf hij aan die uitnodigingen gehoor.
Met de Wiener Philharmoniker zong hij in ‘Le Nozze di
Figaro’ van Wolfgang Amadeus Mozart als Don Curzio en
als Basilio. In 1988 werd de verfilming van ‘Le Nozze di
Figaro’, waarin Willy als solist optrad onder leiding van
Karl Böhm in verschillende Nederlandse filmtheaters
vertoond.

In Keulen was hij zeventien jaar lang verbonden aan de
Städtische Oper. Een van de dirigenten met wie hij
samenwerkte was Istvan Kertesz, die over Willy zei:
“Jouw stem is er altijd! Overdag of ‘s nachts, jij bent
altijd bij stem.”
Willy zong in Keulen in Leos Janáceks opera ‘Het sluwe
vosje’ de rollen van Schulmeister en Mucke. In ‘Manon
Lescaut’ van Giacomo Puccini trad hij op als Edmondo.
Hij zong in ‘La Bohème’ van Puccini en in de eenakter-
opera ‘Cavalleria rusticana’ van Pietro Mascagni.
In de Stadsschouwburg van Amsterdam trad Willy op in
‘Boccaccio’. Hij zong in De Doelen in Rotterdam en in
het Circustheater in Scheveningen. Ook op T.V. was hij te
zien en te horen, bij de AVRO, de Vara en de NCRV
(Successen van Joseph Schmidt), bij ‘Ik hou van
Holland’, hoofdrol in het Richard Tauber programma en
een optreden in de Gerard Reve-show met Adèle
Bloemendaal. 
Willy was ook in het buitenland op de televisie te

bewonderen. Bijvoorbeeld bij de WDR, waar hij veel suc-
ces oogstte met o.a. ‘Ich bin nur ein armer Wandergesell’
van Künnicke, met ‘Freunde das Leben ist lebenswert’
van Franz Lëhar en met Italiaanse opera-aria’s en
Italiaanse liederen.
Talloze malen zong hij als solist bij het L.S.O. (‘Le Nozze
di Figaro’, ‘Die Fledermaus’), bij Oratoria in Schillers
‘Ode an die Freude’ o.l.v. dirigent André Rieu sr. en voor
het Phonogramlabel. Op het Internationale Vocalisten-
concours haalde hij de eerste prijs. 
Hij werd onderscheiden met de orde van de Gulden
Humor.
In november 1984 werd Willy door het Ministerie van
W.V.C. erkend en benoembaar verklaard als docent in de
discipline Opera.

Tien jaar geleden is Willy Caron ernstig ziek geworden en
vervolgens in Venlo in het ziekenhuis opgenomen. Hij is
geopereerd aan darmkanker en gelukkig hersteld.

Den Haag, 2003
Willy Caron en zijn partner Loes van Croonenburg
wonen tegenwoordig tot beider tevredenheid in de wijk
Parnassia in Den Haag- Zuid. Een huisje in het groen
met weinig verkeer. Na zesentwintig jaar over de hele
wereld te hebben gezongen en na drieënveertig keer
verhuisd te zijn, heeft Willy nu zijn plek gevonden. Met
een tuin vol vogels, die ’s winters iedere dag door Willy
gevoerd worden.
“De merels zijn gek op appels. Zie je? Kijk, daar strooi ik
brood en zaad. Dat zaad is voor de mussen. Achter die
struik zit de Vlaamse gaai. Ik heb het er druk mee. Iedere
dag kook ik voor Loes en voor mij. Soms, als ik terugkijk
op mijn leven, dan denk ik wel eens: Was ik maar
gewoon kok gebleven vroeger, dan had ik me een hoop
ellende kunnen besparen. Maar van de andere kant heb
ik ook veel mooie dingen meegemaakt. Ik heb vierenze-
ventig verschillende partijen gezongen, in operettes,
maar vooral in opera’s. Ik ken ze nog allemaal van bui-
ten. Schubert, ah, Schubert, daar kan ik zo alle liederen
van zingen. Ik ben een liefhebber van Chopin en van
Paganini. Mooie muziek zorgt ervoor dat je mooi hebt

Willy Caron en Loes van

Croonenburg.

Beneden: Willy Caron in ‘Het

Sluwe vosje’ van Janácek.
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Mariet Verberkt uit Venlo heeft mooie herinneringen aan haar vroegere overbuur-
vrouw Wiesje Caron.

“Op zondagmorgen, als het stil was op straat, zaten we altijd met de
hele familie te luisteren naar het prachtige vioolspel van Wiesje. Ze speelde dan
haar lievelingsstukken, urenlang achter elkaar. Zo mooi was dat! Ontroerend
gewoon. En als je dan naar haar huis keek, zag je op de waslijn haar zwarte avond-
jurk wapperen. Die had ze de avond ervoor gedragen bij haar optreden in het
Citytheater. De jurk werd gelucht, terwijl de  vioolklanken de zondagmorgen ver-
volmaakten. 
Toen mijn moeder in 1975 stierf heeft Wiesje tijdens de
begrafenismis in de Antoniuskerk in Blerick prachtig
viool gespeeld. Dat was op aswoensdag. Een dag die ik
nooit meer zal vergeten.”

Wiesje Caron en Giel Aerts.

Rechts: Etienne Caron senior

Anneke Caron.

Inzet v.l.n.r. Wiesje, 4e links Mien,

6e links Wies Dekkers, Annie,

Etienne.

geleefd. Ik speel klarinet en saxofoon en piano. Zal ik
eens wat spelen?” Hij staat op en gaat achter de piano
zitten. “Zie je dat schilderij? Dat is mijn moeder. Mijn
broer Etienne heeft dat nog geschilderd.” Willy begint te
spelen. Schubert, Chopin, Liszt, allemaal korte, herken-
bare stukken.

“Mijn voorouders gingen vanuit Montpellier naar Parijs
en naar Nederland. Kijk, dit is ook nog familie van ons.
Rose Caron, in die tijd een beroemde operazangeres aan
de Opera in Parijs. Ze vierde grote triomfen als soliste.
Brünnhilde, Marguerite, Desdemona, ze zong alle grote
rollen. Hier, in dit artikel van ‘Musica’ staat het allemaal.
Ze is later zangdocente aan het Conservatorium in Parijs
geworden. En kijk, in dit artikel staat dat Buziau, die
revue-artiest, een neef was van Etienne Caron, mijn

vader. Johannes Buziau was in Den-Haag geboren, maar
omdat zijn ouders, die ook artiesten waren, veel op reis
waren, werd Buziau samen met zijn zusje door zijn
grootmoeder in Amsterdam in de Nes, opgevoed. Op
aandringen van zijn vader nam Buziau vioollessen bij
zijn neef, Etienne Caron. “
Willy geeft momenteel als muziekdocent en zangpedag-
oog zes tot zeven lessen per dag aan in totaal zesen-
twintig leerlingen. “Drie van die leerlingen zijn erg
talentvol. Ik help ook stotteraars of mensen met astma
door middel van ademhalingstechniek. Toon Hermans
heb ik vaker geholpen als hij slecht bij stem was. Hij en
zijn vrouw Rietje waren goede vrienden van me. Toon
was een groot bewonderaar van Buziau. Ademhalings-
techniek is heel belangrijk. Daar besteed ik heel veel tijd
aan. De meeste mensen halen heel oppervlakkig adem.
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Met de schouders. Mensen denken dat buikademhaling
goed is, maar het beste is te ademen vanuit het mid-
denrif.”
Willy gaat staan. Je ziet niet dat hij ademhaalt. Hij wijst
op zijn middenrif en stoot een harde klank uit:”Baaa!”
Die korte harde klank vult de hele kamer. 
“Kijk, als je tien leerlingen hebt, heb je te maken met
tien verschillende monden met ieder een andere stand
van de kaak onder en boven, verschillende tanden, ton-
gen, kortom, de resonantie, de klank, niks is hetzelfde.
Het heeft ook met de bouw van je lichaam te maken.

Resonantie zit in je hele lichaam. Je moet je adem ver-
delen. Met je stem moet je dag en nacht leven. Wat ik
voel breng ik over. Ik doe alles op adem. Je moet ook
niet op de akoestiek van een zaal af gaan. Je stem moet
zich aanpassen.. Ik bid ook altijd voor ik de bühne
opga.”

Vijf jaar geleden heeft Willy samen met Loes het Willy
Caron Muziektheater opgericht. 
“Het is meer een theaterkoor met een heel gevarieerd
programma. Zingen we bijvoorbeeld ‘The lion sleeps
tonight’ dragen we leeuwenmaskers. Het programma
bestaat uit o.a. opera, operette, musical, liederen en
evergreens. Alles wordt in scène gezet en aangepast in
diverse kledingstijlen. Loes en enkele helpsters maken
bijna alle kostuums zelf. Ook de decors worden op een

professionele wijze door de leden zelf ontworpen en
gemaakt.”
Er treden ook solisten op die Willy zelf heeft opgeleid.
Dat zijn er nu vijftien. Binnen het koor heeft ook ieder
zijn taak. Willy doet stemoefeningen met de koorleden,
Loes studeert de stukken in en Willy rondt het geheel af.
“Vorig jaar december hebben we nog twee kerstconcer-
ten gegeven in de Franciscuskerk van Parnassia in Den
Haag. Het koor telt op dit moment rond de 50 leden,
bestaande uit vijftien sopranen, twaalf alten, negen
tenoren en zeven bassen. Alle stukken die we zingen

moeten uit het hoofd geleerd worden. We zingen niet
van papier!”

Willy heeft ook een bejaardenkoor, dat enkel uit dames
bestaat, opgericht en treedt daarmee op in bejaarden-
tehuizen. Voordat de repetities beginnen geeft Willy de
koorleden stemoefeningen om te voorkomen dat ze
hees worden of stemknobbels krijgen. De dames zijn
wildenthousiast. Ze verzuimen geen enkele repetitie. 
“Veel bejaarde mensen zijn eenzaam. Zingen in een koor
geeft ze een doel. Het is een uitstapje waar ze naar uit-
kijken. Soms maken ze onderling ruzie. Ze kunnen erg fel
tegen elkaar zijn. Dan roep ik: ‘Stop, anders vlieg je
eruit!’ Ik zeg het op een grappige toon, maar ik meen het
wel. Ik ben rechtuit. Wat ik voel dat zeg ik. Er moet
warmte zijn tussen de mensen. Liefde. Ik voel liefde voor



iedereen. Maar ik kan ook heel bedroefd zijn. Ik heb ver-
driet om mensen die ik moet missen. Mijn kinderen,
mijn broers en zussen. Ik bid elke dag voor iedereen,
voor de hele wereld.” Hij haalt een rozenkrans uit zijn
zak. “Deze rozenkrans heb ik altijd bij me. Ik ben Onze
Lieve Heer dankbaar voor wat hij mij gegeven heeft.
Mijn moeder was ook heel gelovig. We hadden thuis
negen kinderen. Hoe vaak we niet met haar naar het
Kapelke van Genooi zijn gelopen! Dan plukte ze onder-
weg bloempjes voor Maria. Maar ze koos de bloemen
heel zorgvuldig uit. Van een trosje bloemen plukte ze

het middelste bloempje, de rest liet ze staan. Dan zocht
ze weer verder. Mijn moeder heette Anneke. Ik praat
nog iedere dag met haar. Ze helpt me met de kleinste
dingen Als ik ergens in een drukke stad een parkeer-
plaats zoek voor de auto dan zeg ik: ‘Anneke help.’ En
onmiddellijk komt er ergens een plaats vrij. Gaan we
naar een restaurant en zien we dat het er druk is, dan
zeg ik weer: ‘Anneke help.’ En dan komt er een tafeltje
vrij voor ons. Toen mijn broer Etienne in de oorlog een
ongeluk kreeg, ging mijn vader meteen bidden in het
Kapelke van Genooi. Wij zijn Mariavereerders. Ons hele
gezin. Thuis klonk de hele dag muziek. Mijn vader was
een tenor. In de oorlog werd ons huis verwoest. Alles
kapot. De piano lag in stukken over de straat verspreid!
We werden naar Horst geëvacueerd. We hebben veel
armoe gekend in onze jeugd. Maar we hielden allemaal
heel veel van elkaar. Ik was een oorlogskind. Als een van
de kinderen ziek was vroeg mijn vader: ‘Anneke, heeft hij
koorts?’ Wanneer er geen koorts was, werden wij warm
aangekleed en moesten naast de fiets van mijn vader
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naar het Kapelke lopen. Mijn vader maakte een drankje
van rammenas met suiker als we ziek waren. Of we kre-
gen kamillethee te drinken. Mijn moeder is maar zesen-
vijftig jaar mogen worden. Ze wilde als klein meisje graag
non worden. Ik mis haar nog iedere dag. Ze is aan kan-
ker gestorven. Mijn zus Wiesje is ook niet oud mogen
worden. Wiesje en Anaïs, mijn oudste zussen, hebben
nog aan het conservatorium in Brussel gestudeerd. Aan
mijn jongste zus Irene, die nog niet zo lang geleden
gestorven is, bewaar ik ook mooie herinneringen. Pas
waren we met haar in Venetië. Ken je Venetië? Dan ken je
ook het San Marcoplein. En Florian, het beroemde kof-
fiehuis. Daar op het terras speelt toch iedere avond een
orkestje klassieke muziek? Nou, wij bleven er even staan
luisteren. Ze kennen me daar goed. Toen ze me zagen,
speelden ze de eerste tonen van Santa Lucia. En ik zin-
gen. Iedereen luisterde. Mensen kwamen naar buiten. En
Irene stond te huilen. Muziek is emotie, huilen is emotie.
Het gaat samen.” Willy’s ogen vullen zich met tranen.
“Jaren geleden in Venlo vroeg een leraar van de LTS die
ik goed kende of ik niet eens iets over muziek wilde
komen vertellen in zijn klas. Nou dat heb ik gedaan. Je
zou zeggen: dat interesseert die kinderen niet. Maar ik
vertelde over Mozart, en die kinderen vroegen: ‘Waar
woont die Mozart dan?’ Ik vertelde over Schubert, ik
zong en speelde. Ze luisterden ademloos en toen het
afgelopen was vroegen ze: ‘Wanneer komt u weer terug?’
En zo zie je maar dat je de jeugd kunt opvoeden. Je kunt
ze leren van muziek te houden. Maar je moet het hun
wel aanbieden. Ze moeten in de gelegenheid zijn om
kennis te maken met muziek. Zo is het ook met volwas-
senen. Laat ze mooie muziek horen. Dat is de taak van
een gemeentebestuur, van de regering, van scholen.
Laat die kans niet liggen. Ik heb het vaak geprobeerd,
maar ja, als mensen niet willen dan houdt het op. Heel
jammer.”
Even is het stil. Dan gaat Willy verder. “Weet je dat ik ook
wel eens met een grote beer uit de Zoo van Keulen op
de bühne heb gestaan? Ik zong in ‘Ghovansjtsjina’, een
Russische opera en ik moest met een beer over de
bühne lopen. Ik wist van de bewaker dat die beer gek
was op honing. En wat heb ik gedaan? Ik had een paar
van die honingsnoepjes in mijn zak gestopt en toen het
moment kwam dat ik die beer uit de coulissen vandaan
moest halen, pakte ik een snoepje en wurmde ik dat
door die muilkorf in zijn bek. En lekker dat hij dat vond!
Ik zong en ik zong en trok die beer mee het podium op.
Ik maakte een paar danspasjes en bewoog met mijn
hoofd op en neer en die beer deed hetzelfde. Hij
bewoog mee op de maat van de muziek. Die bewaker
had eerst wat onverschillig achter het gordijn staan kij-
ken, maar toen hij die dansende beer zag wist hij niet
hoe hij het had! Kertesz dirigeerde toen. Na afloop zei
hij: ‘Als jij op de bühne staat leeft de opera’. Ja, diezelf-
de Kertesz is later verdronken in Israël. Daar was ik bij.
Een drama!”

“Kubelik had mij uitgenodigd om naar München te
komen. Hij had me nodig om de rol van Skoeratov te zin-
gen in de opera ‘Aus einem Totenhaus’ van de
Tsjechische componist Leos Janácek. De opera speelt in
een gevangenenkamp in Ostrogg, waar een politieke
gevangene, Alexander Gorjantsjikov (bariton), wordt
binnengebracht. Een adelaar met een gebroken vleugel
is het speeltje van de gevangenen. Skoeratov vertelt een
verhaal over zijn veroordeling. In deze opera is vrij wei-
nig plot, er wordt bijna alleen door mannen gezongen.
De dramatische handeling zit in het vertellen zelf. De
nadruk ligt op de waarheid, op menselijkheid en door

deze verhalen zo openlijk te vertellen krijgen de gevan-
genen iets van hun waardigheid terug. Het verlangen
naar vrijheid wordt tot uitdrukking gebracht.
Gorjantsjikov wordt op een gegeven moment vrijgelaten.
Op dat moment is ook de adelaar hersteld en krijgt hij
zijn vrijheid terug. Skoeratov zingt uitbundig over de
adelaar die vrij is en op dat moment wordt de adelaar
vanuit de coulissen van de ene naar de andere kant
getrokken, vlak boven mijn hoofd. Maar toen ik als
gastoptreden in een ander operahuis dezelfde rol ver-
tolkte werd een echte adelaar losgelaten, die over mijn
hoofd scheerde naar de andere kant van het toneel. Ik
schrok geweldig!  
En die keer dat ik horlogemaker was, ook onder Kubelik.
Ik zong: ‘Ach mein Moskou, danke für mein Leben.’ En ik
keek langzaam rond. De regisseur John Dexter zei: ‘Da
ligt Moskou!’ En ik weer: ‘Nein, Ik ben al zolang in deze

Oom Jozef, broer van opa Leon, 1ste violist van het Amsterdams Symfonie

orkest.



gevangenis dat ik niet meer kan weten waar Moskou
ligt!’. Waarop professor Kubelik naar boven riep:
’Fantastisch, Herr Caron, Sie haben recht!’
Och, als je kijkt naar Mozart. Wat heeft die voor een
leven gehad! Als wonderkind werd hij door zijn vader
meegesleept door heel Europa. Dagenlang in een hob-
belende koets van hot naar her gesleept is hij, samen
met zijn zus. Mozart componeerde als vijfjarige al
muziekstukken in de koets! Moet je nagaan. Toen hij
tien was had hij al vijftig werken gecomponeerd. Erg oud
is hij niet geworden. Vijfendertig jaar was hij toen hij
stierf. En Schubert, die werd niet erg gewaardeerd tij-
dens zijn leven. Hij mocht feestjes komen opluisteren
met zijn pianospel. En denk maar niet dat muziekinstru-
menten in die tijd van hoge kwaliteit waren! O nee, vaak
waren ze vals en in slechte conditie. Veel kunstenaars,
worden pas geëerd na hun dood!”
En Willy Caron staart zwijgend voor zich uit...

Venlo, 2003
Yvonne Bastiaans - Caron, een zus van Willy, weet nog te
vertellen dat Willy vaak de clown uithing.
“Maar dat konden er meer bij de familie Caron. Mijn
vader en zijn zus, tante Mien, konden er ook wat van!
Dansen en dollen en gekke bekken trekken. Een broer
van opa Leon, Jozef heette hij, was eerste violist bij het
Amsterdamse Symfonieorkest. Een zus van opa Leon
had een balletschool in Parijs. Ze kwam wel eens op
bezoek bij ons en op een dag wilde ze mij meenemen
naar Parijs om ballet te leren. Ze trok me zowat mee,
maar mijn vader wilde het niet hebben. Hij kon me niet
missen. Irene was de jongste in ons gezin. Ze was het
lievelingetje van ons allemaal. O, wat waren we gek op
haar! Ik mis haar zo. Pap bracht Irene toen ze nog klein
was achter op de fiets naar de balletschool van Gertie
Klaassen. Hij wilde haar niet alleen laten gaan. En hij
ging iedere dag naar het Kapelke van Genooi. Niet naar
de kerk, nee, dat deed hij niet. Hij ging alleen naar het
Kapelke van Genooi. Mijn zus Wiesje mocht toen ze vijf-
tien was in het ‘National’ invallen voor een beroemde
violiste. Zo is het begonnen. Daarna trad ze op in het
Citytheater met Giel Aerts. Ik heb nog vioolles gehad
van Hein Jordans in de Goltziusstraat. Mijn zus Mia
kreeg van hem pianoles. Mijn vader gaf me dan een gul-
den mee om de les te betalen. Ik speelde op een kleine
driekwart viool. Dat heb ik enkele jaren gedaan. Maar
toen de oorlog uitbrak moesten we weg. Naar Horst en
naar Sevenum en ook naar België. Toen de oorlog voor-
bij was gingen we terug. Ons huis was kapot geschoten.
Alles was weg. We hadden niks meer. We werden toen
ondergebracht in een noodwoning op de Craneveld-
straat. Ja, de oorlog heeft zoveel kapot gemaakt.
Onbeschrijflijk. Mijn zus Mia speelt nog steeds piano.
Van de negen kinderen die we thuis hadden zijn er nog
vier in leven. Rudi, die woont in Berlijn. Willy in Den
Haag en dan nog Mia en ik. Wij wonen in Venlo. Tja, hoe
ouder je wordt, hoe meer mensen je moet missen.”

Venlo, 2003
Leta Thissen - Bell, de jongste dochter van Irene Caron,
zet een doos gebak op tafel in de serre van haar mooie
woning. Leta’s dochtertje Loepy mag ook een gebakje
uitkiezen. Als we voorzien zijn van koffie, begint Leta te
vertellen: “Mijn opa, Etienne Caron, was erg muzikaal.
Hij speelde klassieke gitaar, saxofoon en luit. Hij had
een mooie stem en hij schilderde graag. Mijn oma
Anneke speelde piano. Hun negen kinderen werden
groot gebracht met muziek. Mijn tante Annie (Anaïs) en
tante Wiesje hebben nog in Brussel aan het conservato-
rium gestudeerd. Mijn oom Etienne jr. speelde klarinet
en saxofoon. Toen de oorlog uitbrak werd hij door de
Duitsers opgepakt en in het Belgische plaatsje
Moresnet te werk gesteld bij de spoorbrug. In 1943
gebeurde er iets verschrikkelijks: een grote schroef
raakte zijn hoofd en Etienne was vanaf dat moment ver-
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lamd aan zijn linkerarm. Muziek maken was er niet meer
bij. Na de oorlog besloot Etienne te gaan schilderen. Hij
kreeg schilderles van Sef Moonen in Venlo. Daarna
bezocht hij de Kunstacademie in Maastricht. Hij maakte
zo’n zevenhonderd werken. Hij schilderde landschap-
pen, zelfportretten en portretten van zijn vrouw Lam.
Etienne maakte ook figuratieve werken. En pessimisti-
sche schilderijen van clowns bij een afgrond en
Jezusfiguren met doornenkronen. Hij zag het einde van
de wereld naderen. ‘Ik maak geen lieve schilderijen,’ zei
hij. In 1986 is hij gestorven. Vijf jaar geleden was er in

Baarlo nog een expositie
van zijn werk. Daar heb-
ben mijn oom Willy en zijn
partner Loes van Croo-
nenburg en ik nog gezon-
gen. 
Mijn moeder Irene heeft
me de liefde voor ballet
bijgebracht. Zij danste bij
Sjer Titulaer. Bij Gertie
Klaassen heeft ze ook les
gegeven. Ze had veel
talent. In de ‘Prins van
Oranje’ en in het ‘City-
theater’ trad ze op. Mijn
moeder heeft altijd kei-
hard gewerkt. Je moest
natuurlijk veel trainen.
Daarom rende ze altijd
naar de balletschool. Als
ze daar dan aankwam was
ze helemaal bezweet. Bij
ons werd ook veel muziek
gemaakt. Ik droomde als
klein kind al van een eigen
viool. Mijn tante Wies en
tante Yvonne speelden

ook viool en dat vond ik prachtig. Maar ik danste ook al
heel vroeg, natuurlijk aangemoedigd door mijn moeder.
Het was zingen en dansen en muziek maken, altijd.
Heerlijk was het. Toen ik elf was mocht ik naar de
muziekschool om vioolles te nemen. Maar het was heel
gek. Als ik speelde stopte ik steeds en zei dan: ‘Wacht
effe!’ En dan speelde ik weer een stuk. Even later was
het weer: ‘Wacht effe!’ Ik kon dat maar niet afleren.
Tante Wiesje heeft me van die gewoonte afgeholpen. Ik
kreeg vioolles van haar. Ze was heel streng! Iedere keer
als ik ‘wacht effe!’ zei, keek ze me doordringend aan en

Irene Caron, rechts Leta

Yvonne Bastiaans-Caron

Etienne Caron junior Mia Gerrits-Caron



verbood me ‘wacht effe’ te zeggen. Na een paar weken
was het afgelopen met ‘wacht effe’, dankzij tante
Wiesje. Zelf speelde ze maar liefst acht uur per dag
viool! Vijf jaar heb ik vioolles gehad. Maar ik zat ook op
ballet bij Dorris Titulaer. Op ongeveer zestienjarige leef-
tijd was het me even te veel. Ik speelde ook nog viool in
het jeugdorkest van Piet Kingma. Ik was stapel op bal-
let, ik was gek op mijn viool, maar er was ook nog de
school en de vrije tijd. Ik had het zo druk! Maar een
keuze maken was moeilijk. Bij Dorris maakte ik goede
vorderingen. Het ging hartstikke goed! Ik slaagde voor
de drie beroepsexamens van de Royal Academy of

Dancing, die in Londen
gevestigd is. De metho-
diek is onderverdeeld in
zes grades die elk jaar
afgesloten kunnen wor-
den door middel van een
examen. Na die zes gra-
des bestaat de mogelijk-
heid door te stromen naar
een professionele oplei-
ding. De examens werden
in Den Haag afgenomen.
Toen ik geslaagd was
mocht ik balletles gaan
geven in de dorpen Well,
Wellerlooi en Broekhui-
zen. En ik wilde graag
kleuterleidster worden. Ik
deed de opleiding, maar
toen ik geslaagd was twij-
felde ik of dat wel was wat
ik wilde. Nee dus. Het
kwam zo ver dat ik auditie
mocht doen aan de
Kleinkunstacademie in
Amsterdam. Ik werd aan-
genomen. Na een tijdje
kreeg ik daar een heftig

gesprek omdat ze vonden dat ik iets met mijn dansta-
lent moest doen! Ik deed auditie voor de Theaterschool
in Amsterdam en werd ook daar aangenomen. Drie jaar
heb ik op de Hogeschool voor Kunsten gezeten. Het
vierde jaar liep je stage. Ik heb klassiek dansen, jazz –
en tapdansen gedaan. Je kreeg zangles en acteerlessen.
Er waren uitvoeringen van musicals in de Amsterdamse
Stadsschouwburg. Ik heb in Amsterdam ook in kleinere
theaters gedanst. O, wat heb ik daarvan genoten! Het
was een leerzame tijd, kun je wel zeggen. Maar jammer
genoeg kreeg ik een blessure aan mijn heup. Ik heb een
half jaar op de bank gezeten, bij wijze van spreken.
Maar het ging niet meer! Ik ben toen teruggegaan naar
Venlo. Noodgedwongen. Niet dat ik moeite had met
naar Venlo terug te gaan, nee, dat niet. Daar heb ik
nooit moeite mee gehad. Maar ik was zesentwintig en
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dan ben je eigenlijk al te oud om de opleiding af te
maken. Gelukkig kon ik weer bij Dorris aan de slag. Ik
ben les gaan geven in Venlo. En zoals dat gaat: van het
een kwam het ander. Ik mocht mee doen aan het
Venloos Songfestival in 1993, dat plaatsvond ter gele-
genheid van de viering van het 650-jarig bestaan van de
stad Venlo. Guus Timmermans had een liedje voor me
geschreven: ‘Waat heb ik dich aangedaon.’ Zo begon
mijn zoektocht met zingen. Ik heb de vastelaovesleedjes
altijd met veel plezier gezongen. Maar het is een groei-
proces. Ik kan meer. Sinds twee jaar krijg ik zangles van
Gé Titulaer. Hij heeft voor mij en mijn man Sef de weg

opengebroken om te weten wat zingen is. Je hebt in dit
vak een goeie coach nodig. Het is net zoals bijvoorbeeld
bij Ajax. Al zijn het nog zulke uitstekende voetballers,
zonder een goeie coach zijn ze nergens. Sef en ik zingen
graag liedjes uit musicals en liedjes van bijvoorbeeld
Shirley Bassey en Michel Legrand. Liedjes met body,
daar houden wij van. Sef krijgt ook zangles van Doris
van de Meerendonck, zangpedagoge van klassieke
muziek. En een keer per week werkt hij samen met een
pianist, een vaste begeleider. Gé Titulaer is meer van de
lichte muziek. Nu hebben we plannen om een cd uit te
brengen waar Sef en ik allerlei liedjes op zingen. We
weten nog niet precies wat en hoe. Als alles meezit komt
de cd voorjaar 2004 uit. Dan is er nog een optreden in
de Maaspoort met Fanfare De Echo. Bij de heropening
van Stadion De Koel in juli dit jaar (2003) treden Gé
Titulaer, mijn man Sef en ik samen met De Echo op en
wel op de middenstip van het voetbalveld. We zingen
ook bij het Zomerparkfeest. Heerlijk! Sef zingt nog als
solist in een concert met Venlona. Hij heeft een goede
stem om klassieke muziek te zingen. Mijn strottenhoofd
is daar niet op gebouwd. We zingen samen een duet op
een benefietconcert voor de Dominicanenkerk. In
december hebben we nog twee optredens met de kerst
in de Avenue. Dat hebben we in 2002 ook gedaan met
de kerst. Mijn moeder Irene was toen heel erg ziek. Een
week na de kerst is ze gestorven. Er waren mensen die
zich afvroegen hoe ik het klaar kreeg om te zingen, ter-

wijl ik toch veel verdriet had vanwege de ziekte van mijn
moeder. Maar dat is wat mijn moeder me geleerd heeft.
Kunst in welke vorm dan ook kan een uitweg zijn om je
in leven te houden, om je weg te zoeken en te vinden.
Het maakt je sterk. Om in emoties iets kwijt te raken,
hoe moet ik dat zeggen…dat maakt je sterk in het leven.
Mijn ooms en tantes putten kracht uit de geschiedenis
van opa en oma Caron. Mijn moeder heeft dat aan ons
doorgegeven, aan mijn broer Todd, aan mijn zus Phillys
en aan mij. Muziek en dansen versterkt het gevoel. 
Mijn moeder was altijd met ons op sjouw. Ze was er
altijd bij, steunde ons in alles. O, ze was zo trots op mij!
Apetrots. Mijn moeder was mijn grootste fan. De keuzes
die ik gemaakt heb in mijn leven, bijvoorbeeld toen ik
stopte met ballet, zijn hele duidelijke keuzes geweest. Ik
heb er nooit spijt van gehad. Niet dat ik helemaal
gestopt ben, hoor. Eens in de week dans ik nog met een
groepje onder leiding van Dorris Titulaer. Klassiek en
jazz. Dit jaar, 2003, is er een dubbel jubileum in
Balletstudio Dorris Titulaer. In 1953 startte Gerty
Klaasen, de moeder van Dorris, haar balletstudio. De
studio is dus vijftig jaar oud. Dorris nam de studio in
1978 over. Vijfentwintig jaar geleden. In juni werd er een
dansvoorstelling gegeven. Ik heb de choreografie
geschreven voor een van de dansgroepen. Als ik muziek

hoor zie ik in gedachten dansbewegingen die je erbij
kunt maken. In de balletzaal heb ik die dansbewegingen
voorgedaan aan de groep. Maar zingen staat nu centraal
in mijn leven. Alles heeft zijn tijd nodig. De ene liefde
heeft plaatsgemaakt voor de andere en daar heb ik
vrede mee. Wat mijn moeder mij geleerd heeft probeer
ik door te geven aan mijn dochtertje. Mijn moeder is
voor mij de aarde waar ik hopelijk nog heel lang in mag
bloeien.” 

�



“Heel on-Nederlands”, zegt ze tegen fotograaf Jacques
Peeters, die vraagt wat ze van zijn geboortedorp Steyl
vindt, “dromerig, net of je op het Franse platteland bent.’”
De architect Annette Marx heeft samen met haar man,
Ady Steketee, een eigen architectenbureau in Eindhoven
en is directeur van de Academie van Bouwkunst in
Maastricht. In 1998 verwierf haar bureau de opdracht voor
Het Klooster, de herbestemming en renovatie van de
communiteit van de fraters van Tilburg in Vught. Het pro-
ject won de Welstandsprijs van de provincie Noord-
Brabant van het jaar 2000.
We hebben haar gevraagd op deze hoogzomerse zater-
dagmiddag met ons door Steyl te wandelen en haar visie
op het dorp te geven. We beginnen bij de veerstoep, kui-
eren vandaar naar de Maashoek, maken een rondgang
over het terrein van het voormalige St.-Josephklooster
aan de Waterloostraat waar een luxe-nieuwbouwwijk ver-
rijst en zetten dan voor het Missiemuseum langs – waar
we nog even de beer begroeten – koers naar de dubbel-
kerk aan de achterkant van het Missiehuis Sint Michael,
waar Jacques Peeters zich bij ons voegt om een paar
foto’s van haar te maken. 
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Steyl, wat
nu?

Mogelijk nog voor 2005 heeft Steyl de officiële

status van rijksdorpsgezicht en rond deze tijd wil

de gemeente Venlo een integrale visie op de toe-

komstige ontwikkeling van het kloosterdorp vast-

stellen. Maar wat moet er precies gebeuren? Een

bijdrage aan de discussie.

DOOR WILLEM KURSTJENS EN KEES VERBEEK
FOTO’S ARCHIEF H. CROONEN EN JAQUES PEETERS

BUUN 19

“Heel anders dan Eindhoven, waar ik woon en werk”, ver-
zucht ze tegen hem. “Dat is een harde stad, terwijl dit hier
meer lijkt op een slapende diamant die heel behoedzaam
wakker gemaakt moet worden.”
Een uitspraak die ons niet loslaat als we verdergaan met
onze tocht naar het klooster van de roze zusters, vervol-
gens de blauwe zusters – dat van bovenaf gezien de vorm
van een gestileerde duif heeft – om via de Arnoldus
Janssenstraat in de tuinen achter de drukkerij te belanden. 

In ternat ionaal  knooppunt
De bedaarde rust waarin onze wandeling plaatsvindt, is
iets van deze tijd. Ooit was het dorp een internationaal
knooppunt. Eeuwen geleden, toen het samen met Tegelen
nog bij het hertogdom Gulik hoorde, brachten schepen er
hun goederen aan wal voor doorvoer naar het Duitse ach-
terland. En andersom. 
“Deze beweging was zo groot”, schrijft P.M. Canoy in 1861
in zijn Tegelen en Steyl. Herinneringen van vader tot zoon, “dat
de pakhuizen op Steyl niet toereikende waaren om de
groote hoeveelheden zout, olie, teer, pek, granen en colo-
niale goederen onder dak te brengen, en zag men maan-
den lang, goederen gedekt en ongedekt onder den bloot-
en hemel geplaatst, die ook somtyds by gebrek van voer-
lieden niet konden verzonden worden.”
Als op 15 maart 1816 Steyl en Tegelen bij Nederland
gevoegd worden, brengt dit de handel op Duitsland een
gevoelige tik toe, hoewel dan de smokkel welig tiert.
Inmiddels groeit de Tegelse kleiwarennijverheid en vertrek-
ken er van Steyl scheepsladingen vol kleiwaren naar ste-
den in Holland, Vlaanderen, Frankrijk en zelfs Spanje.
Canoy: “In deze groote drükte geleek Steyl wezentlyk aan
eenen zeehaven.”
Later die eeuw, in 1875, wijkt de Duitse pater Arnoldus
Janssen uit voor de Kulturkampf en vestigen zich de eerste
kloosterordes in Steyl. Het duurt niet lang of missionaris-
sen zwermen uit over de hele wereld om het Woord Gods
te verspreiden. Ze komen terug met verhalen, kostelijke
vlinders en andere bijzondere dieren. Ook nemen ze zaden
van uitheemse gewassen in hun koffers mee. We hebben er
het Missiemuseum en de Botanische Tuin aan te danken.
Van enkelen komt alleen de kleding terug, zoals de bebloe-

de hemden van de paters Franz Nies en Richard Henle, die
tijdens de Bokseropstand in 1897 op een missiepost in
China vermoord worden.
Nu, anno 2003 is er geen handel meer op Duitsland, heb-
ben de Tegelse kleiwaren hun internationale betekenis ver-
loren en vindt ook het Woord Gods minder aftrek.
Knooppunt, haven en handelsplaats Steyl is een slaperig
dorp geworden waar de ingetogen rust haast monumen-
taal te noemen is. Op deze zaterdagmiddag zijn er enkel
wat wandelaars, fietsers en eters op en rond het terras van
de friteskraam voor het Missiemuseum. 
Voor wie het weet, is er achter die façade van rust ook een
gevoel van onrust te bespeuren. Door ontkerkelijking en
vergrijzing loopt de kloosterbevolking terug. Ooit huisden
hier zo’n vijftienhonderd tot tweeduizend religieuzen, van-
daag de dag nog maar, ruw geschat, driehonderd. Uit-
eindelijk leidt dat ertoe dat enkele kloosters leeg zullen
komen te staan, wat zonder herbestemming uiteindelijk
verval ten gevolge heeft. Maar welke herbestemming is
hier mogelijk en welke gevolgen heeft dit voor het dorp?

Water loo
Annettes levens- en werkpartner Ady Steketee maakt deel
uit van de commissie Stadskwaliteit van Venlo. “Vraag ze
maar eens naar Park Waterloo”, had hij gezegd. 
Het zet de zaak gelijk op scherp. Park Waterloo, zoals het
terrein van het voormalige St.Josephklooster aan de
Waterloostraat tegenwoordig genoemd wordt, ligt inge-

Links: Panorama Steyl aan de Maas met loswal, begin jaren dertig.

Rechts: Annette Marx



klemd tussen de Maas, Aalsbeek en N271. Aan het lande-
lijke ‘palais Moubis’ is in het begin van de vorige eeuw een
neogotisch kloostercomplex vastgebouwd. Daaromheen
is een park aangelegd met een hoge kloostermuur. Het
gehele terrein is in handen geraakt van een projectont-
wikkelaar. Aanvankelijk zou de kapel worden gesloopt,
maar daar heeft de voormalige Tegelse gemeenteraad een
stokje voor gestoken. Hoogstwaarschijnlijk zullen er ap-
partementen in komen. De villa wordt al bewoond en het
omliggende park binnenkort ook. Op voorwaarde dat
enkele monumentale bomen blijven staan, mag de pro-
jectontwikkelaar in het park een aantal landhuizen – in
populaire retrostijl verwijzend naar de jaren dertig – neer-

zetten en twee appartementengebouwen. Er komt – net
als vroeger – een muur omheen met een toegangspoort
die ’s nachts op slot gaat om landlopers en booswichten
te weren.
Annette: “Dit zie je heel veel. Dergelijke terreinen worden
verkaveld, omdat je ze per kavel sneller kunt verkopen dan
in hun geheel. Als je dat niet doet, worden de bouwkosten
onbetaalbaar. Maar wat het was en wat het vertegenwoor-
digde krijgt niet echt een nieuwe betekenis en wordt in
feite teruggebracht tot decor. Doodzonde.”
In feite is dat ook de opvatting van het College van
Burgemeester en Wethouders van Venlo. In de Bestuurs-
opdracht Kloosterdorp Steyl van april 2003 schrijft het
aan de gemeenteraad: “Dit landschappelijk waardevolle
gebied zal (…) in belangrijke mate verloren gaan. Ook al
wordt in het stedenbouwkundige concept rekening
gehouden met het kloostercomplex, omgeving en ruimte-
lijke structuur worden sterk aangetast en het beeldbepa-
lende karakter gaat verloren. De cultuurhistorische waar-
de van gebouwen en tuinen lijkt onvoldoende meegeno-
men te zijn in de plannen voor herontwikkeling.”
Waarvan akte. 

Waardebepal ing
Tijdens onze wandeling onderscheidt Annette twee typo-
logieën: “Je hebt hier sterke verticale lijnen: de gebouwen
met al die hoge neogotische structuren, maar ook sterke
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Loswal Steyl met hijskraan, jaren twintig.
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horizontale: de tuinen daartussen. Die zijn net zo belang-
rijk als de gebouwen. Aan Waterloo kun je zien wat er
gebeurt als je je daar niets van aantrekt. Het gaat er juist
om die twee typologieën met elkaar in verband te brengen.
Of, waar het verband er al is, dit niet te uiteen te rukken,
bijvoorbeeld door verkaveling of ondoordachte nieuw-
bouw. Zo komt er aan de westzijde van de Kloosterstraat
een monumentaal landhuis te liggen, wat ten koste gaat
van het zicht op de Maas. Nog twee van die panden daar
en je bent je zicht op de Maas kwijt. Terwijl de Maas juist
belangrijk is voor Steyl. Niet alleen in het landschap van
vandaag, maar ook in de geschiedenis en de economische
ontwikkeling van het dorp. Je zou de relatie tussen Steyl en
de Maas zelfs kunnen versterken door middel van zichtlij-
nen vanuit de openbare ruimte en de gebouwen. Ook wan-
del- en fietsroutes over de Maasoever dragen daartoe bij.”
Aangekomen bij het gebouw van St. Gregor aan de achter-
zijde van het Missiemuseum pleit ze voor een zorgvuldige,
cultuurhistorische waardebepaling van het gebied en de
gebouwen. Een onafhankelijk bouwhistoricus zou een en
ander eens grondig moeten inventariseren, vastleggen wat
er gebouwd en bijgebouwd is en dat dateren. “Hij moet
daarbij naar stijlkenmerken kijken, maar ook naar de
bouwstructuur. De decoratieve elementen in verhouding
tot de bouwtechnische. Vooral bij ingrepen en uitbreidin-
gen in een beschermd dorpsgezicht is dat van belang.

Alleen op basis van zo’n inventarisatie kun je tot een goed
debat komen. Dat debat is nodig als stimulans voor de
architect tijdens de ontwerpfase. Bij een pittig debat wint
een plan vaak aan kwaliteit en wordt de relatie tussen
oude en nieuwe architectuur een verrijking voor het gehe-
le plan. Ten slotte moet ook de context niet vergeten wor-
den. De stenen schuren bijvoorbeeld aan het pad naar
Sint Gregor zijn op zichzelf misschien geen fraaie staaltjes
van bouwkunst, maar in hun landschappelijke en histori-
sche context kunnen ze heel waardevol zijn. Sint Gregor
zelf is een vreemd, hard gebouw geworden met zijn grote
kunststof ramen. Ik begrijp wel dat ze voor kunststof heb-
ben gekozen, want het is relatief goedkoop en onder-
houdsarm zijn, maar intussen geven die ramen zo’n
gebouw wel een totaal andere uitstraling.”
De cultuurhistorische waardebepaling is van belang voor
wat ze noemt `de afleesbaarheid van een gebouw’.
Daarmee bedoelt ze dat  je aan een gebouw of een gebied
moet kunnen zien welke ontwikkelingsfasen het heeft
doorlopen, van het allereerste begin tot en met de laatste
toevoeging. “Door daarmee rekening te houden, houd je
het geheel helder, ook voor degene die er over tien of twin-
tig jaar iets aan wil gaan veranderen. Door iets aan te bou-
wen in de trant van wat er al stond, het zogenaamd `his-
toriserend bouwen’, zet je jezelf en het publiek op het ver-
keerde been, omdat je doet alsof de tijd heeft stilgestaan.
Dat is natuurlijk niet zo. Daarom hebben we bij Het
Klooster in Vught heel bewust gekozen voor eigentijdse
vormen. Maar op basis van het idee van soberheid dat
je in een klooster verwacht en met elementaire materia-
len.” Of, zoals het in de brochure over Het Klooster ver-
woord wordt: “Met de nieuwe ingrepen hebben we de in
de gebouwen aanwezige verhalen zoveel mogelijk willen
navertellen.”

Versch i l l ende  d i sc ip l ines
Het Klooster in Vught is als opgave in hoge mate verge-
lijkbaar met Kloosterdorp Steyl, hoewel de schaal klei-
ner was. Het ging daar om één complex met gebouwen
uit verschillende perioden in een parkachtige omgeving.
In Steyl gaat het om een groot gebied met verschillende



complexen die je niet van elkaar kunt scheiden. In Vught
zochten de fraters naar een nieuwe invulling, die nog niet
helemaal duidelijk was. In elk geval een bezinningsplaats
voor niet-religieuzen, van mensen in de zorg tot managers
die rust willen hebben om hun businessplan te schrijven.
Hier in Steyl is nog nauwelijks iets duidelijk over herbe-
stemming. 
Belangrijke overeenkomst is de religieuze achtergrond, het
monumentale karakter en de parkachtige structuur. Marx:
“In Vught hebben we nadrukkelijk met een landschapsar-
chitect samengewerkt. Dat zou ik hier beslist ook doen.
Zo iemand heeft een heel andere benadering dan wij
bouwarchitecten en soms leidt dat tot tegengestelde
visies en dus tot debat. En dan wordt het pas echt inte-
ressant, want dat debat heb je nodig om tot een goede
afweging en een goed totaalbeeld te komen. We hebben er
zelfs een feng shui-priester bij gehad. Hij vond dat de ‘chi’,
dat is feng shui-energie te snel door het gebouw heen
ging, waar wij juist een prachtige zichtlijn hadden gedacht.
Het gaat om een vorm van geborgenheid. Die houdt de chi
vast in de ruimte waar mensen verblijven. Uiteindelijk
heeft dat tot andere ingrepen geleid.”
We staan inmiddels in de tuin van het Missiehuis. Aan het
eind van de negentiende eeuw ontwierp pater-tuinman
Gerard Rademan hier een wonderlijk ensemble van heili-
genbeelden, paadjes, struiken, bomen en grotten. Deze
laatste zijn opgeworpen met in teer gedoopte misbaksels

en sintels uit de steenovens van de paters die hun kloos-
ters aan het bouwen waren. Van binnen vormen ze een
waar labyrint met zelfs een kruisweg. Buiten heeft de flora
zich van het bouwsel meester gemaakt. Bomen, struiken
en wingerds in een wellust van groeizaamheid, waar altijd
wel iets ritselt en haastig wegschiet. Annette: “Dit doet me
denken aan de Eco Kathedraal van Louis Le Roy. Die werkt
sinds dertig jaar op twee hectare weideland in Friesland
met bouwafval aan een bijzonder landschap van bouw-
werken en natuur. Onlangs is daarover bij NAIpublishers
een boek verschenen. In de Eco Kathedraal is een hele
eigen biotoop ontstaan. Dat moet je hier ook niet uitslui-
ten. Laat hier maar eens een ecoloog of een bioloog een
middag rondlopen. Die ziet dingen die wij niet zien. Zeker
in zo’n groot gebied als dit, waarin veel uitheemse gewas-
sen voorkomen, is ecologie erg belangrijk.”

Controvers iee l
Na afloop van de wandeling doen we ons in restaurant De
Brave Broeder te goed aan de laatste asperges van het sei-
zoen. Over drie dagen is het Sint Jan en dan is het uit met
de koninginnenpret. Wat doen we intussen met Steyl?
Het zal niet eenvoudig zijn. Hoewel er tal van mogelijkhe-
den zijn. Het oude ketelhuis bij de drukkerij bijvoorbeeld,
met zijn schitterende lichtinval van boven, is met weinig
aanpassingen in te richten als atelier of tentoonstellings-
ruimte. De huidige toegang via het ketelhuis zou naar de
straatzijde verlegd moeten worden, omdat het ketelhuis
nog in gebruik is, maar dat is een relatief gemakkelijke
ingreep waarmee je het geheel geen geweld aandoet.
Herbestemming van grote gebouwen ligt wat moeilijker,
hoewel ook hier mogelijkheden zijn: “Het is belangrijk dat
het programma, de bestemming die je wilt realiseren, aan-
sluit op de mogelijkheden van het gebouw. Ze moeten iets
met elkaar hebben, een dialoog met elkaar aangaan. In
een kapel kun je wel appartementen willen bouwen, maar
dan ben je wel die mooie grote ruimte kwijt en bovendien
moet je er heel veel nieuwe constructieve elementen in
aanbrengen, zoals vloeren en wanden. Met alle kosten van
dien. Van een kloostergebouw met gangen en cellen kun je
op zijn beurt één grote zaal maken, maar daarvoor geldt
hetzelfde: je moet én heel veel wegbreken én nieuwe dra-
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gende structuren maken om de stevigheid te garanderen.
Ten eerste gaat er dan veel bouwhistorische informatie
verloren en ten tweede kost dat veel geld. Daar moet je
goed over nadenken. In principe is een klooster geschikt
om er appartementen of een hotel in onder te brengen.
Dat sluit aan op de geschiedenis en de mogelijkheden. Wil
je dan af van die lange, somber stemmende gangen met
gesloten deuren aan weerszijden, dan moet je zorgen voor
een zekere transparantie. In Vught hebben we de badka-
mers en toiletten aan de gangkant geplaatst en voorzien
van opaalglas. Translucente cellen, hebben we het
genoemd. Ze laten daglicht gefilterd toe tot de gang, die
daarmee een heel andere gang wordt zonder dat het basis-

idee verloren raakt. Wie van douche of toilet gebruik-
maakt, zie je als vage schim. De Zusters van Liefde uit
Tilburg hebben de cellen beproefd en goed bevonden.
Toen was het voor de fraters ook goed. Het is soms goed
en nodig om met controversiële voorstellen te komen.
Dan komt de discussie wel los. Verder kun je proberen aan
te sluiten op het historische gegeven van Steyl als inter-
nationaal knooppunt. Een callcenter? Waarom niet? Die
internationale oriëntatie van weleer heeft ook met logis-
tiek te maken. Is dat niet een sterk punt van Venlo? Venlo
heeft met Océ ook hoogwaardige technologie en een
groot internationaal bedrijf in huis. Deze regio, zeg maar
Zuid-Oost-Brabant en Noord-Limburg, wordt weleens
genoemd als technologisch-logistieke motor. Je kunt kijken
of je met je invulling daarop kunt inhaken met dienstverle-
ning en opleidingsfaciliteiten. Iedereen heeft het maar
over Schiphol en Rotterdam als kernregio’s, maar over
deze hoek van het land hoor je weinig. Terwijl de potentie
er wel is. Daar kun je in Steyl op aansluiten. En vergeet
trouwens niet de historische relatie met het Duitse achter-
land. Venlo heeft altijd veel bezoekers gehad uit

Nordrhein-Westfalen. Daar wonen dertien miljoen mensen.
Meer dan in de Randstad. Je zou ook eens vanuit dit Duitse
perspectief naar Steyl moeten kijken.”

Denktank
De meest genoemde herbestemming is van culturele of
cultuurtoeristische aard. Voor een deel wordt dat nu al
gerealiseerd met de vestiging van enkele beeldend kunste-
naars aan de Parkstraat. Missiemuseum en Botanische
Tuin gaan een samenwerkingsverband aan en proberen
daar het Schutterijmuseum bij te betrekken. Er zijn plan-
nen voor verplaatsing van pottenbakkerijmuseum De
Tiendschuur van de Holtmühle naar Steyl, zodat daar een

keramiekcentrum kan ont-
staan. Flos heeft in Steyl
zijn glaskunstatelier. En
wat in 2000 bescheiden
begon met Steyl Poëzie is
inmiddels Steyl3Cultureel,
een festival waarin litera-
tuur, muziek en beeldende
kunst op elkaar zijn afge-
stemd. 
“Het doet denken”, aldus
Annette, “aan wat er
gebeurt in het dorpje Wat-
tou in West-Vlaanderen.
Daar is een soortgelijke
manifestatie die in vijftien
jaar tijds is uitgegroeid tot
een internationale trek-
pleister.”
Ook aan wonen kan wor-
den gedacht, met Park
Waterloo als voorbeeld

van hoe het niet moet. Van de andere kant zal het zonder
grote projectontwikkelaars niet gaan, omdat die weten
waar je het geld moet halen dat een gemeente vaak niet
heeft. In zijn verslag over 2002 aan de gemeenteraad
schrijft het College over de integrale visieontwikkeling: “Er
zijn op voorhand geen middelen voor het kloosterdorp
gereserveerd.”
Annette: “Waarom belegt de gemeente niet een symposi-
um of een denktank over de vraag hoe je Steyl met behoud
van waarden een nieuwe toekomst kunt geven? Daar nodig
je dan een paar captains of industry voor uit. Dat hoeven
niet per se de directeuren van bedrijven te zijn, die je hier
in dit gebied wilt hebben, maar mensen met een brede
visie die verder kunnen denken dan de dagkoersen op de
beurs. In zo’n denktank heb je ook captains of culture
nodig en een expert op het gebied van erfgoed. Vraag een
voormalig rijksbouwmeester als voorzitter. Die mensen
kennen als geen ander het klappen van de zweep. Het Rijk
heeft fondsen om dergelijke initiatieven te ondersteunen,
zoals het Belvédère-traject en het Stimuleringsfonds voor
Architectuur.”
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Huub Stapel is dan ook
een tevreden man. Hij
vindt dat hij bevoorrecht
is. Stapel: “Ik ben een
absoluut zondagskind.
Ik heb een carrière waar
heel wat andere acteurs
jaloers op kunnen zijn.
Als mijn carrière mor-
gen afgelopen is, vind ik
het goed. Dan ben ik
tevreden en geef ik met
heel veel plezier nog
twintig jaar les op de
toneelschool. Dan heb
ik een waanzinnig leven
gehad.”

School  Ook Stapel
komt het succes niet

zo maar aanwaaien.
Ondanks het feit dat zijn
ouders hem een warm
gezinsleven geven, zoekt
hij in zijn jonge jaren ver-
twijfeld naar richting in
zijn leven. “Voor ik op de
toneelschool kwam, was
alles moeizaam”, herin-
nert de acteur zich deze
tijd. Na een korte stilte
voegt hij daar aan toe:
“Behalve thuis. Thuis was
het altijd leuk.”
Tijdens zijn middelbare-

schoolperiode maakt hij
een ware rondgang langs
veel scholen in en rond-
om zijn geboortedorp
Tegelen. Alleen mavo
Den Roover in Reuver
vormt een positieve uit-
zondering. Vooral het
regime dat heerst op de
scholen die hij bezoekt,
botst met het karakter
van de jonge Tegelenaar.
“School was niet mijn
ding. Dat ging niet”, zegt
hij stellig. “Ik gedij niet op
een school. Zelfs niet op
een toneelschool. Dat

DOOR TWAN MEUSEN

Het Zwitserleven van Huub Stapel 

Huub Stapel werd in 2003 genomineerd

voor de meest prestigieuze toneelprijs

die ons land kent: de Louis d’Or. Niet slecht

voor een acteur die na de toelatingstest op

de toneelschool van Maastricht te horen

kreeg dat er bij hem geen enkel spoor van

toneeltalent te ontdekken viel. Stapel ging

zijn eigen weg en kan inmiddels terugkijken

op een carrière die al meer dan twintig jaar

zeer succesvol mag worden genoemd.  

In zekere zin is het tij gun-
stig. Weliswaar heeft de
gemeente enige haast om
tot een integrale visie te
komen, maar de kloosters
komen niet allemaal in één
keer leeg te staan. Boven-
dien heeft de Societas
Verbum Dei, de kloosteror-
de van het Missiehuis, te
kennen gegeven dat Steyl
haar thuisbasis blijft.
Immers, in Sint Michael ligt
stichter Arnoldus Janssen

begraven. En de Dienaressen van de Heilige Geest van
Altijddurende Aanbidding, zoals de roze zusters offciëel
genoemd worden, schijnen zelfs nieuwe aanwas uit het
voormalige Oostblok te hebben gekregen. Dus niet alles
komt leeg. Dat schept ruimte voor bezinning en debat en
er zijn verschillende manieren om dat te stimuleren.
Annette: “Komend jaar gaat een tiental studenten van
onze academie een project doen in Venray, onder meer op
het terrein van de voormalige Sint Anna. Ook daar wordt
gewerkt aan een nieuwe bestemming van gebouwen en
terrein. Het aardige van zo’n project is dat het niet direct
iets bouwklaars hoeft op te leveren. Ze kunnen met aller-
lei ideeën, voorstellen en plannen voor de dag komen, glo-
baal én uitgewerkt, zonder dat je per se met één ervan iets
moet doen, ánders dan je erdoor te laten inspireren en
erover te debatteren.”

Ideeën genoeg. Annette oppert de mogelijkheid een prijs-
vraag uit te schrijven voor bouwarchitecten en land-
schapsarchitecten. Alleen of in duo’s. Doel van zo’n wed-
strijd is niet om tot een winnend ontwerp te komen dat
vervolgens zo uitgevoerd moet worden, maar om het
debat te stimuleren. Een echte ideeënprijsvraag dus. Wel
moet je ervoor oppassen dat iedereen na zo’n wedstrijd
tevreden naar huis gaat, de bijbehorende brochure in de
kast zet en overgaat tot de orde van de dag: “Je moet
garanties inbouwen voor het traject daarna.”

Parkeerdek  Gregor
Het lastigst is misschien nog wel de mogelijke verkeers-
drukte. De heiligverklaring van Arnoldus Janssen dit najaar
leidt ongetwijfeld tijdelijk tot toename van auto- en bus-
verkeer. Verder zal ook het toeristenverkeer toenemen en
zullen ook bedrijfsbestemmingen voor verkeerstoename
zorgen. Bermparkeren? In de Kloosterstraat is er ruimte
voor, maar het verstoort wel het beeld in ernstige mate. En
dat is op bijna alle plaatsen zo. Elders parkeren en een
buspendel instellen is meer een grotestadsoplossing. 
Misschien is Sint Gregor als parkeergarage in te richten?
Het gebouw is toch al verprutst.
“Dat zijn jullie woorden”, reageert Annette. “Maar het is
een feit, dat je met een dergelijke oplossing Steyl nog het
minste aantast, terwijl het dorp wel toegankelijk blijft. Met
geparkeerde auto’s in het prachtige parklandschap van
Steyl verniel je in één keer de aantrekkelijkheid en het
karakteristiek van het dorp.”
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heeft heel erg te maken
met een gebrek aan
respect. Dat daar altijd
tegen je gezegd wordt: je
moet dit of je moet dat.
Dan ben ik al weg. Dan
gaan mijn haren in de
nek rechtop staan en dan
gaat de kont tegen de
krib en komt er nooit
meer vanaf.”
Uiteindelijk haalt Huub
Stapel in 1971 in Reuver
zijn diploma. Daarna pro-
beert hij het nog een jaar-
tje op de havo, maar dat
loopt spaak. Als alle mid-
delbareschoolperikelen
achter de rug zijn, komt
hij op het moment in zijn
leven dat hij moet verzin-
nen wat hij er verder mee
wil. Hij heeft geen idee.
Er is maar één ding dat
voor hem vast staat: hij
wil zich onderscheiden.
Hoewel hij nog geen
enkel idee heeft hoe hij
dat gaat doen en op welk
gebied. Hij heeft alleen
een onverklaarbaar, maar
rotsvast vertrouwen dat
hij later beroemd zal wor-
den. Huub Stapel staat
nog heel helder het
moment voor de geest

waarop hij zijn vriendin-
netje Resie, nu zijn
vrouw, vertelt hoe hij de
toekomst ziet. Stapel: “Op
mijn zeventiende zei ik
tegen Resie: ‘Ik word
later beroemd!’ Al zou je
me nu dood slaan dan
nog zou ik je niet kunnen
vertellen waarom ik dat
zo toen zei. Daar was ik
wel heel serieus in. Op
dat moment had ik nog
nooit van de toneelschool
gehoord. Ik weet niet hoe
het kwam of waarom,
maar het was zo.” 
Maar voor het zover is,
lapt hij ramen van gebou-
wen aan de grens, is hij
corveeër in een stoffenfa-
briek, werkt hij in een
magazijn van een garage
en heeft hij nog veel
meer van zulke baantjes.
Nadat hij de spreekwoor-
delijke twaalf ambachten
en dertien ongelukken
achter de rug heeft,
wordt bij hem het besef
steeds helderder dat er
iets moest gebeuren. Er
is maar één probleem.
Huub Stapel is op zoek
naar het antwoord op het
dilemma: ‘Dit wil ik alle-

maal niet, maar wat wil
ik dan? Ik wil iets doen
wat bijzonder is. Iets wat
niemand doet.’  “Ik wilde
geen kantoorbaan en
opgaan in de massa. Ik
had echt behoefte om
me te onderscheiden”,
vult hij aan. 
Uiteindelijk doet de
Tegelenaar in 1974 toela-
tingsexamen op de
toneelschool in Maas-
tricht. De toelatingscom-
missie is er niet van over-
tuigd dat hij ooit als
acteur beroemd zal wor-
den. Stapel herinnert het
zich nog precies. “Ik werd
afgewezen met het vrien-
delijke verzoek nooit
meer terug te komen
want er was totaal geen
aanwezigheid van welk
talent dan ook.”
De Tegelse aspirant-
acteur laat zich hierdoor
echter niet uit het veld
slaan en weet dat hij het
antwoord op zijn vraag
heeft gevonden. Stapel:
“Ik had daar aan het
toneel geroken en ik
vond dat interessant.”
Zijn ouders springen voor
hem in de bres. Ze be-
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kostigen een jaar aan het CCS (Christelijk Cultuur
Studiecentrum). Het is een school die niet specifiek
opleidt tot een beroep, maar lessen verzorgt in aller-
hande creatieve vakken zoals schilderen, potten bak-
ken en ook toneel spelen. Stapel: “Hier werd ik me
steeds meer bewust dat ik in de richting van het toneel
wilde.” De school is gevestigd in Rijswijk en hij betrekt
een kamer in Den Haag.

Toneel  Na een jaar aan het CCS doet hij weer toe-
latingsexamen aan de toneelschool. Dit keer in

Amsterdam. Daar wordt de jonge Tegelenaar meteen
aangenomen. Na korte tijd komt hij echter alsnog op
de toneelschool in Maastricht terecht. De aanleiding is
een droevige. “Halverwege het eerste jaar in
Amsterdam overleed mijn vader. Dat was in 1975. En
toen was er thuis heel veel te doen en wilde ik wat
dichter bij mijn moeder zitten. In Amsterdam was ik
toegelaten en aangezien toneelscholen pretenderen
gelijk te zijn, heb ik in Maastricht gevraagd of ik niet
ook in Maastricht verder kon gaan. En plotseling zat ik
toch in Maastricht. Maar wel op de docentenopleiding.
En tijdens die docentenopleiding heb ik gewoon ont-
dekt dat ik acteren toch wel heel erg leuk vond.” 
Maar het duurt nog tot het vijfde en laatste schooljaar
voordat deze opleiding echt indruk op hem maakt.
Stapel: “In het laatste jaar van de toneelschool kreeg ik
een Poolse leraar, Zdizlaw Wardejn en dat werd onze
grote professor, onze grote leermeester. Hij zei alle-
maal dingen die ik begreep over acteren en waar ik
nog steeds elke dag aan denk.” 
Stapel legt in het kort uit wat die essentie van het acte-
ren voor hem inhoudt. “Je moet beginnen vanuit jezelf.
Vanuit wie jij bent, waar jij vandaan komt, wat jouw
normen en waarden zijn, wat jouw wereldbeeld is,
wat jouw opvoeding is. En dan heel langzaam, vandaar
uit reageren en naar een rol werken. Om er uiteinde-
lijk toe te komen dat toneel een soort documentaire
wordt. Dat je niet meer naar acteurs zit te kijken, maar
naar mensen die ervaringen zitten uit te wisselen.
Jouw eigen ervaring deel maken van het stuk. Eigenlijk
moeten die zo vervlechten dat je niet meer weet of je
naar een acteur zit te kijken of naar de rol of naar alle-
bei. Het moet diffuus worden. Dan vloeien privé en rol
op een mooie manier in elkaar over.”
Als Huub Stapel de deuren van de toneelschool defini-
tief achter zich heeft dicht gedaan, breekt het moment
aan dat hij de wijze lessen van Zdizlaw Wardejn in de
praktijk kan gaan brengen. Vervuld met bescheiden
dromen, zoekt hij zijn weg. Stapel: “Op de toneelschool
dacht ik: als ik eens een rol kan spelen op tv. Dat is leuk
voor mijn moeder. Of een keer een rol in een toneel-
stuk. Weet je, de heel simpele, basale dingen.”
Hoe moeizaam zijn leven loopt voordat hij op de
toneelschool terechtkomt en hoe bescheiden zijn dro-
men ook zijn, zo voortvarend begint zijn acteercarriè-

re. De professionele loopbaan van de Tegelenaar kent
een vliegende start. Kort na zijn afstuderen doet Stapel
auditie voor het toneelstuk Harold en Maude in een
regie van Guus Hermus. Aanvankelijk wordt hij afge-
wezen omdat de 26-jarige acteur iets te oud wordt
bevonden voor de rol. De Tegelenaar tekent dan een
contract bij De Nieuwe Scène in België. Maar enkele
weken later rinkelt de telefoon in huize Stapel. Hij her-
innert het zich als volgt: “De jongen die ze hadden
genomen die kon het niet en na drie weken belde
Joop van den Ende me op. Het was op een dinsdag-
morgen, half negen. Ik was aan het uitslapen. Joop
vroeg of ik die rol nog steeds wilde en of ik nog kon.
‘Als je wilt kun je morgen beginnen.’” 
Aangezien Guus Hermus een van zijn helden is, is de
keuze snel gemaakt. Stapel: “De volgende morgen
stond ik in Amsterdam in het Joods Cultureel Centrum
te repeteren met onder anderen Mary Dresselhuys,
Renée Soutendijk en Ina van Faassen. Vijf weken later
was de première en was ik ineens wereldberoemd in
toneelland.” 
Dit toneelstuk vormt ook de inleiding voor een ander
acteeravontuur: film. Stapel: “Ergens in dat jaar zag
een vriend van regisseur Dick Maas deze voorstelling.
En die was mensen aan het testen voor zijn eerst film
De Lift. En die rol kreeg ik ook. Binnen twee jaar was
ik wereldberoemd in Nederland. En dat was natuurlijk
veel meer dan dat ik ooit had gedroomd.” 
De Lift is een doorslaand succes. Het is de eerste
Nederlandse speelfilm die over de hele wereld wordt
verkocht. In meer dan honderd landen is De Lift te zien
geweest. De acteur herinnert het zich als volgt: “Ik
kreeg kaartjes vanuit Samoa, Brazilië en Argentinië. Liz
Snoyink schreef me een kaart vanaf de Fiji-eilanden.
Een exotisch oord waar ik nog nooit van had gehoord.
En die film had amper iets gekost: 7,5 ton. Dus met
100.000 mensen was het al kassa voor producent
Matthijs van Heijningen. Daar heeft-ie later dat kasteel
van gekocht.” 

Dick Maas  De Lift vormt ook het begin van de
samenwerking met regisseur Dick Maas. Met

Maas maakt Huub Stapel in de jaren tachtig drie
Nederlandse kassuccessen: De Lift, Flodder en
Amsterdamned. Vooral Flodder, waarin Stapel de a-
sociale Johnny speelt, blijkt een absolute kaskraker en
wordt een van de best bezochte Nederlandse speel-
films aller tijden. Vooral door deze films wordt Stapel
een gevierd en populair acteur in Nederland. In 1989
roept het weekblad Panorama de Tegelse acteur uit tot
mooiste man van Nederland. 
De clichébeelden van drommen hysterisch geworden
jonge dames zijn er echter niet. “Nee, hectisch werd het
nooit”, zegt de acteur gelaten. Volgens eigen zeggen
blijft hij gemakkelijk met beide benen op de grond. De
reden daarvoor: veel nuchtere mensen om hem heen.



Stapel: “Ik was al met
Resie, een meisje uit
Venlo, de nuchterheid
zelf. Daarbij ben ik zelf
ook nogal nuchter en heb
ik een nuchtere familie.
En dan valt het allemaal
wel mee, hoor.”
Hoewel hij stevig met
beide benen op de grond
blijft, verandert er in
korte tijd nogal wat rond-

om de acteur. “Er was
zeker een hoop gedoe en
gepalaver. Maar het was
wel draaglijk. Het was
geen gekkigheid zoals je
nu hebt met soapster-
ren”, relativeert de acteur
de populariteit uit de
begindagen van zijn car-
rière. “Bij Flodder werd
dat iets erger, maar het
was allemaal keurig.” 

Begin jaren negentig
wordt Stapel benaderd
om in de opvolger van
Flodder te spelen: Flod-
der in Amerika. De inmid-
dels 38-jarige acteur
heeft er geen zin in. Sta-
pel wil meer uitdagende
rollen gaan spelen. En de
films van Dick Maas bie-
den weinig ruimte om
zijn talent te ontwikke-
len. Stapel: “Dick maakt
een bepaald soort films,
waarin acteurs toch
tweederangs burgers
zijn. Die staan in dienst
van of een Lift of een
idee, maar het is niet de
bedoeling dat die acteurs
heel erg gaan excelleren.
Dat is het soort film niet.
Ik heb me er nooit voor
geschaamd, maar ik heb
me altijd ook als acteur
willen ontwikkelen. Als ik
was doorgegaan met die
films van Dick had ik
nooit zoiets gedaan als
De Partizanen.” 
Uiteindelijk gaat hij toch
overstag. Er was maar
één reden om toch toe te
happen. “Het geld”, zegt
de Tegelse acteur vlot en
stellig. “Ik had er hele-
maal geen zin in, maar
op een gegeven moment
boden ze zo’n on-Neder-
lands bedrag met een
aandeel in de winst dat ik
dacht: als je dat niet doet
ben je gek. Ik ben niet
Roomser dan welke paus
dan ook.” 
Tijdens het draaien van
Flodder in Amerika ont-
staat de onvermijdelijke
breuk tussen Huub Stapel
en Dick Maas. Stapel:
“Op een gegeven mo-
ment werd de sfeer op de
set erg onaangenaam. Er
zat een hele grote druk
op die film en we draai-
den in New York onder
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hele zware omstandigheden. Het was allemaal maar
half georganiseerd en het werd al snel een puinhoop.
En Dick Maas gaf ons, de acteurs, daar de schuld van.” 
De spanning loopt vervolgens hoog op. Stapel: “Na vier
dagen heb ik op het punt gestaan om naar huis te
gaan. Ik heb geen zin om me te laten beledigen. Ik ga
respectvol met mensen om en ik eis dat mensen
respectvol met mij omgaan. Je vraagt me omdat je
vindt dat ik iets kan en dan bereid ik dat voor en doe
mijn stinkende best. Als mensen aan je inzet gaan twij-
felen of je integriteit in twijfel trekken dan moet je
stoppen. Dan ben je weg. Je moet niet over je laten
lopen. Zoals mijn vader zei: ‘als je je waardigheid ver-
liest, verlies je alles’.”
Uiteindelijk wordt een en ander bijgelegd en blijft Stapel
toch op de set om de rolprent te voltooien. Stapel: “Dan
maakt iemand excuses en dan is het goed.” 

Karakterrollen Voor Huub Stapel is dit het sluit-
stuk van de wat oppervlakkigere rollen.

Karikaturen of cartoonfiguren zoals de acteur het zelf
noemt. Hij gaat zich richten op rollen die meer uitda-
ging bieden. Vóór Flodder in Amerika speelt hij al
samen met Sjoerd Pleysier in het toneelstuk De
Emigranten. Verder acteert hij in de speelfilm De
Onfatsoenlijke Vrouw van Ben Verbong. Daarnaast is
hij steeds vaker op tv te zien. Hij speelt twee seizoenen
in de comedy Sjans, waarin hij te zien is naast onder
andere oud-klasgenoot Sylvia Millecam. Zijn ontwikke-
ling als acteur zet zich voort en werpt uiteindelijk zijn
vruchten af in de vorm van prijzen en nominaties. Drie
jaar na Flodder in Amerika ontvangt hij een Gouden
Kalf voor zijn rol in de driedelige tv-serie De
Partizanen. De serie blijkt een aangename ervaring
voor Stapel: “Vanaf het moment dat de repetities
begonnen bleek het allemaal te passen als een oude
jas.” Maar voordat hij aan de repetities kan beginnen,
moet hij eerst nog afrekenen met de erfenis van de
films die hij met Dick Maas maakte. Regisseur Theu
Boermans van De Partizanen vindt dat Huub Stapel tot
op dat moment slordig met mijn talent is omgespron-
gen. Hij is van mening dat de Tegelse acteur te vroeg in
films terecht is gekomen en daardoor te weinig op de
planken heeft gestaan waardoor zijn talent minder is
ontplooid dan mogelijk was geweest. Stapel: “Hij had
zijn bedenkingen omdat ik uit een ander circuit kwam.
Dat was niet keurig genoeg of zo. Je moet een beetje
sjiek doen, natuurlijk. Opeens heb je geen opleiding
meer gehad in Maastricht. Dezelfde als Theu overi-
gens, maar dat is dan synoniem voor: je kunt niet meer
acteren.” Hij vervolgt met de gelatenheid van iemand
die zijn gelijk heeft gekregen: “Goed, als iemand dat
denkt dan moet hij dat vooral denken. Je kunt er alleen
maar naar toe gaan en iemand proberen te overtuigen
van het tegendeel. En dan wordt iemand overtuigd of
niet. En dan is het ook goed. Toch?” 

De acteur weet Boermans te overtuigen dat hij de juis-
te man is voor de rol. “De samenwerking met Theu
was voortreffelijk.” En dat hij de mening van Boermans
duidelijk heeft veranderd, blijkt wel uit het feit dat
deze daarna laat weten vaker met hem te willen wer-
ken. “Daarna heeft hij me ook gevraagd om met De
Trust De Drie Zusters van Tsjechov te spelen. Door tijd-
gebrek is het daar helaas niet van gekomen, maar dat
komt nog wel een keer.” 
Na De Partizanen verdwijnt de acteur Huub Stapel een
tijdje uit het Nederlandse blikveld. Zijn werkterrein
verschuift voor een groot deel naar Duitsland. Daar
speelt hij in diverse tv-films en -series. In Nederland is
hij voornamelijk te zien als presentator van het auto-
programma Stapel Op Auto’s en één seizoen presen-
teert hij het muziekprogramma TAFKAS. 
In 1997 is hij een seizoen te zien in de tv-serie
Windkracht 10. Een serie die vooral in België razend
populair wordt. “In België kon ik niet meer rustig over
straat lopen”, herinnert de acteur zich. Aangezien het
een actieserie betreft, lijkt het accepteren van deze rol
in tegenspraak met zijn eerdere keuze om vooral als
acteur te willen groeien. Stapel: “Daar zat inderdaad
weinig acteeruitdaging in. Windkracht 10 was jon-
gensboekenromantiek. Vliegen in helikopters, over-
winnen van vliegangst, overwinnen van mijn angst om
onder water te zwemmen. Dat is goed gelukt, moet ik
zeggen. Hoogtevrees kwijt geraakt. Je bent ook in het
leven om dingen te overwinnen, natuurlijk. En het
werd nog goed betaald ook.”

Politiek  In 1999 accepteert Huub Stapel de rol van
Ed van Thijn in de VPRO-serie Retour Den Haag.

Dit vormt het begin van een samenwerking met regis-
seur Peter de Baan, die afkomstig is uit de politiek
ingestelde theatergroep Sater. De samenwerking
bevalt regisseur en acteur zo goed dat ze de eropvol-
gende jaren regelmatig zullen samen werken. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de oud-Tegelenaar
vaker opduikt in tv-series met een politiek onderwerp
zoals Wet en Waan en Oh, Oh Den Haag. En ook in
Klem in de Draaideur, over de affaire Winnie
Sorgdrager en procureur-generaal Docters van
Leeuwen. Stapel vertolkt de rol van collega procureur-
generaal Steenhuis. 
Het vele werk eist echter zijn tol. Alles komt op een
laag pitje te staan als hij wordt getroffen door een
burn-out. Het gebeurt in december 2001 als de opna-
men voor de serie Wet en Waan, die anderhalf jaar in
beslag hebben genomen, nog maar net zijn afgerond.
Hij heeft in diezelfde periode ook nog de presentatie
van zijn autoprogramma gedaan en in Duitsland regel-
matig gewerkt. Stapel herinnert het zich als de dag van
gisteren: “Het gebeurde op mijn verjaardag. Ik was op
weg naar Eindhoven omdat ik iets met het Zuidelijk
Toneel zou gaan doen. Bij Kerkdriel stroomden mij



plotseling de tranen over
de wangen. Daar was
geen enkele aanleiding
voor. Twee dagen later
gebeurde me precies het-
zelfde. Mijn arts had de
diagnose snel gesteld:
alle symptomen van een
burn-out. Meteen stop-
pen met werken. Vervol-
gens heb ik een dikke vijf
maanden uit het raam zit-
ten kijken. In mei begon
ik met de speelfilm
Verder Dan De Maan.
Daar zaten heel wat emo-
tionele scènes in. Er was
niet veel nodig om bij mij
een traan over de wan-
gen te laten lopen. Dat
ging toen vanzelf.”
In Verder Dan De Maan
speelde hij na acht jaar,
samen met Johanna ter
Steege, weer een hoofd-
rol in een Nederlandse
speelfilm. In deze rol-
prent, die voor een groot
gedeelte is opgenomen
in Zuid-Limburg, is hij de
aan drank verslaafde var-
kensboer Mees Werner.
De film zal ruim een jaar
nadat de opnamen zijn
afgerond in de bioscoop

verschijnen.   
Nadat de opnamen voor
deze speelfilm zijn vol-
tooid voert de samen-
werking met Peter de
Baan hem ook weer
terug op de planken. In
2002 krijgt hij het script
van het toneelstuk Eten
Met Vrienden toege-
speeld, dat geregisseerd
gaat worden door De
Baan. Het stuk spreekt
hem al snel aan. De situ-
aties uit het toneelstuk lij-
ken zo uit zijn eigen leven
en dat van zijn vrienden
te komen. Daarbij ver-
keert hij in de luxe positie
dat hij met De Baan de
resterende acteurs bij
elkaar mag zoeken. Sa-
men met Renée Souten-
dijk, Carolien van den
Berg en zijn oude vriend
Sjoerd Pleijsier speelt hij
het stuk. Stapel speelt de
rol van Johan die
gehuwd is met Karin
(Renée Soutendijk). Het
echtpaar is al jarenlang
innig bevriend met het
stel Van den Berg/
Pleijsier. Alles is koek en
ei totdat Van den Berg/

Pleijsier te kennen geven
dat ze uit elkaar gaan. Op
dat moment komen alle
relaties onder de micro-
scoop te liggen en blijken
er veel zaken anders te
zijn dan iedereen altijd
had aangenomen. 
De keuze voor de rol valt
gemakkelijk te verklaren
uit zijn opvatting over
acteren zoals hij die op
de toneelschool heeft
ontwikkeld. De acteur
moet deel uitmaken van
het stuk. Stapel: “Het stuk
gaat gewoon over mij.
Over mensen van mijn
generatie. Over onze ver-
houdingen, over onze
relaties, over waar we nu
staan in het leven. Het
stuk heeft een enorme
actuele waarde. Dat
maakt het gewoon inte-
ressant om te spelen. Je
merkt het ook aan de
reacties. Mensen voelen
dat het over hen gaat. Ze
zitten in de zaal en den-
ken: ‘Shit! Dat zijn echt
letterlijke gesprekken uit
onze levens.’ Het komt
gewoon heel dicht bij.” 
Zijn acteerprestatie blijft
niet onopgemerkt. Hij
heeft zich als acteur zo
ver ontwikkeld dat hij
voor zijn rol in Eten Met
Vrienden wordt genomi-
neerd voor de hoogste
toneelonderscheiding
die een acteur in Neder-
land ten deel kan vallen:
de Louis d’Or. De acteur
is dan ook begrijpelijk
trots op zijn nominatie:
“Dit is de hoogste prijs
die je als acteur kunt win-
nen. Dit is een onder-
scheiding voor een rol.
Als je daar al voor wordt
genomineerd, laat staan
dat je ‘m wint, dan sta je
in een categorie met
legendes als Guus Her-
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mus en Paul Steenber-gen. Grote mensen uit het ver-
leden. Dat is echt een erkenning uit het vak. Dat is hon-
derd keer belangrijker dan een Gouden Kalf.”

Nederland  En dat is geen geringe eer vindt Huub
Stapel. Want naast het feit dat hij zich kan verba-

zen over de slechte acteerprestaties die regelmatig op
de Nederlandse tv te zien zijn, is hij er vurig van over-
tuigd dat het niveau van acteren in Nederland hoog is.
“Het niveau in Nederland is ook internationaal gezien
heel hoog. Alleen dat zie je heel weinig op tv. Dat komt
af en toe eens een keer voorbij. Bijvoorbeeld een serie
als Oud Geld. Dat zie je veel te weinig.” 
Een van de bewijzen daarvoor haalt hij uit zijn eigen
medewerking aan de film The Attic: The Hiding of
Anne Frank. In deze film uit 1988 over het leven van
Miep Gies speelt hij onder andere met Mary
Steenburgen en Paul Scofield, die beiden al een Oscar
achter hun naam hebben staan. Stapel: “In The Attic
heb ik met twee Oscarwinnaars in een film gestaan. Ik
had geen seconde het idee dat ik minder was of slech-
ter. Hier goed is internationaal goed.”
Stapel draagt niet alleen door zelf te spelen, maar ook
nog op een andere manier zijn steentje bij om dat
hoge niveau van acteren in Nederland op peil te hou-
den. Ondanks het feit dat hij het als leerling niet prettig
vond op school, is hij er op latere leeftijd wel weer te
vinden. Als leraar maakt hij de cirkel rond. Nu geeft hij
zelf onder meer de wijze lessen van Zdizlaw Wardejn
door aan zijn eigen leerlingen. “Dingen doorgeven,
vind ik heel leuk”, verklaart hij zijn keuze om voor de
klas te gaan staan. “Ik vind het een grote eer vind om
door de toneelschool in Maastricht te worden
gevraagd les te komen geven. Dat vind ik net als de
nominatie voor de Louis d’Or een erkenning uit het
vak. Daarbij voel ik het ook als een verplichting, dat als
je iets bereikt hebt in een vak je dat doorgeeft.” 
Hij  leidt workshops in Amsterdam en daarnaast geeft
hij regelmatig les op de toneelschool in Maastricht. En
het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst nog veel
intensiever zal worden. “Ik kan me goed voorstellen
dat we over een jaar of tien het huis in Amsterdam ver-
kopen en een huisje in Maastricht of net daarbuiten
betrekken. En dan ga ik nog lekker een paar jaar les
geven op de toneelschool en leuke dingen doen met
mijn vrouw: lekker uit eten en vakanties. Waanzinnig!”

Limburg  Mocht het zo ver komen dan maakt hij
ook een andere cirkel rond. Dan keert hij terug

naar zijn geboortestreek. Een streek waar hij niet
alleen maar warme gevoelens voor koestert. Over
Limburg en Tegelen in het bijzonder heeft Huub Stapel
een dubbel gevoel. Hij vertoeft graag in Limburg. Hij
sluit niet uit dat hij er ooit weer zal gaan wonen.
Daarentegen kan hij zich mateloos ergeren aan
bepaalde Limburgse karaktertrekken. Stapel: “Het is

altijd: een van ons die moet zich maar niet te veel
menen. Je komt hier soms een café binnen en je hebt
nog niets gezegd, je hebt nog niet eens je jas uitge-
trokken, en dan komt er iemand naar je toe en zegt:
‘Zeg, je moet niet denken dat je hier iets meer bent.’
Dat overkomt je alleen maar in Limburg. En bijvoor-
beeld niet in Amsterdam.”

Voordat Stapel naar de toneelschool gaat, is hij zelf
overigens ook niet helemaal vrij van bepaalde
Limburgse kwaaltjes. Bevriend acteur Sjoerd Pleijsier
herinnert zich nog dat Huub Stapel op de toneelschool
aanvankelijk nogal schuchter is. “In het begin was
Huub nogal verlegen. Een beetje bleu zelfs. Toen het
allemaal lukte met het acteren, veranderde dat heel
snel. Hij had dat Limburgse, een beetje een minder-
waardigheidsgevoel. Daardoor had hij ook een menta-
liteit van: ik zal het jullie eens laten zien.” 
Pas na de toneelschool weet hij dit helemaal van zich
af te werpen. Stapel: “Wat ik de allerleukste ontdek-
king na school vond, was dat het ook niks uitmaakt
hoe je heet. Ik heb altijd testen moeten doen met
Johnny Kraaykamp jr. Toen mij dat de eerste keer
gebeurde, bij Harold en Maude, dacht ik: ‘ja, díe
nemen ze natuurlijk aan. Die heeft zo’n bekende
vader.’ Maar Guus Hermus en Mary Dresselhuys keken
gewoon naar de kwaliteit. Ik vond het een hele grote
ontdekking dat het geen reet uitmaakte hoe je heette.
In Limburg denken we heel snel dat iemand alleen
maar iets heeft bereikt omdat hij of zij een bepaalde
achternaam heeft of iemand kent. Sjoerd (Pleijsier) en
ik kregen allebei groot werk ondanks het feit dat we
niet waren gezegend met een achternaam als
Kraaykamp of Römer.” 

Ook ten aanzien van zijn geboorteplaats heeft hij een
dubbel gevoel. In Tegelen en omgeving wonen nog
veel dierbare vrienden en bekenden en de herinnerin-
gen aan jeugdliefdes zijn zoet. Lange tijd kwam hij
ieder jaar terug naar Tegelen om bij Lucker carnaval te
vieren. 
Ook is hij er stilletjes een beetje trots op dat hij uit een
dorp komt waar zoveel mensen op het gebied van de
kunst en kleinkunst hun oorsprong hebben. Stapel
lepelt de namen moeiteloos op: “André van den
Heuvel, Ben Verbong, Anton Rooskens, Gerard
Thoolen, Mira Ward, Huub Beurskens, Chantal Janzen
en ikzelf. In dit dorp is natuurlijk iets geks aan de hand.
Als je een dorp hebt waar zoveel talent vandaan komt
of hier heeft gewerkt, zoals Charles Eyk en de Cobra-
mensen dan is dat natuurlijk een wonderlijk dorp.”
Ronduit trots is hij op Chantal Janzen, de nieuwste ster
uit Tegelen. Stapel: “Toen Chantal een jaar of acht was,
klampte ze me al aan bij Lucker: ‘Meneer Stapel, ik wil
later ook actrice worden.’ Ik zei: ‘Leuk meisje, dat
moet je doen.’ Elk jaar met carnaval stond ze opnieuw

Huub Stapel in een scène in

Verder dan de maan.



voor mijn neus. En uitein-
delijk zei ze: ‘Ik ben aan-
genomen op de klein-
kunstacademie.’ En toen
kwam Saturday Night Fe-
ver. Haar doorbraak! Nu
is het een ster. Een half
jaar geleden heb ik haar
les gegeven. Het is een
echt talent. Ik ben er ook
een beetje trots op dat zij
zich zo ontwikkeld heeft,
en ze staat echt met
beide benen op de
grond.”  
Huub Stapel heeft geen
passend antwoord op de
vraag waarom zich juist
in Tegelen zoveel talent
ontplooit. De Passiespe-
len zullen er ongetwijfeld
een aandeel in hebben.
De oud-Tegelenaar heeft
zelf echter heel weinig op
met dit volksspel. Stapel:
“In de Passiespelen heb
ik nooit meegespeeld. Ik
hoorde niet tot de fami-
lie.” Regisseren ziet Huub
Stapel nog als een verre
mogelijkheid, maar op
de planken zelf zal hij
nooit te bewonderen zijn.
Stapel: “Spelen is zeker
niet aan de orde. Daar
heb ik toch niets te zoe-
ken. Je staat met ama-
teurs te werken. Dat is
verder niet erg, maar het
is gewoon een vak en die
mensen beheersen dat
vak niet. Het is net als

tegen Picasso zeggen: ‘ga
eens wat tekenen met
die zondagsschilders
daar op het dorp.’ Een
keer voor de lol mis-
schien.”
Er is nog een andere
reden waarom de acteur
weinig voelt voor een
optreden in de Passie-
spelen. Stapel: “Ik heb me
daar ook altijd bewust ver
van gehouden. Profeten in
eigen land dat is levensge-
vaarlijk. Daar moet je weg
blijven. Ik heb Ben (Ver-
bong, TM) ook erg afgera-
den om de Passiespelen
te gaan regisseren.”
Achteraf bekeken, kan
Huub Stapel alleen maar
concluderen dat zijn ver-
moeden bevestigd is.
“Ben kreeg een geweldi-
ge draai om de oren van
Huub Beurskens. Ben en
Huub zijn altijd bevriend
geweest. De broer van
Huub had de rol van
Jezus toebedeeld gekre-
gen. En Huub vond dat
Ben zijn broer verkeerd
had behandeld. En plot-
seling meende hij een
roman te moeten schrij-
ven over de Passiespe-
len. Het speelde in een
fictief dorp, maar het was
duidelijk dat het over
Tegelen ging. Ben wordt
daar niet al te sympathiek
afgeschilderd. En in dat

boek kom ik ook nog
voor. Ik was stomver-
baasd. Dat was ook zo’n
mes in de rug. Gelukkig
heeft niemand dat boek
gelezen. Het was me al
langer duidelijk dat ik
niet aan De Passiespelen
mee moest doen, maar
toen was het helemaal
duidelijk.” 

Familie  Zijn geboor-
testreek vormt vooral

een verbinding met zijn
familie. Denkend aan
Spoorstraat 63, zijn ge-
boortehuis, kan hij licht
melancholisch worden.
Daar groeide Hubertus
Wijnandus Jozef Marie
Stapel op als vijfde telg in
een gezin met zes kinde-
ren. Hier heeft hij altijd
warmte gekregen en
steun gevonden. Op het
moment dat hij niet goed
richting wist te geven aan
zijn leven, betaalden zijn
ouders voor hem een
dure opleiding. En Stapel
herinnert zich nog als de
dag van gisteren de nieu-
we auto van zijn vader.
“Pap kocht zijn eerste
nieuwe auto toen hij 59
was. Het was een Austin
Maxi. Daar had hij ettelij-
ke jaren voor gespaard.
Ik was toen ongeveer 18
en had nog niet zo lang
het rijbewijs. Na een paar
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weken mocht ik de auto mee nemen voor een ritje. Ik
ging richting Venlo. Bij een stoplicht had ik een stevige
botsing. Ik reed tegen de auto voor me en die stootte
weer de auto daarvoor aan. Er was voor 9000 gulden
schade. Een enorm bedrag. Met knikkende knieën
belde ik mijn vader op. Ik was geschrokken natuurlijk,
maar ik wist ook wat die auto voor mijn vader bete-
kende. Nadat ik hem had verteld wat er gebeurd was,
vroeg hij alleen maar: ‘Ben jij ongedeerd?’ ‘Ja’, zei ik.
‘Dat is het belangrijkste’, zei hij.”
Inmiddels staat Huub Stapel zelf aan het hoofd van een
hecht gezin met twee kinderen. Hij koestert zich dui-
delijk in de warmte van zijn gezin, het middelpunt van
zijn bestaan. Daarnaast beseft hij zich terdege dat hij
een mooie carrière heeft, met de luxe om dingen te
laten die hij niet graag doet. Daarentegen is hij echter
nooit uit het oog verloren dat alles een fragiel samen-
spel is. Stapel: “Het is altijd een wisselwerking tussen
thuis en werk. Maar dat kun je pas zeggen, geloof ik,
als je succes hebt. Je praat anders als je succes hebt
gehad. Dan is je leven toch veranderd. Ik ken ze ook:
acteurs die bij ons op school zaten die dat nooit heb-
ben gekend. Die hebben nooit erkenning gekregen
voor wat ze deden. Dat lijkt me verschrikkelijk. 2,5 Jaar
geleden, bij het 50-jarig bestaan van de Maastrichtse
toneelschool was er een reünie. Op een gegeven
moment loopt er iemand uit Sjoerds klas naar voren.
De hele zaal zat vol oud-leerlingen, de meeste mensen
die komen hebben succes gehad, natuurlijk. En die
jongen zei: ‘Nou, we hebben nu allerlei succesverha-
len gehoord, maar met mij is het dus anders gelopen.
Alles waarnaar ik ooit heb getracht, alles waarvan ik
heb gedroomd, dat is niet uitgekomen.’ Nooouu, er
viel een bom in de zaal. Ongelofelijk dapper dat je daar
durft te gaan staan en durft te zeggen: bij mij is het
allemaal fout gegaan. Nee, maar snap je, als je wat
doorsukkelt dan ziet je leven er toch anders uit.”
Huub Stapel verkeert in de gelukkige omstandigheid
dat hij wel succes heeft. Hij kan het zich permitteren
om te kiezen voor film en tv. En hij staat alleen op de
planken als het hem uitkomt. Dat is in Nederland een
grote luxe. Iets wat de acteur zich terdege realiseert.
Stapel: “In die zin ben ik een enorme bofkont. Er zijn
weinig acteurs, of geen denk ik, die kunnen doen wat
ik kan doen. Ik probeer daar ook heel zuinig op te zijn.” 
Deze luxe vloeit voort uit het feit dat hij zijn populariteit
financieel heeft kunnen uitbuiten via lucratieve film-
aanbiedingen en het opnemen van tv-commercials
voor Zwitserleven. “Reclame is eigenlijk not done,
natuurlijk. Maar dat is fantastisch. In mei zijn we naar
Australië geweest, om nieuwe filmpjes op te nemen.
Dan werk je twee weken en dan geven zij mij iedere
keer twee jaar lang een bedrag waar andere mensen
vijf jaar voor moeten werken. Doordat ik dat doe,
financier ik gewoon dingen die ik artistiek interessan-
ter vind. Dat is een perfecte combinatie. Maar het is

niet iets dat ik ieder jaar doe.”
In het begin van Huub Stapels carrière ontstaat bij veel
mensen het beeld van de stoere man. Vooral na de
films Flodder, waarvoor Stapel behoorlijk gespierd uit
de fitnessruimte stapt en Amsterdamned, waarin hij de
stoere bolster, blanke pit met stoppelbaard neerzet
blijft hij voor veel mensen de ruige jongen met leren
jasje. 
De werkelijkheid daarentegen is geheel anders. Niet
dat hij iedere avond met de sloffen aan op de bank zit,
maar het huiselijk geluk gaat bij de acteur boven alles.
Die warmte en steun die hij van zijn ouders heeft mee-
gekregen, probeert hij nu door te geven aan zijn eigen
kinderen. Want zijn carrière is belangrijk, maar zijn
gezin is nog veel belangrijker. “Eigenlijk zijn al mijn
jaren goed als het thuis goed gaat.” 
Hij stelt zijn leven en carrière voor een groot gedeelte
in dienst van dat gezin. Het feit dat hij voornamelijk
kiest voor rollen in film en tv en weinig op de planken
te zien is, heeft alles te maken met zijn gezin. “Ik geef
de voorkeur aan film en tv in plaats van toneel omdat
de logistiek zo vreselijk is. Dat is echt een ramp. Om
ergens te komen ben je tegenwoordig vaak zeven,
acht uur onderweg en dan speel je 2,5 uur. Als je
toneel doet, kom je ’s nachts laat thuis en ’s morgens
ben je niet vroeg wakker. Als je uit bed komt zijn de
kinderen al weg. Je ziet elkaar gewoon niet meer en zo
leef je volkomen langs elkaar heen. Als dat even niet
hoeft dan liever niet.
Toen ik bezig was met de reeks voorstellingen van
Eten Met Vrienden moest mijn zoon een keer huilen:
Pap, ik zie je nooit meer.’ Ja, dat is het me allemaal niet
waard. Thuis is me veel te belangrijk. Ik ben al dertig
jaar bij dezelfde vrouw en we hebben twee hele leuke
kinderen. We hebben heel bewust voor kinderen
gekozen dus wil ik ook bij de opvoeding betrokken
zijn. Het kan niet zo zijn dat mijn vrouw dat alleen
moet doen. Ik werd al weer gevraagd voor volgend
jaar voor toneel, maar dat ga ik maar een keer in de
drie, vier jaar doen. Dan gaat het, maar vaker niet. Bij
film en tv is de logistiek veel handiger. Je bent gewoon
een hele korte tijd van huis. Als je in de buurt van
Amsterdam woont, ben je iedere avond redelijk op tijd
thuis. Je werkt nooit langer dan een uur of tien. Dat is
veel overzichtelijker.” 
Toch verkiest hij het spelen van toneel boven film en tv.
“Dat is toch de moeder van de kunst.” Misschien gaat
zijn wens wel in vervulling. Stapel: “Er wordt nu
gesproken om een poule te creëren van mensen die
toneelstukken opvoeren in een vast theater in
Amsterdam. Zoiets als het Nieuwe De La Mar. Daar
kun je vijf, zes weken staan met een stuk. Dan ben je
’s avonds om een uur of elf weer thuis. Dan kun je
overdag gewoon dingen ondernemen met vrouw en
kinderen. Dat is perfect.”

�
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Thei Voragen nam op 22 mei 2003 na twin-

tig jaar afscheid als directeur van het

Museum Van Bommel Van Dam in Venlo. Hij

organiseerde in die twintig jaar meer dan

tweehonderd tentoonstellingen. Waarbij de

exposities die hij maakte in het voormalige

Cultureel Centrum en de projecten die hij deed

buiten deze dienstverbanden om niet eens

meegeteld zijn. Als afsluiting van zijn tijd bij

het Venlose museum was van 22 mei tot en

met 7 september 2003 de afscheidstentoon-

stelling ‘O.V.T.’ (onvoltooid verleden tijd) te

zien. Voragen zelf omschreef deze expositie als

een “persoonlijk verhaal over mensen, gebeur-

tenissen en tentoonstellingen die voor mezelf

en voor het museum in de afgelopen twintig

jaar bijzonder of van betekenis waren”.

Hierover, over de periode in Venlo, en over veel

andere zaken met betrekking tot kunst en cul-

tuur, praatte hij voor De Buun openhartig met

kunsthistorica Pascalle Mansvelders, die van

1990 tot en met 1998 als beleidsmedewerker

en conservator werkzaam was bij het museum.
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THEI VORAGEN

IS NOG NIET KLAAR

MET DE KUNST

DOOR PASCALLE MANSVELDERS
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T wee glazen op een tafel-
tje, een zonnebril, een

krant, en een plein als wazige
achtergrond. Aan de rand van
het plein de geelkleurige
gebouwen met prachtige
bogen en arcades. Links nog
net zichtbaar een van de vele
palmbomen die de stad rijk is. 
Ik kijk naar een vakantiekiek uit
een lang vergeten fotoalbum. 
Het is een opname uit 1984
hartje zomer in Ermoupolis,
hoofdstad van het eiland Syros.
Ik kijk ernaar en weet me
terug op het plein, domweg
gelukkig in Griekenland. Op de
foto niet te zien, maar wel
onmiddellijk in de herinnering
opdoemend de rijen slente-
rende in het zwart gestoken
families, die de boulevard langs
het plein iedere avond tot hun
plek maakten. Het zal anno
2004 niet anders zijn. 
Op het moment dat ik er was
nam ik me voor, weet ik nog,

om er ooit, ooit - wanneer
maakte niet uit - eens terug te
komen. Maar zoveel jaar later
lijkt dat besluit onzin. Toen
dacht ik dat ik er al mijn nostal-
gische gevoelens zou kunnen
bewaren. Nu weet ik dat het
een illusie was: ik hoef er hele-
maal niet terug. 
Het is mijn plek niet geweest
en zal dat ook nooit worden.
Je heiligste plek is de plek
waarmee je zo vertrouwd
bent geraakt dat het niet eens
in je opkomt erover na te den-
ken. Pas achteraf en meestal
terloops kun je tot het besef
komen: dat is mijn plek
geweest.
Er is vast wel een lezer die zich
herinnert hoe hij als jongetje
urenlang met een voetbal in de
weer kon zijn. In zijn uppie.
Alleen tegen die blinde muur.
Soms zacht, dan weer harder
tegen de bal trappend. Tien-
tallen gedachten gingen door

het hoofd. Over school,
vriendjes,  vader en moeder,
broertjes of zusjes. Over het
leven. Over zìjn leven. 
Zo had ik het muurtje voor het
huis aan de Rijksweg 51 in
Velden. Niet om ertegen te
voetballen, maar om op te zit-
ten of te hangen. Onlangs
kwam ik er weer eens langs en
zag mijzelf terug in een flits,
een eeuwigheid geleden, met
een vriendje kijkend naar pas-
serende auto’s. We wezen
elkaar op favoriete modellen
of bekeken nummerplaten in
alfabetische volgorde. Onder-
tussen kwamen tientallen
gedachten in ons op. Het huis
is hetzelfde gebleven, maar het
muurtje is veranderd: de ijze-
ren stangen zijn vervangen
door plankjes met scherpe
punten. Daar zal een kind niet
gauw meer op gaan zitten. 
Zo hebben jongeren hun hang-
plek - zwervers en verslaafden
zelfs meerdere - en ouderen
hun leugenbankje. 
Het zijn rustpunten. Het leven
wordt er gewikt en gewogen,
om daarna het ritme van de
dagelijkse sleur weer op te
kunnen pakken. Voor ouderen
zal de gang naar het bankje
steeds meer gaan samenvallen
met het dagelijks ritme. En op
een dag komt er een nieuwe
zitplaats vrij. Zwervers en ver-
slaafden kénnen geen ander
ritme dan het slenteren van
bankje naar bankje.
Er worden dromen gekoes-
terd.
Een Ford Zephyr wilde ik later
rijden.
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Thei, je bent geboren in Heerlen?
Ja, voor mijn ontwikkeling met betrekking tot de
beeldende kunst is dat heel belangrijk geweest. Er
gebeurde veel in Limburg op bepaalde plaatsen,
juist in de jaren dat ik er opgroeide. Heerlen was een
stad waarin de architectuur een grote rol speelde.
Met echte ankerpunten op dat gebied. Met werken
van de architect Frits Peutz, zoals het glaspaleis van
Schunck, dat mij altijd enorm fascineerde en waar ik
als kind met mijn moeder naar de Sinterklaasviering
ging. Het Royal Theater waar je naar de film ging en
het fantastische Raadhuis, waar ik mijn eerste con-
frontaties met de beeldende kunst beleefde. Als er
een broeiend en bloeiend cultureel klimaat is in een
stad in een bepaalde tijd, is dat meestal het gevolg
van een belangwekkende en vruchtbare samenwer-
king. In het geval van Heerlen lag dat bij burge-
meester Van Grinsven en diens kabinetchef De-
fesche, een neef van de schilder Pieter Defesche. Zij
zetten de mijnstreek op de kaart in cultureel op-
zicht. Toen ik twaalf jaar was ben ik verhuisd van
Heerlen naar Brunssum, en daar gebeurde hetzelfde.
Daar werden in die tijd in het Stadspark de zoge-
naamde ‘kunstweken’ georganiseerd, waarbij in het
park in glazen kasten schilderijen te zien waren,
zoals bijvoorbeeld vroeg werk van Lei Molin.
Rietveld ontwierp er een paviljoentje, geheel ver-
vaardigd van afvalmaterialen uit de mijnbouw. Die
plaatsen waren toen echte voedingsbodems. 

Hoe ben je  in  d i t  vak terecht  gekomen?
In Heerlen heerste op het Bernadinuscollege, waar-
op ik zat, een heel muzische sfeer. Zo waren er heel
goede tekenleraren en gaf het een uitstekend eigen
blad uit. Harrie Geelen en Pé Hawinkels zaten één of
twee jaar boven mij, en tegen de tijd dat ik eindexa-
men deed groeide bij mij het idee om binnenhuisar-
chitect te worden. Het was een vaag idee, ik was
gevoelig voor een mooie organisatie van spullen om
mij heen, maar ik wist niet goed hoe ik dat aan
moest pakken in een studie. Het vak was toen ook
nog niet zo tot bloei gekomen als nu, en bij mijn
informeren naar de studie – die was in Aken – leer-
de ik dat er veel wiskunde bij kwam kijken en daar-
in was ik een absolute nul. Uiteindelijk besloot ik
naar de kweekschool te gaan, zoals dat toen nog
heette. Ook daar heerste weer eenzelfde klimaat als
op de H.B.S., met een tekenleraar die mij een abon-
nement deed nemen op ‘Openbaar Kunstbezit’, en
die mij het bezoeken van tentoonstellingen liet ont-
dekken. Zo waren er in het Raadhuis collectieover-
zichten te zien van grote Nederlandse musea.
Langzaam ervoer ik steeds meer bij mezelf dat ik
hier iets mee had, ik ontdekte de kunstenaars om
me heen en kocht mijn eerste prenten. Na de kweek-
school heb ik een tijd voor de klas gestaan en tege-

lijkertijd Nederlands gestudeerd aan de Leergangen.
Dat was behoorlijk pittig. Ook op de kweekschool
merkte ik hoe belangrijk het is om tegen goede
inspirators aan te lopen. Op deze school was het
Harry Prick, de grote Van Deyssel-en Pierre Kemp-
kenner, die mij op het spoor zette van de literatuur
en het vele lezen. Samen met twee vrienden heb ik
toen op die school een culturele kring opgericht. Wij
zouden de wereld wel eens even cultureel infiltreren
met onze Culturele Kring ’67. Jaarlijks organiseerden
we tien avonden op wisselende locaties. Dat waren
activiteiten als ‘prent van de maand’ en de Lim-
burgse première van Don Quischocking, dichters-
avonden met Rein Bloem, maar ook tentoonstellin-
gen. Vanaf dat moment ging het voor mij lopen met
het organiseren van dit soort dingen. Daarnaast
zagen we samen veel tentoonstellingen, zoals die
van de grote Amerikanen die in Nederland kwamen
exposeren. We gingen met een gehuurd autootje
naar de Documenta en ga zo maar door. Omdat ik
alles volgde op dit gebied, signaleerde ik ook dat in
Venlo in deze jaren nogal wat gebeurde. Dat kwam
door die gekke Lei Alberigs, die hier in samenwer-
king met burgemeester De Gou veel klaarspeelde.
Zo maakte hij een retrospectieve van Henri Jonas en
de enige grote Karel Appeltentoonstelling die in
Limburg ooit te zien is geweest. Het was een goeie
tijd voor cultuur in Venlo. Eind ’69 zag ik een adver-
tentie, waarin gezocht werd naar een assistent voor
Alberigs. Ik schreef en hij nam me aan omdat ik de
kunstenaar Aad de Haas kende. En zo ben ik hier
begonnen.

Was toen de  bes l i ss ing a l  geval len voor  de  bouw van het  Museum Van
Bommel  Van Dam?
Dat was precies in diezelfde tijd. Begin 1970 ben ik
aangenomen bij de Culturele Dienst. Alberigs was
daarvan directeur en daar vielen in die tijd in Venlo
het Cultureel Centrum onder, het Concertgebouw
‘De Prins’, het Goltziusmuseum en het nieuwe
museum. Dat werkte heel goed zo. Er waren genoeg
medewerkers voor het centrum, zo’n twaalf tot der-
tien man, er was een eenheid van beleid en mensen
wisten in de stad waar ze moesten zijn als ze iets
wilden op dit gebied. In het gebouw van het
Cultureel Centrum zaten ook nog de bibliotheek en
de Vrije Academie, waardoor er een echte centrum-
functie kon ontstaan. Bovendien werd in het
Cultureel Centrum breed geprogrammeerd. Het was
een prachtig gebouw, met veel mogelijkheden, veel
dingen konden naast elkaar plaatsvinden, professio-
nals en amateurs, jong en oud en ga zo maar door.
Tot 1985 is dat zo gegaan.
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Was het  achteraf  bez ien een fout  om het  Cul turee l  Centrum te  s lu i-
ten?
Ja. Als ik eerlijk moet zijn, ja. Maar toen het mu-
seum werd gebouwd, is al geopperd om het muse-
um in de oorspronkelijke planning van de architec-
ten Van Hest en Kimmel op te zetten om dit verlies
te compenseren. In eerste instantie was hun idee
namelijk om een dubbel gebouw met een restaurant
erin op te zetten. Dubbel, om enerzijds wisselende
tentoonstellingen te kunnen laten zien en anderzijds
om de eigen collectie te kunnen tonen. Die verbin-
tenis met de collectie kwam natuurlijk door de
schenking van het echtpaar Van Bommel-Van Dam.
Hun eis bij de overdracht ervan was dat om de zes
weken een wisselende expositie moest plaatsvinden
met werken uit de collectie. Om de vijf jaar moesten
alle werken minimaal eens te zien zijn geweest.
Maar dat werkte niet. Wij waren die diversiteit van
het Cultureel Centrum gewend. Gelukkig bleef dat
in die eerste jaren voor mij ook nog mijn vaste plek.
Ik kreeg daar toen de dagelijkse leiding. Er was wel
sprake van gezamenlijk plannen en inrichten, maar
ik kon er in principe doen wat ik wilde. We hadden
in die tijd een flinke drukke programmering, ergens
in een van de twee gebouwen was wel elke veertien
dagen een opening. Mijn grote wens was het toen
om de benedenverdieping van het gebouw in de
Begijnengang erbij te krijgen. Zodat mensen, al
shoppend, de schilderijen konden aanraken. Maar
het liep heel anders. In de periode 1983-84, tot die
tijd is dat zo doorgegaan, gebeurde er een aantal
dingen tegelijk. Alberigs ging stoppen en Venlo was
eindelijk concreet toe aan een nieuwe schouwburg,
waarover al zoveel was gepraat. Dat betekende dus
dat de beeldende kunst die toch al een flink gat in
de culturele begroting sloeg, moest gaan inleveren.
Het Cultureel Centrum huurde z’n ruimte van de
bibliotheek, die gaf te kennen het huurcontract niet
te willen verlengen omdat ze de ruimte in verband
met groei zelf nodig had. Het Cultureel Centrum
werd opgeheven. Besloten werd de regionale kunst
en de amateurkunst naar het nieuwe concertge-

DE  K EU Z E  VAN  TH E I

Keuzes voor Thei Voragen.
Er werden twee begrippen
genoemd, daarvan moest hij
er eentje (direct) kiezen. 
Antwoorden vooraf gegaan
door een komma werden
zonder nadenken heel snel
gegeven, antwoorden vooraf
gegaan door drie puntjes
lieten wat langer op zich
wachten.

Heerlen of Venlo, Venlo.

Abstractie of
Realisme…realisme, ik
blijf toch een kind van deze
tijd.

Museumdirecteur of binnen-
huisarchitect, (niet hele-
maal zonder twijfel)…
museumdirecteur.

Hedy d’Ancona of Rick van
der Ploeg, vond ze allebei
niet geweldig, Hedy
d’Ancona.

Gemeente of bestuur,
bestuur.

Modernisme of
Postmodernisme,
Modernisme, absoluut.

Tentoonstelling inrichten of
atelier bezoeken, tentoon-
stelling inrichten, hoewel ik
bij atelierbezoeken ook
vaak een geluksgevoel
kende.

Armando of Lataster,
Lataster.

Conserveren of exposeren,
exposeren (heel snel).

Amsterdamse Limburgers of
Limburgse Amsterdammers,
Amsterdamse Limburgers.

Kunstenaar of publiek, alle-
bei…als ik echt moet kie-
zen: kunstenaar.

Juliana of Beatrix (bezoch-
ten allebei het Cultureel
Centrum en MVBVD in de
periode van Thei Voragen),
Juliana.

Geprivatiseerd of overheid,
geprivatiseerd.

Lyrisch of esotherisch,
(vaste kreten van Voragen),
lyrisch.

Stroeken of Waterborg,
Stroeken voor z’n ambitie,
Waterborg als bestuurder.
Je moet kiezen Thei,
Stroeken.
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bouw te verplaatsen, het
Museum Van Bommel
Van Dam behield de
moderne kunst.

Toen werd het  museum ook ui t-
gebre id?
Dat is op een heel inven-
tieve en goedkope
manier gebeurd. De PTT
zocht een zogenaamd
nucleair communicatie-
onderkomen, dat bete-
kende veel beton in de

grond en twee luchtschachten die er bovenuit zou-
den steken. De gemeente bood de grond aan, dat
was in het Julianapark, maar die twee pijpen uit de
grond dat zag niet uit. En zo werd het museum bij
de discussie betrokken. Dat begon met het praten
over een pergola, toen een beeldentuin van hun
kant. En wij wilden heel graag de oorspronkelijke
plannen van Van Hest en Kimmel uitgewerkt zien.
Helaas ging die vogel niet op omdat als de PTT de
uitbreiding van het museum bekostigde, deze
onder hun eigen bouwheer zou vallen en zodoende
werd er gekozen voor een andere vorm van aan-
bouw. De helft van het museum is eigenlijk niet
meer dan camouflage voor een paar luchtschacht-
pijpen.

Nu zegt men altijd dat het museum zoveel gemeenschapsgeld opslokt, maar
wat heeft de bouw van het museum echt gekost dan?
Het eerste deel van de bouw van Van Hest en
Kimmel kostte in totaal 450.000 gulden. Dat is heel
weinig voor een dergelijk gebouw. 

Dan zal het zo’n beetje het goedkoopste museum van Nederland zijn
geweest?
En dan moet je weten dat er van dat bedrag
250.000 gulden is opgebracht door Océ en Pope.
Bovendien was de bouw van de bungalow van de
Van Bommels ook nog in dat totaalbedrag opgeno-
men. Dat was een voorwaarde bij de overdracht van
hun collectie aan de gemeente Venlo. De latere uit-
breiding, dat zal een paar honderdduizend gulden
zijn geweest, die zijn opgebracht door de PTT.  Daar
kwamen nog wat werkeloosheidsgelden van de
provincie bij en wat exploitatiebesparingen door het
opheffen van het Cultureel Centrum nog oplever-
den. De restauratie van het benzinestationnetje van
het Limburgs Museum heeft een veelvoud gekost
van het totaal van het ernaast gelegen Museum Van
Bommel Van Dam! Eind 1983 is Alberigs vertrokken.
Ik ben medio 1984 directeur geworden. Het ver-
bouwde museum is geopend in oktober 1985 door
toenmalig minister Brinkman.
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Aerts of Van der Velden,
Aerts voor z’n warmte en
Van der Velde ken ik te
kort. 
Kiezen Thei, Aerts.

Vrienden van het Museum
of kinderen in de rondlei-
ding…gemeen hoor, dan
kies ik toch voor de kinde-
ren.

Engels of Duits, Duits.

Maarten van Bommel of
Reina van Bommel-van
Dam, Reina.

Mooi of lelijk, allebei…
hier kan ik toch echt niet
uit kiezen, Pascalle! 
oké, dan mag je één keer
niet kiezen (ik zou het zelf
ook niet weten).

Extra museumzaal voor de
vaste collectie of restau-
rantje erbij… museum-
zaal.

Jan Hoet of Rudie Fuchs,
Rudie Fuchs.

Stadsomroep of Dagblad
de Limburger,
Stadsomroep.

Schrijven of tuinieren,
schrijven, zeker…
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Als  ik  het  goed begr i jp  moeten
a l  d i e  r eg i ona l e  kuns t enaar s
d i e  z i ch  j a r en lang  hebben
beklaagd over  het  fe i t  dat  j i j
n iet  genoeg deed met  hun werk,
he lemaal  n iet  b i j  het  museum
z i jn  maar  b i j  d e  Maaspoor t ,
want  d i e  expos i t i e funct i e  d i e
z i j  zouden moeten overnemen i s
toch niet  bepaald van de  grond
gekomen? 
Nee, de ruimte leende
zich er niet voor, het
zijn toch ook weer heel
andere activiteiten om
te organiseren. De ope-
ningstijden zijn er voor
publiek te onduidelijk.
Het was gewoonweg
niet te combineren. Bo-
vendien doet de Maas-
poort het nu heel goed,
maar dat was in het
begin ook nog wel even
anders. Maar voor veel
culturele activiteiten
ontstonden vanaf dat
moment de problemen.
De aandacht voor
regionale kunst, voor
amateurkunst en voor
jonge  kunst viel weg.
Voor de Vrije Academie
gold hetzelfde vanaf
die tijd. Voor bepaalde
kunstvormen is dat in
Venlo merkbaar tot op
de dag van vandaag.
Het museum kon voor
en na eens een van die
zaken onder de aan-
dacht brengen, maar
het personeelsbestand
werd teruggebracht van
twaalf naar vijf en nie-
mand bemoeide zich
verder met ons. Ik was
een solist, ik kon er
doen wat ik wilde. Voor
mijn gevoel waren het
daarom toch heel goeie
jaren. In 1990 ben jij er
bij gekomen en zijn we
langzaam ook gaan au-
tomatiseren en de col-
lectie opnieuw gaan

inventariseren. De ge-
meente deed wat ze in
mijn ogen moest doen,
voorwaarden schep-
pend zijn en het mu-
seum het beleid laten
maken. Programmatisch
hebben ze zich nooit
met ons bemoeid, bin-
nen de begroting
mochten we doen wat
we wilden. Dat verschil-
de ook niet per wet-
houder. Zo hoort het
ook, het primaat moet
liggen bij de artistiek
verantwoordelijke.

Je  hebt  vaker  gezegd dat  je  een
breed  be le id  wi lde  voeren  in
het  museum, zodat  het  publ iek
z’n  e igen weg kon zoeken?
Deels is dat zo ge-
groeid vanuit het Cul-
tureel Centrum. Bo-
vendien wilde ik altijd
de stad erbij houden.
Als er dingen te doen
zijn, daarbij aansluiten.
Maar die diversiteit zat
ook al in de collectie
die zeer breed gescha-
keerd is. Bovendien ligt
Venlo in een gebied

waarin niet veel gebeurd op het gebied van beel-
dende kunst, geen goeie galerieën en ga zo maar
door. In het zuiden van de provincie gebeurde
zoveel en hier zo weinig de afgelopen jaren. Dan
kun je je onmogelijk specialiseren. Ik wist uit erva-
ring hoe belangrijk het is voor jonge mensen om de
confrontatie met kunst aan te kunnen gaan, dus de
educatie heb ik altijd heel hoog in het vaandel
gehad voor het museum. En dat wordt alleen maar
belangrijker. Wat schiet ik er voor hun mee op om
me te toe te leggen op slechts één vorm van kunst.
En ons museum was in Nederland een van de eerste
die die bewuste keuze voor de educatie maakte.

Maar de  overheid  dwingt  musea de  laatste  jaren steeds  meer  tot  het
maken van inhoudel i jke  keuzes  voor  wat  betref t  het  be le id .  Z i j  z iet
museaal  Neder land a ls  één taart  waarvoor  e lk  museum als  een part
dient  te  fungeren?
Voor ons museum werkte dat niet, maar natuurlijk
moet je accenten zetten. En je persoonlijke voor-
keuren drijven altijd naar boven. En ook voor
Limburg is er nogal wat gebeurd in museumland.
Het nieuwe Bonnefantenmuseum, de Stadsgalerij in
Heerlen en Het Domein in Sittard hebben een sterke
eigen identiteit gekregen. Het eerste internationaal,
de tweede in nationale hedendaagse schilderkunst
en het derde op het gebied van avant-garde film en
fotografie. Dat groeit erin zonder dat je daar onder-
ling afspraken over maakt. Op dat moment heb ik
zwaar ingezet op de moderne Limburgse compo-
nent. De anderen lieten dat liggen, of ze lieten het
liggen omdat ik het al deed, je weet nooit precies
hoe het gaat. Ik geloof niet dat het werkt zoals de
overheid het wil, dat je daar echt concrete afspra-

Een deel van de afscheidstentoonsteliling ‘O,V.T.’, foto Jacques Peeters.

‘O,V.T.’= een persoonlijk verhaal van Thei Voragen, foto Jacques Peeters.



ken over kunt maken, je bent zo afhankelijk van
externe factoren.

Lukt  het  je  na a l  d ie  jaren nog om di t  a l lemaal  n iet  mee te  laten
spelen en gewoon met  p lez ier  naar  kunst  te  k i jken?
Ja absoluut, ik blijf ook op zoek naar kunstwerken
die me naar de keel grijpen. Het is wel zo dat hoe
meer je gezien hebt, hoe minder vaak dat gebeurt…

Betekent  d i t  dat  ook voor  jou kunst  een poging i s  om de were ld
beter  te  kunnen begr i jpen,  want  ik  dacht  a l t i jd  dat  met  betrekking
tot  kunst  voor  jou een meer  ‘ lyr i sch’  gevoel  voorop stond?
Maar zeker, het is een mogelijkheid om anders in het
leven te kunnen staan, anders tegen de 
werkelijkheid aan te kijken, tegen mensen aan te kij-
ken. Het moet los van alle ervaringen van het
moment kunnen shockeren of vleugels kunnen
geven. Zelfs geluksmomenten kan het opleveren,
hoe pathetisch het ook klinkt. Daar ben ik me altijd
van bewust, ook in mijn vak. Dat ik voor andere
mensen dat soort momenten heb kunnen arrange-
ren is geweldig. Als het me een paar keer is gelukt is
het het allemaal waard geweest. Waarbij ik best
besef dat het overgrote deel van de mensen hier
geen boodschap aan heeft en hoe langer ik in dit
vak vertoef, hoe vaker ik mij afvraag of je die wel aan
de haren naar het museum moet slepen. 

Hoe v ind je  dat  de  kunst  er  voor  s taat  op het  moment?
Weer heel wat beter, er wordt weer engagement
getoond, naar Utopia gezocht. Kunst mag geen
behang worden, engagement moet. Dat hoeft niet
perse politiek te zijn. Maar het moet wel gaan om
recht en onrecht en om mensen en verhoudingen.

En gaat  dat  ook in  Venlo  lukken,  denk je?
In principe moet dat overal lukken, als kunstenaar
moet je het uiteindelijk vanuit jezelf maken. Maar
een stimulerend klimaat moet er natuurlijk wel zijn.
Met goeie ideeën moet je ergens heen kunnen. Voor
Venlo is het in die zin nu heel belangrijk dat een en
ander duidelijk wordt. Er worden best belangrijke
initiatieven genomen, persoonlijke initiatieven, maar
die moeten wel een ontvankelijk klimaat ontmoeten
om goed tot uiting te kunnen komen. Dat dient heel
wat zichtbaarder gemaakt te worden dan dat het nu
is. En de overheid moet beseffen dat de waardevol-
le dingen die je nu hebt overeind gehouden moeten
worden.

Nu bedoel  je  het  Museum Van Bommel  Van Dam?
Ja, je hoeft niet te wachten met het aanstellen van
een nieuwe directeur tot je als gemeente allerlei
nieuwe en algemene beslissingen hebt genomen,
het maakt voor de keuze van de persoon toch niet
uit.

Weer een nieuw onder zoek van een nieuw bureau naar  de  pos i t ie  van
de cul tuur  in  Venlo?
Ja, en een van de uitkomsten was een coördinator
voor culturele functies en activiteiten. Daar heb ik
altijd al voor gepleit. Mensen met ideeën moeten
wel weten waar ze zijn moeten. Nu is het zo’n
onderonsje aan het worden in Venlo. Het zijn altijd
dezelfden die ergens bij zijn en zelf centraal willen
staan. Je kent ze wel, zonder namen te noemen, die
in het culturele gat proberen te duiken, keer op keer.
Dat moet opengegooid worden, dat ingekapselde
van de cultuur in Venlo is heel gevaarlijk. Ik heb daar
altijd afstand van willen nemen. Het houdt dingen
tegen. Het suggereert dat er verder niks zou zijn, en
van dat idee moet je je bewust verre houden.

Er wordt  gepraat  over  pr ivat i seren van het  Museum Van Bommel  Van
Dam?
Ja, dat vind ik niet verkeerd om de slagvaardigheid
van het museum te vergroten. De gelieerdheid aan
de gemeente heeft voordelen maar ook nadelen. Je
kunt er beter een bestuur met echte zwaargewichten
neer zetten die dan ook wat voor je kunnen doen.

En  e r  word t  g e specu l e e rd  ove r  s amengaan  met  he t  L imburgs
Museum, of  beter  gezegd over  opgaan in  dat  museum?
Kijk zij zijn provinciaal en wij gemeentelijk. Zij groot
en wij klein. Ze hebben veel extra faciliteiten, maar
het grootste verschil is in ons voordeel en dat is de
verdeling van de perioden. Het Museum Van
Bommel Van Dam toont in de beeldende kunst de
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het
Limburgs Museum gaat maar tot die periode. De
meest interessante exposities zijn in mijn ogen toch
te maken van moderne en hedendaagse uitingen
van kunst. Daar zal het Limburgs Museum best
graag het oog op laten vallen. Want ik denk dat zij
het nog heel moeilijk gaan krijgen. De loop van het
publiek krijgen is leuk, maar die ook vasthouden is
niet zo gemakkelijk. En samenwerkingen zijn
natuurlijk mogelijk, maar ik vrees dat als je ze in
elkaar duwt, dat de moderne kunst dan afhankelijk
wordt van het Limburgs Museum. Dat is een heel
andere instelling, historisch gericht, met een heel
andere kijk op dingen. Het gaat er dus om de iden-
titeit van het Museum Van Bommel Van Dam voor
Venlo te behouden. In Venlo behoort een goede plek
te zijn voor moderne en hedendaagse kunst. 

Hoe z iet  jouw persoonl i jke  toekomst  erui t?  A ls  ik  de  t i te l  van je
afscheidstentoonste l l ing mag ge loven z i jn  we nog niet  van je  af?
Belangrijk voor mij was een goede afsluiting. Dat
wilde ik doen in een tentoonstelling. Het moest
geen collectietentoonstelling worden, met nieuwe
aankopen die de structuur laat zien die ik heb willen
aanbrengen in het heterogene geheel. Dat had ik
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net een jaar geleden gedaan en dat vond ik goed
geweest. Ik wilde graag een tentoonstelling als
goede afsluiting met mensen waarmee ik een band
heb opgebouwd, medewerkers, kunstenaars, en der-
gelijke. Als museumdirecteur ben je een passant, in
mijn geval eentje die wel redelijk lang is gebleven,
maar het staat voor een klus die nooit af is. Vandaar
dat ik mijn afscheidstentoonstelling O.V.T. Onvol-
tooid Verleden Tijd heb genoemd. Wat erna voor mij
blijft is mijn belangstelling en mijn liefde voor kunst.
En daar wil ik ook na dit directeurschap mee verder.
Voor het vak van de kunst blijf ik dus open staan. Ik
wil meer gaan lezen. Ook over kunst. Meer tentoon-
stellingen gaan bekijken. Er is niks zo heerlijk als
gewoon in een museumzaal te staan en gewoon te

kijken. Het liefst in een zaal die niet al te vol is. Ik gun
het iedereen hoor, maar het liefst zie ik kunst toch
een beetje alleen. Dat zal nooit vervelen. Over actief
bezig zijn met kunst, wil ik heel bewust nadenken dit
jaar, hoe dat vorm moet gaan krijgen. Ik krijg voor
en na dingen aangeboden, maar ik wil een keuze
maken uit de leuke aspecten van het vak en de bal-
last van de museumtaken lekker los laten. Want die
kant van het vak kost heel veel tijd en energie en niet
altijd op een even prettige manier. Maar ik blijf in
Venlo. Ik vind dat ik hier nog wat heb te doen. Als je
je afvraagt waar we naar toe gaan met de kunst en
met de wereld, moet je je ook afvragen wat je daar-
aan kunt bijdragen en dat staat los van reële dingen
zoals het directeurschap van een museum.

�

Thei Voragen en Reina van Bommel, foto Erwin Olaf.
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Van jongs af aan heb ik
hard moeten werken in
het bedrijf van mijn
ouders. Na school waren
mijn vriendjes vrij, maar
ik moest altijd eerst een
paar uur werken. Het
was een druk bestaan.
Het werk moest nu een-
maal gebeuren, dat zag ik
als kind ook wel. Er was
ook absoluut geen tijd
voor het nemen van
vakantie. Hooguit gingen
we soms een dagje rijden
met een jeep, omdat mijn
vader dat zo leuk vond.

Ongeveer veertig jaar
geleden ben ik in Venlo
begonnen als tuinbouw
praktijkleraar aan de toen-
malige Middelbare Tuin-
bouwschool aan de Rijn-
beekstraat. Ik was de eer-
ste groenteteelt praktijkle-
raar verbonden aan deze
school.
De bedrijven waar onze
leerlingen werkten lagen
in het buitengebied van
Venlo, terwijl de meeste
gardeniers in de stad zelf
woonden. De tuinbouw-
bedrijven buiten de stad
lagen in ’t Ven of aan de
Arenborgweg, de Herun-
gerweg, Stalbergweg,
Natteweg, Egypte, enzo-
voorts.

Even nog wat verder
terug in de tijd. Rond 1900

gingen de gardeniers met
paard en wagen met hun
producten naar de mark-
ten in Düsseldorf, Essen
en Keulen. Ook toen al
waren de Duitsers dus
onze beste klanten.
De gardeniers waren een
apart volkje. Ze woonden
in de stad en voelden zich
ver verheven boven de
tuinders uit de dorpen.
Dat waren de ‘boerentuin-
ders’, die niets van het vak
wisten en alleen maar aan
het knoeien waren, zeiden
ze.

In de jaren twintig van de
vorige eeuw is de eerste
coöperatieve veiling ont-
staan. De tuinders hoef-

den niet meer zelf met
hun producten naar de
markt in Duitsland, maar
brachten al hun producten
naar de veiling. Ze hoef-
den daardoor niet meer de
hele dag te lopen naar
allerlei markten en kregen
daardoor meer tijd om te
werken op hun tuinderij.
Nog wat later kwam er
ook een ‘boerenveiling’,
aan de Rodestraat. In de
ogen van de Venlose gar-
deniers was dat niets en
kon dat ook niets worden.

ONDER GLAS

Om de teelt te verlengen
ging men al spoedig glas
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DOOR JAN VERHEUL

FOTO’S JAN VAN SOEST

DE VENLOKAS

Linkerpagina: kasdeuren.

Rechts: foto van het monument

‘tuinder met kas.’

Venlo bestaat dankzij de tuinders. De tuinders, of
gardeniers zoals ze zelf zeiden, hebben Venlo gemaakt
tot wat het nu is. Veel Duitsers komen hier nog altijd
wekelijks hun groenten halen. We zien en horen dat in
het centrum van de stad waar veel Duits gesproken
wordt.

De gardeniers werkten hard, van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat. Meestal moest ook het hele gezin mee-
werken.

Zelf ben ik geboren in de buurt van Amersfoort waar
mijn vader in de jaren twintig van de vorige eeuw in
samenwerking met de kerk een groenteteelt bedrijf
begon, de Sint Jozefkwekerij, naast de Sint Jozefkerk en
het Sint Jozef Pension.
Volgens mijn moeder ben ik geboren tussen de toma-
ten. Ik was het oudste kind thuis. Mijn ouders hadden
niet veel geld. Mijn eerste wiegje was een veilingkistje.
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gebruiken. Eerst een platte
bak afgedekt met glas om
daar de groenten in te
planten, die daardoor
vroeger geoogst konden
worden. Dat lukte heel
goed en men kon zo meer
oogsten en ook nog met
een betere kwaliteit. De
losse ramen van die platte
bak werden eenruiters
genoemd. Hiermee kon-
den veel producten vroe-
ger geoogst worden en de
kwaliteit van de produc-
ten was beter. Ook per m2
konden ze meer oogsten.
De eenruiter bezorgde de
tuinder echter ook meer
werk dat vooral ook moei-
lijker en zwaarder was
dan voorheen. De hele dag
door moest hij voortaan
het glas omhoog tillen om
te kunnen planten en oog-
sten en om het onkruid te

kunnen bestrijden. Boven-
dien kon de temperatuur
onder dat glas soms heel
hoog oplopen, zo hoog
zelfs dat de producten
geregeld verbrandden.
Veel tuinders hebben het
in die tijd in hun rug
gekregen van het werken
met die eenruiters.

Vóór 1900 waren er reeds
muurkassen gebouwd te-
gen een zuidmuur van een
herenhuis of landgoed.
Tegen de zuidmuur omdat
daar de zon op scheen en
het er dus langer warm
bleef. Ze werden meestal
gebruikt voor de over-
wintering van de planten
en om de planten tegen
de vorst te beschermen, in
deze zogenaamde oran-
geries. Met name de werk-
ruimte in die kassen was
stukken beter.

In Urumuchi in West-
China onderaan de Oeral
hebben ze nog altijd dui-
zenden van deze muur-
kassen in gebruik. Ik kom
daar geregeld in het

kader van ontwikkelings-
samenwerking als tuin-
bouwkundig adviseur
namens een stichting die
gefinancierd wordt door
twee Nederlandse werk-
geversorganisaties. Die
muurkassen staan in
China tegen apart ge-
bouwde muren van onge-
veer 1 meter dikte met aan
de zuidzijde glas of plas-
tic. Het is in die regio
overdag vrij zonnig. De
muur neemt de warmte
overdag op en geeft die in
de nacht weer af. Op deze
manier kunnen zij in de
maanden maart, april, mei
en in september en okto-
ber groenten en bloemen
planten. Gedurende de
nacht geeft de muur de
warmte van overdag dan
weer af.

DE VENLOKAS

Terug naar de eenruiters.
Door op den duur de plat-
te bak van de eenruiters
omhoog te brengen, ont-
stond onder het glas meer
ruimte waarin de garde-
nier gemakkelijker zijn
werk kon doen. Boven-
dien bleef de temperatuur
er daardoor gelijkmatiger.
Zo is het zogeheten West-
lands Warenhuis ontstaan.
Een warenhuis dat de

wind tegenhield. Daar-
door had er geen tempera-
tuurmenging plaats en
bleef de temperatuur in
de kas meer gelijk.

Rond 1929 is in Venlo de
eerste kas gebouwd, aan
de Nieuw Goltenweg
door Jan Driessen. Het
was een kas met vast glas
en met kleine raampjes.
De bouwkosten waren
wel erg hoog.
Gedwongen door de lage
financiële opbrengsten
werd er dus al snel
gezocht naar een goed-

kopere bouw dan die van
de bestaande kassen en
het Westlands Warenhuis:
de Venlokas.
Het losse Westlandse dek,
bestaande uit eenruiters,
werd vervangen door een
vast dek. Door een tweede
glassponning te maken in
de raamstijl van de een-
ruiter verviel 50% van de
lijstbreedte. Ook de
boven- en de onderdorpel
liet men achterwege. Dit
alles leverde een aanzien-
lijke vermindering op van
schaduwbrengende delen
en dus stroomde er meer
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De dubbele eenruiter.

De eenruiter.

Tekening van een hoekstuk.

Tekening midden:

Muurkas.

Foto.

Tekening van een muurkas.

De Venlokas.
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licht in de kas. De produc-
ten werden er beter van en
waren bovendien lager in
prijs.
Door langere eenruiters te
nemen dan voorheen, tot
wel 1.65 m toe, ontstond
er een steilere dekhelling,
tot ongeveer 30 graden.
Dat was gunstig voor de
zoninstraling, die vooral
’s winters nogal laag bin-
nenkomt. Men hanteerde
een kapbreedte van 3.20 m
bij een lengte van 3 m. Dat
zijn nog steeds de stan-

daardmaten die in de
praktijk gebruikt worden.
Deze kas wordt een verbe-
terd Venlo Warenhuis
genoemd en ze wordt tot
op de dag van vandaag
nog gebouwd in heel
Nederland en ver daar-
buiten.
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Een aantal van deze foto’s was
eerder te zien op een expositie
in de zomer van 2003 in het
Limburgs Museum.

Zwevende nok rust op roeden.

Kasdeuren.

Moderne kas met aluminium roe-

den.
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H et stuk spoor langs de
Koninginnesingel, met

ervoor zijn gras en slordig
struikgewas. Meestal lukt het
me er snel aan voorbij te rij-
den. Vanavond, de nacht is
jong en kil – mistkringen rond
de spoorlantarens – is het
anders.
Ineens ben ik een halfjaar
terug in de tijd. September
2002. Mijn dochter is wegge-
lopen uit de instelling, waar ze
verblijft omdat het leven te
groot voor haar is.
Ze doet dit vaker. Doorgaans
laat op de dag, wanneer de
nacht zich verdiept in duister-
nis en kou. Wanneer de stra-
ten leeg zijn. Vrijwel leeg,
maar zwervers en junks meer
dan genoeg. 
Zestien jaar is mijn dochter.
Soms komt ze na verloop van
tijd zelf terug. Meestal moet
de politie haar oppakken. Bij
het museum of aan de
Kaldenkerkerweg. Of de agen-
ten vragen de perronopzich-
ters een oogje in het zeil te
houden. Die vragen op hun
beurt de machinisten langza-
mer – hand aan de remknop –
het emplacement te naderen.
Ze kennen mijn dochter. 
Zij is zestien jaar en bij tijden
gevaarlijk voor zichzelf.
Eerder bleken we niet in staat
haar zelf uit de nacht mee
terug te nemen. Dus wachten
we dan maar gelaten af. 
Deze avond in september is
er iets waardoor we er toch

maar weer op af gaan. Al is
het maar om onze onrust in
de hand te houden. Omzichtig
verkennen we de omgeving
van het station, de vaste plek.
Daar zit ze. Op het gras naast
de fietsenstalling. Een schich-
tig blond vogeltje. We zorgen
ongezien te blijven om de zo-
veelste zinloze achtervolging
te voorkomen.
Als later een politieauto ver-
schijnt, is ze verdwenen. Een
junk weet glazig te vertellen
dat hij haar een kwartier gele-
den nog gezien en gesproken
heeft. Nu ziet hij haar niet
meer. 
Met zijn vijven, twee agenten,
de perronchef, haar moeder
en ik, doorzoeken we het
struikgewas tot voorbij de
Roermondsepoort en terug.
Vergeefs.
We vragen een andere junk,
twintig meter verder. Ja, die
had haar wel in de gaten

gehouden. Want met die –
hoofdknik naar de eerste junk
– wist je het maar nooit.
Pas als we hem ervan weten
te overtuigen, dat zij onze
dochter is en dat ze ernstig
hulp nodig heeft, wil hij wel
zeggen waar ze is. Als we haar
maar niet vertellen dat hij het
gezegd heeft. Want ze ver-
trouwde hem. 
Hij gebaart met zijn hoofd.
Daar, recht tegenover hem. In
het struikgewas. 
Zestien jaar is mijn dochter.
Bleek stapt ze in de politieau-
to. 

DOOR

KEES VERBEEK

FOTO

JACQUES PEETERS
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Toen in 1945 het Amerikaanse leger door de gehavende straten van Venlo

optrok, schreef de 24-jarige Hay Schreurs dit in een klein dagboekje. Het dag-

boekje herinnert aan de eerste dagen na de bevrijding. De komst van de geal-

lieerden luidde het einde in van de oorlog voor Venlo. Vijf jaar lang zuchtte

de Maasstad onder de Duitse bezetting. De bevrijding gaf de jonge generatie

Venlonaren hoop en verwachting voor de toekomst. Zo ook voor de jonge in-

strumentenbouwer Hay Schreurs. 
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Pijptabak over een gitaar

Tegen twee uur haalde
ik de koffergrammofoon
weer eens tevoorschijn.
We hadden een fles
oude Italiaanse wijn
gelijk met andere spul-
len in de grond gestopt.
We zouden deze nu
ledigen. We dronken op
de bevrijding en draai-
den enkele plaatjes. Nu
was het vrede, de lang-
verwachte vrede... 
(Bevrijding Venlo maart
1945)

DOOR PETER BEEKER 
EN BAS VOSBEEK

Het verhaal van Venlonia gitaarbouwer Hay Schreurs

Hay Schreurs op ongeveer twintig-

jarige leeftijd.

Rechts: Een Magic model 1502 V.
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Zijn gitaarbedrijfje aan de Hogeweg was in bedrijf
gebleven tijdens de oorlog. Met een speciale ‘Aus-
weis’ had de 24-jarige Schreurs zich de ‘Arbeidsein-
satz’ van het lijf gehouden. Gereedschap was duur en
aan geschikt hout voor instrumentenbouw was moei-
lijk te komen. Er waren slechts enkele mandolines
en violen die hij eerst in de kelder en later in de
schuur van zijn ouderlijk huis maakte. Maar
toch, hij had tenminste kunnen voorkomen
dat de Duitsers zijn kostbare machines en
gereedschap vorderden en naar
Duitsland afvoerden. Belangrijker nog
was dat hij zijn techniek verder had
kunnen perfectioneren. 

Ongekende snelheid
Hij was al ver gekomen vond hij.
Het leek hem al een eeuwigheid
geleden dat hij zijn eerste eigen
mandoline bouwde. Een kopie
van het instrument dat zijn
tante uit Sevenum hem had
geleend. De mandolineclub
had enthousiast gereageerd
op zijn eerste eigen instru-
ment. Hay genoot van die
complimenten uit profes-
sionele hoek. Maar hij
wist dat zijn techniek
nog verre van perfect
was. Urenlang studeer-
de hij daarom op
Duitse literatuur over
instrumentenbouw.
Werktechnieken,
on twerp idee t jes
alles raasde met
een ongekende
snelheid door het
hoofd van de
jonge Venlonaar.
Hij tekende alles
op met papier    
en potlood, mis-
schien bang dat de
bron waaruit hij zijn
ideeën kreeg ooit zou uitput-
ten.  Toen Hay in 1945 op de
Straelseweg de Amerikaanse soldaten in
hun jeeps en vrachtwagens na keek, wist hij dat er
een nieuwe tijd voor hem zou aanbreken. Een tijd
waarin zijn bedrijfje, dat hij inmiddels al een paar jaar
had, eindelijk uit het veel te kleine jasje kon stappen.
De jonge Schreurs maakte al snel naam als instru-
mentenmaker in de regio. Net voor de oorlog was er
een journalist naar het schuurtje aan de Hogeweg

gekomen. De krant in Venlo had lucht gekregen van
‘den 18-jarige Harry Schreurs die op zeer nauwkeuri-
ge wijze violen van Zwitsersch ahorn-hout maakt’. Het
krantenstukje was weliswaar kort, maar hij had er
toch maar wat patent uitgezien. Goed, het was dan

niet helemaal natuurgetrouw hoe hij daar op de
foto’s,  keurig in pak met stropdas, over de
vioolpers stond gebogen, het artikel bracht
hem tenminste onder de aandacht. In de
krant werd nog gesproken van een hobby,
maar Hay wist beter. Hij had zelfs al een
naam voor zijn eigen bedrijf: Venlonia. 

Betonvloer
Het getuigde misschien van naïviteit om juist
in 1940 als zelfstandige instrumentenbouwer te
beginnen. Maar in de ogen van Hay was het een
logisch besluit geweest. Waarom zou hij wach-
ten. Niemand wist hoelang de oorlog nog zou
duren en Hay wist zeker dat een succesvolle car-
rière als modelmaker bij de Baarlose IJzergieterij
Geraedts niet voor hem was weggelegd. Zijn oom,
die les gaf op de ambachtsschool aan jonge model-
makers, had hem dat al vaak op pijnlijke wijze dui-
delijk gemaakt. “Met jou valt niks aan te vangen”, ver-
zuchtte hij dan. Hay kon er eerlijk gezegd ook niet zo
mee zitten. Natuurlijk moest hij thuis verantwoorden

waarom hij de zekerheid van een baan met vast
salaris overboord gooide, maar zijn ambitie
stuwde hem in een andere richting. En toen
hij een betonnen vloer liet storten in het
schuurtje achter het huis om zijn machines
te kunnen verankeren, beseften zijn ouders
dat het niet om een kortstondige bevlieging
van hun oudste zoon ging. Hay had zich de
werkplaats definitief toegeëigend. Hij zou
de schuur pas verlaten toen die te klein
werd voor zijn bedrijfje. 
En te klein werd de locatie aan de
Hogeweg al snel. Toen Hay en zijn
twee broers Sjraar en Toon elkaar voor
de voeten begonnen te lopen keek hij
uit naar een nieuwe locatie. Hay had zijn
jongere broers in dienst genomen, omdat
hij besefte dat zijn bedrijf nooit zou kun-

nen groeien, als hij alles alleen bleef doen.
Bovendien stond de schuur inmiddels al vol-

gestouwd met machines, gereedschap en mate-
rialen. De bevrijding kwam in 1945. Te laat voor Toon.
Deze jongere broer van Hay was opgepakt door de
Duitsers en afgevoerd naar Duitsland. Ze zouden hem
nooit meer zien.

Pijptabak
Het pand aan de Molenstraat was niet meer dan een
groot, lichtkleurig en rechthoekig gebouw met een



plat dak. De straat dank-
te zijn naam aan de
grote molen die achter
het pand stond. Na de
oorlog verdween de
molen en leidde de aan-
dacht niet meer af van
de hoekige bedrijfsruim-
te van Venlonia. 
In het nieuwe onderko-
men van Venlonia werd
inmiddels hard gewerkt.
Behalve Sjraar, de jonge-
re broer van Hay, liepen
er vier andere werkne-
mers rond. De productie
had een omvang van
ongeveer tien instru-
menten per week.
Hoofdzakelijk waren dat
gitaren en mandolines.
Over hoe hij het werk zo
efficiënt mogelijk kon
maken had Hay lang
nagedacht. Al tijdens zijn
eerste dagen in het

schuurtje aan de Hoge-
weg was hij gericht
geweest op seriematig
produceren. Wilde hij
zich staande houden als
zelfstandig ondernemer
dan moest hij zo vlot
mogelijk instrumenten
kunnen afleveren. 

Hay had zichzelf alle
facetten van de instru-
mentenbouw bijgebracht
maar hij verwachtte dat
niet van zijn personeel.
Zoals dat in andere
bedrijven gangbaar was
kreeg iedere man een
eigen taak. Hay rede-
neerde dat het beter was
dat iemand excelleerde
in één onderdeel van de
instrumentenbouw dan
dat deze alle technieken
onder de knie kreeg.
Snel bestond het bedrijf
aan de Molenstraat uit
een verzameling gespe-

cialiseerde vaklui. Zo
was er Venlonaar Mor-
rees, altijd met de pijp in
de mond, die had ge-
werkt in een pianofa-
briek. Morrees had zo
zijn eigen manier om het
polijstwerk van de instru-
menten te controleren.
De oude Morrees blies
de rook van zijn pijpta-
bak over het gepolijste
lakwerk. En pas als de
rook zich meteen afzette
van het instrument bete-
kende dit dat  het polijst-
werk zo glad was als een
diamant. 

Hay zelf bleef overigens
onovertroffen in veel
onderdelen van het vak.
Nog steeds kon niemand
het tempo van de baas
bijhouden als deze ach-
ter de schuurmachine
stond. En niet alleen aan
de schuurmachine was
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Een werknemer aan de schuur-

bank.

De stand van de Muziekcentrale

tijdens de beurs in Venlo.

Het pand aan de Molenstraat in

Venlo waar Venlonia zich vestigde.

Rechter pagina: Een partij Magic-

rompen hangt in de spuiterij van

Venlonia te drogen.

Een werknemer van Venlonia is

bezig met de zijstukken voor gita-

ren.
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Hay vlotter dan de rest. 

Doodleuk
Zoals altijd raasden de ingevingen door zijn hoofd.
Aan ideeën om technieken en instrumenten te verbe-
teren had Hay nog steeds geen gebrek. Het probleem
was om deze ideeën uit te leggen aan zijn personeel.
Omdat hij steeds meer bezig was een bedrijf te run-
nen moest hij de zaak vaker verlaten om naar klanten
te gaan. Op een papiertje tekende hij dan snel hoe
een bepaald onderdeel van een nieuw model
gemaakt moest worden. En voordat hij het pand aan
de Molenstraat verliet schoof hij dit papiertje onder de
neus van een van zijn werknemers. Bij deze over-
dracht hoorde meestal ook een toelichting,  zij het
een beknopte. De medewerker die niet een twee drie
in de gaten had wat Hay bedoelde wilde dit natuurlijk
ook niet meteen laten merken. Vertwijfeld kwam zo’n
werknemer dan naar Sjraar als de baas de deur uit
was. “Hay weet wel wat hij wil, maar alleen ik weet
het nog niet”, kwam er dan enigszins vertwijfeld uit.
Meer dan eens kon zelfs Sjraar de gedachtengang van
zijn broer niet vertalen, en restte er niets anders dan
te wachten tot Hay weer terug was. “Ik dacht dat jul-
lie het al af hadden”, zei deze dan doodleuk, voordat
hij opnieuw uit de doeken deed wat er nu eigenlijk
bedoeld werd met het schetsje op papier.

Stradivarius
Hay was een perfectionist. Dat was hij al toen hij de
mandoline van zijn tante uit Sevenum namaakte. Net
zo lang werkte hij aan het instrument totdat zijn cre-
atie het origineel evenaarde, of liever nog overtrof. De
productiecapaciteit aan de Molenstraat liet het voor-
lopig toe dat ieder instrument pas na de persoonlijke
goedkeuring van Hay het pand verliet. Later zou dat
anders worden. Vaak kwam het voor dat hij zelf de
halzen van de gitaren in de romp zette. Op die manier
kon hij nog een kritisch oog laten vallen op de kwali-
teit van het instrument. 
Hay legde de lat voor de instrumenten die Venlonia
verlieten hoog. Gepassioneerd kon hij uitweiden over

de grote instrumentenmakers uit Italië en Duitsland.
Vroeger droomde hij ervan hoe deze instrumenten in
het buitenland gemaakt werden. Gebogen over zijn
boeken, waaruit hij de basiskennis voor het vak haal-
de, probeerde hij zich voor te stellen hoe het er bij
zulke beroemde Italiaanse vioolbouwers als de
Tononi familie uit Bologna aan toeging. Nu, jaren ver-
wijderd van zijn begindagen aan de Hogeweg, onder-
nam Hay regelmatig reisjes naar Italië en Duitsland
om een kijkje te nemen in de ateliers van bekende
instrumentenbouwers. Klank was voor Schreurs de
ziel van een instrument. En nieuwe gitaarontwerpen
van zijn hand werden ook pas in productie genomen
als Hay tevreden was over de klank. “Het geluid van
een Stradivarius wordt tot het einde van het theater
gedragen” zei hij dan. “De klank van een goedkoop
instrument duikt nadat de viool is aangestreken,
meteen de orkestbak in.” 

Keurmerk 
Eddy Christiani was in ieder geval te spreken over de
snaarinstrumenten van Venlonia. Tijdens een muziek-
beurs in Venlo begin jaren vijftig verscheen de des-
tijds immens populaire zanger en gitarist bij de stand
van de Muziekcentrale. Schreurs had inmiddels in
1952 aan de Lomstraat in Venlo zijn winkel geopend.
De Muziekcentrale verkocht grammofoonplaten en
natuurlijk instrumenten en toebehoren uit de
Venloniafabriek. 
De krant wijdde zelfs een artikel aan de opening
omdat ‘maar liefst drie klanten tegelijkertijd grammo-
foonplaten kunnen luisteren zonder elkaar te storen’.
De winkel aan de Lomstraat 18 was uitgerust met drie
platenspelers met koptelefoon; een primeur in die
tijd. Hay’s vrouw Jo Hanraths, met wie hij in 1947
trouwde, bestierde grotendeels de zaak in hartje
Venlo. 

Zoals gezegd genoot Eddy Christiani veel aanzien bin-
nen de Nederlandse muziekwereld. De in Den Haag
geboren Eduard Christiani was verreweg de populair-
ste naoorlogse Nederlandse artiest. Christiani was



behalve een bekwaam zanger, destijds ook een voor-
uitstrevend gitarist. Waarschijnlijk als een van de eer-
ste Nederlandse muzikanten bestelde hij dure
Amerikaanse gitaren uit de Gibson en Gretsch fabrie-
ken. Het kwaliteitsoordeel van Christiani telde dus in
die dagen. Christiani liep in Venlo meteen naar de
stand van de Muziekcentrale. Hay, die daar
samen met Sjraar aanwezig was, zag hem op
een van de akoestische modellen afstappen.
Christiani zette de gitaar op de grond,
sloeg hard aan en legde een vinger ach-
ter op de klankkast. Voor een moment
zweeg de artiest en zette het instru-
ment weer weg. Toen zei hij beslist
dat hij zelden zo’n goede gitaar had
gehoord. De broers die het
schouwspel enigszins verwon-
derd hadden gadegeslagen knik-
ten trots nadat de meester zijn
oordeel had gegeven.    

Buddy Holly
De jaren zestig zouden het
hoogtepunt worden van de
Venlose gitaarfabriek Venlo-
nia. Het bedrijf was in 1952
verhuisd van de Molen-
straat naar een nieuw pand
aan de Hogeschoorweg.
Met recht kon het nu een
gitaarfabriek genoemd
worden omdat het tijdperk
van mandolines en violen
definitief afgesloten was.
De gitaar werd het wapen
van de jeugd. En dan
voornamelijk de elektri-
sche gitaar. De akoesti-
sche gitaren van
Venlonia, Famos en Ven-
lonia bleven van de pro-
ductieband rollen, zij het
steeds minder. Hay moest
enigszins een concessie
doen aan zijn artistieke
inslag toen het tijdperk van
de elektrische gitaar aanbrak.
Elvis Presley had de jeugd wak-
ker geschud en eind jaren vijftig
waren het artiesten als Buddy Holly, Bill Haley
en Jerry Lee Lewis die het nieuwe geluid van de
muziek dicteerden.  Amerikaanse bedrijven als
Fender en Rickenbacker hadden begin jaren vijftig al
een behoorlijke staat van dienst op het gebied van de
elektrische gitaarproductie. Europa en Venlonia in dat
verband liepen daar ver op achter. 

Persoonlijk had Hay niets met deze nieuwe muziek.
Hij kon het voor zijn gevoel niet meer bijhouden. Eddy
Christiani begreep het overigens ook niet meer. In een

interview werd hem een reactie gevraagd op de
wervelende optredens van de nieuwe hel-
den, waarbij acrobatische trucs onder het
spelen niet werden geschuwd. Christiani
antwoordde droogjes dat hij het niet meer
kon volgen want zittend gitaar spelen
vond hij al moeilijk genoeg, laat staan lig-
gend op het podium. Maar Venlonia volg-
de en Hay besteedde uren aan het ont-
werpen en ontwikkelen van een nieuwe
productielijn. Het Venlose antwoord op de
rock ‘n roll die wereldwijd het vasteland
overspoelde werd de Magic-gitaar. Er ver-
schenen voornamelijk elektrische gitaren
onder de naam Magic, maar ook enkele akoe-
stische modellen. In een vraaggesprek met
een plaatselijke journalist houdt Hay vol dat het
geluid van zo’n nieuwe Magic-gitaar kan wedij-
veren met dat van een ‘gewone’ gitaar: ‘Men
hoort ternauwernood het verschil. Behalve dan
als men aan de knoppen gaat draaien die het elek-
trische mechanisme binnenin de gitaar in werking
stellen. Dan komen de bekende vervormde klan-

ken via de versterker uit de luidsprekers.’

Dagdromen
Met de komst van de Rolling Stones en
de Beatles brak definitief de pleuris uit
in muziekland. Voor Venlonia betekende
het een vermenigvuldiging van de pro-
ductie. Maar eerst was er een zware
tegenslag te verwerken. In 1964 waren
twee Venlose jongens een fikkie aan
het stoken bij het pand aan de
Hogeschoorweg met drastische ge-
volgen. De fabriek brandde volledig
af. Venlonia betrok daarop een pand
aan de Van Millenstraat waar ze de
productie konden voortzetten.
Tijdens de opening van de nieuwe
bedrijfslocatie, in 1965, werd meteen
het 25-jarige jubileum van Venlonia

gevierd.  
De productie van gitaren bereikte inmid-

dels een kookpunt. De orders uit binnen- en
buitenland konden bijna niet meer verwerkt wor-

den. Ruim 20.000 gitaren verlieten nu ieder jaar de
fabriek. Hoofdzakelijk werd er geëxporteerd naar
Frankrijk, België, Luxemburg en Engeland. Hay hield
zich niet aan strikte kantooruren. Hij accepteerde de
onstuimige muziekwereld en accepteerde ook het
ongemak daarvan. Hoewel hij dan meestal een
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beroep deed op zijn
broer als er overgewerkt
moest worden. Als ze
daar samen bezig waren
in de werkplaats dan leek
het even op de beginja-
ren in het schuurtje aan
de Hogeweg. Maar tijd
voor weemoedig dagdro-
men was er al lang niet
meer. Tijdens deze nach-
telijke sessies in de
fabriek beet Sjraar zijn
broer geregeld toe dat
niemand dit moordende
tempo kon volhouden.

Door de enorme drukte
moest er sneller gewerkt
worden. De techniek
van het bouwen bleef
hetzelfde. Het enige ver-
schil was dat er meer
gitaren de deur uit
moesten. De afwerking
gebeurde daardoor min-
der uitgebreid dan voor-
heen. Het was productie
draaien in die dagen
voor Venlonia. De klasse
waarmee de gitaren van
Schreurs eens werden
geroemd verglansde
langzaam. De tijden

waren veranderd, hard
veranderd. De positie van
Venlonia werd ook door
andere gitaarproducen-
ten aangetast. Gitaren uit
Korea en Japan vonden
steeds beter hun weg
naar de Europese markt.
Zolang de markt nog niet
verzadigd was, was er
genoeg voor iedereen.
Maar langzaamaan be-
gonnen de Europese
gitaarbouwers terrein te
verliezen aan hun veel
goedkopere Aziatische
concurrenten.

De druk op het bedrijf
werd door iedereen
gevoeld. Ook door Hay.
Het leek of hij zich steeds

meer afzijdig ging hou-
den van de productie. Hij
raakte bijna geen gitaar
meer aan die gebouwd
werd. De creativiteit die
hij blijkbaar aan het ver-
liezen was bij de bouw
van instrumenten vond
hij terug in de fotografie.
Met dezelfde overgave
als waarmee hij zich de
instrumentenbouw mees-
ter had gemaakt, stortte
hij zich op het fotografe-
ren, een liefhebberij die
hij trouwens al sinds de
oorlog had ontwikkeld.
Hij bleek er ook veel
talent voor te hebben.
Schreurs exposeerde ja-
ren later veel van zijn
eigen werk.  

Cello
Soms deed zich bij
Venlonia nog de gelegen-
heid voor dat Hay kon
laten zien dat hij niets
van zijn vakmanschap
had verloren. Zo kwam
er een cello uit Italië bin-
nen die gerepareerd
diende te worden.  De
aanblik van het instru-
ment was bedroevend.
De zijkant van de cello
was helemaal kapot.
Sjraar die veel vertrou-
wen had in de kundig-
heid van zijn broer
geloofde echter niet in
wonderen. “Daar maak

je niks meer van”, zei hij.
Twee weken later was de
cello echter gerestau-
reerd en weer in perfecte
staat teruggebracht. 

Maar dit waren uitzonde-
ringen. Hay had een cre-
atieve geest, maar hij
was zeker geen dromer.
Venlonia had hij opge-
bouwd van een schuur
tot een fabriek met een
productie van ruim
20.000 gitaren per jaar. En
het hoogtepunt was
bereikt. Hij had met het
realiseren van zijn eigen
droom, andere dromen
laten uitkomen. Zijn in-
strumenten die hij ont-
wierp en liefhad werden
nu door ontelbare jonge-
ren eveneens koesterend
in de hand gehouden.

In 1968 werd de
Venloniafabriek aan de
Van Millenstraat gesloten.
De winkel in de
Lomstraat bleef voorlo-
pig open. Daar werden
tot de sluiting in 1979 de
laatste Magic’s, Venlo-
nia’s en Famos-gitaren
verkocht.
Hay Schreurs werd tach-
tig jaar. Hij overleed in
2002.   

�

Boven: In de Venlonia-fabriek wordt

de laatste hand gelegd aan een akoe-

stisch model. Hay Schreurs met zijn

echtgenote Jo Hanraths.

Links: Een Magic model 1202 V

Beneden: Een akoestische Famos

model JR-b



DE GROTE VERANDERING

Op 1 oktober 1940 werd de afdeling Blerick van
de gemeente Maasbree - na vele vergeefse pogingen
van Venlo en even zovele tegenwerkingen van
Blerickse zijde - ten langen leste bij Venlo gevoegd.
Blerick heeft ook nog enkele malen geprobeerd om
los van Maasbree en Baarlo een zelfstandige
gemeente te worden. Op 6 september 1940 ver-
meldde de Secretaris Generaal van het Departement
van Binnenlandse Zaken in de Staatskrant, dat met
ingang van 1 oktober 1940 de Afdeling Blerick werd
losgemaakt van de gemeente Maasbree en werd
gevoegd bij de gemeente Venlo. Tijdens een open-
bare vergadering van de Venlose gemeenteraad op
woensdag 30 oktober vond de beëdiging plaats van
de zeven Blerickse raadsleden, die tot dan toe deel
hadden uitgemaakt van de Maasbreese raad.
Volgens onofficiële bronnen ontlokte de binnen-
komst van de Blerickenaren een van de Venlose wet-
houders de woorden: "Dao kòmme de boere!"
Daarnaast werd het aantal wethouders uitgebreid
van drie naar vier. De Blerickenaren Harrie Terra en
Jacq L. Grubben kregen respectievelijk één en zeven-
tien stemmen, voor de laatstgenoemde ruim vol-
doende om de eerste Blerickse wethouder in het
Venlose college van B&W te worden. 
Om nu te voorkomen dat er in de vergrote

gemeente Venlo dubbele straatnamen voorkwamen,
stelde de gemeente voor een groot aantal Blerickse
straten een nieuwe naam te geven. In het stadsdeel
Venlo kreeg slechts één straat een nieuwe naam. De
Venlose Ruysstraat - in het Rosarium - zou voortaan
de Ruys de Berenbrouckstraat gaan heten. Zelfs
wilde men de oeroude plaatsnaam Blerick afschaffen
ten faveure van het nietszeggende Venlo-West. Dit
laatste is uiteindelijk niet doorgegaan. Ondanks het
feit dat raadslid J.H. Berden uit Blerick vond dat ook
in Venlo meerdere straten een nieuwe naam moes-
ten krijgen, kwam Blerick er toch wel erg bekaaid af.
Eerlijkheidshalve moet erbij gezegd worden dat de
te wijzigen straatnamen niet echt oud waren.
Behalve het Schoolstraatje en de Stationsweg waren
al deze namen pas tussen 1905 en 1912 ontstaan.
Met één straatnaam was het enigszins merkwaardig
gesteld. Wat wij nu kennen als de 1e en 2e
Maasveldstraat heette namelijk zeker tot 1917
Maasveld. Ergens tussen 1917 en 1925 veranderde

men deze straatnaam in Kleine Lambertusstraat, om
ten slotte met ingang van 1 februari 1941 de naam
weer te veranderen in Maasveldstraat. Buiten de
dubbele straatnamen werden er in Blerick nog enke-
le andere straatnamen gewijzigd. 
Dat oude namen in het spraakgebruik lang blijven

voortbestaan bewijst wel het feit dat veel oudere
Blerickenaren nu – anno 2003 - bijvoorbeeld nog
altijd spreken over de Markt, de Broekstraat en het
Schoolstraatje wanneer zij het over het Antonius-
plein, de Pepijnstraat en de Hubertusstraat hebben.
Voordat de betreffende straten een nieuwe naam

kregen, is er nog heel wat water door de Maas
gegaan. Na het nodige ambtelijke voorwerk kwamen
de wijzigingsvoorstellen op 20 november 1940 in de
vergadering van de vergrote Venlose gemeenteraad.
In eerste instantie ging het over twaalf straatnamen.
Eind november 1940 stelde het gemeentebestuur de
Directeur van de Gemeente Werken en de directeur
van het Venlose postkantoor op de hoogte van de
naamsveranderingen. De eerstgenoemde kreeg de
opdracht de benodigde straatnaamborden te laten
vervaardigen. Conform bijlage nummer 39 van 1
februari 1941 kregen uiteindelijk tweeëntwintig
Blerickse straten een nieuwe naam. De directeur van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Noordelijk Limburg ontving op 22 oktober 1941 een
brief van het gemeentebestuur over de nieuwe
straatnamen.  
Zoals boven reeds vermeld, behield de Blerickse

Ruysstraat haar naam. De Venlose magistraatsfami-
lie Ruys was in de 18de eeuw enkele decennia lang
mede-heer van Blerick. Dit betekende onder meer
dat zij samen met de andere mede-heer van Blerick -
de familie Van Laer - de lagere rechtspraak uitoefen-
de. De namen Urbanusstraat in Blerick en
Urbanusweg in Venlo bleven naast elkaar bestaan.
De H. Urbanus speelde in de geschiedenis van beide
plaatsen een belangrijke rol. In Blerick bestond in
vroeger eeuwen de Sint-Urbanusbroederschap. Het
Venlose Akkermansgilde schoot lange tijd op de
vogel achter het huis Sinterbanus aan de
Urbanusweg. En in 1651 is er een hele rel tussen
Blerick en Venlo ontstaan over een Blericks
Urbanusbeeld dat illegaal in Venlo terecht was geko-
men. Tijdens een processie was dat beeld door toe-
doen van calvinistische schippersknechts in de Maas
terecht gekomen en door hen naar Venlo gebracht,
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Het huidige Blerick kent zeer gevarieerde straat-
namen. Algemene namen die je overal tegenkomt.
Maar gelukkig ook specifiek Blerickse namen. In de
na de Tweede Wereldoorlog gebouwde wijken kom
je overwegend namen tegen van dichters en schrij-
vers, planten en bomen, figuren uit de Tachtigjarige
Oorlog, kunstschilders en Romeinse keizers en
geleerden. Echter ook wel namen van Blerickse sche-
penen en burgemeesters. Daarnaast zijn er enkele
straten genoemd naar de plaats waar ze naar toe lei-
den, zoals de Maasbreesestraat, de Baarlosestraat en
de Horsterweg. 
Rond 1912 kregen enkele oude straten een nieu-

we naam. Zo heette de Hoogstraat, die ook nog
enige tijd Bovenstraat en Marktstraat werd
genoemd, voortaan Pontanusstraat en de Koestraat
veranderde in de Kloosterstraat. De Hoogstraat werd
zo genoemd, omdat zij eeuwenlang de hoogstgele-
gen straat van Blerick was; in feite een Maasdijk. De

nog hoger gelegen Baarlosestraat en Antoniuslaan
werden namelijk pas in de eerste decennia van de
negentiende eeuw aangelegd. De nieuwe naam was
een hommage aan de Norbertijn Johannes
Evangelista Pontanus, die van 1642 tot 1688 pastoor
van Blerick was en van wie zich in het kerkarchief
vele geschriften bevinden. De naam Koestraat werd
veranderd in Kloosterstraat, omdat de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid aan de noordzijde van
deze straat enkele kloostergebouwen oprichtten. De
naam Koestraat is ooit aan deze straat gegeven,
omdat in vroeger tijden de koeien van de verderop -
in de buurt van de Wieën - gelegen boerderijen via
deze straat door een veehek (valder) bij 'Sur Meuse'
door de koejongens naar de weilanden langs de
Maas werden gedreven. Schertsenderwijs noemde
men haar dan ook wel eens de ‘flaaistraot’ (naar de
koeienvlaaien).     
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Door Jacq Grubben

Straatnamen bl i jven niet  a l t i jd

hetze l fde .  Daar  weten  ze  in

Bler ick  a l les  van.  In  1912 kregen

de Bler ickenaren een k le in voor-

p roe f j e  van  de  g ro te  naams -

verander ingsoperat ie  van 1940.



de vlakbij gelegen Antonius van Paduakerk aan de
Antoniuslaan, waarnaar het plein dan ook werd
genoemd. En niet naar de H. Antonius Abt - met het
varken. Antonius van Padua was sinds de bouw van
de nieuwe kerk in 1900 de nieuwe patroonheilige
van Blericks oudste parochie. Terwijl de naam van de
H. Antonius Abt eeuwenlang was verbonden aan de
Blerickse Sint-Antoniusbroederschap.   
De Brugstraat. Deze straat, waarvan de naam

voor zich spreekt, liep van de verkeersbrug tot aan
de T-splitsing aan de toenmalige spooroverweg bij
de Antoniuslaan en de weg naar de infanteriekazer-
ne. Een nieuwe naam voor deze straat was snel
gevonden, namelijk de Frederik Hendrikstraat.
Zij lag vlak bij de in 1911 gebouwde infanteriekazer-
ne, die sinds 1934 Frederik Hendrikkazerne heette.
Frederik Hendrik was een van de zonen van Willem
de Zwijger. In 1632 veroverde hij - de Stedendwinger
genaamd – onder meer de vestingstad Venlo op de
Spanjaarden. Toen na de Tweede Wereldoorlog de
nieuwe Maasbruggen tot stand kwamen, verdween
deze straat. Bij de realisatie van de wijk Annakamp
op het einde van de jaren 1960 kreeg een van stra-
ten daar de naam Frederik Hendrikstraat.      
De Schoolstraat, vroeger ook wel Kleine

Schoolsteeg genoemd. Een enigszins overdreven
naam voor het kleine straatje dat liep van de Markt
naar de Maasbreesestraat en waaraan, op de hoek
met de Laurentiusstraat, ooit Groote Schoolsteeg
geheten, sinds 1830 de openbare lagere school lag.
Voortaan heette dit straatje Sint-Hubertusstraat.
In het gemeentewapen van  Maasbree staan de
wapens van Baarlo, Blerick en Maasbree. Op dat van
Blerick staat een gevleugeld hert met een kruis tus-
sen het gewei afgebeeld. Dit hert kwam ook voor op
het oude schepenzegel van Blerick. Ooit was er in
Blerick ook een Sint-Hubertusbroederschap, waarvan
de fraaie zilveren vogel of gaai nog altijd tot het
kostbare Blerickse schutterszilver behoort. Het hert
herinnert ook aan de beneficie - kerkelijk ambt met
daaraan verbonden inkomsten - van Sint-Hubertus in
de oude Blerickse Lambertuskerk. 
De Julianastraat. Deze straat liep vanaf de hoek

Kloosterstraat-Broekstraat naar de Nieuwborgstraat.
Zij was genoemd naar de toenmalige prinses Juliana.
Bij de geboorte van de prinses in 1909 plaatste de
gemeente Maasbree op een plantsoentje in deze
straat de zogenaamde Julianaboom. Voortaan heet-

te deze straat de Van Bornestraat, die evenals de
Julianaboom bij de aanleg van het winkelgebied 'de
Wieën' in de jaren 1970 is verdwenen. Na de realisa-
tie van dit gebied kwam er een nieuwe straat die de
hoek Pepijnstraat/ Schepenenplein en de Ruysstraat
met elkaar verbond. Deze straat kreeg de naam Van
Bornestraat. De naam herinnert aan de heren van
Borne, die in de 13de eeuw in Blerick bezittingen en
rechten in leen hielden van de graven van Loon.
Daarnaast bezaten zij ook het recht van patronaat en
personaat - het recht om de pastoor voor te dragen
- van de Blerickse kerk, dat zij in 1219 met toestem-
ming van graaf Arnold III van Loon overdroegen aan
de Norbertijner abdij in het Belgische Averbode. Dit
gebeurde door Osto of Otto van Borne; naar hem is
de Ottostraat genoemd. Zijn zoon, tevens opvolger,
Gozewijn verkocht in 1231 de tienden te Blerick en
Berkele, de oude naam voor Horst, aan de abdis van
het klooster Ophoven. Tienden waren een vorm van
belasting en bestonden uit het tiende deel van de
oogst.
De Broekstraat. Vanaf de kruising met de

Kloosterstraat liep deze zeer lange straat tot aan de
Spoorstraat. Vóór de aanleg van de spoorweg Venlo-
Boxtel rond 1865 verbond zij  het centrum van
Blerick met het Ubroek dat ten noorden van de
Horsterweg ligt. De nieuwe naam werd Pepijn-
straat, een naam die historisch gezien niet bewijs-
baar is. De Frankische hofmeiers Pepijn van Herstal
en Pepijn de Korte zouden in de 8ste eeuw in Blerick
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dat het beeld niet meer terug wilde geven. De
Roermondse Vicaris Generaal probeerde tevergeefs
te bemiddelen.   
Na goedkeuring van het voorstel van het college

van B&W van Venlo gingen de nieuwe straatnamen
in het stadsdeel Blerick met ingang van februari
1941 in. Veel Blerickenaren zagen deze veranderin-
gen met lede ogen aan. Van de andere kant was het
wel zo dat de nieuwe straatnamen getuigden van
veel historisch besef. De gemeente Venlo ging wat
betreft de nieuwe naamgeving dan ook niet over een
nacht ijs. Niet alleen verrichtte zij zelf het nodige
onderzoek, maar zij won ook advies in van enkele
deskundigen. Zoals mgr. dr. P.J.M. van Gils, die,
ofschoon Brabander van geboorte, een erkende
autoriteit was op het gebied van de Limburgse cul-
tuur en geschiedenis. Hij was onder meer onder-
voorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap. Zijn adviezen waren echter van
algemene aard, met andere woorden niet specifiek
op Blerick gericht en derhalve niet bruikbaar. Een
andere adviseur daarentegen droeg wezenlijk bij aan
de totstandkoming van de nieuwe Blerickse straat-
namen. Hij was dan ook een geboren Blerickenaar,
die zich verdiept had in de lokale geschiedenis,
onder meer door de bestudering van de uit 1870
stammende 'Geschiedkundige beschrijving van het
aloude Kerspel Blerick' van kapelaan Gerard Peeters.
Helaas nam hij Peeters' beweringen zonder verder
onderzoek voor waar aan, wat soms tot foutieve
conclusies leidde. Dit had echter nauwelijks invloed
op zijn advies aan de gemeente Venlo. Deze adviseur
was de in 1904 in Blerick geboren priester J.P.A. (Jan)
Simons, docent aan het Bisschoppelijk College te
Sittard. In het Venlose gemeentearchief bevinden
zich enkele van zijn geschiedkundige geschriften, die
nooit zijn gepubliceerd, over Blerick. In 1944 kwam
hij tengevolge van granaatvuur in Sittard om het
leven. Zijn graf bevindt zich nog op het oude kerkhof
achter de Blerickse Antoniuskerk.          
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Allereerst veranderden de achttien Blerickse stra-
ten, waarvan de naam ook in Venlo voorkwam, van
naam. Achtereenvolgens waren dat:
De Markt. Deze naam kwam al in de 19de eeuw

voor, onder meer in de lijsten – de zogenaamde
‘Status Liber Animarum’ - die pastoor Smidts van
1870 tot 1888 van zijn parochianen maakte. Maar
heel vaak werden de huizen aan dit plein tot de
Hoogstraat en de Koestraat gerekend. Als nieuwe
naam werden aanvankelijk verschillende benamin-
gen voorgesteld, die geen van allen stand hielden.
Achtereenvolgens waren dat het Burgemeester
d'Olneplein, het Raadhuisplein en het Maasplein.
Baron Willem d'Olne uit Baarlo was na het vertrek
van de Fransen in 1814 de eerste burgemeester van
de nieuwe gemeente Maasbree, bestaande uit de
dorpen Baarlo, Blerick en Bree (vanaf 1818 Maasbree
genoemd). Aan de Markt lag het toenmalige raad-
huis - gebouwd in de jaren 1865/66 - van de
gemeente Maasbree. Na de samenvoeging Venlo-
Blerick verloor dit raadhuis zijn functie en zou de
naam Raadhuisplein niet langer van toepassing zijn.
De naam Maasplein was gekozen in verband met de
in de nabijheid stromende rivier de Maas. Maar de
naam Maas kwam al voor in een andere nieuwe
straatnaam. Uiteindelijk koos men voor de naam
Antoniusplein. Deze benaming sloot mooi aan bij
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De Hoogeweg. Een zeer weidse naam voor een
onverhard hooggelegen zandweggetje waaraan
slechts enkele huizen lagen. Dit weggetje liep vanaf
de tegenwoordige kruising Baarlosestraat-Prins
Mauritsstraat naar het huidige kruispunt Pastoor
Stassenstraat-Frederik Hendrikstraat. Bij de aanleg
van de nieuwe woonwijk Sint-Annakamp in de jaren
1960 is dit weggetje verdwenen. Sebastiaansweg
werd de nieuwe naam, die de herinnering levendig
moest houden aan de beneficie van Sint-Sebastianus
in de Blerickse kerk. In latere eeuwen was er in
Blerick ook een Sebastianusbroederschap, die samen
met de Antoniusbroederschap de schutterij vormde.
Bij het Blerickse schutterszilver bevindt zich nog een
fraai gerestaureerde koningsplaats van deze broe-
derschap.    
De Kerkhofweg. Na de stichting van de nieuwe

Lambertusparochie eind jaren 1920 kreeg deze al
snel een eigen kerkhof, dat gelegen was aan de lin-
ker zijde van de Nieuwborgstraat ongeveer ter hoog-
te van de Aloysiusschool, tegenwoordig ‘de
Vijfsprong’ geheten. De weg die er naartoe leidde
kreeg logischer wijze de naam Kerkhofweg. Na de
samenvoeging Blerick-Venlo heette deze voortaan de
Van Stockhemstraat. In 1674 werd de heerlijk-
heid Blerick door de Spaanse koning verkocht aan
Johan Adam Godfried van Hasselholt, genaamd Van
Stockhem, heer van Blerick.   
Tijdens de jaarlijkse vogeltrek foerageerden de

kraanvogels op een hoger gelegen terrein niet ver
van de Maas tussen Blerick en Hout-Blerick. Dit ter-
rein droeg eeuwenlang de naam Kranenveld. Het is
dus vrij logisch dat toen er een weg door dit gebied
kwam te lopen, deze de Kranenveldweg werd
genoemd. Echter ook Venlo kende een straat met
dezelfde naam. Daarom kreeg de Blerickse weg de
nieuwe naam Van Boerlostraat. Deze historisch
zeer verantwoorde naam herinnerde aan de familie
Van Boerlo. Deze familie bewoonde in de 14de eeuw
het kasteel, dat naar hen was genoemd. De oudst
bekende Van Boerlo’s waren Thomas en ridder
Reinier, die respectievelijk in aktes uit 1327 en 1406
voorkwamen. Het kasteel Boerlo, gesloopt in 1838,
lag op het terrein van de huidige Nedri-draadfabriek
aan de James Wattstraat op het industrieterrein
Groot-Boller. Aan dit kasteel was tevens een laat-
bank verbonden, een rechtbank die oordeelde over
cijnsplichtigen en cijnsgoederen die aan Boerlo

behoorden. Cijns is een schatting, belasting of erf-
pacht.  
Aan het einde van de Nieuwborgstraat leidde

vroeger een smal landweggetje naar het zogenaam-
de Panhuis. Dit weggetje heette dan ook het
Panhuisstraatje. Een van de laatste bewoners van
dit huis was ‘Panhoès Hein’. Een panhuis was de
Zuid-Nederlandse benaming voor een huis waar de
bierpan stond, met andere woorden een brouwerij.
Dit panhuis bestond zeker al in de 17de eeuw.
Adviseur Simons stelde voor dit straatje Pastoor van
den Panhuyssenstraat te noemen. Deze was van
1696 tot 1733 pastoor van Blerick. Het voorstel werd
afgewezen en het straatje werd doodleuk bij de
Nieuwborgstraat gevoegd. 
Komend vanaf de Maasbrug over de Antoniuslaan

loopt halverwege deze laan aan de rechterzijde een
schuinlopend straatje naar de huidige 1e Maasveld-
straat. Dit weggetje kreeg na de bouw van het kloos-
ter van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
de naam Begijnengang, ofschoon de zusters geen

een geliefkoosde verblijfplaats hebben gehad. Voor
deze theorie is echter nooit het bewijs geleverd!    
De Stationsweg. Toen in de loop van de 20ste

eeuw aan deze straat steeds meer huizen werden
gebouwd, kreeg zij de naam Stationsweg. Deze
vormde de verbinding tussen de Koestraat
(Kloosterstraat) en het Blerickse station. Alvorens
men het station bereikte, moest men eerst een
spoorwegovergang passeren. Deze was evenals de
overweg aan de Antoniuslaan berucht om zijn lange
wachttijden. Als nieuwe naam voor deze straat
kwam Graaf van Loonstraat uit de bus. De gra-
ven van Loon hadden onder meer in de 13de eeuw
in Blerick vele rechten en bezittingen, die zij later in
leen gaven aan de heren van Borne. Zo werd bij-
voorbeeld de belasting op nieuwe erven in Blerick in
het begin van de 13de eeuw door de graaf van Loon
geheven. Ook de altaren van de heiligen Hubertus,
Sebastianus en Anna waren volgens kapelaan
Peeters door graaf Otto van Loon gesticht.  
De Nieuwstraat. In tegenstelling tot de Venlose

Nieuwstraat (± 1413) was dit een vrij nieuwe straat.
Zij was in de jaren 1920 aangelegd tussen de oost-
zijde van het huidige Lambertusplein en de
Broekstraat. De Blerickse architecten Grubben,
Holten en Valk en notaris Verheggen hadden de
Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
opgericht. Het plan was aan het Lambertusplein en
de omringende straten huizen voor beter gesitueer-
den te bouwen. Elke architect kreeg een eigen stuk

bouwgrond toegewezen voor de realisering van
woningbouw. De bebouwing aan het Lambertus-
plein en de Nieuwstraat vormde de aanzet. In de cri-
sistijd van de vroege jaren dertig is de Maatschappij
failliet gegaan. Voortaan heette deze straat
Schenck van Nijdeggenstraat. Deze naam her-
innert aan de adellijke familie Schenck van
Nijdeggen, die van 1569 tot 1674 het Blerickse kas-
teel Boerlo bewoonde. De eerste Schenck die op
Boerlo woonde, was Johan. Het kasteel is mogelijk in
zijn bezit gekomen door zijn huwelijken met Maria
van Waldoes en Catharina van Kessel. Beide families
waren namelijk voor een gedeelte met het kasteel
beleend.  
De Spoorstraat. Deze lange straat liep parallel

aan het spoor en zij liep vanaf de overweg aan de
Antoniuslaan tot aan de Nieuwborgstraat. Aanvan-
kelijk werd het gedeelte van de Antoniuslaan tot aan
het station Stationsweg genoemd, terwijl het
gedeelte vanaf het station tot aan de Nieuwborg-
straat Parallelweg heette. Toen de huidige 1e en 2e
Graaf van Loonstraten na 1905 Stationsweg werden
genoemd, kregen deze straten nieuwe namen. Het
voorste gedeelte van deze straat hoorde bij de voor-
malige gronden van het fort Sint-Michiel en was al
eeuwenlang Venlo’s grondgebied. Dit gedeelte heet-
te Over de Maas en de bewoners waren dus
Venlonaren. Het resterende gedeelte heette voor-
taan Spoorstraat. Omdat Blerick nu toch bij Venlo
was gevoegd, besloot men voor de gehele straat één
straatnaam te gebruiken. Die naam ontleende de
gemeente aan de naam van het aan de overzijde van
het spoor gelegen voormalige fort, namelijk de Fort
Sint-Michielstraat. Op de feestdag van de heilige
Michiel - 29 september - 1641 begonnen de Span-
jaarden met de aanleg van een fort. Ten gevolge van
deze aanleg verloor een aantal Blerickse en Venlose
grondbezitters veel grond - ruim 90 morgen -, waar-
voor zij pas vele jaren later een zeer bescheiden scha-
devergoeding ontvingen. Met name het Venlose
Sint-Jacobsgasthuis heeft vele decennia geproce-
deerd tegen deze onrechtvaardige gang van zaken.
De hoogte van de aanslag van de grondbelasting -
de schatting - werd wel vrij snel aangepast. Het zou
immers al te dwaas zijn geweest dat de voormalige
grondbezitters nog belasting moesten betalen over
grond die hen zonder schadevergoeding door een
bezettende macht was ontnomen.           
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Enerzijds omdat dit straatje hellend afliep naar de
Maas. Anderzijds echter ook omdat in de 18de en
19de eeuw in de buurt twee scheepswerfjes of
scheepshellingen - Schoenmakers en Duzaer - lagen.  
Naast de zogenaamde dubbele straatnamen

bestonden er in Blerick twee groepjes van ieder twee
gelijkluidende straatnamen met als enige verschil het
voorvoegsel Groote en Kleine. En passant verander-
de men deze straten ook van naam.
De Groote en Kleine Lambertusstraat. Deze

straten grensden aan de oost-, de west- en de zuid-
zijde van het Lambertusplein. De naam Groote
Lambertusstraat werd vervangen door Lamber-
tusstraat. Zij verbond de Antoniuslaan via het
Lambertusplein met de Broekstraat. De Kleine
Lambertusstraat liep van de Stationsweg via het
Lambertusplein ongeveer tot aan de Spoorstraat.
Deze straat doorsneed het vroegere landbouwge-
bied het Maasveld. Het lag dan ook voor de hand
dat de gemeente koos voor de naam Maasveld-
straat.
De Groote Steegstraat - in de 19de eeuw ‘’t

Steegje’ genaamd - liep van de Kloosterstraat naar
de Maasbreesestraat. Aan het einde van de Klooster-
straat lag vroeger een waterpoel, de zogenaamde
‘Pool’. Vanuit deze poel liep een beekje via de
Steegstraat, de Laurentiusstraat en een duiker onder

de Pontanusstraat door naar de Maas. In 1897 dien-
den de bewoners van de Steegstraat bij de gemeen-
te een klacht in in verband met water- en stankover-
last. Enkele jaren later werd deze beek in het toen
nieuw aangelegde riool gelegd. De nieuwe naam
voor deze straat luidde Steegstraat. De Kleine
Steegstraat lag in het verlengde van de Klooster-
straat en liep tot de Groote Molenstraat, later
Averbodestraat. De Norbertijner pastoors van Blerick
noemde men naar hun witte habijt ook wel withe-
ren. Daarom heette de Kleine Steegstraat voortaan
de Witherenstraat. Na de realisatie van het win-
kelcentrum ’de Wieën’ in de jarenzeventig werd de
Witherenstraat verder doorgetrokken tot de kruising
Ruysstraat-Alberdingk Thijmstraat.  
Na de invoering van de nieuwe straatnamen ont-

stonden er rond het Lambertusplein moeilijkheden.
De Graaf van Loonstraat, de Lambertusstraat en de
Maasveldstraat kruisten het Lambertusplein. Hier-
door ontstonden problemen met de huisnummers
rond dit plein. Met ingang van 11 maart 1942 be-
paalde de gemeente dat de drie genoemde straten
qua naamgeving in tweeën werden gesplitst. Met
dien verstande dat het gedeelte van die straten dat
langs het Lambertusplein liep voortaan bij dit plein
werd gevoegd. Het dichtst bij het centrum van
Blerick gelegen deel van de betreffende straten
kreeg voortaan het voorvoegsel ’Eerste’ en het ver-
deraf gelegen gedeelte ‘Tweede’. Dus Eerste Maas-
veldstraat en Tweede Maasveldstraat, enzo voort.
De gehuchten - later kerkdorpen genoemd -

Hout-Blerick en Boekend kwamen er in die tijd wat
de straatnamen betreft bekaaid af. Er bestonden
daar namelijk geen officiële straatnamen. Wel eeu-
wenoude veldnamen. De huizen in deze gehuchten
waren genummerd volgens een oeroude route, die
de schepenen tijdens het ‘ancien régime’ volgden bij
het opmaken van de diverse belastinglijsten. Deze
route begon wat beide gehuchten betreft aan de
Hout-Blerickse watermolen, liep door Hout-Blerick
en Boekend en eindigde in ‘de Wielder’, tegenwoor-
dig het oudste gedeelte van industrieterrein Groot-
Boller. In de tijd van de samenvoeging waren de hui-
zen daar doorlopend genummerd van 1 t/m 215,
voorafgegaan door de letter ‘B’. Hieraan wilde de
gemeente Venlo gelijktijdig met de verandering van
de dubbele Blerickse straatnamen een einde maken.

DUBBELE STRAATNAMEN,
WEG ERMEE! DUBBELE STRAATNAMEN, WEG ERMEE!

begijnen waren. Ook deze straatnaam verdween om
in eerste instantie pastoor Goossensstraat genoemd
te worden. Bij nader inzien veranderde men dit in de
Rutgerusgang, In deze naam eerde men de eerst
bekende pastoor van Blerick. Deze pastoor kwam als
‘(…) de bonis in Blereke, Rutgerus clerus (…)’ voor in
een uit 1238 stammende charter van de Duitse abdij
Kamp.  
Op de kruising van de Maasbreesestraat en de

Ruysstraat stond ooit een Mariakapelletje. De
schuinlopende weg die vanaf deze kruising naar ‘d’n
Aerdwaeg’ - de latere Pastoor Stassenstraat - liep,
heette daarom de Mariastraat. Aanvankelijk wilde
men deze straat noemen naar pastoor Schacks, die
van 1841 tot 1870 pastoor was. Later koos men als
nieuwe naam voor deze  straat Pastoor Goos-
sensstraat. Frater Thomas Goossens, die van 1799
tot 1837 pastoor van Blerick was, was de laatste
Norbertijn van de abdij van Averbode die deze func-
tie bekleedde. Goossens stond bekend als een groot
tegenstander van de door Napoleon ingevoerde
catechismus, ofschoon die wel door de bisschop van
Aken was goedgekeurd en aanbevolen. Blerick hoor-
de in die tijd bij het departement van de Roer met
Aken als hoofdstad en bisschopsstad.     
In de nabijheid van de uit 1839 stammende wind-

molen van Holten aan de Ruysstraat lagen de
Kleine en de Groote Molenstraat. Eerstge-
noemde straat heette voortaan de Tiendstraat. Dit
ter herinnering aan het feit dat in deze straat ooit
een tiendschuur lag. In een dergelijke schuur werden
de tienden opgeslagen. 
Voor de Groote Molenstraat koos men de naam

Averbodestraat. In de in de Belgische provincie
Brabant gelegen plaats Averbode lag een abdij van
de Norbertijnen. Deze abdij verwierf in 1219 het
recht van patronaat en personaat over de kerk van
Blerick. Dit hield in dat de abt het recht had om de
pastoor van de Blerickse kerk voor te dragen bij de
bisschop.    
In de tijd dat Blerick nog een loswal vlakbij de

Maasbruggen had, noemde men het straatje dat
vanaf de Antoniuslaan naar deze loswal liep een
beetje overdreven de Havenstraat. Ook deze naam
was gedoemd te verdwijnen. Aanvankelijk wilde
men dit straatje noemen naar de oud-huisarts
Clemens van der Weijden. Deze toentertijd zeer po-
pulaire huisarts woonde op de Antoniuslaan in de

nabijheid van de Havenstraat. Uiteindelijk koos men
voor de naam Victor de Stuersstraat. Jonkheer
De Stuers (1843-1916) uit Maastricht was een hoge
ambtenaar van het Ministerie van O.K.& W., namelijk
referendaris voor Kunsten en Monumenten. Be-
roepshalve was hij zeer nauw betrokken bij de
Nederlandse monumentenzorg. Hij behoorde tot de
oprichters van het Rijksmuseum in Amsterdam. Door
zijn functie en zijn vriendschap met de beroemde
Roermondse architect Pierre Cuypers was hij ook
betrokken bij de realisatie van de in 1897 door archi-
tect Caspar Franssen ontworpen neogotische
Blerickse Antoniuskerk. Aan dit straatje ligt slechts
één huis.    
Als laatste dubbele straatnaam stond ook de

Blerickse Maasstraat – een vrij nieuwe straatnaam
- op de nominatie te veranderen. Dit straatje liep van
de hoek Antoniuslaan-Markt naar de Maas. Aan-
gezien de oude Lambertuskerk – gesloopt in 1900 –
aan dit straatje lag, heette het eeuwenlang
Kerkstraatje. In eerste instantie wilde men als nieuwe
naam de Burgemeester Coenegrachtstraat gaan
gebruiken. Gustaaf Coenegracht was van 1919 tot
1938 burgemeester van de gemeente Maasbree.
Men achtte het belang van dit straatje echter te
gering om het naar een burgemeester te noemen.
Daarom koos de gemeente voor de Helling.
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Op 14 december 1942 stelde de Venlose burge-
meester een lijst vast met definitieve straatnamen
voor Hout-Blerick en Boekend. Naast allerlei kleine
veldweggetjes kwamen ook de grotere staten aan
bod. Hierbij werd gelukkig gebruik gemaakt van de
reeds bestaande eeuwenoude veldnamen. In Hout-
Blerick onder meer de Groetweg, de Bijenweideweg,
de Beretweg, de d’Ohenweg en de Vaerbroekweg.
En in Boekend onder meer de Kockerseweg, de
Sitterskampweg, de Buelterstraat en de Huiskamp-
weg. Met name de Groetweg is een zeer oude naam.
Al in 1408 was er in een charter van het klooster
Mariaweide uit Venlo sprake van een schuur aan de
‘Gruijtwegh’ in Hout-Blerick. Wat betreft de spelling
van de namen d’Ohenweg en de Vaerbroekweg,
klopte het een en ander niet. Ter hoogte van de
d’Ohenweg en de Vaerbroekweg was vroeger een
moerasachtig gebied. Dit noemde men respectieve-
lijk het ‘Ooy’ en het ‘Laerbroek’. Volgens de overle-
vering zouden deze namen bij het opmaken van de
eerste kadasterkaart in het begin van de jaren 1840
in verband met een communicatiestoring tussen de
‘Hollandse’ kaartenmakers en een Hout-Blerickse
akkerman verkeerd zijn genoteerd. Het invoeren van
de straatnamen in beide gehuchten werd waar-
schijnlijk ten gevolge van het verloop van de Tweede
Wereldoorlog uitgesteld. Het maken van nieuwe
straatnaambordjes was nog tot daar aan toe. Maar
men moet niet vergeten dat daarnaast in alle straten
van Hout-Blerick en Boekend de huizen opnieuw
moesten worden genummerd. Op 2 mei 1944 ver-
meldde de Venlose burgemeester nog in een brief
dat de gemeente Venlo ‘(…) behalve de benaming
wijk "B" voor Hout-Blerick en den Boekend, geen dor-
pen, gehuchten of vlekken kent’. In die fase van de
oorlog had de gemeente echt wel wat anders te
doen dan in twee gehuchten nieuwe straatnamen en
huisnummers in te voeren. De realisatie hiervan vond
pas in de jaren vijftig plaats.

Eén dubbele straatnaam is de dans ontsprongen.
De reden daarvoor is onbekend. Het gaat om de
Parellelweg in Venlo en de Groote en Kleine
Parallelstraat in Blerick. Deze namen bleven in
beide stadsdelen gehandhaafd. In Venlo loopt deze
weg vanaf de Zandstraat naar de Prinsenstraat paral-
lel aan de Kaldenkerkerweg. In Blerick lopen deze
straten respectievelijk vanaf de Leeuwerikstraat en
de Nieuwborgstraat naar het Blariacumplein. Beide
straten zijn in 1922 aangelegd bij de bouw van twee
complexen ‘arbeiderswoningen’ door de Blerickse
woningbouwverenigingen ‘Blariacum’ en ‘Blerick’
aan en rond het Blariacumplein in de Lambertus-
parochie.         
Tot slot moet mij nog een ding van het hart.

Hopelijk schrijven de lokale kranten voortaan niet
meer 'het' Annakamp, maar 'de' Annakamp. De naam
Sint-Annakamp of Annakamp is namelijk afgeleid
van een kamp die de Sint-Annabroederschap in
Blerick ten zuiden van de windmolen had. In 1622
kwam daar al de benaming ‘(…) in den kamp Sinte-
Anna (…)’ voor. En wel een kamp in de betekenis van
een door een heg of houtwal afgeschermde akker.
En volgens 'Van Dale' is een kamp in deze betekenis
mannelijk en dus moet het lidwoord 'de' zijn en niet
'het'. Waarvan akte.

Bronnen: 

PSHAL 1870: G. Peeters, Geschiedkundige beschrijving van het

aloude kerspel Blerick 

Gemeente Archief Venlo: Archief Gemeentebestuur Venlo

1939-1944, 2.07.155.2;

Handelingen van den gemeenteraad van Venlo 1940-1941.

W.Th.M.Hendriks e.a.: Blerick – Een Pleysantigh Huys, 1978

Adri Gorissen – Ragdy van der Hoek: Blerickclopedie, 1994
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Spoorwegmachinist Jan Mens is waarschijnlijk

de enige arbeider die het ooit waagde de

geleerde priester dr. H. Poels tegen te spreken.

Dit gebeurde in de nacht van 5 op 6 april 1903

in café Schuwirth aan de Heutzstraat in Venlo.

Hier werden onder leiding van de neutrale vak-

bond de laatste beraadslagingen gevoerd vóór

het uitbreken van de tweede grote spoorweg-

staking dat jaar. De Venlose geestelijkheid had

de invloedrijke dr. Poels ingezet om de katho-

lieke arbeiders te waarschuwen voor de ‘rooie’

bond. Poels probeerde dan ook met al zijn

overtuigingskracht de vergadering naar zijn

hand te zetten en de staking tegen te houden.

Hierop ontstond een scherp debat tussen Poels

en Jan Mens, die Poels tegensprak met de

woorden: "Ik heb u steeds geacht om uw

kleed, maar nu veracht ik u volkomen, ge

valt ons in de rug aan."  

JAN
MENS

Door Mariet Verberkt

een machinist 
die het rechte 
spoor hield

�



wegmaatschappijen was slecht. De directeur van de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM),
Robert van Hasselt, vond overleg over betere arbeids-
voorwaarden niet nodig en illustreerde dat met de
woorden: "een werkman heeft niets anders noodig als
een stuk brood en een aardappel". Harde acties kon-
den niet uitblijven en in 1903 was het zover, het werd
het jaar van de spoorwegstakingen.

Het spoorwegpersoneel werkte in verschillende func-
ties. Er waren machinisten, conducteurs, stokers, ran-
geerders, wegwerkers, wagenmakers, sein- en wissel-
wachters. Omdat de trei-
nen volgens een vaste
dienstregeling reden was
gelijktijdige inzet vereist
van verschillende catego-
rieën spoorwegperso-
neel, daarom was er een
vast dienstverband bij de
SS. Zoals gezegd waren
de arbeidsomstandighe-
den en de lonen van de
spoorwegarbeiders be-
droevend. Werkdagen
van 16 uur, zeven dagen

per week waren eerder regel dan uitzondering. De
lonen waren laag en varieerden van zes gulden per
week voor een wegwerker tot vijftien gulden voor een
1e klas machinist. Vaak moest de vrouw op tal van
manieren bijverdienen om het gezin financieel over-
eind te houden. Zo werkte de vrouw van een ploeg-
baas bij de SS in Blerick, mevrouw Matheij-Aben, voor
24 cent per dag als hulpwachteres van wachtpost 60
in Lottum. Haar dagelijkse diensttijd liep van ’s mor-
gens 5.45 tot ‘avonds 9.30 uur. Er passeerden in die
tijd 28 treinen. Haar dienstkleding bestond uit een
mantel en een hoed. Haar man kreeg een pet "hij slijt

veel aan broeken en kie-
len, die ik zelf moet
kopen. Dat liggen op de
spoorstaven slijt ver-
schrikkelijk". De man ver-
diende acht gulden per
week en de huur van de
woning die vochtig was,
"het behangselpapier valt
van den muur", bedroeg
2.60 gulden per maand.
Het gezin had een stukje
grond van de spoorweg-
maatschappij in bruik-

leen om aardappelen te
telen. Bij ziekte moest de
dokter uit Venlo komen,
"dan moet het heel erg
zijn, als hij komt kost dat
fl.10,-."

Dit voorbeeld van de
familie Matheij-Aben is
slechts een van de geval-
len uit Venlo die aan de
orde kwamen in de
Parlementaire Enquête-
commissie, die in 1890
onderzoek deed naar de
arbeidspositie van het
spoorwegpersoneel. Na de stakingen van 1903 zou
opnieuw een onderzoek ingesteld worden. Een regen
van klachten over slechte beloning, lange werkdagen,
zwaar en vuil werk werd al in 1891 door de Socialis-
tische Vakvereeniging van Spoorwegpersoneel samen-
gebracht in het Grievencahier. Dit was aanleiding voor
de regering om maatregelen te nemen. Minister Lely
verbeterde in 1894 de arbeidswetgeving. Die verbete-
ringen zouden de spoorwegmaatschappijen veel geld
gaan kosten, vandaar dat de hand werd gelicht met de

toepassing van de wet.
De situatie voor het
spoorwegpersoneel werd
in veel gevallen nog veel
erger. De directies van de
spoorwegmaatschappij-
en zagen in de ontevre-
denheid van het perso-
neel slechts het gestook
van socialistische leiders.

Jan Mens, die op 16 janu-
ari 1884 als leerling-
machinist naar Venlo
kwam, kreeg een dag-
loon van 1.50 gulden. Na

een korte overplaatsing naar Nijmegen van april 1892
tot september 1893 behield Jan Mens standplaats
Venlo tot aan zijn pensionering wegens invaliditeit in
1924. In het jaar van de stakingen 1903, was hij opge-
klommen tot machinist 2e klasse. Zijn dagloon
bedroeg in die tijd 2.25 gulden. De jaren na de stakin-
gen leverden hem niet de gebruikelijke bevordering
op. Pas in 1906 kreeg hij de rang van machinist 1e
klasse en steeg zijn dagloon naar 2.85 gulden. 
Machinisten waren de best betaalde spoorwegarbei-

Jan Mens die in 1862 in Wijchen werd geboren, kwam
in 1884 als leerling-machinist vanuit Geldermalsen
naar Venlo. De stad was toen al een grensplaats met
veel (internationale) spoorverbindingen. Er waren
spoorlijnen naar Maastricht (1865), Kaldenkerken
(1866), Eindhoven (1866), Kempen (1867), Straelen-
Wesel (1874) en Nijmegen (1883). Machinisten reden
geen ‘rondje om de kerk’ maar deden dienst op ver-
schillende (Nederlandse)lijnen. Dat bracht hen in con-
tact met collega’s in andere (grote) steden en zo wer-
den zij doorgaans goed geïnformeerd over op gang
zijnde ontwikkelingen en vakbondsacties. Zodoende
waren het vaak machinisten die het voortouw namen
bij de stakingsactie. Dat zou ook de rol van Jan Mens
in Venlo worden. Door collega’s werd hij een harde
genoemd. Jan was resoluut, durfde risico’s te nemen
en zou als stakingsleider optreden. 
In dit verhaal zal leven en werk van Jan Mens als rode
draad door de geschiedenis van de spoorwegstakin-
gen heen lopen. Bovendien wordt bekeken wat zijn
rol was binnen de vakbond en hoe hij uiteindelijk op
dood spoor kwam te staan.

Station Venlo buiten de vesting

Venlo werkte nog volop aan de ontmanteling van de
vesting toen het eerste spoorwegstation in 1865 werd
gebouwd. Gelijktijdig met het station kwam de eerste
Maasbrug tot stand. Het stationsgebouw kwam even
buiten de vesting te liggen, aan de Kaldenkerkerweg
ten zuidoosten van het stadscentrum. Het was geel
gepleisterd, maar veranderde van kleur door de rook
van de stoommachines. Aan de oostzijde van het
hoofdgebouw hing een grote klok. In de westelijke
vleugel van het station was het restauratiegedeelte. De
chefwoning lag op het voorterrein van het hoofdge-
bouw. Vanaf het eerste perron vertrokken de Duitse
treinen en vanaf het tweede perron de Nederlandse
treinen. Venlo beschikte, evenals Blerick, over een
groot rangeerterrein en een overlaadloods voor goe-
deren. Aan de noordzijde van het station bevond zich
een locomotievenloods met draaischijf en een kolen-
opslagplaats. 

Tegelijk met de ontmanteling van de oude vesting
begon de uitbreiding en modernisering van de stad.
De oude stadspoorten waren afgebroken en nieuwe
wegen werden aangelegd in de richting van Roer-
mond, Kaldenkerken en Straelen. Langs de nieuw aan-

gelegde singels en stra-
ten kwamen mooie ge-
bouwen en monumenta-
le woningen tot stand.
Het gebied rond de
Keulsepoort, daar waar
de reizigers Venlo bin-
nenkwamen en de spoor-
wegmensen zich naar
hun werk spoedden, ont-
wikkelde zich tot een van
de meest prestigieuze
delen van de stad. Er
kwam een nieuw post-
kantoor, een bankge-
bouw, en er verschenen
hotels (Wilhelmina, Ger-
mania, National) en het
Rembrandtheater. In de Spoorstraat werden grote
herenhuizen gebouwd. In 1910 kwam bij de ingang
naar het station aan de Stationslaan een sigarenkiosk
van P. Hofmans. Ten oosten van de Keulsepoort lag het
Duitse goederenemplacement van de Cöln-Mindener
Eisenbahngesellschaft, dat onderdeel vormde van de
lijn Parijs-Hamburg.

Werken bij
het spoor

Rond de twintigste
eeuwwisseling was Venlo
een knooppunt van
spoorwegverbindingen
met druk reizigers- en
goederenvervoer. Op de
stations en spoorwegem-
placementen van Venlo
en Blerick werkten ruim
vijfhonderd personeelsle-
den in dienst van de
Staats Spoorwegmaat-
schappij (SS), waarvan
honderdvijftig tot twee-
honderd in de Wagen-

Werkplaats in Blerick. Dit aanbod van werkgelegen-
heid trok veel vreemdelingen naar Venlo. Bovendien
kwamen er door overplaatsingen van spoorwegperso-
neel mensen van elders naar Venlo of Blerick. Een van
hen was machinist Jan Mens.
Onder het spoorwegpersoneel heerste al geruime tijd
grote onvrede over de slechte rechtspositie, de lage
lonen en lange werkdagen. De relatie met de spoor-
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Het eerste Venlose spoorwegstation uit 1865. 

Bron: Historisch Vademecum, 1993, 74.

De chique Spoorstraat met grote herenhuizen. 

Bron: Gemeentearchief Venlo (GA), fotocollectie.

In 1886 kwam een tweede brug. Naast de spoorbrug kwam een brug

voor voetgangers en rijtuigen. Bron: Historisch Vademecum, 1993, 74.
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Kayser een nieuwe klokkentoren gebouwd. Aan het
einde van de straat stond aan de linkerkant op de
plaats waar eerst militaire washuisjes hadden gestaan
een politiewachtpost. Rechts van de straat stonden de
bouwwerken van de infanteriekazerne. In de
Vleesstraat waren veel winkels gevestigd: manufactu-
ren, kolonialenwaren, handel in sajetten en borduur-
werk, tabaksartikelen, apotheek. Bij zoutzieder Ant.
Goossens stond een
stadspomp. Verder wa-
ren er veel cafés, herber-
gen en logementen met
namen als De krokodil,
De houten Verdoemenis,
De hel, Sebastopol, Die
Port van Cleve, de Lands-
kroon, de Gouden Arend.
Boven de winkels en her-
bergen waren woningen
gevestigd. De Vleesstraat
was een drukke, levendi-
ge straat.
Na de korte overplaatsing
naar Nijmegen vestigde
Jan Mens zich in 1893
met zijn gezin aan de

Roermondsestraat 30h, (later 44). De Roermond-
sestraat is het eerste deel van de Rijksweg Venlo-
Roermond, dat liep van het viaduct tot aan de St.
Antoniusstraat. Links bij het viaduct was vanaf 1913
een tramhalte gevestigd, vervolgens was er een hui-
zenrij van Sloterbeekstraat, Zuidsingel tot aan de St.
Antoniusstraat. Rechts op de hoek van de Molensingel
was de pastorie van de Hervormde Gemeente die later

in het Rosarium zou wor-
den gevestigd. Verder
was aan de rechterkant
van de straat een aan-
eengesloten huizenrij van
Havenstraat tot Molen-
singel, tot op weg naar
den Hamel schuin tegen-
over de Antonius-straat.
Jan Mens woonde hier
tot 1 mei 1936, toen hij
na het overlijden van zijn
vrouw in 1935 naar ‘t
Groenenwoud in de
Begijnengang ging, een
instelling voor ouderen.
Hier verbleef hij tot 28
januari 1939, waarna hij

zich weer vestigde in zijn
oude woning aan de
Roermondsestraat 44. 

"Gansch het   
raderwerk….."

De eerste staking in janu-
ari 1903
Op 29 januari 1903 brak
in Nederland de eerste
van twee grote spoor-
wegstakingen uit. Jaren-
lange frustraties over de
slechte arbeidspositie
kwamen tot uitbarsting.
De staking die in de Rietlanden, het oostelijk havenge-
bied van Amsterdam begon, leidde tot een grote soli-
dariteitsstaking, die zich over het hele land verspreid-
de en zowel de spoorwegdirecties als de regering over-
viel. 
Zoals gezegd hield het spoorwegpersoneel in Venlo op
zaterdag 31 januari een vergadering in zaal Benders
(Hoogstraat) waar een motie werd aangenomen ter
ondersteuning van de landelijke stakingsactie die toen

beperkt bleef tot
Amsterdam en enkele
grote steden. De directies
van de spoorwegmaat-
schappijen, de Holland-
sche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HSM) en
de Staats Spoorweg-
maatschappij (SS), wer-
den verrast door de
grootse aanpak van de
stakingen en gingen al na
twee dagen overstag. De
eisen werden ingewilligd,
de stakers doorbetaald
en weer in dienst geno-
men. De stakers triom-

feerden en er reden versierde locomotieven door het
land. J. Troelstra, de voorman van de Sociaal
Democratische Arbeiderspartij (SDAP), schreef in Het
Volk als instemming met de triomf van de stakers:
"Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige
arm het wil". Albert Hahn jr. tekende bij deze tekst het
beroemd geworden affiche. 

ders. Zij kregen een opleiding van de spoorwegmaat-
schappij en een vast dienstverband. Bij de SS bestond
bovendien een ziekenfonds en een pensioenfonds, dat
echter alleen gold voor het personeelslid maar niet
voor zijn gezin. Er konden toeslagen worden verdiend
via een willekeurig toegepast premiesysteem, maar
daar stond tegenover dat er boetes werden opgelegd
bij onvoldoende plichtsvervulling of schade aan het
materieel. Een machinist moest zich verantwoorden
voor elke minuut vertra-
ging. Als het zijn eigen
schuld was moest er
boete worden betaald.
Zelfs als de stoommachi-
ne defect was kreeg de
machinist boete. Ver-
scheen hij in een vuil uni-
form op het werk dan
kostte dat een gulden
boete.
Op de personeelskaart
van Johannes Mens van
de SS staan drie belonin-
gen vermeld vanwege
‘betrachtte oplettend-
heid’. De eerste staat

genoteerd op 23 juni 1891 met een eervolle vermel-
ding. Op 8 juli 1901 krijgt hij, naast een eervolle ver-
melding die hij verdiend had op 25 mei, vijf gulden
gratificatie. De derde beloning is pas op 8 juli 1917.
Dan krijgt Jan Mens weer een eervolle vermelding met
gratificatie van vijf gulden voor "betrachtte oplettend-
heid" op 4 mei van dat jaar. Over straffen en boetes
staat niets vermeld op de personeelskaart ondanks het
feit dat na de stakingen in 1903 promotie enkele jaren

uitbleef. Een van de straf-
maatregelen voor stakers
was naast ontslag name-
lijk terugzetting in rang
of uitsluiten van promo-
tie. Deze laatste maatre-
gel trof Jan Mens. 

Wonen bij 
het spoor

Alleen de best betaalde
spoorwegarbeiders als
conducteurs, machnisten
en beambten konden
zich huisvesting in de
stad permitteren. Weg-

werkers, rangeerders,
seinhuis- en wisselwach-
ters woonden ergens bui-
ten langs de spoorlijn in
een slechte behuizing
van de spoorwegmaat-
schappij met een stukje
grond om aardappelen te
telen. 
Jan Mens heeft op drie
verschillende adressen
gewoond aan weerszij-
den van het oude viaduct
over de Roermondse
Poort, op loopafstand
van het station. Op alle
drie de adressen kon hij
dag en nacht de treinen
voorbij horen denderen.
Zijn eerste adres was in
de Hoogstraat, gelegen tussen Vleesstraat en
Jodenstraat. In de Hoogstraat waren destijds ook
gevestigd zaal Benders, de Bank van Lening en de
graanhandel van Van Oeijen. De koopman Van Oeijen
was destijds grootaandeelhouder van de SS. Café
Martin Benders, waar op 31 januari 1903 de eerste sta-

kingsbijeenkomst van het
spoorwegpersoneel werd
gehouden, had een uit-
hangbord met de tekst:
"de dubbele kraan is aan
’t loopen, hier zal men
alle dranken verkoopen,
vrinden komt maar in en
drinkt naar uwen zin". Na
het opstellen van de hier-
na te noemen ‘stakings-
motie’ klonken de spoor-
wegarbeiders hier het
glas op het te verwach-
ten stakingssucces. 
Van de Hoogstraat ver-
huisde Jan Mens, die in
1887 was getrouwd met
Catharina Verstappen en
één dochter kreeg, naar

de Vleesstraat, gelegen tussen Markt en het toenmali-
ge viaduct. Aan de linkerzijde van de straat was de
hoofdingang van de St. Nicolaaskerk, waarvan de
prachtige ingangspoort thans in de Grote Kerkstraat is
geplaatst, naast de St. Martinuskerk. In 1889 werd
door architect J. Kayser, vader van de bekende Jules
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Vleesstraat 1905. Links: Ex-Deckers modehuis. Rechts Berden textiel en

Boom Ijzerwaren. Op achtergrond toren van stadhuis. Bron: GA Venlo,

fotocollectie.

Politiewachtpost op hoek Vleesstraat-Spoorstraat omstreeks 1910.

Op voorgrond marechaussees. Bron: GA Venlo, fotocollectie.

Personeelskaart van machinist Jan Mens. 

Bron: Historisch Archief Nederlandse Spoorwegen (HANS) Utrecht.

Spoorwegwerkers bij hun stoomlocomotief. 

Bron: Gommans, G., Blerick in oude ansichten, 1983, 20.
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burgemeesters ontvingen van de Minister van
Binnenlandse Zaken de geheime opdracht om krijgs-
volk gereed te houden en niet te wachten met het
inroepen van militaire hulp "totdat het kwaad uit-
breekt". Dit keer was het loos alarm, maar in maart
was opnieuw sprake van een staking. Vanuit de rege-
ring werd doorgeseind dat er plannen waren uitgelekt
dat de stakers een andere
methode zouden volgen
dan in januari. In Venlo
werd daarop de bewa-
king op en rond het sta-
tion opgevoerd, werkwil-
ligen kregen begeleiding,
sympathisanten van de
staking werden op de
zwarte lijst geplaatst.
Tegenstanders van de sta-
king konden deelnemen
aan een handtekeningen-
actie die werd geleid
door de Venloosche Cou-
rant. Verder werden er
bijeenkomsten voor de
tegenstanders georgani-
seerd. Op zondagavond

15 maart werd in café National een algemene verga-
dering gehouden voor bespreking van ‘den huidige
toestand’. Dr. Poels waarschuwde de spoorwegarbei-
ders voor deelname aan de ‘opruiende socialisten-
bond’ en probeerde zieltjes te winnen voor de op 22
februari 1903, dus ná de eerste spoorwegstaking,
opgerichte katholieke bond St. Raphaël. De bond was

gezagsgetrouw en spoor-
de de leden aan vooral
aan de slag te blijven en
niet deel te nemen aan
de staking. De oudere
katholieke vakbond
Recht en Plicht hield ook
druk bezochte vergade-
ringen. Voor een van hun
bijeenkomsten in café
Amicitia (Steenstraat)
was de burgerij uitgeno-
digd. "Onder daverend
gejuich bracht het talrijk
publiek hulde aan de toe-
spraken van dr. Poels en
kapelaan Windhausen,
die het spoorwegperso-
neel opwekten zijn plicht

te doen. De ordelievende
geest van de aanwezigen
bleek uit het Wien Neer-
landsch bloed dat aan
het slot van de vergade-
ring door allen staande
werd gezongen." De
Venlose priester dr. W.H.
Nolens, die namens de
Rooms Katholieke Staat-
spartij in de Tweede
Kamer zat, noemde in
een lang ingezonden stuk
in de Venloosche Courant
van 22 februari de stakin-
gen onaanvaardbaar.
Tijdens de debatten over
de worgwetten in de
Tweede Kamer hield hij echter een ‘verzoenend
betoog’. Vakbondsman Terra uit Blerick reisde naar
Den Haag om het betoog van Nolens te volgen. Nolens
drong er bij de regering op aan "om met een flink
tempo voort te schrijden op den weg der sociale wet-
geving". De beraadslagingen in de Tweede Kamer ver-
liepen in alle hevigheid maar de worgwetten werden
met grote meerderheid van stemmen aangenomen,

waarop het Comité van
Verweer in de nacht van
5 op 6 april besloot om
nu definitief tot staking
over te gaan.

"Er kan een
drama uit 
groeien"

De tweede spoorwegsta-
king in april 1903
In een groot aantal plaat-
sen, waaronder Venlo,
werd onmiddellijk en op
vrije grote schaal gevolg
gegeven aan de oproep

van het Comité. Zoals hiervoor gezegd kwam het sta-
kende spoorwegpersoneel diezelfde nacht bij
Schuwirth bij elkaar. De bijeenkomst bij Schuwirth
werd georganiseerd door de Algemene Nederlandsche
Vereniging voor Spoorweg- en Trampersoneel (N.V.),
die in Venlo een afdeling wilde oprichten en de sta-
kingsactie leidde. Een tijdgenoot van Jan Mens vertel-
de later: "De spoorlui waren wakker geworden en raak-

De worgwetten

Direct na de staking kwam de regering van Abraham
Kuyper, opgeschrikt door de macht van de arbeiders,
op de proppen met de antistakingswetten, de zoge-
naamde worgwetten. Deze verboden overheidsperso-
neel (ambtenaren) en spoorwegpersoneel in de toe-
komst te staken. (Een verbod dat pas in 1980 is opge-
heven.)
Deze worgwetten maakten het spoorwegpersoneel en
arbeiders in andere be-
drijfssectoren zo kwaad
dat zij opnieuw in staking
wilden en een landelijke
algemene werkstaking
aankondigden. Door de
vakbonden werd het
Comité van Verweer
opgericht dat het verzet
tegen de nieuwe wetge-
ving zou bundelen. Ge-
tracht werd een zo breed
mogelijk arbeidersfront
te vormen, maar de chris-
telijke partijen en vak-
bonden hadden zich na

de eerste staking teruggetrokken van verdere acties.
Het Comité bestond nu uit afgevaardigden van socia-
listen (Troelstra, Polak en Oudegeest), syndicalisten en
anarchisten (oud-dominee Domela Nieuwenhuis), die
al gauw met elkaar in conflict raakten. De socialisten
wilden in eerste instantie geen nieuwe staking maar
wel voortzetting van de strijd voor betere arbeidsvoor-
waarden. De anarchisten echter wilden met een alge-
mene politieke staking het hele land platleggen. In het
gebouw van de Diamantbewerkersbond (thans

Vakbondsmuseum De
Burcht) waar de vergade-
ringen plaatsvonden wer-
den de meningsverschil-
len breed uitgemeten. Er
ontstonden scheldpartij-
en waarin Domela Nieu-
wenhuis de socialist
Henri Polak bij herhaling
voor jood uitmaakte.
Desondanks bleven de
arbeiders enthousiast. Ze
verkeerden nog in de
roes van het succes van
de eerste spoorwegsta-
king en ook zij wilden

een nieuwe grote sta-
king. Venlo stond een
roerige tijd te wachten.

De roerige 
stakingstijd

Als protest tegen de
worgwetten dreigde ook
in Venlo een nieuwe sta-
king uit te breken waar-
door het in het voorjaar
van 1903 onrustig bleef
in de stad. Voorstanders
van de staking stuitten
op veel verzet bij de bur-
gerij maar ook op straat.
Er waren knokpartijen
waarbij spoorwegarbei-
ders in elkaar werden
geslagen. De spoorweg-
maatschappijen en het
gemeentebestuur waren
behoorlijk zenuwachtig
geworden en hielden

goed in de gaten wat er
in stakingskringen ge-
beurde. Om hierover ver-
trouwelijke informatie
aan elkaar door te spelen
werd er onder bestuur-
ders een geheimschrift
ontwikkeld. Helaas kon
niet elke bestuurder dit
lezen. Zo wist de burge-
meester van Maasbree,
waartoe Blerick destijds
behoorde, (Janssen) geen
raad met het telegram
dat hij ontving van de
Commissaris van de
Koningin in Limburg
(Ruys de Beerenbrouck).
Aan de burgemeester van
Venlo (Van Rijn) liet hij
weten "wat beteekent cij-
fer telegram mij onbe-
kend".
De nieuwe staking zou
naar verwachting op 23
februari uitbreken. De
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Wien Neerlands bloed 

Versie 1 
Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x) 

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland (2x) 

Dring' luid, van uit ons feestgedruis 
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis 
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang 
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland (2x) 

Roermondsestraat met tramlijn naar Steijl vanuit Venlo richting

Tegelen gezien. omstreeks 1910. Bron: GA Venlo, fotocollectie.

Het toenmalige volkslied   Wien Neerlandsch bloed. Tekst uit 1815 van Hendrik

Tollens op muziek van J.W. Wilms. Bron: Openbare Bibliotheek Venlo.

De beroemde prent van de spoorwegstakingen van Albert Hahn.

Bron: Hulst, R.H., van, e.a. Het Rode Vaandel volgen wij, 1969, 48.
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het stakende spoorweg-
personeel dat het ver-
keerde van zijn misstap
inziet en zich bereid ver-
klaart weer terstond het
werk te hervatten." Het
antwoord uit Utrecht
was positief. Alle stakers
werden weer in dienst
teruggenomen, behalve
Jan Mens, de leider van
de staking, die bleef ge-
schorst. Omdat het 
spoorwegpersoneel op-
nieuw in staking wilde
gaan, werd dr. Poels
opnieuw naar Venlo ge-
haald (per ‘automobiel’
van Cordang). "Poels
heeft al zijn kunnen inge-
zet om Mensch (sic!), de
enige die gevaar liep
voorgoed ontslagen te
worden, onvoorwaar-
delijk te redden."

De arbeiders waren en-
thousiast over de tussen-
komst van dr. Poels en hij
won daarmee het pleit
voor de nieuw op te rich-
ten katholieke vakbond
St. Raphaël. Bovendien
werd hem op 14 juni
1903 uit erkentelijkheid
voor wat hij in de sta-
kingsdagen voor het
spoorwegpersoneel in
Venlo had gedaan een
levensgroot portret in
fraaie lijst door een depu-
tatie van het machineper-
soneel aangeboden.

Jan Mens en de
katholieke 
vakbond 
St. Raphaël

De woorden van Jan
Mens tijdens de stakings-
nacht bij Schuwirth had-
den Poels tot in het
diepst van zijn ziel ge-
pakt. "In diezelfde nacht
ontmoetten zij elkaar,
maar Mensch trachtte
Poels te ontlopen, maar
Poels ging hem achterna
en maakte alles in orde.
De opheffing van Mensch
legde het begin van een
eerlijke vriendschap. Jan
Mensch kan het slechts
met grote ontroering ver-
tellen…" 
Toen op 10 mei 1903 in
Venlo een afdeling werd
opgericht van de Neder-
landsche Rooms- Katho-

lieke Bond van Spoor-
weg- en Trampersoneel
St. Raphaël waren Jan
Mens en Terra uit Blerick
de medeoprichters. Bei-
den waren in de ban van
Poels en met hem be-
vriend geraakt. Bij de
oprichtingsvergadering
meldden zich al 102
leden. Na enkele jaren
was het met 250 leden
de grootste vakorganisa-
tie van Venlo. Jan Mens
bleef de eerste tijd op de
achtergrond, maar na
het vertrek van de eerste
voorzitter Loffeld, die al
na twee maanden naar
Roozendaal werd overge-
plaatst, werd Jan Mens in
de vergadering van 5 juli
1903, zonder zich overi-
gens kandidaat te stellen,
door de meerderheid van
de leden gekozen als zijn

ten overtuigd van de noodzakelijkheid van organisatie.
In Venlo bestond veel belangstelling voor de N.V. en
velen traden toe tot deze bond maar hadden niet door
dat de N.V. een neutrale, men zegt zelfs socialistische
organisatie was." In Venlo bestond in die tijd ook een
katholieke bond van spoorwegpersoneel, Recht en
Plicht, maar daar werd van gezegd "dat er geen schot
in zat, het ging er slechts om baantjesjagerei, promo-
tie en dergelijke". Spottend werd R(echt) en P(licht)
‘R(ijste) P(ap)’ genoemd. Dr. Poels, die van 1899 tot
1902 kapelaan was in Venlo, was er geestelijk adviseur
van geweest.

De gebeurtenis bij Schuwirth
Omdat een nieuwe staking op uitbreken stond trok de
bijeenkomst bij Schuwirth veel belangstelling. Een toe-
hoorder verklaarde: "Ik meen dat de beraadslagingen
geleid werden door een socialist uit het noorden." De
geestelijkheid en burgerij van Venlo waren bang dat
deze socialistische bond haar grote slag zou slaan, in
die zin dat zij de goede katholieken zou meeslepen. De
plaatselijke clerus wilde de staking daarom tegenhou-
den. Deken Marres en de kapelaans Windhausen en
Von Bönninghausen confereerden met enkele promi-
nente burgers en riepen de hulp in van dr. Poels, die in
de tijd dat hij in Venlo kapelaan was geweest contac-

ten met spoorwegarbeiders had gehad. Poels schrok er
niet voor terug om bij de vergadering van de rooien in
de Huidstraat binnen te dringen. Poels was een groot,
breedgeschouderd en fors gebouwd persoon. Alleen
al zijn postuur werkte imponerend. Een ooggetuige
vertelde: "Met grote passen komt Poels aangestapt.
Een treinconducteur, het ‘Joodje’ Verlaan, houdt de
wacht voor de deur. Niemand komt er meer in is zijn
wachtwoord." De toegang werd Poels geweigerd,
maar Jan Mens zorgde dat Poels wél binnenkwam.
Deze drong door tot het podium en beheerste al spoe-
dig de rumoerige vergadering en "kraakt de hele
Amsterdamse poppenkast". Dr. Poels waarschuwde de
aanwezigen voor de rooie bond, waarmee hij veel aan-
wezigen tegen zich in het harnas joeg en waarop Jan
Mens zijn aan het begin van dit verhaal genoemde
woorden sprak. 

Veel spoorwegarbeiders zagen in het optreden van
Poels tegenwerking. Ondanks zijn invloed kon hij dan
ook niet verhinderen dat er de volgende dag, op 6
april 1903, werd gestaakt in Venlo. Door 51 van de
500 spoorwegarbeiders - vooral machinisten en trac-
tiepersoneel - werd het werk neergelegd. Dit had tot
gevolg dat het goederenvervoer werd stopgezet en de
rangeerwerkzaamheden werden beperkt. Ook reden

er minder personentrei-
nen. De militaire bezet-
ting van het station,
loodsen en terreinen
werd versterkt. Iedereen
die niet op het station-
sterrein behoorde te zijn,
liep het gevaar op een
karabijn- of geweerkogel
te worden onthaald. De
onrust onder de bevol-
king nam toe. Men vrees-
de mogelijke geweldda-
den: "het gemoedelijke
Venlo is in spanning…er
kan een drama uit groei-
en".

Bemiddeling

De staking was van korte
duur. De stakers werden
op staande voet ontsla-
gen en aanvaardden de
bemiddeling van de

geestelijkheid. Voor dr.
Poels, die fel gekant was
tegen de staking, was het
onduldbaar dat "eenvou-
dige, eerlijk menende
arbeiders de gevolgen
zouden moeten dragen
van de ophitsing door
socialistische kopstuk-
ken". Hij wendde zijn
invloed aan bij de Ven-
lose koopman Van
Oeijen, grootaandeel-
houder van de SS. Er
werd een dringend tele-
gram gezonden aan de
directeurgeneraal van de
SS te Utrecht: "In naam
der ordelievende bevol-
king en der geheel Ven-
loosche geestelijkheid,
vragen wij U beleefd
goedgunstig te willen
beschikken op ons drin-
gend verzoek om weder-
om in dienst te nemen
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encycliek Rerum Novarum
uit 1891 van Paus Leo de
XIII. Voor een andere
zienswijze was bij hem
geen plaats. Anders dan
zijn christelijke collega
dominee A.S. Talma bleef
Poels onverzoenlijk ten
aanzien van de neutrale
/socialistische vakbonden.
Het vijanddenken van
Poels werd niet gedeeld
door personen als Talma
en Henri Polak die met de
belangenbehartiging
voor hun eigen groepe-
ring steeds de bedoeling
hadden samen te werken
met anderen. Zij brachten
gedachten en ideeën aan,
waardoor de arbeidersbe-
weging zich gezond kon
ontwikkelen in het voor-
deel van de positie van
arbeiders en daarin mede
van de hele maatschappij.

Wat gebeurde 
er met 
Jan Mens?

Op 6 oktober 1907 trad
Jan Mens af als voorzitter
van St. Raphaël in Venlo
en hij wilde niet meer
herkozen worden. Bij
gebrek aan een secretaris
nam hij toen deze taak
tijdelijk op zich, een
periode die tot 1911 zou
duren. Evenals een goed
en slagvaardig voorzitter
was Jan een voortreffelijk
secretaris. Hij maakte ver-
slagen waarin hij de
inhoudelijke discussies
die gevoerd werden
weergaf en zijn jaarver-
slagen waren een visite-
kaart voor de afdeling.
Jan Mens had een mooi
handschrift en een vlotte
stijl van schrijven en

bracht een enkele keer een persoonlijke noot aan in de
verslaggeving. 
Toen in 1911 de afdeling weer zonder voorzitter kwam
te zitten, werd Jan Mens opnieuw gekozen. Dat hij ook
dit keer de functie met veel ambitie oppakte, blijkt uit
verslagen die beginnen met een opmerking als: "met
een opwekkend woord opent de voorzitter de verga-
dering en geeft de leden de gelegenheid om na te pra-
ten over gevoerde activiteiten alvorens de agenda af te
werken". Hij was en bleef een man die verstand had
van vakbondswerk en hart voor zijn collega’s. Hij pakte
de zaken met veel kennis en gevoel aan.

opvolger. Toch kon hij toen het voorzitterschap niet
accepteren. Wat hiervoor de reden was werd niet
bekend. In december kon hij er niet meer om heen. De
afdeling Blerick werd zelfstandig met Terra als voorzit-
ter. Jan Mens werd toen president van de afdeling
Venlo en Dr. Poels werd (bij acclamatie) erevoorzitter.
St. Raphaël had vanaf het begin een eigen blad Het
Rechte Spoor, een afdelingsvaandel en insignes voor
de leden. Als voorzitter bleek Jan Mens niet alleen een
krachtig en bindend leider te zijn, maar ook origineel
en kameraadschappelijk in de omgang met de leden.
Vanuit de vergadernotulen uit de eerste jaren zijn daar
veel voorbeelden van aan te halen. Op 31 januari 1904
wenste hij bij de opening van de vergadering "alsnog
een zalig nieuwjaar aan de slapers, de ongeorgani-
seerden, de thuisblijvers, hopende dat ze dit jaar wak-
ker worden en niet meer zullen dienen als remmende
maar als stuwende kracht". In de vergadering van 6
augustus 1905 trok hij het boetekleed aan voor een
incident waarvoor hij niet schuldig was en gaf "een
rondje aan geheel de vergadering".
Jan Mens stelde als voorzitter consequent de arbeids-
voorwaarden en de belangen van het spoorwegperso-
neel aan de orde. Ook toen hij later secretaris van de
bond was, deed hij uitvoerig verslag van diverse

onderwerpen als: bezoldiging en lotsverbetering van
onder meer sjouwers en wagenlichters, de slechte toe-
stand der tractieambachtslieden, werktijden, woning-
huren en pensioenen. 
Er werden vooral in de begintijd nogal wat feestverga-
deringen gehouden, waarschijnlijk om een band tus-
sen de leden te scheppen. En tijdens de ledenvergade-
ringen werd vaak een komische act opgevoerd. Terra
was beschikbaar voor de afdeling toneel. Jan Mens
bleef bij dit soort activiteiten achter de schermen.

Verder stond elke vergadering de spreekbeurt van de
geestelijk adviseur (toen kapelaan Windhausen) op de
agenda. In de notulen staat herhaaldelijk te lezen dat
"onze Weleerwaarde Geestelijk Adviseur een gloedvol
betoog hield over de geestelijke verheffing der leden
en hen adviseert een retraite mee te maken".
De afdelingen Venlo en Blerick hielden soms gezamen-
lijke vergaderingen. Jan Mens vervulde dan de voorzit-
tersrol en Terra verzorgde een inhoudelijk onderwerp.
Op 7 april 1907 behandelde Terra bijvoorbeeld het
onderwerp "groepsvertegenwoordiging". 
Terra en Mens werden ook beiden afgevaardigd naar
de Algemene Bondsdag van St. Raphaël, die op 8
november 1903 in Nijmegen werd gehouden. Dr. Poels
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Dr. Poels, een imponerend

figuur. Bron: Colsen, J., Poels,

1955, 240.

Dr. Poels, ingelijst. Bron: De Venloosche Courant 14 juni 1903.

voerde hier het woord
over het onderwerp
"onderling vertrouwen",
waarbij hij de katholieke
arbeiders echter op het
hart drukte niet met
socialisten te vergaderen.
Tijdens de Bondsdag van
St. Raphaël, die vele jaren
later in 1921 in Maas-
tricht werd gehouden,
kwam dr. Poels weer
terug op de spoorweg-
stakingen van 1903 en
noemde de leiders, zoals
Jan Oudegeest, de bolsje-
wieken van Nederland.
Tijdens Bondsdagen en
op de jaarlijkse Katho-
lieke dagen bleef Poels er
steeds op hameren dat de
katholieke godsdienst de
grondslag moest zijn voor
de oplossing van het
sociale vraagstuk. Hij
volgde hier de leer van de

Café Schuwirth op hoek Heutzstraat-Kaldenkerkerweg in 1903. 

Bron: GA Venlo, fotocollectie.



Maar wat gebeurde er? Wat was de reden dat Jan
Mens in 1913 plotseling wegbleef van de vergaderin-
gen en later ook niet meer herkozen wilde worden
toen hij opnieuw als voorzitter werd voorgesteld. Was
hij ziek? Waren er persoonlijke problemen of proble-
men in zijn gezin? Werd hij gekwetst? Zou het moge-
lijk zijn geweest dat het tussen Terra en Mens niet meer
goed zat? Terra, kameraadschappelijk "d’en Ter" ge-
noemd, gaf in oktober 1913 zijn werk als wagenmaker
in de werkplaats in
Blerick op omdat hij was
benoemd als landelijk
vrijgestelde van de Bond.
Had Jan Mens dezelfde
ambitie? Werd hij gepas-
seerd? Het zijn slechts
speculatieve vragen, nie-
mand die het kan vertel-
len. Vanaf die tijd ver-
dween Jan Mens uit
beeld, uit de verslagen, er
is zelfs geen foto van
hem gebleven. Alleen zijn
naam bleef: Jan Mens, in
een enkel geschrift vol-
gens de oude spelling

Jan Mensch genoemd zoals we zagen. Zijn acht klein-
kinderen woonden niet in Venlo en waren ondanks
verwoede pogingen moeilijk te achterhalen, zodat zij
geen informatie over hem hebben kunnen geven. Zelfs
vakbondsmensen weten nauwelijks iets van de spoor-
wegstakingen en niemand kan zich de naam Jan Mens
herinneren. 
Voorzover bekend maakte Jan Mens geen maatschap-
pelijke carrière zoals Terra, die later gemeenteraadslid

en wethouder werd en
aan het einde van zijn
loopbaan pauselijk werd
onderscheiden met Pro
Ecclcesia et Pontifice. Jan
Mens kreeg geen maat-
schappelijke of kerkelijke
beloning zoals dr. Poels
en deken Marres, die
werden geridderd als
Officier in de Orde van
Oranje Nassau voor hun
heldhaftige bemoeienis-
sen tijdens de werksta-
kingen van het spoor-
wegpersoneel. 

Na zijn moedig stakingsverleden en zijn actieve vak-
bondsjaren leefde Jan Mens onopvallend meer dan
veertig jaar dicht bij het station. Jan Mens die op de
Roermondsestraat woonde doorstond er de Tweede
Wereldoorlog maar moest daarna als hoogbejaarde
man verhuizen, eerst naar Koningslust waar hij van
1946 tot 1954 in een instelling verbleef en later naar
Kerkrade waar hij op 4 januari 1956 op 94-jarige leef-
tijd in de Mgr. Nolensstraat 4  overleed.

Jan Mens overleefde dr. Poels die hij destijds bij
Schuwirth in zijn hemd had gezet (Poels overleed in
1948) en zijn veel jongere collega Terra die in 1954
overleed. Poels en Terra werden met de grootste eer
begraven en er verschenen (kranten)artikelen over hun

daden en er werden straten naar hen vernoemd. Wie
was er bij het afscheid van Jan Mens? Wat bleef ter
herinnering aan zijn moedig optreden?
Mag dit verhaal een klein eerbetoon zijn aan een vak-
bondsman die durfde te staken in een tijd dat daar
enorme risico’s aan verbonden waren, een machinist
die het rechte spoor hield en een goed kameraad en
leider was voor zijn collega’s. 

Als erkenning zou er een straat, plein of gedenkteken
moeten komen met de naam Jan Mens op de plaats
waar de stakingen in 1903 plaatshadden, in het nieu-
we stedenbouwkundige plan dat gerealiseerd gaat
worden op het spoorwegemplacement van Venlo.
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Verberkt, M., Het spoor terug. De vergeten geschiedenis van de

spoorwegstakingen van 1903 in Venlo. Publicatie van de projectgroep

Het spoor terug (Venlo, oktober 2003) en de in deze publicatie ver-
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E en bankje, achter het
zwarte achtergordijn van

de kleine zaal in De Haandert.
Nee, geen alledaagse plek en
het belang was tijdelijk. Maar
toch…
Dit voorjaar speel ik een klei-
ne rol mee in Willem
Kurstjens’ toneelstuk De Ver-
sjrumpeling. Bij elkaar heb ik
hooguit acht of tien minuten
wat te doen. Inclusief klaar-
staan en wachten om op te
komen een kwartier werk.
Wat te doen met de overige
tien kwartier die het stuk in
beslag neemt?
In de zaal gaan zitten? Mag
niet. De krant lezen in de
kleedkamer? Dat kan niet ter-
wijl de ene na de andere
medespeler vol adrenaline
weggaat, terugkomt en weer
weggaat. Trouwens, het nieuws
is op zo’n avond van een com-
pleet andere wereld: hoezo,
kabinetsformatie in nieuwe
fase?
Gelukkig staat daar dat bankje.
In halfduister, doodstil en met
een glaasje water zit ik daar.
Met, naarmate het stuk vor-
dert, steeds weer iemand
anders naast me. Aan de ande-
re kant van het gordijn horen
we het stuk voortgaan. Als een
hoorspel met plaatjes, want
tijdens de repetities hebben
we alle scènes vaak gezien.
Per avond horen we verschil-
len. Hoe in voorstelling twee
bij vrijwel iedereen de hand-
rem lijkt aan te staan. Hoe in

voorstelling drie L, M en I
scène zeven perfect en met
grote scherpte afwerken. Hoe
in scène dertig T per voorstel-
ling beter wordt. Hoe in voor-
stelling zes W in scène 34
hapert en de weg kwijtraakt.
We houden de adem in en
krommen de tenen bij elke
hapering. We kijken elkaar aan
met juichende ogen bij extra
goed. Het is opwindend en
tegelijk nogal zenuwslopend,
want met de zintuigen op volle
scherpte horen we alles tot op
de seconde.
Het mooist is het publiek. Elk
publiek lijkt wel een heel
ander mens. Bij voorstelling
twee afwachtend. Bij voorstel-
ling drie ontvankelijk en gul. Bij
voorstelling vijf ietwat gere-
serveerd maar toch vriende-
lijk. En wij, wij registreren
dankbaar elke grinnik en scha-
ter. Zorgelijk merken we op
dat een lach wegblijft waar wij

wel lol hadden. Verrast zijn we
door het mengsel van ‘hahaha’
en ‘hòòò…’, waar een grap
eigenlijk niet kan maar wel
leuk is.
Al die gedeelde momenten
van vreugde en zorg maken
dat bankje achter het achter-
gordijn in de kleine zaal van
De Haandert tot een wereld-
plek, waar zes voorstellingen
lang alles samenkomt.
Het staat er niet meer nu, dat
bankje. Ik heb het meegeno-
men en op zolder gezet. Tot ik
weer meedoe in een of ande-
re voorstelling. Dan gaat het
weer mee.

DOOR

KEES VERBEEK
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JACQUES PEETERS
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ZE IS EVEN EEN PAAR

DAGEN TERUG IN

TEGELEN. SUSANNE

LUCKER, 28 JAAR, TOT

ZOMER 2003 SOLO-

HOBOÏSTE BIJ HET

BRANDENBURGISCHES

STAATSORCHESTER

FRANKFURT EN VEEL

OP PAD. IN DE TUIN BIJ

HAAR OUDERS PRATEN

WE OVER HAAR WERK,

DE HOBO, DE ORKES-

TEN, HET REIZEN, HET

RIET EN DE STEM VAN

DE COMPONIST. 

DOOR KEES VERBEEK

FOTO JACQUES PEETERS

Het riet en de stem 
van de componist
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Z olang ik me kan herinneren wil ik musicus wor-
den. In een orkest. Een paar maten of minuten
lang een mooie solo spelen en laten zien wat je

kunt, en dan weer onderduiken in het geheel. Mijn
eerste instrument was een blokfluit, van Sinterklaas
gekregen, toen ik een jaar of zes was. Na de amv, de
algemene muzikale vorming op de muziekschool,
wilde ik dwarsfluit spelen. Het was de tijd dat je
Berdien Sternberg veel zag en hoorde. Meer kinderen
hadden dat idee, dus die klas zat vol. Ik heb toen nog
aan piano gedacht, maar ik denk dat mijn ouders daar
niet zoveel voor voelden. In elk geval hebben ze toen
wat platen met symfonieën en orkeststukken voor me
gedraaid en me op die mooie hobosolo’s attent
gemaakt. Ja, je kunt wel zeggen dat ik de hint begre-
pen heb. Ik kan me de eerste les nog herinneren. Bij
Al Jacobs op de muziekschool. Die liet me eerst het
instrument een paar keer in elkaar zetten en uit elkaar
halen. Dan het eerste blazen, dat kan ik me nog goed
herinneren. Alles trilde, mijn lippen kriebelden. En
thuis natuurlijk gelijk iets voorspelen. Mijn ouders
vonden het mooi. Zeiden ze. Ik heb zelf leerlingen en
hen voor het eerst horen spelen. Dat klinkt echt ner-
gens naar. Een hobo krijg je niet zo makkelijk aan het
klinken. Maar inmiddels ben ik er wel aan verslingerd,
vooral aan de althobo. Die heeft een mooi diep
geluid.”

HET RIET
“Gesprekken tussen hoboïsten gaan altijd binnen de
kortste keren over het riet. Als je een hoboïst wilt vra-
gen hoe het met hem gaat, kun je net zo goed vragen
hoe het met zijn riet gaat. Dat is het belangrijkste
onderdeel van de hobo en dat maak je zelf. Het is een
speciale rietsoort, uit Frankrijk. Ik heb altijd een voor-
raad bij me van enkele stukken, zeven millimeter
breed en een centimeter of acht lang. Die maak je met
een speciale uitsteekmachine heel dun. Bij mij is dat
0,57 millimeter, anderen hebben 0,58 of 0,54, zo
nauw luistert dat. Heb je de gewenste dikte, dan
vouw je het dubbel en bind je het om een dun buisje
dat, gestoken in kurk in het boveneinde van de hobo
kan. De vouw snijd je open en dan ga je het riet aan

de zijkanten nog dunner maken, flinterdun. In het
midden moet je een bepaalde dikte overhouden. Die
dikte is heel erg belangrijk. Dat iets dikkere midden-
stukje is bepalend voor de trilling en dus voor de
toonvorming. Per dag maak je zo’n drie rieten, waar-
van er misschien één lukt. Met riet hebben hoboïsten
echt een haat-liefdeverhouding. Het is erg kwetsbaar
materiaal. Niet alleen omdat het uiteindelijk zo dun
wordt, maar ook door het weer, de luchtvochtigheid.
Naarmate je dichter bij een concert komt, word je
steeds kritischer. Mijn eerste leraar op het conservato-
rium in Maastricht was Hans Roerade. Die had altijd
maar één of twee rieten. Daar deed hij alles mee. En
als er wat mee was, dan wist hij dat wel op de een of
andere manier te compenseren. Dat kan, je
embouchure is ook belangrijk, net als je ademsteun.
Het is ook iets psychisch, met dat riet.”

HET REIZEN
“Steeds verder, ja, en steeds vaker. Ik was zeventien
toen ik naar het conservatorium ging in Maastricht.
Dat was een uur reizen en dat was ver. Drie jaar later
ging ik naar het conservatorium in Amsterdam. Twee
uur. In de Maastrichtse tijd heb ik veel in Zuid-
Limburg gereisd, bij verschillende harmonieën
gespeeld. Ik herinner me die keer, dat ik ’s ochtends in
Maastricht moest spelen en ’s avonds in Groningen bij
de Johan Willem Friso Kapel. Daar moest ik met de
trein heen. Het was al krap, maar vlak voor we er
waren, sprong iemand op de rails. Toen ik uiteindelijk
aankwam, was de inspeelrepetitie al voorbij. Ik kreeg
de partituur in handen en moest spelen. 
Met het orkest zijn we ook veel op reis. Vrijwel weke-
lijks naar Potsdam. We zijn eens naar Rome geweest.
Twee dagen heen met de bus, twee dagen Rome en
spelen en twee dagen terug. Nee, dan ben je niet echt
in Italië. En dan ga ik nog eens geregeld naar Berlijn,
waar ik bij de soloalthoboïst van het Berliner Philhar-
moniker studeer. Met mijn Frankfurter orkest ben ik
naar Spanje geweest. Negen concerten in tien dagen.
Op een keer moesten we met de bus van het noord-
westen van Spanje door Portugal naar het zuiden van
Spanje. Ja, dan ben je wel gaar. Het is vermoeiend,
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Een van de eerste adviezen die hij het bestuur van de
Venlose revue gaf, was een opmerkelijke: voer geen

nieuwe op. Steek in plaats daarvan geld en aandacht in een
permanent volkstheater. “Mijn vader en ik hadden heel
sterk het idee dat het materiaal dat je voor een revue kon
gebruiken op was”, licht Boermans toe. “In een revue ga je
met zevenmijlslaarzen door de Venlose geschiedenis. En
alle onderwerpen waren nu wel aan de beurt geweest. Een
volkstheater is veel makkelijker behapbaar. Je speelt de
toneelstukken op een vaste locatie voor een kleiner
publiek. Hierdoor spreid je het grote publiek dat was opge-
bouwd met de revues over een langere periode. Mijn vader
zou hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe revue geschreven
hebben. Hij zou wel stukken zijn blijven schrijven, maar
dan voor een volkstoneel.”   
Het bestuur van de Venlose revue onderzocht de haalbaar-
heid van een volkstheater en kwam volgens Boermans tot
de conclusie dat het vooral financieel niet haalbaar was.
Vervolgens werd er besloten om toch een nieuwe revue op
te zetten. Boermans adviseerde om dan ook helemaal
opnieuw te beginnen. “Ik heb het bestuur geadviseerd om
een compleet nieuw team op te zetten. Dus nieuwe tekst-
schrijver, maar ook een nieuwe regisseur enzovoort. Die
moeten hun eigen dingen gaan doen.”
Er werd gekozen voor Wiel Aerts en Frans Pollux. “Het
bestuur kon niet goed kiezen en uiteindelijk hebben ze

besloten om ze allebei te vragen”, weet Boermans. En na
het lezen van de eerste versie hadden ze dat volgens hem
beter niet kunnen doen. “Twee schrijvers vragen was niet
zo slim. Je krijgt altijd een compromis. En dat was ook te
zien aan het eerste resultaat: het was een ratjetoe. Het was
duidelijk te zien dat er twee auteurs aan hadden gewerkt.
Ze hadden allebei voor een andere ingang gekozen.
Daarnaast zaten er ook veel dingen in die al gedaan waren
in eerdere revues.”
Theu Boermans gaf het bestuur van de Venlose revue het
advies om te kiezen voor één schrijver. “Ze moesten beslis-
sen wat ze precies met de revue wilden. Wilden ze een
revue, of wilden ze meer een musical, zoals Det Had Ge
Gedruimp eigenlijk was, of meer een toneelstuk zoals
Huzarenslaaj. Ieder van deze varianten heeft zijn eigen idi-
oom. Ze moesten de schrijver zoeken die paste bij het
karakter van het stuk dat ze uiteindelijk wilden opvoeren.”
Het bestuur volgde zijn raad ten dele op en koos er voor
om alleen het verhaal van een van de schrijvers aan de kant
te schuiven. Wiel Aerts en Frans Pollux werkten vervolgens
het verhaal van één van beide schrijvers uit. In het com-
mentaar van Boermans op de eerste versie van de nieuwe
revue zit ook meteen advies. Boermans: “Er zat nog geen
verband in. Het handelde, bijvoorbeeld in heel veel tijds-
vakken. Op het ene moment zat je in de jaren zestig (de
gerdeneers), even later zat je in de Middeleeuwen en daar-
na weer bij de Parkfeesten. Daarbij werden heel veel ver-
schillende figuren opgevoerd. Als je al die personages alle-
maal wilt laten ontwikkelen heb je zes, zeven uur nodig. Ik
heb voor hen het stuk uit elkaar gehaald en op een rijtje
gezet.” Het advies is welgemeend. Boermans zegt vader-
lijk: “Dat zijn beginnersfouten. Dat moet je leren. Ook het
opvoeren van de Parkfeesten. Dat is heel lastig. Het is
ondoenlijk en niet erg dramatisch om een algemeen
bekend fenomeen als de Parkfeesten op het toneel te zet-
ten. Dat werkt niet. Je verliest het altijd van de werkelijk-
heid.”   
Een nieuwe regisseur is nog niet gevonden. “Ik heb zelf nog
wat regisseurs gebeld”, zegt Boermans. “Maar er is nog nie-
mand gevonden. Er was er maar een zo gek om anderhalf
jaar lang iedere maandagavond naar Venlo te rijden.”

Theu Boermans’ adviezen voor
de nieuwe revue

DOOR TWAN MEUSENIn Venlo wordt momenteel hard gewerkt aan een
nieuwe revue. Twee jaar geleden heeft het
bestuur van de Venlose revue Wiel Aerts en Frans
Pollux gevraagd om een nieuwe revue te schrij-
ven. Zij moesten in de voetsporen treden van de
grote man achter de naoorlogse revue, Frans
Boermans. 
Tevens werd Theu Boermans, de zoon van Frans
Boermans benaderd om de revue, net als de voor-
gaande vier edities te regisseren. Door tijdgebrek
laat Boermans de eer aan zich voorbij gaan. “Het
is niet meer te combineren met mijn andere
werkzaamheden. Eigenlijk zou ik de laatste revue
al niet meer regisseren, maar omdat mijn vader
op dat moment op sterven lag, heb ik dat voor
hem toch gedaan.” Theu Boermans blijft wel in
een adviserende rol betrokken bij de revue. 

zeker, al dat reizen. Je krijgt soms te maken met slech-
te hotels of het eten is niet zo goed. Maar er is altijd
wel iets bij dat het goed voor me maakt. En ik krijg
ook heel veel energie van muziek maken. Daardoor is
het in balans.”

DE SOLO’S
“Sinds augustus 2001 speel ik nu bij het Brandenbur-
gisches Staatsorchester Frankfurt. Binnenkort stopt
dat, want het was een tijdelijke baan. Ik was invaller
voor iemand met ouderschapsverlof. Dat is daar heel
goed geregeld. Maar ik heb al een ander orkest. In
december begin ik bij het Beethoven Orchester in
Bonn. Ik weet nog goed, dat ik nog maar net in
Frankfurt begonnen was. We waren bezig met Don
Juan van Strauß, en daar zit een hobosolo in van
enkele minuten. ‘Nou’, zegt de dirigent, ‘begin daar
maar eens mee.’ En ik kende er nog niemand, dus dat
was echt een vuurdoop. Maar het is ook zo met die
dingen, als het moet, dan lukt het op het moment dat
het moet. Een mooie solo, zeker. Wat dat betreft, bof
ik met mijn hobo. Zolang als er orkesten zijn is er voor
hobo geschreven. Dat begint al in de barok. Dat is fijn
om te doen. Barok heeft veel regeltjes, strak. Vaak
vraag en antwoord met andere instrumenten. Bij het
klassieke en romantische repertoire komt het meer op
je gevoel aan en ben je in zekere zin veel vrijer. Je
moet uitzoeken wat de componist bedoeld heeft. Met
het Nationaal Jeugd Orkest hebben we de Achtste
Symfonie gespeeld van Sjostakovitsj. Daar zit een heel
mooie solo in voor althobo. Eerst krijg je veel geweld
te horen, dan een strijkerstremolo en dan die altho-
bosolo van vijf tot zes minuten. Die heb ik een keer of
tien of elf mogen uitvoeren. Sjostakovitsj heeft veel
meegemaakt in zijn leven. En dat hoor je, dat hoor je
in die solo. Het hele eerst stuk ervan is erg eenzaam.
Ergens in het midden komt er dan wel wat klarinet en
andere blazers alsof er hulp is. Maar daarna ga je toch
weer alleen verder. Tegen het eind verandert-ie van
toonsoort, alsof er iets van hoop komt. Ze zeggen wel
eens, de solopartij is de stem van de componist. Of
me dat dichter bij Sjostakovitsj brengt? Dat is mis-
schien wat al te romantisch. Ik heb er erg veel van
mezelf ingelegd. En verder is het natuurlijk niet
genoeg, dat je zelf je triest of eenzaam voelt. Er zijn
trucjes voor om dat over te brengen. Nou ja, trucjes.

Dat klinkt natuurlijk wel heel onromantisch.
Technieken, bedoel ik.”

HET DUO
“Met mijn vriend, Andreas van Zoelen, vorm ik het
Spectrum Duo. In duo spelen vormt een enorme
tegenstelling tot orkestspel, maar dat is juist leuk. Het
houdt je fit. Andreas speelt bassaxofoon. Vijf jaar
geleden zijn we daarmee begonnen. Toen had hij als
try-out voor mijn afstuderen een kerkje in Oisterwijk
gehuurd en hebben we daar allebei gespeeld.
Sindsdien spelen we daar elk jaar het paasconcert.
Dat is echt ons eigen kindje. Bassaxofoon en hobo of
althobo vormen een ongebruikelijke combinatie. Toen
we begonnen was er geen literatuur voor en bewerk-
ten we bestaande stukken. Maar inmiddels hebben
we ook stukken die speciaal voor ons geschreven zijn.
Andreas had op internet in een bepaald bulletin een
oproep geplaatst en daar is wereldwijd op gere-
ageerd. Uit Zweden, Oezbekistan, Rusland. Een com-
ponist uit Portugal had iets voor ons gemaakt. Na wat
contact via e-mail nodigde hij ons uit om een weekje
te komen. Dat was een enorme gok, want wat kenden
we hem nu eigenlijk? Maar het is een heel goede
week geweest. Volgend jaar gaan we naar Schotland.
Ook iemand die voor ons gecomponeerd heeft.
Inmiddels hebben we meer dan dertig stukken die
speciaal voor ons duo geschreven zijn. We hebben er
een heel eigen publiek mee opgebouwd, dat we op
verschillende concerten terugzien.”

TOEKOMST
“Het contract in Frankfurt loopt zomer 2003 af, maar
in december al kan ik aan de slag bij het Beethoven
Orchester, hier vlakbij in Bonn. Dan kom ik in Tegelen
of Venlo wonen. Andreas heeft een baan in Tilburg en
Tegelen ligt er mooi tussenin. Ik heb in Bonn een
tweede althoboplaats, maar mijn streven is een solo-
plaats te krijgen in een orkest. En dan naam maken op
althobo. Hobo is mooi, maar althobo is een kwint
lager. Dat ligt me beter. En er is veel literatuur voor.
Als er een althobosolo in een stuk voorkomt, dan is
die gewoon mooi. Dus…”
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Wiel Kusters. Geboren, twee jaar na de oorlog, op de enige
glooiing die er werkelijk toe doet in Nederland: Zuid-
Limburg, Kerkrade, om precies te zijn: Spekholzerheide.
On-Nederlandse heuvels met groepen bomen en een enke-
le kerk. Land van dalende en klimmende vergezichten,
waarachter zomerdagen met veel theater omhoog komen
en wegzakken. 
Kusters werd geboren in het culturele bed van de mijnwer-
kers. Zijn vader was ondergrondse houwer bij de staatsmijn
Wilhelmina, zijn grootvader bij de Willem-Sophie. Die cul-
tuur is als metafoor in z’n literatuur meegekomen: 

‘Kolenstofwegen.

De drager verzwegen.’

Nog meer verleden tijd die via de schrijvershand een weg
zoekt naar het papier: het rooms-katholicisme. Zoals ook bij
zijn vriend en dichter Huub Beurskens, die in de vorige edi-
tie van de Buun zei: ‘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.’
Kusters herkent zich: ‘Als ik denk aan al dat gekreun en
gezucht van schrijvers in interviews… ik heb het liever over
het plezier van het schrijven, van de vondsten die je doet..
Het avontuur.’
Beurskens maakte zijn opmerking nadat hem de harde kri-
tiek op zijn oeuvre van de criticus Piet Gerbrandy (prote-
stantse afkomst) was voorgelegd. 
Gerbrandy begrijpt niets van het spel, zegt ook Kusters.
‘Literatuur mag van hem niet speels zijn, anders is het te
lichtzinnig, niet ernstig genoeg. Onzin. Het gaat juist om
spel en ernst, om melancholie en geluk, hemel en aarde
tegelijk, brood en toch weer niet, dat is de katholieke tradi-
tie. Mystici zijn ook acrobaten die op één teen staan. Het
gaat om tegenstellingen die zich met elkaar verzoenen,
maar dan niet in een saaie harmonie. Sprankelend eerder.’
Juli, 2003. Het interview met de Maastrichtse schrijver is

begonnen. In een trein die vanuit het zuiden op weg is naar
Tegelen. De coupé heeft twee rijen opklapbare stoeltjes met
hun rug naar de ramen. Verder alleen nog enkele hangende
jongens aan de andere zijde. 
In Tegelen is er een bijeenkomst met enkele leden van de
Passiespelen. Hij heeft van de Passiespelen opdracht gekre-
gen om voor het seizoen van 2005 een nieuwe tekst te
schrijven, die het oude verhaal tot leven wekt in de moder-
ne tijd. 
Wiel Kusters, een literair dier met vele literaire schutkleu-
ren. In 1990 ontvangt hij de Sphinx-cultuurprijs voor zijn
grote bijdrage aan het literaire leven in Limburg. Hij is hoog-
leraar algemene en Nederlandse letterkunde aan de univer-
siteit van Maastricht, gepromoveerd op de poëzie van Gerrit
Kouwenaar, voorzitter van het Paul Celan Genootschap
(Roemeens-Duitse, joodse dichter, red) en dit jaar is hij jury-
voorzitter van de P.C. Hooftprijs.  
Maar allereerst is hij schrijver van proza en essays en dich-
ter, waarvan het laatste etiket misschien vetgedrukt moet
worden. 
De dichter. In ‘Schrijvers. 2000 auteurs van de 20e eeuw
van A tot Z staat op bladzijde 260: ‘Een dichter is voor hem
een mijnwerker die afdaalt in de taal om deze te onderzoe-
ken en die vervolgens nieuwe vondsten aan het licht
brengt.’
In de literaire kritiek wordt hij vaak geassocieerd met de vijf-
tigers, zoals Kouwenaar en Lucebert die alle tradities open-
braken met fantastische taalexperimenten. Zelf ziet hij dat
slechts als een zijde van zijn werk, die in de loop der jaren
wat teveel aandacht heeft gekregen. Kusters hoopt klassieke
gedichten te schrijven, in de zin dat ze de traditie laten
meezingen en tegelijk staan in de tijd van de 21ste eeuw.
“Ik wil over de vijftigers heen reiken naar het verleden,
maar tegelijk hun verworvenheden in mijn gedichten her-
bergen. Als dichter heb ik een hang naar de eenvoud, die
wel geladen kan zijn en de grammatica op de proef stelt. Ik
zou heel graag liedjes schrijven. Maar ook iets zeggen, wat
een zekere terughoudendheid heeft. Vier regels, een kwa-
trijn….’ 
Het gaat hem vandaag niet makkelijk af om antwoorden te
vinden. Hij denkt, aarzelt, geeft een zin en zwijgt even, lui-
sterend naar de echo van zijn woorden die twijfel bij hem
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oproept. Over de katholie-
ken: “Ze ervaren de wereld
als royaal… ik hoor het
mezelf zeggen. Het balan-
ceert op de rand van het
cliché. Ik hou niet van dat
hapsnap-gepraat. Het heeft
al snel zo’n hoog succes-
agendakarakter. Voordat je
het weet ben je open deu-
ren in aan het trappen. Je
kunt de woorden, die je
hebt uitgesproken, niet
weer inademen. Wat ge-
zegd is, is gezegd. Ik heb
een hekel aan grote woor-
den, mensen slaan elkaar
soms de koppen in met
woorden die van steen zijn geworden.”
Een belangrijk verschil tussen de vrienden Kusters en
Beurskens is dat de laatste dichter de katholieke cultuur
heeft ontdaan van z’n persoonlijke geloofsbeleving. God is
dood, volgens Beurskens.
Kusters heeft God bij zich, heel dicht, intiem, zo zal blijken
tijdens het gesprek naar aanleiding van zijn tekst voor de
Passiespelen in Tegelen. Daarin komt voor het eerst in zijn
literaire leven volledig aan de oppervlakte wat zo wezenlijk
is in zijn bestaan. De goede lezers hebben het in de zijlijnen
van z’n literatuur al herkend, zoals alleen al in de titel van
zijn laatste gedichtenbundel. ‘Als kind moest ik een walvis
eten’ wat een prachtige omdraaiing is van het bijbelse ver-
haal waarin Jonas door een walvis wordt opgegeten. 
Geloof. 
Over de bronnen: “Ik ben geraakt door iets dat ik eerder
van me af had laten vallen, maar wat bij me hoort.
Gaandeweg ben ik de rijkdom van het geloof gaan ervaren
in de traditie. De essentie is toch dat God mens is gewor-
den om met ons te zijn. Dat Hij zich zo heeft ’ontledigd’
door mens te worden: absurd is het en daarom zo aangrij-
pend. Het is iets wat ik wil geloven.”
Wat betekent het geloof voor jou?
“Nou, wel veel. Niet dat ik helemaal zo beleef zoals ik zou

willen, daar ben ik waarschijnlijk te laks en te lui voor, maar
het heeft een grote innerlijke waarde voor mij. En die gaat
verder dan het bekende: er is iets, het zogenaamde ‘ietsis-
me’ waar het tegenwoordig dikwijls over gaat. Ik ben van
een generatie die het geloof ongemerkt van zich af heeft
laten vallen. In mijn jeugd is de onverschilligheid een tijd
lang gegroeid. Maar uiteindelijk is geloof richtinggevend
geweest voor mij.”
Er zijn ook tegengedachten die hem soms bekruipen. 
“Wil ik dit geloven, vraag ik me dan af. Of is het hoop? Of
is het vertrouwen? Mijn grootste vrees is dat je er een
bepaalde gesteldheid voor moet hebben, dat het niet voor
iedereen is weggelegd. Schöngeisterei, iets voor mensen
met fijne gevoelens, elitair. Maar dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Geloof valt niet door het verstand te recht-
vaardigen.” 
De katholiek in hemzelf zegt: “Ik wil niet aan verkondiging
doen, ook omdat ik zelf in gebreke blijf.” Nog nooit heeft hij
zo veel gesproken over deze zaak die het hart toebehoort,
erkent hij. “Er zijn weinig taboes meer in Nederland, behal-
ve het religieuze.”
Augustus, 2003. Na ruim een jaar schrijven, wordt de nieu-
we tekst in een eerste versie verspreid binnen een kleine
kring van Passiespelers. Een bijzonder moment want in
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theater De Doolhof is zeventig jaar lang de tekst van de
dichter Jacques Schreurs gespeeld. In 2000 schreef
Mariecke van Leeuwen voor het eerst een andere tekst, bij
het regieconcept van regisseur Ben Verbong. Daarna
besloot het bestuur in een aanhoudende vernieuwingsdrang
om de zaken om te draaien: eerst de tekst, dan het regie-
concept. Meer spirituele essentie, meer literatuur. 
Ook voor Kusters is het een bijzonder moment want voor
het eerst heeft hij een toneeltekst in deze vorm geschreven,
als een theatermonoloog en een operalibretto niet worden
meegerekend. 
Opvallend is dat hij de dramatische verhandeling aanzien-
lijk heeft teruggebracht in vergelijking met de teksten van
Schreurs en Van Leeuwen. Het effect is dat de schijnwer-
pers volledig op het hoofdpersonage komen te staan: Jezus
van Nazareth. Maria, Judas en Maria Magdalena zijn figuren
van de achtergrond; Judas moeder is verdwenen. En daar-
mee is verdwenen een veelheid aan onderlinge relaties die
afleiden van het drama van Gods zoon die tegen het hout
wordt genageld.  
Daarvoor in de plaats is een belangrijke rol weggelegd voor
Lazarus, die door Jezus uit de dood wordt gehaald. Lazarus’
monoloog aan het begin en zijn epiloog kunnen het raam-
werk zijn van het verhaal. Kusters geeft hem een innerlijk
conflict van een mens die de weg kwijt is in zijn leven dat
hem weer terug in de schoot is geworpen. 

LAZARUS: Het was alsof ik door moerassen liep

en dan weer door rul zand. Ik kwam geen stap 

vooruit. Ik was uitgeput, vanbinnen leeg

en niets dan buitenkant. Geen levenssap.

Ik hoorde dat Hij mij naar buiten riep,

maar wist niet waar ik was, vanwaar Hij klonk.

Was Hij in mij, was ik in Hem? Ik sliep,

maar wakker was ik ook. Ik steeg en zonk.

Maak hem nu los, zei Hij. En ik was vrij.

Ik was van alle dubbelheid ontdaan.

Ik leefde! In de Waarheid die Hij is!

Herboren als een teruggeworpen vis,

die op de kant, in het zand, te stikken lag,

maar levend water vond, Jezus, in Uw naam!

(gaat zitten)

Soms ben ik moedeloos, en hoogstens nog een vonk

van het vuur dat in mij was.

Ik weet niet waar ik gaan moet en waar staan:

verhef je hart eens als het graf steeds aan je trekt,

omdat je levensdraad te ver werd uitgerekt...

Ik val terug, ik kan niet langer uit mijzelf vandaan.

Ik geloof in Hem, in Hem, maar niet in mij.

Soms denk ik: in de dood was ik pas vrij.

Kusters: “Lazarus geeft de betekenis aan het verhaal. De
toeschouwer moet zich met hem kunnen identificeren als
de gewone mens die iets uitzonderlijks heeft meegemaakt
en nu aan de grond zit. Pas aan het einde begrijpt Lazarus
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wat hem is overkomen doordat zijn Heer is verrezen. Het
gaat over de kracht om de leegte te overwinnen. Ja, er is
zeker een parallel tussen Lazarus en de moderne mens die
niet weet wat hij met zijn eigen leven moet beginnen.”
Over de tekst als geheel: “Ik heb geprobeerd om de juiste
woorden en toon te vinden en dat te incarneren in deze
tekst. Hoewel het een opdracht was, heb ik er geen rol voor
hoeven spelen zoals een copywriter doet. Dit gaat over
zoals ik denk en voel. Het is geen mij wezensvreemde klus
geweest, dan had ik het niet gekund. Tijdens het schrijven
merkte ik dat ik op dingen stuitte die me verbaasden. Waar
komt het vandaan. Ik heb veel cadeau gekregen. Wat ik niet
zo geheimzinnig bedoel als het klinkt. Ik ben erg gelukkig
met de slotmonoloog van Lazarus. Hoe kan het dat het er
staat. Ik ben gek genoeg niet onzeker over deze tekst.”
Tussen Lazarus’ monologen ligt een verhaal, dat nergens
een conflict aangaat met de bijbelse versie, maar dat des-
ondanks authentiek is als een tekst van Wiel Kusters. De
kracht ligt in wat achter de namen van de personages staat.
Jezus zegt in de Hof van Olijven, vlak voor hij wordt gear-
resteerd, tegen zijn Vader: 

(bidt) Eeuwige Vader, in deze afgrond van de tijd,

waarin ik haast verloren ga als stof in stof,

als as in as, waarin ik hunker naar Uw huis,

waarin Uw Geest trekt aan mijn geest, beken ik 

dat ik, als de aardworm aan mijn voet,

hier leven wil. Hier leven wil bij hen 

die ik bemin, die U bemint. Bij hen die U beminnen.

(stilte)

En ik ben bang, mijn God, dat Gij mij zult verlaten.

Want ik die sterven moet, nog richt ik mij tot U.

Maar als ik mij ontval, richt Gij mij dan weer op?

Neemt Gij mij over uit het vlees, als ik U niet meer roep,

niet roepen kan? 

Hoe kan ik groeien als ik krimpen moet van pijn?

Woorden van een schrijver die als een mijnwerker de weg
naar binnen is gegaan om met de betekenis van zijn geloof
weer boven te komen. Over het resultaat: “Dit is niet niets.”

Ruud Linssen is lid van de Passiespelen. 
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Maar wat herinnert een
mens zich nog, na 63 jaar,
van hoe de oorlog begon?
En zijn herinneringen niet
de woorden die worden
opgeroepen door de voor-
stelling die men van de
gebeurtenissen heeft? Ge-
beurtenissen die diepe
sporen nalieten terwijl ze
verloren gingen, zoals de
denker Augustinus zei. 
Toch�berusten�bepaalde�her-
inneringen� op� feiten� die� in
zekere� zin� vaststaan.� Zoals
de�straat�waar�Pierre�Huibers
met� zijn� ouders� en� broer
woonde,� de�Vierpaardjes� in
Venlo,�die�in�die�tijd�nog�op
de� helling� naar� het� oosten
afboog.� En� het� huis� dat
bestond�uit�een�winkel,�een
woning�en�een�bakkerij.�Bij
de� vraag� wie� de� straat� be-
woonden� steekt� bij� Pierre
Huibers�al�twijfel�de�kop�op.
De� helft� van� de� woningen
aan�de�kant�van�de�Kalden-
kerkerweg� bestond� uit
nieuwbouw.�De�andere�helft,
richting� overweg,� bestond
uit� woningen� met� kleine
bedrijven� en� winkels.� Er
woonden�een�paar� tuinders,
een� paar� mandenmakers,
een� kermisexploitant,� een
bakker,� een� kruidenier� en
een�kolenhandelaar.
In�die�tijd�was�het�gebruike-
lijk�dat�men�Duits�personeel
in� dienst� had,� weet� Pierre
Huibers� nog.� Omdat� het
goedkoop� was.� "In� onze
bakkerij� werkte� al� enige
jaren� een� bakkersknecht,
Willi�Hubben.�Elke�dag�fiet-
ste� hij� van� Herongen� naar
zijn� werk� en� terug.� Van
Hitler�moest�hij�niks�hebben.
Hij�was�antinazi.�Onderweg
zag�hij�hoe�het�Duitse�leger
stellingen� innam� aan� de
grens.� Niemand� geloofde
hem�wanneer�hij� zei�dat�de
Duitsers� Nederland� zouden
binnenvallen.� Een� tijd� voor

de� invasie� nam� hij� ontslag
bij�mijn� vader�omdat�hij� in
dienst�moest."�

HET RODE SEIN
Enige�maanden�voor�de�fata-
le� datum� zag� men� hoe
Duitse� vliegtuigen� verken-
ningsvluchten� maakten
boven�het�grensgebied.�Toch
wist� op� de� avond� van� de
negende� mei� niemand� met
zekerheid� wanneer� de
Duitsers� zouden� binnenval-
len.� Rond� de� stammen� van
de�bomen�voor�een�voorma-
lig� brouwerijpand� aan� de
Kaldenkerkerweg� in� Venlo
waren� explosieven� beves-
tigd.�Het�gerucht�ging�dat�ze
tot�ontploffing�zouden�wor-
den�gebracht�door�de�bewa-
kende� soldaten;� om�met� de
zo� gevelde� bomen� de� toe-
gangsweg� naar� de� Maas-
brug� te� versperren.� Pierre
Huibers� herinnert� zich� hoe
hij�die�avond�op�de�stoep�zat
en� luisterde�naar�de�discus-
sies.�Zou�het�Duitse�leger�nu
wel� of� niet� aanvallen?� "Je
was� vrijheid� gewend� en� je
dacht�dat�het�niet�zou�gebeu-
ren."� Bij� de� tegenover� de
bakkerij� gelegen� spoorweg-
overgang� liepen�Nederland-
se�soldaten�wacht.
Die� nacht� werd� Pierre
Huibers� wakker� door� het
lawaai� van� een� trein� en
geweerschoten.� "Mijn�broer
en�ik�stonden�op�en�openden
het� dakraam.� Het� was� niet
licht�en�niet�donker.�De�dag
brak� net� aan.� De� straatlan-
taarns� brandden� nog.� Een
trein� met� platte� wagons
waarop�dekkleden�waren�ge-
spannen� reed�door�het� rode
sein.� Baanwachter� Van� der
Aa� liep� de� trein� tegemoet
om�hem�tot�stoppen�te�dwin-
gen.� Toen� moeten� soldaten
tevoorschijn� zijn� gespron-
gen�en�is�er�op�hem�gescho-

ten.� Hij� liep� een� schamp-
schot�in�de�nek�op�en�vlucht-
te� richting�Broekestraat.�De
drie� Nederlandse� soldaten
holden� om� beurten� naar� de
stelling� met� de� telefoon
tegenover�het�baanwachters-
huisje� en� belden.� Toen� de
derde�belde,�een�marechaus-
see,�klonk�er�in�de�verte�een
ontploffing.� Dat� moet� de
Maasbrug�zijn�geweest."
Pierre�Huibers�en�zijn�broer
waren�bang.�Af�en�toe�gluur-
den� ze� uit� het� dakraam.
"Gewapend�met�geweren�en
mitrailleurs� doken� soldaten
op�van�onder�de�dekkleden.
Er�klonken�schoten.�De�sol-
daten� staken� de� straat� over
en�anderen�slopen�langs�het
spoor� en� door� de� beek� die
langs� de� rails� liep.� De
Duitsers� vertrouwden� niks
want�als�iemand�naar�buiten
kwam�riepen�ze�‘ rein,�rein.’
Mijn�vader�was�in�de�bakke-
rij�achter�de�keuken�aan�het
werk.�Eerst�had�hij�niks�in�de
gaten.� Maar� toen� er� meer
schoten� vielen� riep� hij� ons
naar�beneden."
De� drie� Hollandse� soldaten
die�op�de�overweg�de�wacht
hielden�en�telefonisch�alarm
sloegen� hadden� kunnen
vluchten.� Door� de� vier
knoesten� van� bomen� voor
het� huis� van�de�buren� kon-
den�ze�uit�het�vizier�van�de
oprukkende� vijand� verdwij-
nen�en�via�een�pad�tussen�de
huizen�ontsnappen.�Het�ver-
haal�ging�dat�ze�hun�solda-
tentenue�voor�burgerkleding
verwisselden,� de� kleren� in
de�grinderij�verbrandden�en
daar�ook�de�wapens�verstop-
ten.
Andere� soldaten� boden
tegenstand.� Zo� beweerde
men�volgens�Pierre�Huibers
dat�een�Nederlandse�soldaat
op� het� seinhuis� ter� hoogte
van� de� Gebra-garage� een
Duitse� soldaat� had� neerge-

Het moet een schok zijn geweest voor de dertienjarige jongen die Pierre Huibers 10 mei 1940 was. Een prachtige voorjaars-

dag was het, met geen wolkje aan de hemel, zegt de 76-jarige man nu. Bij het krieken van de dag klonken schoten en slopen

soldaten langs de spoorrails. Alles wat gewoon was stond vanaf dat ogenblik niet meer vast. Tegen de tijd dat bakker Huibers

doorgaans de oven opstookte had hij de vijandelijke inval opgemerkt en zijn twee zoons naar beneden geroepen. Pierre Huibers

ging die ochtend niet naar school. Dus kwam het dienstmeisje hem in het speelkwartier geen broodjes met chocolademelk bren-

gen vanwege zijn darmklachten. En na school hoefde hij in de bakkerij van zijn vader geen broodbakken schoon te maken. 

Angst en avontuur in Venlo
De Duitse inval door de ogen van een schooljongen

Door Koos van den Kerkhof 

De vernietigde Maasbrug
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spoorlijn,�waar�de�ontredderde�dieren�een�ravage�in�de�glas-
huizen�aanrichtten.�Dat�vader�niet�terugkeerde�van�het�bezoek
aan�zijn�zus�in�de�Boenerstraat�moet�onrust�hebben�verwekt
in�het�gezin.�"Mijn�vader�heeft�het�huis�van�mijn�tante�niet
kunnen�bereiken.�Onderweg�werd�hij� door�Duitse� soldaten
aangehouden.�Ze�namen�zijn�fiets�in�beslag.�In�ruil�daarvoor
kreeg�hij�een�bewijs�dat�zei�dat�de�fiets�zou�worden�vergoed
maar�hij�heeft�nooit�een�cent�gezien.�Volgens�mijn�broer�heb-
ben�ze�hem�daarna�meegenomen�naar�een�doodlopende�steeg
naast�het�Rembrandttheater�waar�hij�met�een�groep�andere
Venlonaren�werd�vastgehouden.�Later,�nog�voor�de�middag,
kwam�hij�thuis."
Het� gezin�Huibers�was�weer� compleet.�Vermoedelijk� heeft
vader�Huibers�rond�het�middaguur�onder�het�genot�van�een
kop�koffie�en�een�boterham�verteld�wat�hem�was�overkomen.
Pierre�Huibers�herinnert�het�zich�niet�meer.�Weetgraag�als�hij
was�wist�hij�aan�de�aandacht�van�zijn�ouders�te�ontsnappen.
"Na�de�middag�ben�ik�met�vrienden�op�pad�gegaan.�Naar�het
lazaret�dat�was�ingericht�in�café�De�Staak�op�de�hoek�van�de
Kaldenkerkerweg-Zandstraat.�Boven�de�deur�hing�een�bord
met�het�opschrift�‘ lazaret’ .�Soldaten�sjouwden�gewonden�op
draagberries� naar� binnen.� Vanaf� de� overkant� van� de� weg,
langs�het�spoor,�keken�we�toe.�Anderen�vertelden�later�dat�uit
de�auto’s�waarmee�de�gewonden�uit�het� lazaret�naar�Duitse
ziekenhuizen�werden�vervoerd,�bloed�sijpelde�wanneer�ze�de
Kaldenkerkerberg�opreden."

LEGE SCHAPPEN
Buiten�dit�verboden�avontuur�herinnert�Pierre�Huibers�zich
een� ander� hoogtepunt� uit� de� veelheid� van� gebeurtenissen.
Thuis�luidde�de�winkelbel�en�de�kleine�Pierre�liep�de�winkel
binnen.�Voor�de�toonbank�ontwaarde�hij�een�man�in�een�bruin
pak�met�een�muts.� "Ik� riep�mijn�oom�Pierre�die�op�bezoek
was.�De�Duitser�dacht�bij�goede�mensen�terecht�te�zijn�geko-
men�want�hij�had�het�kruis�boven�de�deur�gezien.�Het�was�een
deserteur.�Waar�hij�is�gebleven�weet�ik�niet."
De�schooljongen�moet�geschokt�zijn�geweest�door�zijn�erva-
ringen.�Toch�konden�hij�en�zijn�makkers�hun�nieuwsgierig-
heid�niet�bedwingen,�want�op�alle� toegangswegen�naar�het
centrum�heerste�een�gonzende�bedrijvigheid.�"Tegen�een�uur
of� zeven� ging� ik� met� mijn� vrienden� kijken� op� de
Kaldenkerkerweg.� De� Duitsers� hadden� de� bomen� die� ’s
nachts�door�explosies�waren�geveld,�opgeruimd.�Er�stonden
alleen� nog� boomstompen.�Daar� reden�militairen� voorbij� in
tanks,�op�vrachtwagens�en�motoren�en�op�karren�door�paar-
den�getrokken.�Op�straat�rennen�was�er�niet�bij,�dan�kreeg�je
ervan�langs."
Thuisgekomen�ging�Pierre�met�zijn�ouders�en�broer�aan�tafel.
Misschien�hebben�ze�aardappelen,�sla,�uiensaus�en�rolmops
gegeten.�Wie�zal�het�zeggen.�De�stemming�was�bedrukt.�Het
vaderland� was� overvallen.� En� toch� was� er� niemand� die
geloofde�dat�de�bezetting�lang�kon�duren.�
Maar�de�volgende�morgen�denderden�treinen�voorbij��waarop
met�grote�letters�stond�gekalkt�‘Wir�fahren�gegen�England’.
Langzaam�begon�het�besef�door�te�dringen�dat�er�iets�defini-
tiefs�gebeurd�was.�"Na�een�dag�of�wat�hebben�mijn�ouders�de
winkel�ontruimd.�We�hadden�bakken�met�levensmiddelen�als
suiker,�bonen,�erwten�en�meel�die� los,�per�gewicht,�werden
verkocht.�Alles�werd�in�zakken�gedaan�en�in�de�kelder�opge-
borgen�omdat�we�er�zelf�van�moesten�leven.�In�de�schappen
en�in�de�etalage�zetten�we�lege�dozen�neer.�Tegen�de�Duitse
soldaten�die� inkopen�wilden�doen�zeiden�we�dat�we�waren
uitverkocht.�Ze�konden�de�dozen�optillen�en�zelf�zien�dat�ze
leeg�waren."�Voor�bakker�Huibers�was�dit�een�daad�van�over-
leving�en�misschien�ook�wel�een�daad�van�verzet.�
In�de�verte�waren�drie�dagen�de�beschietingen�van�de�bunkers
op�de�Blerickse�oever�van�de�Maas�te�horen.�Hun�volharding
mocht�de�verdedigers�niet�baten.�Via�een�omtrekkende�bewe-
ging� naar� het� noorden� slaagden� de� Duitsers� er� in� de
Nederlandse�troepen�in�de�tang�te�nemen.
Zelfs�in�de�kleine�wereld�van�bakkerij�Huibers�was�een�ver-
klaring� te� vinden�voor�het� snelle�doorstoten�van�de�Duitse
legers.�Pierre�Huibers:�"In�de�jaren�voor�de�oorlog�hadden�we
een�dienstmeisje�in�dienst.�Ciska,�ze�kwam�uit�Dinslaken.�Ze
werkte�de�hele�week� in�huis�en�had�kost�en� inwoning.�Op
vrije�avonden�en� in�het�weekend�ging�ze�op�pad�met�haar
fototoestel�om�foto’s�te�maken.�Vaak�bezocht�ze�café�Centraal
waar�veel�Duitsers�en�Nazi-gezinde�Nederlanders�kwamen.
Wanneer�ze�een�keer�in�de�maand�naar�huis�ging�nam�ze�de
camera�mee.�In�1939�nam�ze�ontslag.�We�hebben�haar�nooit
weergezien.�Van�vorige�dienstmeisjes�ontvingen�we�nog�wel
eens�een�kaart,�maar�zij�liet�niks�meer�van�zich�horen.�Er�werd
gezegd�dat�ze�een�spionne�was."

schoten�en�naar�beneden�op
de� rails� had� geworpen.
"Maar�of�dat�waar�is�weet�ik
niet."
Waarheid�en�verzinsel�vech-
ten�vanaf�het�eerste�moment
’s�ochtends�om�voorrang�bij
de� dertienjarige�Pierre�Hui-
bers.�Zeker� is�dat�het�gezin
bescherming� zocht� in� de
keuken� achter� het� huis.� De
plek� waar� de� schooljongen
tussen� de� middag� aan� tafel
zat�en�zijn�brood�at�met�het
Duitse�dienstmeisje.�
Het� gezin� wist� niet� wat� er
aan� de� hand� was.� Pierre’s
vader� en� twee� jaar� oudere
broer�gingen�niet�in�de�bak-
kerij� aan� het� werk.� Brood
bakken� had� geen� zin� want
niemand�kon�het�huis�uit�om
te�bezorgen�en�in�de�winkel
zouden�geen�klanten�komen.
"Toen� het� licht� werd� ging
mijn�vader�naar�de�Boener-
straat,� naar� mijn� tante� Bet.
Hij�wilde�weten�hoe�het�met
haar�ging�want�haar�man�lag
in�het�ziekenhuis."

GALOPPERENDE 
PAARDEN
Tegen� de� tijd� dat� Pierre
Huibers�gewoonlijk�opstond
om� te� ontbijten� was� hij� al
uren�op.�Hij�hoefde�niet�naar
de�Sint�Franciscusschool�en
met� zijn� moeder� en� broer
keek� hij� aan� de� voordeur
naar� de� passerende� Duitse
legereenheden.� "Het� was
een� prachtige� warme� dag,
overal� zon� en� een� helder
blauwe�lucht.�Een�groep�sol-
daten� legde� razendsnel� een
telefoonleiding� door� de
straat.� Ze� klommen� op� een
ladder,�bevestigden�de�kabel
boven� aan� de� gevel� van� de
huizen�en�rolden�hem�verder
af,� richting� Kaldenkerker-
weg.�In�colonnes�marcheer-
den� soldaten� voorbij.� Pant-
serwagens� die� kanonnen
voorttrokken� en� vanaf� de
Bovenste� Molen� kwam� ca-
valerie�te�paard."
Tussen�de� toeschouwers� op
de�Vierpaardjes�zaten�ook�de
drie� Hollandse� soldaten,� in

burgerkleding,�die�na�telefo-
nisch�alarm�te�hebben�gesla-
gen�bij�de�eerste�beschieting
van� de� overweg� waren� ge-
vlucht.�De�verwarring�onder
de�bewoners�was�groot�maar
de� Duitse� soldaten� gedroe-
gen�zich�netjes.�Wanneer�ze
de� colonne� verlieten� en� de
bakkerswinkel� binnengin-
gen,� kochten� ze� levensmid-
delen,�sigaretten�en�snoep�en
betaalden�keurig�met�nieuwe
Nederlandse� bankbiljetten.
Moeder� Huibers� durfde� de
soldaten�niet�te�weigeren�iets
te�verkopen�want�ze�konden
net�zo�goed�alles�meenemen.
Ondertussen�keerde�de�cava-
lerie� via� de� Langstraat,
Broekestraat� terug� naar� de
Vierpaardjes.�Kennelijk�wa-
ren�de�bereden�soldaten� tij-
dens� de� vuurgevechten� in
het�centrum�en�aan�de�Maas
teruggeslagen� en� hergroe-
peerden� ze� zich.� Meerdere
paarden�uit�de�formatie�sloe-
gen�op�hol�en�galoppeerden
de� broeikassen� in� langs� de

Vierpaardjes1940.

Duitse soldaten in Venlo.

�
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B ijna dertig jaar geleden
maakten we kennis

met Venlo, mijn toenmalige
vriendin en ik. Zij kon er
werk krijgen en ik vond het
wel best. De atlas wees ons
de weg en de laatste tiental-
len kilometers treinreis door
schaars bebouwd land maak-
ten duidelijk, dat we het
einde van Nederland nader-
den. Nu ja, we wilden
immers weg uit de Randstad.
Ik herinner me nog die eer-
ste wandeling door het
stadscentrum; het was een
vroege zondagavond in
augustus. Er waren wat aar-
dige cafés. De meeste win-
kels bleken particuliere on-
dernemingen en nog niet aan
ketens gebonden. Na elf
minuten stonden we bij een
tochtige vlakte, een zoge-
zegd plein aan de andere
kant van het centrum. Dat
was het dan. Ach, indien

nodig konden we snel ge-
noeg weer weg.
Inmiddels heb ik drie doch-
ters. Het zijn Venlose maed-
jes – maar verder meiden
om trots op te zijn. De toen-
malige vriendin heeft het tot
ex geschopt en de baan die ik
vond, heeft me alle hoeken
van de kamer laten zien. Ik
heb me genesteld in het cul-
turele leven, dat moedig
standhoudt tussen de blaas-
orkesten en kienavonden. Ik
heb geleerd dat volkscultuur
niet per definitie platvloers
is. Het doet me goed dat
mensen erin opgaan, maar ik
heb er geen deel aan. Ik heb
het soms hoekige dialect
leren verstaan en dit voorjaar
zelfs een stoomcursus Tegels
gevolgd om een bijrol in een
dialectstuk te kunnen spelen.
Het resulteerde in een nieuw
begrip: sjteenkaole Tegelsj.
We hebben er hartelijk om

gelachen. Toch was er iets in
mij dat niet meedeed – soms
ben ik vreemdeling tussen
mijn vrienden.

Laatst was ik in Heemstede,
mijn geboortedorp in de
Bollenstreek, om herinnerin-
gen bij te werken. Na een
tijdje merkte ik dat het
bekende weliswaar bekend
was, maar niet meer ver-
trouwd. Ik hoorde taal en
tongval van mijn jongensja-
ren maar de mensen waren
me vreemd. Lichtelijk ontre-
geld stapte ik weer op de
trein. Naar huis. Naar Venlo.
Nu ja, je moet ergens wortel
schieten.

DOOR

KEES VERBEEK
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EPISODEN UIT DE GESCHIEDENIS
VAN DE HEELKUNDE IN VENLO

(zeventiende en achttiende eeuw)

Door Ad Bogers

"So eenig lit verbrooken zy,

De Meester moet ‘er haastig by,

Op dat het wys’lyck word geneesen:

Maar of de ruykeloose Ziel,

In Spies en Swaard van Sonden viel,

Daar schynt geen swaarigheid te weesen."

Uit het boek: 

Het menselyck bedryf, dat

in 1694 door Johannea en

Caspaarus Luiken in

Amsterdam werd uitgeven.
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Zo luidt het rijmpje onder de afbeelding van de chirurgijn in
het boek ‘Het Menselyk Bedryf’, dat door Johannes en
Caspaarus Luyken in 1694 werd uitgegeven. Ook in Venlo
waren eeuwenlang heelmeesters actief. Dit artikel geeft een
overzicht van het chirurgijnsgilde en enkele wederwaardig-
heden van chirurgijns en doctoren in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. 

Van oudsher maakte Venlo deel uit van het Gelderse
Overkwartier. De stad lag in het Maasdal, dat vanwege de
begrenzing door de ontoegankelijke Peel in het westen als
een noord-zuid corridor fungeerde. Militair-strategisch fun-
geerde Venlo als ‘slot’ voor strijdende partijen: degene die de
stad in handen had kon een opmars verhinderen en contro-
leerde de Maas. Dat bleek met name tijdens de Tachtigjarige
Oorlog tussen het katholieke Spanje en de protestantse
noordelijke Nederlanden (1568-1648). De stad werd herhaal-
delijk door beide partijen ingenomen. Uiteindelijk bleef de
stad onder Spaans gezag.
In de achttiende eeuw kwam hierin verandering. Met de
ondertekening van de Vrede van Utrecht (1713) en het
Barrièretraktaat (1715) kwam er een einde aan de Spaanse
Successieoorlog. Het Overkwartier van Gelre werd verdeeld
onder Oostenrijk, Pruisen en de Republiek der Verenigde
Nederlanden. 

De verdeling van het Overkwartier 1715-1794. 

GA Venlo collectie prenten en kaarten, inv. nr. 193.

Voor Venlo pakte deze opdeling zeer ongunstig uit. Sedert
1715 was de stad een Nederlandse enclave afgesneden van
haar natuurlijke achterland. Behalve de Republiek gingen
Pruisen en Oostenrijk eveneens tol heffen, met als gevolg dat
de Maashandel verdrongen werd door de goedkopere
Rijnhandel en het transport over land vanaf Den Bosch. De
stad verarmde. Ten opzichte van de periode 1702-1710 had
de handel omstreeks 1750 nog slechts een omvang van vijf-
tien procent! De toename van de stedelijke consumptie ver-
oorzaakt door de aanwezigheid van het Nederlandse garni-
zoen woog tegen deze welhaast catastrofale achteruitgang
niet op. De aanwezigheid van het garnizoen bracht ook
nadelen met zich mee omdat de stad voor de huisvestings-
kosten moest opdraaien. Staatkundig gezien was Venlo
Generaliteits-land, dat wil zeggen dat de stad en de overige
delen van Staats-Gelderland onder rechtstreeks bestuur van
Den Haag stonden.

Het baanbrekende werk van Vesalius op het vlak van de ana-
tomie in de zestiende, en de ontdekking van de bloedsom-
loop door Harvey in de zeventiende eeuw legden de grond-
slag voor de moderne geneeskunde. De ontdekking van de
microscoop was van groot belang voor het opsporen en
bestrijden van micro-organismen,  zoals bacteriën.
Pas na de stichting van de universiteit van Leiden (1575) was
het mogelijk in de noordelijke Nederlanden een opleiding tot
medicus te volgen. Voordien genoten  medici hun opleiding
aan buitenlandse universiteiten. Veel Nederlanders studeer-
den in Italiaanse steden als Padua en Bologna. De opleiding
tot medicinae doctor  aan de universiteiten was voornamelijk
theoretisch. Men behandelde alleen inwendige kwalen. De
medicinae doctor stelde diagnoses en schreef medicijnen
voor. Met de invoering van het praktische onderwijs naast het
theoretische onderricht in ons land aan het einde van de
achttiende eeuw kwam hierin verandering. De praktische
geneeskunde werd meestal verricht door de chirurgijns.
Hieronder vielen onder meer het aderlaten, het verrichten
van operaties, het aanleggen van verbanden, etc. De chirur-
gijns oefenden hun praktijk uit onder toezicht van het gilde
waartoe zij behoorden en  - in veel Hollandse steden althans
- onder supervisie van de medicinae doctores.
Daarnaast waren er ook nog rondreizende ‘chirurgijns’, die
gespecialiseerd waren in moeilijke operaties, zoals het
behandelen van kankergezwellen of het verwijderen van
ooglenzen. Vaak gaven dergelijke ‘geneesheren’ blijk van een
grote mate van handvaardigheid. Zij mochten slechts na toe-
stemming van het stadsbestuur en onder toezicht van het
gilde operaties verrichten.

Opname in het Constenaersgilde
Gedurende het grootste gedeelte van de zeventiende eeuw
waren de Venlose geneesheren niet in een gilde georgani-
seerd. Een gilde was een vereniging van burgers van een stad

die hetzelfde beroep of  bedrijf als meesters uitoefenden.
Exclusiviteit was een van de belangrijke kenmerken van het
gilde. Zolang bijvoorbeeld een timmerman geen lid was van
het timmermansgilde, mocht hij dit beroep niet uitoefenen.
De gilden ontstonden in de middeleeuwen.
Op 20 november 1671 wendden de chirurgijnen Hans
Henrick Meijer, Nicolaes Breughell, Anthonie Molanus en
Matthijs Kluckers zich in een brief tot het stadsbestuur met
de mededeling dat zij tot het Constenaarsgilde waren toege-
treden. Hiervoor voerden zij twee redenen aan. Het aantal
leden van het gilde was erg klein en door toetreding van de
geneesheren werd dat aantal vermeerderd. Mogelijk speelde
de overweging dat de chirurgijns in een gilde met een klein
ledental beter in staat waren hun stem te laten horen ook een
rol in hun beslissing.
De belangrijkste reden was zonder twijfel het voorkomen
van wantoestanden binnen de beroepsgroep. Om de
instandhouding van het gilde te garanderen, verlangden zij
namelijk dat de personen pas dan het ambt van chirurgijn
mochten uitoefenen nadat zij "(…) zyn geexamineert ende
bequaem bevonden (…)".  De geneesheren beëindigden hun
schrijven met het verzoek aan het stadsbestuur om beide
punten in een ordonnantie vast te leggen.  

Voorlopig liet het stadsbestuur de zaak rusten. Het wachtte
eerst af of de leden van het Constenaarsgilde chirurgijns wel
binnen hun gelederen accepteerden. Uit het rekest dat de
gezamenlijke gildenbroeders op 17 oktober 1672 naar de
magistraat stuurden bleek dat de geneesheren welkom
waren. Enkelen waren reeds in hun gilde opgenomen en gil-
denbroeders verzochten dat opname van chirurgijns  in hun
gilde verplicht werd gesteld. Voor degenen die een ambacht
wilden uitoefenen was het immers in elke stad verplicht om
lid van een gilde te zijn. Op 21 oktober 1672 gelastte de magi-
straat dat de chirurgijns in het Constenaars-gilde werden
opgenomen. Het lidmaatschap werd verplicht gesteld.
Voorwaarde was wel dat de geneesheren zich aan de statuten
van het gilde hielden en geen al te hoge kosten voor de
behandelingen van patiënten in rekening brachten.
Over maatregelen ter bescherming van de beroepsgroep,
zoals het examen, werd echter met geen woord gerept. Dat
leidde tot wantoestanden. In maart 1676 beklaagden de
gezamenlijke geneesheren zich hierover bij het stadsbestuur.
Zij waren er achter gekomen dat steeds meer ambachtslieden
en enige leerjongens het ambt van geneesheer uitoefenden.
Dat dit tot misbruiken en ernstige gevolgen voor patiënten
zou leiden was duidelijk. Daarom vroegen zij om de  instel-
ling van een examen. Kandidaat-chirurgijns zouden "(…)
wegens haere licentie(…)" door de oudste geneesheren "(…)
worden geexamineert (…)". De magistraat ging akkoord en
stelde op 9 maart 1676 Hans Henrick Meijer en Anthonius
Molanus tot keurmeesters aan. Nicolaes van Breughel was
plaatsvervanger. De keurmeesters mochten alleen lieden toe-
laten die in het bezit waren van een behoorlijke leerbrief.

Een eigen gilde
Kennelijk voelden de geneesheren zich ondanks het kleine
ledental niet echt thuis bij het Constenaarsgilde, dat niet
alleen hun belangen maar ook die van de kunstenaars behar-
tigde. Mede op herhaaldelijk aandringen van de chirurgijns
besloot de magistraat namelijk in 1709 tot de oprichting van
een apart chirurgijnsgilde, dat als patroonheiligen Sint
Cosmas en Sint Damianus had. De tweeling Cosmas en
Damianus werd in de derde eeuw in Klein-Azië geboren. Ze
waren christen en hadden een opleiding tot arts genoten. Uit
geloofsovertuiging behandelden zij hun patiënten gratis.
Tijdens een christenvervolging in 287 zouden beiden zijn
onthoofd. Andere bronnen beweren dat beiden als gevolg
van teveel inspanningen door uitputting aan hun eind kwa-
men. Na hun dood staken allerlei verhalen over wonderbare
genezingen de kop op. Cosmas en Damianus waren de
patroonheiligen van geneesheren en apothekers.

Fragment van het rekest van 20 november 1671 waarin enkele geneesheren

hun toetreding tot het constenaersgilde aankondigden. 

GA Venlo, Archief stedelijk bestuur Venlo, 1272-1815, inv. nr. 1442.
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De geneesheren die voorheen lid van het Constenaersgilde
waren, werden automatisch lid van het nieuwe gilde. De boe-
delscheiding was snel geregeld: emmers en kannen die van
de geneesheren afkomstig waren gingen over naar het nieu-
we gilde. Uit de gildenrol kan worden opgemaakt dat ook te
Venlo het onderscheid tussen chirurgijns en medicinae doc-
tores nauwkeurig in acht werd genomen. In de statuten was
namelijk bepaald dat de chirurgijns geen medicijnen moch-
ten voorschrijven. Het voorschrift had ook betrekking op het
fabriceren van medicijnen. Zo verbood de magistraat aan chi-
rurgijn Berniere op 31 maart 1762 er nog langer een apotheek
op na te houden en medicijnen aan patiënten voor te schrij-
ven omdat dat volgens de gildenrol was verboden.   

Uit het boek: Het menselyck bedryf, dat in 1694 door Johannea en

Caspaarus Luiken in Amsterdam werd uitgeven.

Het gilde werd bestuurd door twee gildenmeesters, dekens
genaamd, die elk jaar door de gildenbroeders op de feestdag
van  Sint Cosmas en Sint Damianus (27 september) werden
gekozen. Die dag legden de dekens rekeningverantwoording
af van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Zij
deden dat ten overstaan van een door de magistraat aange-
stelde commissaris. De commissaris had een controlerende
taak. Deze functie was in 1685 door het stadsbestuur in het
leven geroepen omdat veel gilden hun financiën niet op orde
hadden. Daardoor waren zij niet in staat aan hun verplichting
om arme, zieke of bejaarde gildenbroeders te onderhouden

te voldoen. De behoeftigen kwamen ten laste van de stad.
Meer vermeldt de gildenrol niet omtrent de gildenmeesters,
maar zij moeten zoals dat bij andere gilden het geval was nog
andere functies hebben gehad. Ongetwijfeld onderhielden zij
namens het gilde contacten met overheden als het stadsbe-
stuur. Namens het gilde waren zij gerechtigd rechtshandelin-
gen te verrichten. Het gilde had ook een gildenknecht in
dienst. Die stond de meesters bij in de uitoefening van hun
taak. Uit de gildenrol van het Venlose chirurgijnsgilde komt
hij naar voren als bode. Hij riep de gildenbroeders op om ver-
gaderingen, processies en begrafenissen van overleden gil-
denbroeders bij te wonen.
Het gilde kende ook enkele gebruiken. Zo werden op Sint
Cosmas en Sint Damianusdag alle onderlinge twisten tussen
gildenbroeders bijgelegd. De dag van de patroonheilige werd
afgesloten met een maaltijd. Het gilde bezat geen eigen gil-
denhuis. In de rekeningen van het chirurgijnsgilde komen
uitgaven voor kamerhuur voor.
De gildenbroeders waren verplicht om aan de processies deel
te nemen en begrafenissen van overleden broeders en hun
echtgenotes bij te wonen. Bleven zij in gebreke dan moesten
zij een boete van twee schellingen aan het gilde betalen. 

De opleiding
Kort nadat de chirurgijns in 1672 in het constenaersgilde
waren opgenomen, werd er een reglement opgesteld. Hierin
was echter niets vermeld omtrent de opleiding; wel dat nieu-
we leden voorzien moesten zijn van een behoorlijke leerbrief. 
In het gildenreglement van 1709 werd uitgebreid aandacht
aan de opleiding besteed. Er stond vermeld dat de leertijd vier
jaar duurde. Voordat de leerling begon moest hij een bedrag
in de gildenkas storten. De leertijd kon bij een of  twee mees-
ters worden doorlopen. De leerling was verplicht  tenminste
twee jaar bij dezelfde leermeester te blijven. Alleen op wette-
lijke gronden kon deze termijn voortijdig worden afgebro-
ken. Vertrok de leerling zonder gegronde reden dan werd de
reeds vervulde leertijd als ongeldig beschouwd en mocht hij
na vier jaar niet op examen.
Blijkbaar schrokken de heelmeesters er niet voor terug elkan-
ders leerjongens af te pikken. Daarom was in de gildenrol
bepaald dat een meester een leerjongen niet mocht aanne-
men, zolang deze de termijn van twee jaar leertijd bij een
andere meester niet had voltooid.
Kwam de meester voortijdig te overlijden, dan rustte op de
gildenmeesters de verplichting de leerling bij een andere
meester onder te brengen indien deze er zelf niet in slaagde
er een te vinden. Namen van knechten zijn niet bekend.
Maar dat er in Venlo waren blijkt uit een brief die dokter
Nicolaes van Breughel op 2 maart 1693 aan het stadsbestuur
schreef. Hierin maakte hij er onder meer gewag van dat hij
meer dat vijftig jaar, bijgestaan door zijn zonen en drie knech-
ten militairen tijdens belegeringen en inkwartieringen alsme-
de vele arme Venlose burgers had ondersteund.

Rekest dat  Nicolas van Breughel op 2 november aan het stadsbestuur richt-

te en waarin hij onder meer gewag maakt evan drie knechten. 
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Nadat de leertijd was voltooid kreeg de leerjongen een zoge-
naamde leerbrief. In deze brief stond dat de leerling vier jaar
bij dezelfde meester tot diens tevredenheid had gediend.
Deze leerbrief was de basis waarop de opleiding kon worden
voltooid. Zonder leerbrief kon men niet opgaan voor het exa-
men. Het examen werd afgenomen door twee keurmeesters,
die door het stadsbestuur waren benoemd. Voor aanvang van
het examen ontvingen de examinatoren van de kandidaat
een pattacon (een zilveren munt, ‘rijksdaalder’ van 48 stui-
vers) als beloning. Het examen bestond uit het verrichten van
twee aderlatingen. Werd de kandidaat niet geschikt bevon-
den, dan mocht hij niet worden aangenomen. Lieden die aan
de hand van  een authentiek attest van hun leermeester kon-
den aantonen dat zij het aderlaten reeds hadden geprakti-
seerd, kregen vrijstelling. Aderlaten was het openen van
aders bij mensen om bloed af te tappen.
Degene die voor het examen was geslaagd of vrijstelling had
verkregen, kon lid worden van het gilde. Voorwaarde was wel

dat hij poorter van Venlo was en te goeder naam en faam
bekend stond.
Nieuwkomers moesten tien pattacons en kinderen van gil-
denleden vijf pattacons betalen. De helft van het geld mocht
op de feestdag van de heilige Cosmas en Damianus worden
verteerd. De rest werd in de gildenkas gestort. Elk nieuw lid
was verplicht op eigen kosten een brandemmer ten behoeve
van het gilde aan te schaffen en een rijksdaalder ten bate van
het rooms-katholieke oude mannen- en vrouwenhuis te
betalen. Sedert eeuwen was het gebruik dat gilden emmers
voor de brandbestrijding hadden. De gildenbroeders waren
verplicht ze te leveren.

De verhouding tot de patiënt
Uit het reglement dat kort na de opname van de chirurgijns
in het Constenaersgilde was opgesteld, stonden enkele bepa-
lingen die de verhouding tot de patiënt regelden. Patiënten
die de kostprijs voor de behandeling te hoog vonden konden
een beroep doen op het gilde. De klacht werd dan voorgelegd
aan de keurmeesters die uiteindelijk beslisten. In de latere
reglementen van 1709 en 1750 komt deze bepaling niet meer
voor.
Voordat de chirurgijn aan een ernstige of "(…) periculeuse
(…)" operatie of met de behandeling van ernstige wonden
begon moest hij eerst zijn gildenbroeders raadplegen. De
regel dat een bevoegde heelmeester niet zelfstandig aan een
dergelijke ingreep mocht beginnen was voortgekomen uit
het besef dat operatie voor de patiënt fatale gevolgen kon
hebben.
Hetzelfde gold ten aanzien van de behandeling van ernstige
wonden. In die tijd had men nauwelijks kennis van de oor-
zaak en aard van wondbesmetting. Zo kon het gebeuren dat
een operatie die op zich was geslaagd, als gevolg van bijvoor-
beeld een ontsteking, slecht voor de patiënt afliep.
Een chirurgijn die een patiënt had, mocht met een van zijn
confraters  twee tot drie visites afleggen, zonder de patiënt
daarvoor kosten in rekening te brengen. In 1709 werd dit
aantal verhoogd tot drie à vier visites. Tevens werd expliciet
vermeld dat een patiënt die zich langer door de meegekomen
chirurgijn  wenste te laten behandelen, verplicht was diens
verdere visites te betalen.
De patiënt had het recht om van behandelend geneesheer te
wisselen. Deed hij dat echter zonder toestemming van de
eerste geneesheer dan was hij verplicht deze te betalen voor-
dat de ander de behandeling mocht voortzetten. Voorwaarde
was wel dat de patiënt voldoende geld bezat. Deze bepaling
uit het zeventiende-eeuwse reglement was uit het oprich-
tingsreglement van 1709 geschrapt. In plaats daarvan moest
de geneesheer een boete van een pattacon aan het gilde
betalen, indien hij de behandeling van een patiënt zonder
kennis van zijn voorganger op zich had genomen. Gebrek
aan collegialiteit onder de heelmeesters kwam blijkbaar
nogal eens voor.
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Voorts stond het de ingezetenen en burgers vrij een arts van
buiten de stad te raadplegen en zich door hem te laten
behandelen. Deze stond dan wel onder toezicht van een
Venlose collega. Deze bepaling leidde tot misverstanden.
Daarom verbood het stadsbestuur op 29 oktober 1749 aan
zowel vreemdelingen als ingezetenen om enige "chirurgiale
functien off operatien" te doen zonder "interventie" (tussen-
komst) van een meester-chirurgijn die lid was van het gilde.
De gildenmeesters kregen het recht om overtreders op grond
van de voorschriften van hun gildenrol sancties op te leggen. 

Wanbetalers
Een enkele keer ontstonden er problemen omtrent de bet-
aling voor geboden geneeskundige hulp. In april 1640
beklaagden zich de chirurgijns meester Hendrick Hegels en
meester Matthijs over wanbetaling. Met carnaval dit jaar had-
den de heelmeesters, bijgestaan door twee collega’s die dien-
den bij verschillende compagnieën van het te Venlo geleger-
de Spaanse garnizoen, de behandeling van de zoon van
Albert Janssen op zich genomen. Door toedoen van de vader
was de jongen , die als knecht op de stadsmolen werkzaam
was, zo ernstig gewond geraakt dat voor zijn leven werd
gevreesd. Janssen stelde zich borg voor de kosten. Indien de
medici zich niet aan de behandeling waagden zou hij ook
nog dokter Gerhardt van Raij laten ontbieden, al zouden de
behandelingskosten honderd rijksdaalders bedragen. De
medici wensten een dergelijk groot bedrag niet als beloning,
temeer daar de zoon – met Gods hulp – genas. Nu het ech-
ter op betalen aankwam bleef Janssen in gebreke en weiger-
de zelfs te betalen. Aangezien Janssen zelf "(…) den swaren
schlagh en de quetsure(…)" had veroorzaakt geloofden zij
hun oren niet. Zij verlangden van de magistraat dat deze
Janssen tot betaling zou verplichten, temeer daar de militaire
collegae op het punt stonden met hun compagnieën uit
Venlo weg te trekken. Op 27 april besloot het stadsbestuur
Albert Janssen tijdens de eerstvolgende vergadering op het
stadhuis te ontbieden om te vragen wat hij hierover te zeg-
gen had. Hoe deze kwestie verder is afgelopen is niet bekend.

Armen
Geneesheren die medische verzorging en behandeling van
de stadsarmen op zich namen konden vrijstelling van
inkwartiering van soldaten krijgen omdat de hulpverlening
weinig of geen inkomsten opleverde. Dat blijkt onder meer
uit een rekest dat chirurgijn Hans Hendrick Meijers op 20
april 1674 bij de magistraat indiende. Zijn patroon, meester
Michel zaliger, had van 1630 tot 1640 vrijstelling genoten van
de inkwartiering en het wachtlopen. Als tegenprestatie moest
hij de armen naar vermogen met behandelingen en medicij-
nen bijstaan. Uit het verzoek wordt ook duidelijk dat de stad
de vrijstelling niet zómaar verleende. Sedert 1640 had Meijers
zich over de stadsarmen ontfermd waarbij het hem om het
even was of ze nu een gebroken been, arm of een andere ern-
stige verwonding hadden opgelopen. Ook ten tijde van bele-
geringen en andere troebelen kweet hij zich – geheel naar de
opdracht van het toenmalige stadsbestuur  -  van zijn taak de
gewonden bij te staan. Al die jaren fungeerde hij ook als
geneesheer van het weeshuis zonder hiervoor ook maar de
geringste beloning te verwachten. Daarom verzocht hij om
vrijstelling van inkwartiering. De reactie van het stadsbestuur
is niet bekend.
Nog in 1710 verzocht chirurgijn Matthias Scheres vrijstelling
van militaire lasten omdat hij reeds sedert tien jaar "(…) gra-
tis ende om Godtswille bedient hebbende het arme wees-
huijs, het oudt mans ende deser stadtsarmen (…)". 
Zijn vader Peter Scheres had de voornoemde instellingen ook
altijd van geneeskundige hulp voorzien, zonder er ook maar
iets aan te verdienen. Integendeel! Peter Scheres had er zelfs
nog de medicamenten gratis bij verstrekt.
Op 31 oktober 1710 besloot de magistraat de gevraagde vrij-
stelling te verlenen voor zover de (tijds)omstandigheden dit
toelieten. Als tegenprestatie zou Mathias Scheres kosteloos
medische hulp aan de armen blijven verstrekken. Uitgaven
voor medicijnen zouden van stadswege worden vergoed. 
Dat de inkwartiering inderdaad geen lolletje was blijkt onder
meer uit het feit dat  het huis van dokter Nicolaes van
Breughel, gelegen aan de Vleesstraat, naast de Golden Leeuw
geheel "(…)geruïneerd(…)"’ was als gevolg van de inkwar-
tiering van militairen tussen 1640 en 1650. Het kostte veel
geld om het huis te laten opknappen. 

Voorschrift uit het zeventiende-eeuwse reglement van de Venlose chirurgijns. GA Venlo, Archief stedelijk bestuur Venlo, 1272-1815, inv. nr. 1581.

Matthias Scheres verzoekt om vrijstelling van inkwartiering.

Van Breughel zou vrijstelling van inkwartiering en jaarlijks
bedragen van de stad uitgekeerd krijgen.
De inkwartiering van 1691 lag dokter Huberts zwaar op de
maag. Naar zijn zeggen had hij  een van zijn twee achterka-
mers moeten afstaan aan een ritmeester. Beide kamers waren
echter nodig voor het uitoefenen van zijn praktijk, een als
spreekkamer en de ander als chemisch laboratorium. Om te
koken, eten en slapen "ende zijn volck in te brenghen" rest-
te hem niets anders dan een zijkamertje. Op last van de rit-
meester, die wenste dat zijn knecht op hetzelfde adres werd
ondergebracht, had Huberts ook zijn keuken, waar de brand-
stoffen lagen, moeten prijsgeven. Een huisje in de achtertuin
dat de geneesheer voor zes schellingen per maand huurde,
en een klein kamertje, dat de geneesheer voor de inkwartie-
ring had gereserveerd waren door de ritmeester afgewezen.
Huberts kwam over de inkwartiering in conflict met de magi-
straat. Uiteindelijk gaf de geneesheer toe zonder z’n zin te
hebben gekregen. 
Nadat de infanteriekazernes aan de Vleesstraat in 1732/33
gereed waren gekomen, werd de last van de inkwartiering die
zo zwaar op de schouders van de burgers drukte een stuk
minder. Sedertdien zijn geen klachten omtrent en/of verzoe-
ken om vrijstelling van inkwartiering door geneesheren meer
bekend.

De infanteriekazernes die in 1732/33 gereed kwamen.

De hulp aan de armen door doktoren en chirurgijns bleef
gewoon doorgaan tot het begin der jaren negentig. Op 21 juli
1794 dreigde de magistraat met gepaste maatregelen, indien
doktoren en chirurgijns nog langer weigerden armen te hel-
pen, of nadat hun hulp was ingeroepen zich "(…) soekent
maecken (..)".Omtrent de redenen van dit weinig menslie-
vende gedrag valt niets met zekerheid te zeggen. Mogelijk
was de dreiging die van het revolutionaire Frankrijk uitging er
debet aan. Als gevolg van de onthoofding van Lodewijk de
XVIe  hadden Oostenrijk en Pruisen Frankrijk de oorlog ver-
klaard. Vanwege de verdeling van het Overkwartier raakten
deze contreien ook bij het conflict betrokken. Voorlopig bleef
Venlo van het krijgsgeweld verschoond, maar nadat Frankrijk
eind februari 1793 stadhouder Willem V de oorlog had ver-
klaard werd de stad op  6 maart 1793 door de Fransen
gebombardeerd. Enige tijd later moesten de Fransen ijlings
terugtrekken. De dreiging bleef echter en het garnizoen in
Venlo was groter dan normaal. Bovendien telde de stad vele
vluchtelingen. Mogelijk heeft de zorg voor deze toestroom
van mensen de medici de lust ontnomen om naar de aller-
armsten om te zien. 

Militairen
Als garnizoensstad kreeg Venlo met de legeringen van solda-
ten te maken. In de middeleeuwen waren de plaatselijke
heelmeesters verplicht deel te nemen aan krijgstochten, om
de gewonden zo snel mogelijk te kunnen behandelen. In de
zestiende eeuw doken de zogenaamde veldscheren op. Het
waren barbiers van de vendels, die de eerste hulp verleenden
en minder ernstige gevallen bleven behandelen. Voor ernsti-
ge gevallen waren zij niet geschikt. Het valt daarom te begrij-
pen dat er in het algemeen voor werd gezorgd dat gewonde
soldaten in reeds bestaande hospitalen werden onderge-
bracht waar de over het algemeen beter opgeleide stadschi-
rurgijns op hen wachtten. Als garnizoensstad vormde Venlo
hierop geen uitzondering. In de archieven is een rekening
bewaard gebleven van chirurgijn Hieronymus Breke, die in
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1632 een aantal militairen in het gasthuis had behandeld:
"Erstlich Tobias Schenck undter capiten Josen de Ruck (de
rug)  entzwei geschoten, Anthoni Frantzel der rechten arm
weckgeschosen (afgeschoten), unter Mosier de Bon, Lenhart
Fellentz undter capiten Dick bede schenckel (dij, AB) weck-
geschosen, Heinrich Heinrich undter Buchauser durch ein
arm geschosen, Arian Arian undter Buschhauser in ein
schenckel geschedigt Friderick Östereicher unter oberstleijte-
nanpt Arnoldt Haliolt Gillius Simon unter capiten Wassel in
ein Fus geschedigt Clas Ritten unter Coronel Farck gesche-
digter schenckel, Henrick Teüesch unter capiten Dick in ein
schenckel gehauwen." Soldatenvrouwen liepen eveneens
risico. Een van hen "(…) uber welche ein last granaten uber
das Leib gefaren (…)" was, lag zes weken in het gasthuis. Het
totale bedrag dat de chirurgijn in rekening bracht bedroeg
21,5  rijksdaalder en 2 ,25 stuivers. 

Fragment van de door chirurgijn Hieronymus Breke ingediende rekening voor

verpleging van gewonden in Venlo.

Dat de rekening uit 1632 stamt is niet verwonderlijk. De
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen het katholieke
Spanje en de protestantse noordelijke Nederlanden was in
volle gang en in 1632 veroverden de Nederlanders Venlo op
de Spanjaarden.
Tot de oprichting van een militair hospitaal zouden de mili-
tairen eerst in het Sint Jorisgasthuis worden verpleegd. Met
de oprichting van een militair hospitaal aan de Paradeplaats
op 23 december 1736 kregen de militairen de beschikking
over een eigen voorziening.
Het in 1677 door de Staten-Generaal afgekondigde regle-
ment voor de meester-chirurgijns te velde is van belang
omdat er een uniforme regeling voor de dienst werd vastge-
steld. Dit reglement vormde een basis waardoor de kwaliteit
van de  geneeskundige verzorging van militairen kon worden

verbeterd. Voor de dienst bij het garnizoen behoorde iedere
kolonel per regiment een bekwaam chirurgijn (de chirurgijn-
majoor) en indien mogelijk  een geneesheer per compagnie
aan te nemen. Deze was ondergeschikt aan de chirurgijn-
majoor. Het reglement was ook voor Venlo van belang, omdat
de stad sedert 1715 Generaliteitsland was en met garnizoe-
nen die onder het bevel van de Staten-Generaal stonden te
maken kreeg.
De verhoudingen tussen de stadschirurgijns en hun militaire
collegae waren gedurende de zeventiende en in het begin
van de achttiende eeuw vrij goed. Hadden stadschirurgijns
en hun collega’s te velde in 1640 niet eendrachtig samenge-
werkt om het leven van de zoon van  Albert Janssen te red-
den? 
Het kwam vaker voor dat militairen verwondingen opliepen
door gekrakeel of duelleren en zich door stadschirurgijns lie-
ten helpen. Op 27 januari 1727 gelastte het stadsbestuur dat
chirurgijns gewelddadigheden waarbij soldaten waren
betrokken na de eerste behandeling bij de schout of burge-
meester moesten aangeven. Overtreders zouden worden
bestraft met een boete van een goudgulden. De werking van
de maatregel was slechts tijdelijk. Op verzoek van de com-
manderende officier van de vesting herhaalde het stadsbe-
stuur het bevel op 28 maart 1735. Als reden werd opgeven dat
als gevolg van de behandelingen door de stadschirurgijns de
gewelddadigheden voor de militaire overheden verborgen
bleven.
Geleidelijk aan veranderde de houding tussen de stadschi-
rurgijns en de militaire geneesheren. Zoals reeds vermeld
kregen ook de chirurgijns met de economische achteruitgang
te maken. Op oneerlijke concurrentie werd dan ook scherp
gelet. Naast burgers gingen ook militairen in de fout. In een
ongedateerde missive, die na 1749 aan het Venlose stadsbe-
stuur moet zijn gericht, beklaagden de geneesheren zich over
de chirurgijn-majoor Arentz. Deze had zonder tussenkomst
van een geneesheer van het chirurgijnsgilde burgers behan-
deld en zelf geopereerd. En dit was volgens de gildenrol en
de magistraatsresolutie van 1749 verboden. Zo had hij Steven
Dungeloof uit de Gasthuisstraat en nog vele andere gehol-
pen. Als gevolg van dergelijke "incruypingen" werden de ste-
delijke chirurgijns beroofd van hun inkomen. Vanwege de
militaire lasten en stedelijke belastingen verkeerden ze toch
al in een ongunstigere positie.
Een tragisch voorval in Zeeuws-Vlaanderen. reduceerde de
mogelijkheden tot praktiseren  door de geneesheren te velde
onder burgers wettelijk tot nul. In de stad Sluis had chirur-
gijn-majoor Finck zonder voorafgaande kennisgeving van de
stedelijke overheid onder de burgerij gepraktiseerd. Finck
had twee kinderen geopereerd aan breuken en. bij elk kind
een testikel weggenomen. Het bestuur van Sluis beklaagde
zich in januari 1752 over deze mishandeling bij de Staten-
Generaal. Deze vond het gedrag van de geneesheer verwer-
pelijk en vaardigde op 5 mei 1752 een resolutie uit voor alle
chirugijns-majoors die gelegerd waren in de Generaliteits-

landen. Voortaan mochten militaire geneesheren zonder toe-
stemming van de stadsbesturen hun praktijk niet uitoefenen
onder burgers. Op verzoek van de Staten-Generaal sloot
Pruisen zich krachtens het reglement van 26 juli 1752 hierbij
aan. In artikel 14 werden enkele verboden handelingen expli-
ciet vermeld: het verlossen van zwangere burgervrouwen, het
"steen of breucksnijden" en het verhelpen van oogziekten.
Desondanks beklaagden de Venlose geneesheren zich ook
nadien over de concurrentie van chirurgijn-majoors en
"andere van’t guarnisoen". De geneeskundige hulp die zij
aan de burgers verleenden kon variëren van aderlatingen tot
operaties. Deze handelwijze was niet alleen in strijd met de
resolutie en het reglement, maar benadeelde de stadschirur-
gijns omdat die zowel stedelijke als militaire belastingen
moesten betalen. Daarom verlangden de ‘stedelijken’ dat de
magistraat ingreep.
Ongetwijfeld was deze houding van het chirurgijnsgilde er
debet aan dat de stadschirurgijn Van Elswijck in 1753 in de
problemen kwam met de militaire overheid nadat hij een sol-
datenvrouw had behandeld.

De Begijnengang waar het drama met de soldatenvrouw zich afspeelde.

In de Begijnengang woonde soldaat Johannes Schrijver met
zijn vrouw die hoogzwanger was van hun derde kind.
Schrijver diende in compagnie van kapitein Van Pabst, dat
onderdeel was van het regiment van de veldmaarschalk de
hertog Van Brunswijk. Op twee april, heel vroeg in de morgen
riep het oudste dochtertje buurvrouw Jenneken Boom,
weduwe van Casparus Leenders, te hulp. Zij vroeg haar mee
naar huis te komen omdat haar moeder zo hevig bloedde.
Toen zij binnenkwam zag zij dat de vrouw dwars over het bed
lag en was overleden. Tegen de kinderen sprak zij "(…) het is
nu well tijdt  te roepen nu uwen moeder doot is. (…)". Op het
geschreeuw kwamen ook enkele andere buurvrouwen,
waaronder drie officiersvrouwen, toesnellen. Omdat de over-
ledene met de mond open lag adviseerden zij aan Jenneken

een sleutel of iets dergelijks in haar mond te stoppen. Daarop
stopte Jenneken haar naaldenkoker tussen de tanden van de
dode. Ondertussen had een van de vrouwen een soldaat die
in een huis naast dat van Jenneken in de Begijnengang
logeerde verzocht om de regimentsarts te roepen, die in het
huis van Alberts in de Kerkstraat woonde. Toen de regi-
mentsarts niet kwam opdagen,  werd Jan Sales er op uitge-
stuurd om een dokter te halen. Hij kwam bij stadschirurgijn
Van Elswijck uit. Toen deze binnenkwam zei de aanwezige
minderbroeder Van den Broeck hem dat de vrouw al dood
was. Van Elswijck onderzocht de vrouw drie tot vier keer en
kwam tot de conclusie dat het kind nog in leven was. Omdat
de zwangerschap uitgeteld was, riepen enkele aanwezige
vrouwen waaronder de stadsvroedvrouw Margaretha van
Deursen hem toe: "Gauw, gauw Elswijck haest u, haest u
dogh, dat het kindt magh gesalveert worden (…)" Daarop
verloste Van Elswijck  het door middel van een operatie. Het
was een meisje dat na enkele minuten overleed. Uit de late-
re verklaring van dokter Van Elswijck bleek al met welke pro-
blemen hij te kampen zou krijgen. Hij had enerzijds de vrouw
geholpen vanwege zijn gedane eed als stadschirurgijn, die
hem verplichtte arme mensen te helpen; anderzijds voelde
hij zich uit hoofde van zijn functie verplicht om mensen zon-
der voorafgaande toestemming bij te staan, met name in
urgente gevallen als deze.

Handtekening chirurgijn Van Elswijck.

GA Venlo, Archief stedelijk bestuur Venlo, 1272-1815, inv. nr. 2706.

Op 5 april ontving de commandant van de stad graaf Van
Rechteren een rekest van Johannes Schrijver. Op de dag dat
zijn vrouw overleed had hij niet aanwezig kunnen zijn omdat
hij wacht liep op het fort Sint Michiel. Volgens hem had de
geestelijke Duijkers Van Elswijck laten roepen om "(…) het
lichaam te openen buijten voorkennis van jemandt en de
vrugt daer uyt te haelen (…)" om het te kunnen dopen.
Omdat een stadschirurgijn niet bevoegd was vrouwen van
militairen te behandelen verlangde hij dat het stadsbestuur
zijn kinderen in het Venlose weeshuis plaatste of een andere
regeling voor hun opvoeding trof. Zijn bevelhebbers kapitein
Van Pabst en luitenant-kolonel Riehle waren van mening dat
Van Elswijck zich voor de rechtbank moest verantwoorden
omdat hij zonder voorkennis en toestemming van de militai-
re en stedelijke overheid had gehandeld. Zij gaven dat te ken-
nen aan Van Rechteren. Daarop liet Van Rechteren onderzoek
verrichten. De brieven van Schrijver en zijn directe bevelheb-
bers alsmede de getuigenverklaringen zond hij naar de magi-
straat. Saillant detail was dat de resolutie van de Staten-
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Generaal en het reglement van de koning van Pruisen van
respectievelijk 5 mei 1752 en 26 juni 1753 erbij waren
gevoegd. De boodschap was duidelijk: als de geneesheren te
velde alleen patiënten uit het krijgsvolk mochten behande-
len,  dan moesten de stadschirurgijns hun behandelingen tot
de burgerbevolking beperken.
De magistraat liet de zaak op zijn beloop en dat zinde de
commandant niet.Van Rechteren maakte de zaak per brief
van 30 juni 1753 aanhangig bij de Staten-Generaal. De brief
behelsde een nieuw element in het verhaal.Volgens Van
Rechteren had Van Elswijck het kind verlost om het, indien
het nog in leven was, te laten dopen door twee aanwezige
geestelijken. Naar aanleiding van deze klacht zond de
Staten-Generaal een missive naar het stadsbestuur om een
reactie. De brief werd op 13 juli 1753 ontvangen. Secretaris
Ruijs kreeg opdracht een antwoord op te stellen. Het concept
werd op 30 juli 1753 besproken en goedgekeurd. Ten aanzien
van het voorval berichtte de magistraat het volgende. Twee
tot drie personen waren naar de regimentsarts gegaan om
hulp. Die was echter niet komen opdagen. Daarop was Jan
Sales op "(…) lamenteren (…)" van de kinderen en op ver-
zoek van de aanwezige vrouwen op zoek gegaan naar de
eerste de beste medicus. Hij haalde de stadschirurgijn Van
Elswijck. Nadat Van Elswijck de soldatenvrouw drie tot vier
keer had onderzocht kwam hij tot de conclusie dat zij was
overleden maar dat het kind nog leefde. De aanwezige vrou-
wen, waaronder de vroedvrouw, drongen er bij hem met
klem op aan het kind te redden en voegden er aan toe dat de
"(…) vrouwe over en uijtgetelt (…)" was. Van Elswijck had
het kind gered en de operatie met alle vereiste omzichtigheid
en kundigheid verricht. Omdat de ingreep zo snel mogelijk
moest geschieden, zag de magistraat niet in welke misdaad
Van Elswijck had begaan. Integendeel! De magistraat was
van mening dat de geneesheer een beloning verdiende,
temeer daar het door Van Rechteren gelast onderzoek geen
enkele belastende informatie opleverde. Er was de magistraat
geen enkele wet, resolutie of reglement bekend die aan een
gewone stadschirurgijn verbood een dergelijke operatie uit te
voeren zonder aan de commandant of het stadsbestuur voor-
kennis te geven en toestemming vragen. Het  was in strijd
met tegen de menselijkheid, temeer daar in dit geval uiterste
spoed was geboden. Bovendien was het jura naturalis (een
natuurrecht) om het leven van een kind dat zich in het dode
lichaam van de moeder bevond te redden.
Ten aanzien van de geestelijken stelde de magistraat dat ze
toevallig het huis passeerden. Een van hen, Duijckers, was
kannunik van de kathedraal in Roermond. De andere was
een minderbroeder, die geen enkele pastorale functie
bekleedde. Om een kind te dopen was dit ook niet nodig
omdat volgens de grondbeginselen van de rooms katholieke
religie iedere christen op geldige wijze kan en mag dopen.
Volgens het stadsbestuur hadden de geestelijken de operatie
bijgewoond of afgewacht totdat het kind ter wereld was
gekomen. Daarna waren ze meteen vertrokken. Dat was een

duidelijk bewijs dat de geestelijken niet waren gekomen om
het kind te dopen, zoals Van Rechteren had beweerd. Zij
waren naar binnen gegaan om het klagen van de kinderen en
het schreien van de aanwezige vrouwen te stoppen, en uit
christelijke liefde en mededogen.
Het stadsbestuur gaf toe dat het niet op de rekesten van kapi-
tein Riehle en de soldaat Schrijver gericht aan de comman-
dant van de stad was ingegaan en die Van Rechteren aan de
schout had overhandigd. Formeel gezien was Van Rechteren
in de fout gegaan. De commandant had de brieven overhan-
digd zonder een formele eis er bij te voegen. Bovendien viel
de chirurgijn onder de rechtsmacht en rechtsspraak van het
stadsbestuur en niet onder die van de commandant van de
stad of de krijgsraad. En aan de bevoegdheden van de  stad
viel niet te tornen. Schrijver en Riehle hadden zich derhalve
tot het stadsbestuur moeten wenden .
De brief werd nog op 30 juli 1753 verzonden aan de Staten
Generaal. Blijkbaar was het antwoord afdoende, uit Den
Haag kwam geen reactie meer.

Oneerlijke concurrentie
Het was niet voor niets dat de geneesheren al in 1672 de
instelling van een examen hadden verlangd, teneinde onbe-
voegden te weren. Toen het stadsbestuur die wens inwilligde
kregen de chirurgijns een controlemiddel in handen. Maar
het fenomeen dat lieden die onbevoegd waren zich als chi-
rurgijn voordeden en praktiseerden bleef ook in de achttien-
de eeuw bestaan. Tijdens de economische malaise onder
Nederlands bewind zullen de chirurgijns ongetwijfeld meer
dan gewoonlijk gelet hebben op illegale praktijken dan voor-
heen. Zoals in het voorgaande reeds is gezegd moest men
om als chirurgijn binnen Venlo werkzaam te kunnen zijn bur-
ger zijn, te goeder naam en faam bekend staan en gekwalifi-
ceerd zijn. Vreemdelingen mochten patiënten alleen behan-
delen indien zij onder toezicht van een meester-chirurgijn
stonden, die lid was van het gilde. Gedurende de eerste helft
van de achttiende eeuw beklaagden de chirurgijns  zich her-
haaldelijk bij het stadsbestuur over de oneerlijke concurren-
tie van onbevoegden die zich met de heelkunde bezighiel-
den. Dat waren zowel militairen als burgers. De problemen
met de militairen zijn in het voorgaande al aan bod gekomen.
Aanvankelijk werden de redenen waarom personen niet
bevoegd waren niet nader verklaard. Ook werden geen
namen van overtreders genoemd
Omstreeks 1750 beklaagden de meesters zich over ene
Hendrick Timmermans die in het verleden al herhaaldelijk in
de fout was gegaan. Timmermans, die geen lid van het gilde
was, praktiseerde zonder "(…) interventie (…)" van een
meester-chirurgijn. Herhaaldelijke verboden door stadsbe-
stuur en de daarmee gepaard gaande boeten deerden
Timmermans niet. Hij ging gewoon door. De geneesheren
verlangden daarom afdoende maatregelen van het stadsbe-
stuur.

Ontstaat hier de indruk dat Timmermans een gediplomeerd
chirurgijn was die geen lid was van het gilde, in het onderha-
vige geval gaat het om een rondreizende ‘chirurg’ die gespe-
cialiseerd was in moeilijke operaties en zich in Venlo wilde
vestigen. Op 1 augustus  1766 ontving de magistraat een brief
van de zich medicinae practicus noemende  J.G. Heldt, zoon
van "(…) den meester der Hooge werken te Gulik (…)",
waarin deze zich beklaagde over de tegenwerking die hij in
het uitoefenen van zijn ambt in Venlo van het chirurgijnsgil-
de ondervond. Hij was als vreemdeling door enkele aanzien-
lijke personen uit Venlo verzocht om medische hulp te verle-
nen. De stad had toestemming  verleend  en een geneesheer
van het gilde had assistentie verleend. Heldt had het werk
met plezier en succes verricht en desgevraagd kon hij bewij-
zen van zijn successen overleggen. Hij bespeurde echter naij-
ver van de zijde van het chirurgijnsgilde, dat hem van brood-
roof beschuldigde. Het was echter nooit zijn bedoeling
geweest zijn collega’s te benadelen. Zijn doel was het patiën-
ten van hun kwaal te genezen en ze de beste medicamenten
te verstrekken. Heldt erkende de voorrang die de leden van
het chirurgijnsgilde genoten in het aannemen van patiënten.
Daarom verzocht hij aan de magistraat om toestemming die
gevallen te mogen behandelen, die de leden van het chirur-
gijnsgilde niet aandurfden.  
De stad liet de zaak onderzoeken en raadpleegde het chirur-
gijnsgilde. In het rapport van het gilde werd erkend dat het
burgers vrij stond zich door geneesheren van buiten de stad
te laten behandelen.
Voorwaarde was wel dat  dit onder toezicht van een stad-
schirurgijn gebeurde. Heldt voldeed echter niet aan twee
belangrijke eisen. Hij kon geen bewijs overleggen dat hij een
gekwalificeerd chirurgijn was. Het was niet voldoende dat hij
zich uitgaf als zoon van een  vader die arts was en zich voord-
eed als medicinae practicus. Aan de voorwaarde dat hij te
goeder naam en faam bekend moest staan kon hij evenmin
beantwoorden. In feite was Heldt  volgens het gilde een ordi-
naire zakkenvuller. Zo had hij  Jan van der Smitten uit Elmpt
beloofd hem geheel van zijn oogkwaal te genezen. Maar
"(…) Deesen man is de beurs gelicht, en effenwel ten lan-
genlaesten selfs blinder als voor hin was geweest moeten ver-

In augustus 1766 verzocht Heldt om toestemming operaties waarvoor de

stadschirurgijns terugschrokken, te mogen uitvoeren.  GA Venlo, Archief ste-

delijk bestuur Venlo, 1272-1815, inv. nr. 1442.

trekken.(…)"  Ook had hij  Henricus Breumkens beloofd
hem binnen veertien dagen van zijn beenkwaal te genezen.
Toen chirurgijn Heijnen hem daarop te kennen had gegeven
dat dit volgens hem onmogelijk was, had Heldt geantwoord:
"(…)Dat als hij sulcke belofte niet en deed, dat hij als dan
weijnig te doen soude hebben. (…)" . 
Op grond van het verslag van het chirurgijnsgilde, het feit dat
Heldt geen enkel attest, waaruit bleek dat hij gekwalificeerd
was over kon leggen, alsook na bestudering van de gildenrol
besloot het stadsbestuur op 8 augustus 1766 Heldt te verbie-
den nog langer in Venlo te praktiseren. Een tweede verzoek
waarbij Heldt onder meer toezegde het burgerschap te zul-

Het fort St. Michiel waar soldaat Johannes Schrijver wacht liep. Fragment van kaart getiteld’ Venloo’, vervaardigd door Pier Maria Baldi in 1669.

GA Venlo collectie prenten en kaarten, inv. nr. 512.
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Z estien, zeventien jaar wa-
ren we. ‘De wereld lag

voor ons open’ is een mooi
bruikbaar cliché. En was toen
meer dan waar. Zeker op die
zondagochtenden, twee win-
ters lang, midden jaren zeven-
tig. 
Iedere zondag rond zeven uur
maakten we ons op om naar
‘de stad’ te fietsen. Van Velden
naar Venlo. Meestal met zijn
vieren, soms met zijn drieën.
Zes kilometer bedroeg de
afstand. De straten waren nog
in het donker gehuld. Verkeer
was er verder niet. Zelfs de
rijksweg was van ons. 
Na zo’n twintig minuten fiet-
sten we via het Nolensplein de
binnenstad in. De dageraad
brak aan. Zorgeloos ging het
door de Vleesstraat, steevast
begroet door de straatveger
met zijn peper- en zoutstel.
Terwijl we de handen steviger
om het stuur klemden of beur-
telings in de jaszak staken,
tegen de ijzige kou, naderden
we ons doel. We reden de
rotonde met de knipperende
verkeerslichten over, links de
Sloterbeekstraat in en meteen
weer rechtsaf. 
Dan ging het erom wie er het
eerst arriveerde. Op de Zuid-
singel, waar toen nog rails uit
een vorig tijdperk lagen weg te
roesten. En bij de tennishal. 
De tennishal van Breuers, een
voormalige groentehal, was
ruim een uur lang ons domein.
Waar die precies lag? Ik zou
het niet meer kunnen zeggen.
In het gebouw waarin nu
supermarkt Jan Linders is
gevestigd? Dan zouden we de
mooiste ballen dus hebben
geslagen van de groenteafde-
ling naar de bakkerij. Of lag de
baan juist dwars en stuurden
we de ballen richting frisdrank?
Waren er twee banen? Is de
hal misschien allang afgebro-
ken? Merkwaardig hoe het

geheugen je in de steek laat,
zodra de omgeving er anders
uitziet. Het enige dat ik met
zekerheid weet is dat de
ingang aan de zijkant was. En
dat we na onze tennispartij
genoten van cassis of koude
chocomel. En als we in ons
dorp terugkwamen begonnen
de kerkklokken te luiden.
We hebben er eens bandopna-
men van gemaakt. In stereo.
De ballen gaan van de linker
luidspreker naar de rechter en
weer terug. Maar hoe vaak je
de band ook beluistert, de
sfeer van die zondagmorgens
komt nooit meer terug.
De herinnering aan de hal lag
diep in mijn bewustzijn ver-
scholen. Tot na die schokken-
de gebeurtenis 22 oktober
2002. Op een heel normale
dinsdag rij ik de Zuidsingel op,
langs de supermarkt en zie
onraad, of beter: de gevolgen
van onraad: een rood-wit lint

bij de ingang van Jan Linders en
een groepje ernstig kijkende
mensen. Er had een vechtpar-
tij plaatsgevonden. Om niets.
Venlo schaarde zich in het rijtje
plaatsen van zinloos geweld.
Met René Steegmans als dode-
lijk slachtoffer. 
Het is nog maar zo kort gele-
den, en toch plooit de gebeur-
tenis zich nu al als niet meer
dan een rimpeling in het laken
van de geschiedenis. Hoeveel
irritaties zijn intussen alweer
niet met geweld uitgevochten?
En, alle televisiebeelden ten
spijt, de schok van die dinsdag-
middag wordt nooit meer in
dezelfde hevigheid gevoeld. 
Over een tijd zal de super-
markt plaatsmaken voor hui-
zen. Het appartementencom-
plex De Zuidstaete is de voor-
bode van een nieuwe omge-
ving. Hoeveel weemoed zal
deze plek nog voortbrengen?
Of hoeveel verdriet? 
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len verwerven en het gilde te zullen kopen mocht niet baten.
Per resolutie van 22 augustus 1766 bleef de magistraat op
haar standpunt staan en gelastte Heldt zich stipt aan het
besluit van 8 augustus te houden.

Kappers
Als vanouds waren  kappers, ook wel met de term barbiers of
baerdscheerders aangeduid, lid van het chirurgijnsgilde
omdat ook zij het mes hanteerden. In een ver verleden was
het onderscheid tussen het beroep van chirurgijn en kapper
niet erg groot en in latere tijden was de chirurgijn vaak ook
kapper. Soms hielden chirurgijns er een andere nevenfunctie
op na. In 1651 solliciteerde Tobias Reijlingh chirurgijn en "
(…) broeckensnijder (…)"  uit het kerspel Venraij naar een
baan  als chirurgijn in Venlo. Ook kleermakers konden goed
overweg met het mes. Terug naar de verhouding tussen chi-
rurgijns en kappers. In de gildenrol van 1709 staat nog ver-
meld dat het  niemand was geoorloofd met scheerbekkens
langs de straten te gaan of  te "(…) barbieren (…)" tenzij hij
chirurgijn en lid van het gilde was. Nog in 1794  bevond er
zich te Venlo een chirurgijn die tegelijkertijd het kappersvak
uitoefende. Toch waren beide beroepsgroepen in de loop der
tijd zo uit elkaar gegroeid dat een barbier zich op geen enke-
le wijze meer met chirurgie mocht inlaten.Op deze voor-
waarde verleende het stadsbestuur op 24 augustus 1781 toe-
stemming aan Johannes Leenders om het kappersvak uit te
oefenen. Leenders moest bovendien een halve ton bier
inbrengen en jaarlijks de som van drie gulden Cleefs aan het
chirurgijnsgilde betalen. Met name de betaling van het
bedrag werd door de kappers als zinloos ervaren. In septem-
ber 1794 verzochten de baerdscheerders A. en H. Bergonje
om afschaffing van het intekengeld voor leerlingen en van de
jaarlijkse bijdrage van drie gulden Cleefs aan het chirurgijns-
gilde. De magistraat onderzocht de kwestie. Mede op grond
van het feit dat het  chirurgijnsgilde, dat slechts enkele leden
telde, niet in staat was om in de behoefte van kappers te
voorzien, (temeer daar slechts een chirurgijn zich nog met
knippen bezig hield) permitteerde de magistraat op 5 mei
1794 aan kappers ongeacht of ze nu wel of geen lid van het
gilde waren het beroep uit te oefenen zonder intekengeld
voor leerlingen of de jaarlijkse afdracht te moeten betalen.
Voorwaarde was wel dat allen burger van Venlo waren. Het
stadsbestuur maakte een uitzondering. Kappers die geen lid
van het gilde waren moesten voor het jaar 1794 alsnog de
som van drie gulden Cleefs aan recognitie (dat wil zeggen: tot
erkenning van het recht van het gilde) voldoen. Met deze
maatregel legaliseerde de magistraat de illegalen en stelde zij
het chirurgijnsgilde schadeloos voor de gederfde inkomsten.
Maar met deze beslissing maakte zij ook een einde aan de
samenvoeging van kappers en chirurgijns.
Het was mosterd na de maaltijd. Nadat Venlo in 1795 bij de
Franse Republiek was ingelijfd, volgde per decreet van 2 juli
1796 de afschaffing van de gilden hier te lande.
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WILLEM KURSTJENS

REQUIEM VOOR EEN BAD

�

De tijd rust uit in de cirkels van dit bad
die zich tot de bosrand vergro ten,
het water wordt door cement om sloten
als een arena die niet stoffig is maar nat.

Op het gras rondom de burgers van de stad,
die de hitte uit hun huizen heeft verstoten,
genietend van de zon, de aanblik van ontblote
lichamen en het hels spektakel in het bad.

Als gladiatoren storten de kinde ren zich in het water,
het licht schittert om hen heen en in hun ogen,
er wordt gevochten, geroepen en gesmeekt.

Hardhandig wordt het leven van zijn sleur geweekt,
wat ooit vaststond wordt eens flink bewogen
en wat hierna komt, komt steeds later.
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�

Vannacht maakte ik in mijn droom het licht aan:
ik lag op mijn rug in het diepst van het bad
en keek omhoog naar de rand, waar ik stond 
als kind, met mijn handen hoog boven mijn hoofd, 
klaar om in mijn eigen spiegelbeeld te duiken.

Ik keek en hield mijn adem in: alles wees erop
dat ik zou gaan springen. En inderdaad, 
ik sprong ook, maar vreemd genoeg raakte ik 
het water niet. Ergens halverwege bleef ik zweven,
als met touwtjes aan de hemel opgehangen.

Hoe lang ik daar hing weet ik niet,
maar ik herinner me nog wel dat ik dacht:
stel dat het alleen maar een illusie is,
dat ik het niet zelf ben die daar hangt of zweeft
als een echt persoon van vlees en bloed

maar een beeld van mij, dat op mij lijkt,
mijn trekken vertoont maar mij niet is.
Ja, stel eens dat ik niet besta, maar als personage
voorkom in de droom van een ander,
die ergens onschuldig ligt te slapen.

Wat zal ik me dan nog druk maken over mijn toekomst?
Waarom zal ik dan nog mijn best doen op school?
Wat heeft het dan nog voor zin om naar de vroegmis
te gaan of missiepater te willen worden?
Ik zal niet meer zijn wie ik ben, ik is dood.

In dat geval kan ik mijn fiets maar beter weggeven
aan mijn beste vriend. En niet langer treuzelen  
met mijn buurmeisje te  zeggen dat ik van haar houd.
Misschien is ’t ook wel slim een paar goede daden 
te verrichten. Je weet het maar nooit.

Trouwens: wie zal mij ‘t ergste missen en wie helemaal niet?
En: zal ’t druk zijn in de kerk? Natuurlijk zullen
mijn ouders en mijn broertjes beginnen te huilen,
maar wie verder nog? Misschien kan ik de tekst 
voor het bidprentje maar beter zelf schrijven.



Dat soort gedachten schoten er door mijn hoofd
op een helder moment in het holst van de nacht,
omringd door tonnen pikzwart, troebel water
met enkel dat streepje licht boven mijn hoofd
van mijn evenbeeld dat daar hing te hangen

als een speer in de lucht op weg naar een doel
dat hij nooit of te nimmer zou bereiken,
omdat ik niet wilde dat hij het zou raken.

�

Op de bodem van het bad ligt een schat,
een grote berg juwelen die fonkelen en schitteren
tot vlak onder het wateroppervlak.

Allen zijn we duikers naar deze schat,
allen knijpen we onze ogen samen om hem te zien,
allen strekken we onze handen uit om hem te voelen

Hoe sneller we in de tijd vooruitgaan,
hoe langzamer we worden in onze gedachten
totdat we geheel verstillen.

Tot die tijd willen onze ogen hem zien,
onze handen hem aanraken en 
onze harten erdoor worden vervuld. 

�

Nu ligt het hier, in betonnen grijsheid verstild.
Aan zijn karkas kleven nog slierten wier.
Ook schieten er links en rechts plukjes gras op.
Overal spreidt het mos zich uit.

Zoekend loop ik over de bodem.
Vroeger, als het bad voor de winter werd leeggelaten,
werden hier de vreemdste dingen gevonden,
zoals oorbellen en trouwringen met inscriptie.

Ooit werd er een kunstgebit gevonden. 
Wonderlijk toch, hoe het uit zijn mond is geraakt 
en daar terechtgekomen, dwarrelend door het grijsgroene water
als een vergeeld herfstblad in de lucht,

zijn bezitter sprakeloos achterlatend, 
vreemde klanken uitstotend.  
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�

Ten slotte loop ik door de gang van het kleedgebouw, 
– een lange, donkere galmkast met een schijnbaar eindeloze rij
kleedhokjes – naar de uitgang. 

Nog steeds hoor ik het harde dichtslaan van de klapdeurtjes, 
het moeiteloze vergrendelen van de schuifsloten en het roepen 
van de woorden ‘Ben je klaar?’. 

Ook herinner ik me opschriften als:
‘Cynthia, wil je met me neuken?’ als surrogaat voor alles 
wat je niet aan een meisje durfde te vragen.

Terwijl Cynthia dat misschien juist wel erg graag wilde.
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Het is op de kop af twee weken na mijn veertiende verjaardag, als mijn
(latere) idool voor het eerst op de Nederlandse tv verschijnt. Ik spreek over
1964 en in vergelijking met de massale aanvoer van tegenwoordig, komt het
handjevol Nederlandse en Duitse tv-zenders van toen nu wellicht zielig over.
Maar het is verre van dat, want wát er op de kijkkast is, lijkt zonder meer de
moeite waard. 
Vrijdags is het pas echt feest. Dan komt Willem Duys op de buis. Pardon,
Willem O’Duys. Voor Ierse achternamen zie je het vaak: de letter O met apos-
trof, net als Mc voor Schotse en het betekent afstammeling van, of iets
dergelijks. Waarom Duys het voor zijn naam heeft staan mag Joost weten.
Waarschijnlijk omdat hij gewichtig wil doen. Enfin, de oudere heer (die ik
hem toen al vond), met zijn grove gelaatstrekken en fijne manieren zit stee-
vast achter een tafel, waarop in een glazen kom met water een goudvis
zwemt. Steeds weer slaagt Willem (lees: zijn redactieteam) erin, om interes-
sante mensen voor het voetlicht te halen. Toch amuseert zijn Voor de vuist
weg ‘slechts’ half Nederland, simpelweg omdat de andere helft nog geen
televisietoestel bezit. 

In die bewuste uitzending zitten een stuk of zeven kinderen in de leeftijd van
pakweg vier tot 21 jaar rond de tafel. Ze spreken Frans, wonen in België en
hun ouders komen van origine uit Italië. Een straatarm Siciliaans gezin, waar-
van de vader in de kolenmijn werkt en waarvan de oudste zoon is
voorbestemd. Hij heet Salvatore en noemt zich Adamo, wat feitelijk zijn
achternaam is. Al enige tijd hoor ik het aanstekelijke deuntje dat hij zingt op
de radio. Het valt op tussen de Engelstalige rockmuziek en de Duitse
schlagers, ook al brouw ik niet zoveel van de Franse tekst. Nu zie ik het
gezicht dat bij die hese, melancholieke stem hoort. Die avond zingt hij live
(het fenomeen playbacken bestond meen ik nog niet) de coupletten van
Vous permettez monsieur? Zijn broertjes en zusjes zingen parmantig mee
met het refrein, waarbij vooral de kleinste, een kleuter met rode krulletjes,
haar longen uitschreeuwt en daarmee menig kijkershart steelt.

Die nacht zit ik zelf met mijn broertjes en zusjes in het programma van Duys.
Mijn oudste broer zingt Vous Permettez Monsieur? met de stem van Adamo,
maar hapert ineens. Wanhopig grijpt hij naar zijn keel, die vervolgens totaal
geen geluid meer produceert. Ik doe nog een poging, die al bij voorbaat is
gedoemd te mislukken met een vier voor zingen op het rapport. Alleen wat
schrille geluiden ontsnappen uit mijn mond. We kijken elkaar radeloos aan,
terwijl de mensen in de zaal protesteren. Ook de doorgaans onverstoorbare
Willem Duys krijgt het ervan op zijn heupen. Terwijl zijn handen frommelen
aan zijn pimpelpaarse stropdas gaat zijn hoofd over in exact dezelfde kleur.
Gaandeweg verandert zijn nervositeit in grimmigheid en op een gegeven
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moment kan hij zijn emoties niet langer in toom houden. Zijn rechtervuist
slaat hard op het houten tafelblad zodat de argeloze goudvis metershoog de
lucht in wordt gelanceerd. Het arme beestje – gevolgd door duizenden ogen
- wordt tijdens zijn salto mortale door de solo-violist in de orkestbak met zijn
strijkstok opgevangen, terwijl hij onverstoorbaar door blijft musiceren. Met
het hoongelach van het publiek nog in mijn oren schrik ik wakker, in het holst
van de nacht. Een boze droom, realiseer ik me en ik ben opgelucht. En dat
niet eens zo zeer vanwege de blamage. Eerder omdat ik vermoed, dat het
bezit van een zingende broer niet opweegt tegen dat onbekende maar pret-
tige gevoel in mijn buik. Vlinders, veroorzaakt door Adamo, waardoor ik de
slaap niet meer vatten kan.

Mijn oudste zus, van 19, vindt het helemaal niks, dat Franse gedoe van mij.
Háár lievelingen zijn Peter Kraus en Conny Froboes, Rex Gildo en de
Scandinavische Gitte. Die zingen suikerzoete Duitse liedjes, waarbij van Gitte
spontaan in me opkomt: Ich will ’ne Cooooooowboy als Mann. Het idee: een
cowboy! Dan hebben de chansons van ‘mijn’ Adamo toch beduidend meer
niveau. 
“Ík weet tenminste waarover het gaat. Jij verstaat er de helft nog niet van met
je anderhalf jaar M.U.L.O.”, sneert zuslief, terwijl ze zelf - och arm - slechts
vluchtig de huishoudschool van binnen heeft gezien, en totaal niet belem-
merd door enige kennis van naamvallen alleen het Duits spreekt uit
Kaldenkirchen. Natuurlijk geef ik niet toe dat ze gelijk heeft en doe er onder-
tussen alles aan om de teksten van Adamo te ontcijferen. Urenlang zit ik
naast de pick-up in de huiskamer en draai steeds opnieuw hetzelfde nummer
terwijl ik fonetisch de woorden opschrijf. Mijn zus schreeuwt dat ze gek
wordt van ‘die vent met zijn rauwe stem’, die volgens haar niet zingen kan.
Om mij te treiteren zet ze vervolgens op volle toeren de Duitse radiozender
aan en zingt oorverdovend mee. Net zo lang tot mijn moeder er tureluurs van
wordt en resoluut beide stekkers uit het stopcontact trekt. Dan krijg ik de tijd
om met behulp van mijn Franse dictionaire te achterhalen wat Adamo feit-
elijk zingt en bedoelt. Nu snap ik pas dat hij in zijn eerste hit Vous permettez
monsieur? aan de vader van zijn geliefde belooft, dat ze tot aan het huwelijk
kuis zullen blijven. Zo wint het lied aan betekenis voor mij.

Hoewel doorgaans niet mijn aard, leg ik na enkele maanden zeuren over een
nieuwe bril en na steeds weer nul op het rekest te hebben gekregen, mijn
lichtblauwe vlinderbril op de dorpel van de achterdeur, die ik vervolgens hard
dichtsla. Hoe anders, vraag ik me af,  kan ik ontsnappen aan het terreur van
het ‘Sandra Reemer-effect’? Tenslotte is de fok pas vier jaar oud en ook niet
te klein. Vervolgens verzin ik een rotsmoes (de hond begroette me iets te ent-
housiast, de bril viel af etc.) en onderga gelaten het gemopper van mijn
moeder, dat ik trouwens heb ingecalculeerd. Vanwege mijn ‘slechte ogen’,
en ook omdat ik dringend winterkleren nodig heb, gaan we diezelfde middag
nog naar de stad. Bij Van Maaren kies ik voor het felbegeerde zwarte mon-
tuur waarmee ik ouder, in ieder geval serieuzer overkom. 
Eindelijk is het zaterdag en kan ik de bril afhalen. Linea recta fiets ik naar huis
en ren naar mijn slaapkamer. Daar kam ik mijn haren naar voren, zodat ze nét
mijn nieuwe montuur raken, maar  nog even een zwaai naar rechts maken.
Frappant genoeg noemt men zo’n zwierige pony een ‘Fransje’ in die tijd.
Getransformeerd, mede door mijn nieuwe zwarte kleding -  coltrui, broek
met elastieken bandjes onder de voeten en halfhoge laarsjes – loop ik naar
beneden, waar sinds woensdag een zwarte winterjas aan de kapstok op mij
wacht. Een driekwart mantel met een dubbele rij goudkleurige, bewerkte
knopen, die vreemd genoeg vóór Adamo een zeemansjas heette en nu
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ineens naar hem is vernoemd. Dan stap ik verwachtingsvol de keuken bin-
nen waar mijn tegenpool, mijn oudste zus, die zelf niet uitziet met haar toren-
hoog getoupeerd haar, nauw kokerrokje en spitse pumps met naaldhakjes,
het uitproest van leedvermaak.

Mijn plakboek met foto’s en teksten, die ondertussen ook in muziekblaadjes
verschijnen, groeit gestaag en zijn eerste album, moeizaam gespaard van
mijn zakgeld, draai ik helemaal grijs. Bij Amour perdu, Car je veux, en vooral
bij Sans toi, ma mie springen de tranen zowat in mijn ogen. Iets wat zeker
gebeurt als ik er bij zing, maar ook weer niet uitzonderlijk is, omdat mij dit
altijd overkomt wanneer ik kapsones vertoon.
Tientallen brieven heb ik ondertussen verstuurd, inclusief een pasfoto met
‘Franse verschijning’, naar zijn adres in Jemappes bij Mons, oftewel Bergen.
Elke dag als ik thuis kom van school vraag ik of er post is voor mij. Nét begin
ik mijn oudste zus er serieus van te verdenken dat ze die onderschept, of de
brievenbus kleppert. Ik zie het in één oogopslag: de envelop met vreemd-
soortige postzegel. Daarin een kaartfoto waarop Adamo breeduit lacht, waar-
door zijn klein uitgevallen tanden (volgens mijn zus heeft hij nog melktand-
jes) bijna volledig te zien zijn. Over het portret heen een ferme handtekening.
Van een van de letters van zijn naam (ik meen de A) heeft hij een cylinder-
hoed gemaakt. Eerlijk gezegd vind ik de oogst knap mager en ben ik behoor-
lijk teleurgesteld. Zeker wanneer blijkt dat mijn vriendin precies dezelfde
boodschap heeft gekregen, terwijl zij hem slechts één keertje schreef. In
mijn optimisme doe ik nog een  poging en week boven de fluitketel met
stoom de postzegel af. Niks geen cryptische boodschap, een verborgen teken
van zijn affectie voor mij. Of dat niet al leed genoeg is, staat mijn zus ineens
achter me. “Dát is lachen!”, sneert ze uitdagend met haar handen in de zij.
“Wat een eigendunk! Dat je nog een antwoord krijgt op dat portret van jou,
vind ik op zich al een hele kunst. Maar dat doet-ie natuurlijk niet zelf. Daar
heeft-ie een secretaresse voor ingehuurd!” Duidelijk hoor ik de nijd in haar
stem. Want neem dat van me aan: zowel van Peter als van Rex, heeft ze nog
nooit één letter ontvangen.

Al een poosje spookt het door mijn hoofd: Jemappes - de trein – zo’n 250 km
vanuit Venlo. Alleen, hoe moet dat bij de grens? Een eigen paspoort bezit ik
niet. En...Hoe zal hij reageren? Een gerucht maakt korte metten aan het
dilemma. Hij komt naar mij! Nou ja, ik bedoel naar Venlo. Even later krijg ik
zekerheid. Helaas geen optreden in concertgebouw de Prins van Oranje bij
ons op de hoek, maar ook met het Citytheater in de Vleesstraat ben ik zeer
in mijn nopjes.
Een week later hangen de billboards, die in 1964 nog affiches heetten, uit-
nodigend in de stad. Bij mijn vader fleem ik een entreekaart bij elkaar.
Natuurlijk niet op een doordeweekse dag als hij laat op de avond  moe en
hongerig van zijn werk - de wasserij - thuiskomt. Nee, op een zondagmiddag
nà de groentesoep met mergbolletjes, de biefstuk met champignons, het ijs
met slagroom en zijn onvermijdelijk dutje. Zo tegen een uur of half vier ver-
keert hij meestal in een royale bui. Als kind leefde ik in de veronderstelling,
dat dit kwam door de hoogmis die hij ’s morgens in de St.-Martinuskerk
bezocht. Ondertussen weet ik allang, dat hij in plaats daarvan een kaartje legt
en biertjes drinkt in een café aan het Nolensplein.

Mijn vriendin mag niet van thuis: te jong, te duur, en ik wend voor dat ik het
betreur. Diep in mijn hart vind ik het helemaal niet erg, omdat de concurren-
tie dan minder is. Hoe het ook zij, de bewuste avond ga ik met mijn oudste
zus en mijn zusje van twaalf met de bus naar stad. Beiden zijn ze geen fan,
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maar een optreden op zich vinden ze al een belevenis. We zitten pontificaal
op de eerste rij. Of dat ligt aan de prijs van het kaartje of aan het feit dat we
zo vroeg zijn, kan ik me niet meer herinneren. Als de gordijnen opengaan
staat daar een jongeman van een jaar of twintig op de bühne achter de micro-
foon. Hij heet Jos Brink, zegt hij, en is ingehuurd om het programma aan el-
kaar te kletsen. Achteraf gezien moet de cabaretier toen aan het begin van
zijn veelzijdige carrière hebben gestaan. 

“Eens kijken wie er allemaal op de eerste rij zit”, klinkt het jolig na een woord
van welkom aan ‘de jongelui’ in de zaal. Jos knijpt zijn pretoogjes een beetje
dicht en monstert ons één voor één. Ik bid dat de beker aan mij voorbijgaat.
“Nou meneer, ú zit er warmpjes bij!” prijst hij ineens en zijn vinger wijst recht
naar beneden, twee plaatsen van mij vandaan. Een schot in de roos. Op stoel
nummer zeven zit een jongeman, terwijl op de overige twaalf louter meisjes
de stoelen bezetten. De Tegelenaar, die ik ken van aanzien en waarvan ik
weet dat hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is en bovendien schuw in de
omgang met meisjes, wordt die toevalligheid nu pas gewaar en kijkt schichtig
om zich heen. Onderwijl heeft de entertainer al een nieuw slachtoffer gevon-
den, op wie hij zijn gevatheid kan botvieren. 
“Dag mevrouw. Ja ú, met dat suikerspinnenkapsel. Hoe gaat het met u?
Gezellig met de kinderen een avondje Adamo, terwijl vaders thuis met de
pantoffels aan voor de buis zit?” Mijn zus vertrekt geen spier. Wel wordt haar
gezicht akelig wit. Bijna net zo wit als haar geblondeerde haar. En terwijl zij
iets slist in de trant van ‘Hollandse kwal’, heeft Jos voor even zijn plicht
vervuld en maakt het toneel vrij voor Adamo.

Die zingt de sterren van de hemel, en dat op nog geen vijf meter afstand van
mij. In het begin leef ik in de veronderstelling dat de avond nooit voorbij zal
gaan. Tot eensklaps de donkere, pluchen gordijnen zich sluiten en het perti-
nent vertikken om nog maar één keer open te gaan. Het is voorbij. Hoe graag
had ik in de schoenen van het meisje gestaan, dat na het concert, onder luid
applaus van het publiek, een bos rode rozen overhandigt aan Adamo en als
dank drie kussen van hem ontvangt.
Waarom heb ik in hemelsnaam niets ondernomen? vraag ik me af in de bus,
op weg naar huis. Zijn naam geroepen....De bühne opgelopen...Naar zijn
garderobe gegaan. Terwijl... Of was het verbeelding?  Hij toch meer dan eens
in mijn richting keek. 
Ik kan me voor mijn kop slaan. Woest ben ik op mezelf. En ook op mijn
zussen, waarvan de oudste ‘de avond waardeloos vond’ (maar dat lag aan
Jos Brink) en de jongste al na het tweede chanson, het ontroerende ‘La nuit’,
in slaap is gevallen.

De volgende morgen, op weg naar school,  poch ik bij mijn vriendinnen over
de avond daarvoor. Daarmee gooi  ik weliswaar hoge ogen, maar het verlicht
niet de pijn in mijn hart. Ook heb ik nog een afspraak bij de tandarts. Het
enige lichtpuntje is dat ik daardoor een uurtje eerder van school mag. Vanaf
de Laaghuissingel fiets ik op mijn gemak naar de Deken van Oppensingel
waar de tandarts me flink onder handen neemt. Weer op straat merk ik tot
mijn ongenoegen, dat er geen lucht meer zit in de achterband van mijn fiets.
Eigenlijk kan ik wel brullen, maar gezien mijn leeftijd hou ik me in en loop
mokkend richting huis. 
Al van ver valt het felrode autobusje op, dat staat geparkeerd voor hotel
Wilhelmina. ‘Les Copains’,  lees ik. Het is de naam van de band die Adamo
muzikaal begeleidt. ’t Zal toch niet waar zijn? Zou hij nog in Venlo zijn? Krijg
ik dan toch nog een kans? Voorzichtig stal ik mijn fiets onder een van de
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hotelramen en loer naar binnen. Door de spiegeling van het glas zie ik echter
helemaal niets. Wel met mijn neus tegen de ruit en mijn handen rond mijn
ogen, die de schittering wegnemen. Ongegeneerd kijk ik wat er zich afspeelt.
Ik weet niet wie méér schrikt: Adamo, die net een slok koffie neemt, of ik.
Zijn tafelgenoten lijken geïrriteerd en schuiven zonder pardon de gordijnen
dicht. Ik doe een stapje terug en begin me net te schamen voor mijn spon-
taan maar toch wel onbeschoft gedrag, als ik merk dat er iemand om de
hoek van het hotelportiek kijkt. Weer krijgt mijn hart een optater. Daar staat
hij, ‘mon amour’, en wenkt bemoedigend. Zonder de geringste tegenwerp-
ing en met vleugels volg ik hem. De trap op naar zijn kamer, waar zijn koffer
is gepakt en zijn gitaar op bed ligt.
“Coca cola?” vraagt hij, terwijl hij galant mijn jas aanneemt. Gelukkig draag
ik mijn favoriete zwarte kleren. In mijn kinderachtige, plooien rok in Schotse
ruit en kniekousen zou ik me minder op mijn gemak hebben gevoeld. “Oui,
oui”, stamel ik dan en ga zitten op de fauteuil die hij me gebaart. Hij pakt
twee flesjes uit de koelkast, ontdoet ze van de dop en geeft er een aan mij.
“A votre santé”, wenst hij me toe, neemt een reuzenslok en zet vervolgens
het flesje half leeg op het nachtkastje. Overmoedig doe ik hem na. Ik dank
God dat Adamo zich juist omdraait om zijn gitaar te pakken, zodat hij niet
meekrijgt dat het bruine spul via mijn kin in de coltrui verdwijnt. Het natte
spoor wrijf ik onmiddellijk droog met de palm van mijn hand. 
“Quel chanson voulez vous entendre?” Koortsachtig denk ik na. “Sans toi, ma
mie?” stelt hij voor en ik knik. Stel je voor, een soloconcert van Adamo. Wat
maakt het dan uit welk lied hij zingt? Ik tril en barst zowat van spanning.
Vooral bij de gedachte aan straks. De bewonderende reacties, als ik dit ver-
tel op school en thuis. Hoewel, thuis... Hoe zou mijn moeder reageren? Haar
dochter van veertien met een zeven jaar oudere man alleen op een hotelka-
mer. “Er is echt niets gebeurd, mam”, zou ik haar dan geruststellen.
Ofschoon ik die uitspraak, zeker op dit moment, toch wel iets te voorbarig
vind.

Ineens kijkt hij op zijn horloge. “Excusez moi, je dois partir”, verontschuldigt
hij zich. Verward sta ik op en geef hem een hand. “Thank you.
Eh...Dankeschön, eh...” “Merci”, vult hij het rijtje zelf aan. Klunzig, maar ik
ben zo overrompeld, dat ik even niet op het Franse bedankwoordje kom.
Dan lijkt het of hij iets vergeten is. “Attendez un moment!” duidt hij aan, haalt
een fototoestel tevoorschijn en dirigeert me naar de kastspiegel. Terwijl zijn
linkerarm mij omarmt, drukt zijn rechterhand een knopje in van de camera
die hij met gestrekte arm voor zich houdt. Op klaarlichte dag gebeurt er
ineens een mirakel. Een foto verschijnt uit het apparaat, waarop zijn hoofd
tegen mijn hoofd, hij minzaam lacht en ik straal. 
‘Faites attention, c’est collant!’ Met deze voor mij onbegrijpelijke woorden
overreikt hij de foto, duwt me zachtjes de gang op, fluistert een laatste ‘au
revoir’ en sluit de deur.
“Bonjour”, groet de jongeman die ik op de trap ontmoet en me veelbetekend
toelacht. Een van de leden van de band, zie ik ondanks mijn verwardheid,
terwijl ik de foto in mijn jaszak laat glijden en langs de receptie glip. De
receptionist, een man in de leeftijd van mijn vader, schudt afkeurend zijn
hoofd. De niet mis te verstane blik in zijn ogen volgt me, totdat ik uit zijn
gezichtsveld verdwijn.

“Kind, wat ben je laat”, vindt mijn moeder, terwijl ze het bewaarde middag-
maal opwarmt. “Had de tandarts zo lang werk?” “Nee, maar ik ben even bij
Adamo geweest”, flap ik eruit en vertel haar in het kort de gekuiste versie.
Gewoon, dat we samen cola hebben gedronken in het restaurant van hotel
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Wilhelmina. “Heb je koorts?” vraagt mijn moeder bezorgd en voelt met haar
ene hand op mijn voorhoofd en zet met de andere de prak zuurkool met
rookworst voor mijn neus, waar ik totaal geen trek in heb. “Die manie voor
Adamo begint aardig uit de hand te lopen”, waarschuwt ze bezorgd, voordat
ze de keuken uitloopt. 
“Je liegt dat het gedrukt staat!” beweert mijn zus vals, terwijl ze de vuile vaat
hardhandig op het aanrecht zet en aan de afwas begint. “Adamo zit hoog en
droog in België!” 
De foto brandt in mijn jaszak, maar vanwege de verwachte commotie durf ik
het bewijsstuk niet  te laten zien. Dan piept het tuinpoortje en de komst van
mijn vriendin geeft een wending aan de onbevredigde situatie. “Wat ik nu
toch heb meegemaakt!” loop ik haar tegemoet in de bijkeuken. “Kom mee
naar mijn kamer!” Gehaast lopen we naar boven, waar ik alles vertel in
geuren en kleuren. Ze luistert met open mond en spoort me zo nu en dan aan
met een ‘en toen’, zodat ik wat sneller tot de essentie van mijn belevenis
kom. Echter, hoe meer ik vorder, des te meer haar gezicht ongelovige trekjes
vertoont. “Laat die foto dan eens zien!” provoceert ze tenslotte. Eindelijk, het
moment suprème is aangebroken. Triomfantelijk graai ik in mijn jaszak, waar
blijkt dat de foto tegen de voering is geplakt. Slechts met de grootste moeite
slaag ik erin hem eruit te trekken. Het huilen staat me nader dan het lachen,
als ik zie wat over is van mijn waardevolle document. De twee lachende
mensen van straks zijn ineens onherkenbare rompen met wat rare vlekjes er
omheen. Mijn vriendin kijkt mee over mijn schouder en reageert furieus.
“Fantast dat je bent!” beschuldigt ze mij. “Met Adamo op de foto! Het zal wel!
Laat je eens nakijken in Venray!” 

Wat heb ik een spijt gehad van de hele geschiedenis. Máándenlang heb ik
thuis, op school en overal elders waar het verhaal de ronde deed, me moeten
verantwoorden en verdedigen. Al die tijd voelde ik de argwaan en merkte ik
dat er over mij werd geroddeld. Of mijn liefde voor Adamo daardoor
bekoelde (ik had trouwens op mijn schrijven niets meer vernomen) of dat de
entree van The Beatles (John Lennon vond ik ook wel een stuk) daar debet
aan was.Wie zal het zeggen? Mijn dweperij met alles wat Frans was ver-
dween in elk geval als sneeuw voor de zon, en maakte plaats voor Engelse
beatmuziek, pop-art en minirok. 
Toch had ik het wel passend gevonden om als illustratie bij dit verhaal, een
van de gesigneerde foto’s uit mijn plakboek te gebruiken. Helaas! Het is of de
duvel ermee speelt. Hoewel ik op zolder alle kasten, kisten en dozen tig keer
overhoop gehaald heb, is mijn tastbare herinnering aan bijna veertig jaar
geleden spoorloos verdwenen.

AMOUR PERDU
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Zoals zij daar woont

Zoals zij daar woont, roerloos, aaibaar,
als een zilveren lint zich neerlegt

zoals zij, traag en onvoorspelbaar, grenzen
aftast, bochten inschat

zoals zij zich aanlengt, verwatert, verhaal
haalt bij de veerman

zoals zij boven zichzelf uitstijgt,
als een gulzige slokop vol loopt

zoals zij roept op klaarlichte dag, bollend vlees
zielloos teruggeeft

zoals zij zich inslijpt, een weg baant, rust
vindt, afwatert

zoals zij daar woont, een haven voor verdwaalden,
zich geeft aan de zee

Z O A L S  Z I J  
D A A R  W O O N T

HERMAN VERWEIJ
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K ijk, daar staat een jonge-
tje. Hij blaast paarde-

bloemen”, zei mijn vrouw. We
fietsten langs het Zwart Water.
Een zaterdagavond in mei.
Zeven uur. Niemand te zien bij
het ventje met de blonde piek-
haartjes op zijn gelkoppie.
“Die woont hier natuurlijk
vlakbij”, zei ik als de man die
weet heeft van de vrouw die
kinderen wil redden, maar die
in dit geval liever naar huis fiet-
ste. Er was wielrennen op tv.
“Waar dan? Nergens een huis
te zien.” Ze had gelijk. Ik ging
verliezen van het kereltje, dat
was duidelijk.
“Hallo”, zei ze tegen hem, na-
dat we afgestapt waren, ”ben
je alleen?”
“Dag”, zei hij vriendelijk, zoals
kinderen dat vroeger deden,
toen ze nog geen weet hadden
van wat ze in een bos kon
gebeuren. De Boze Wolf
stond in de Donald Duck en
niet in het Zwart Water. 
“Mijn vader en mijn zusje zijn
alvast doorgefietst. Ik had geen
zin en toen hebben ze mij hier
neergezet in het bos”, zei hij
vrolijk tussen het paarde-
bloemblazen door.
“Ik woon daar”. Hij wees wat
onbestemd naar een verre
plek. Niks te zien. “Op num-
mer twaalf. Pappa en mijn
zusje zullen al wel thuis zijn.”
Verbijsterd keken we elkaar
aan, de kinderredder en ik.
“Wil je bij ons achterop?
Brengen wij je thuis.”

“Graag, hoef ik lekker niet te
lopen.”
“Ik heet Stijn”, stelde hij zich
voor en klauterde achter op
mijn fiets.
Inmiddels naderden ons uit de
tegenovergestelde richting
een duidelijke vader met ach-
ter zich op een Mickey Mouse
fietsje een duidelijk zusje. Pa
had het er moeilijk mee. Ja, hij
had Stijn moeten halen voor
het eten, hij was bij zijn vriend-
je gaan spelen zoals meestal op
zaterdag en hij wou niet mee
en hij wou niet achterop en
toen had pa gedreigd van dan
ga je maar lopen en toen had
hij gezegd van da’s goed, zet
me hier maar neer en nou ja,
toen had pa dat inderdaad
gedaan. Schuldbewust keek hij
ons aan, terwijl zijn zoon de
laatste paardebloem leegblies,
van fiets verwisselde en bij zijn
vader op de bagagedrager
plaatsnam. 

“Bedankt nog, hè”, riep hij ons
toe terwijl ze aanstalten maak-
ten om weg te rijden.

In een bocht in de verte
wachtte het brave zusje ons
op. Geleund tegen haar rood
gele fietsje. Armpjes in de zij.
Zuster Anna. Klaar voor de
attaque. Zij zou ons wel eens
eventjes diets maken wat voor
boef haar broertje was. Wat ze
daar niet allemaal mee te stel-
len hadden.
We gaven haar die kans niet.
Stijn lieten we ons niet afpak-
ken. Wat dacht ze wel.
Menig zomeravondfietstochtje
gaat sindsdien langs het Zwart
Water. Langs het bos. Langs de
Stijnplek.

DOOR

KOEN EYKHOUT

FOTO

JACQUES PEETERS
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JONG  “Geboren ben ik in
het ziekenhuis van Te-
gelen en opgegroeid in
Belfeld. Ik was een intro-
verte jongen, dromerig en
verlegen. Trok liever met
mijn zus Lean en haar
vriendinnen op, naar Het
Zaelke in Steyl bijvoor-
beeld, dan dat ik zelf
vrienden maakte. Ik was
ook een driftig, koppig
jongetje. Tot mijn ouders
me op judo deden. Ging
het een beetje over. Kreeg
ik wat meer zelfbeheer-
sing.
Ik werkte graag met mijn
vader. We hebben ‘samen’
het ouderlijk huis van
hem verbouwd. Toen dat
klaar was bouwde mijn
vader hokken voor kip-
pen, duiven en parkieten
en weer mocht ik meehel-
pen. Laatst kwam ik over
uit Amsterdam, ik woon
op het Java-eiland, en had
hij bijna een grote vogel-
kooi af. Ik kon nog net
meehelpen de laatste
hand eraan te leggen. Ik
heb daar veel bewonde-
ring voor. Voor hoe hij in
zijn eentje de dingen voor
elkaar krijgt. Van een paar
oude planken een poort
maken. Dat zou ik nooit
kunnen. Ik zou niet weten
waar ik moest beginnen.”

“Op de Leygraafschool in
Belfeld was mijn favoriete

vak Tekenen. Vader en
moeder moesten komen
kijken hoe gedetailleerd ik
een boom had getekend.
Nog eerder dan filmma-
ker of fotograaf wou ik
boswachter worden. Ik
kende elk geluid van elke
vogel. 
Toen ik veertien was werd
ik voor het eerst echt ver-
liefd. Op Peggy, het mooi-
ste meisje van het
Marianum. Het duurde
een half jaar voor ik het
haar durfde zeggen. Ik
deed alles om haar te zien,
maar praten lukte niet. Op
een feestje bleek ze mij
echter ook leuk te vinden,
dus was het ‘aan’, maar
praten kon ik nog steeds
niet. Ditmaal uit angst om
iets stoms te zeggen. Twee
weken later was het dus
‘uit’. Haar pasfoto heb ik
nog altijd. Af en toe zien
we elkaar. In Amsterdam.
Om te praten.”

“In het jaar van die ver-
liefdheid ging ik op foto-
cursus op het Marianum.
Toen is alles veranderd.
Een blanco velletje fotopa-
pier ging in de ontwikke-
laar en in het schimmige,
rode donkere kamerlicht
gebeurde het wonder. Uit
het niets kwam een afbeel-
ding te voorschijn. Ik kon
toveren. Ik hoefde niet
meer te praten. Ik kon

TEKST: KOEN EYKHOUT
FOTO’S: JACQUES PEETERS EN FOTO - ARCHIEF 
ROB HODSELMANS

Het juryrapport  rept er  n iet  van,  maar
de beste cameraman van 2003 Rob

Hodselmans (1967)  scoort  vanaf  z i jn  leun-
s toe l  in  mi jn  hu i skamer  op  v i j f  meter
afstand over het  kamerbrede tapi j t  een
cd-rugget je  van de groep Calexico:  “Hé,
heb j i j  d ie  ook?” Hi j  beschikt  dus n iet
a l l een  over  een  overdos i s  aan  goede
smaak,  maar bl i jkbaar ook over een hei l ig
t immermansoog.  Nooit  weg voor de win-
naar  van  een  Gouden  Bee ld /Academy
Awards 2003.  Cameraman en programma-
maker voor Sportpale is  de Jong,  voor het
muziekprogramma Lola da Musica ,  came-
raman voor Talmen ,  de speel f i lm van z i jn
vr iend St i jn  van Santen die  er  vor ig  jaar
een Gouden Kal f  mee won,  maker  van
videocl ips  en cameraman voor commer-
c ia ls .  T i jd  voor een nader onderzoek.  Dat
valt  nog niet  mee.  Een mai lt je  van Rob van
9 ju l i :  “Dag Koen,  mi jn agenda verandert
elke dag.  Morgen ga ik  naar Antwerpen,
een v ideocl ip  maken voor Bett ie  Serveert ,
daarna een Rabobankcommercia l ,  aans lu i -
tend een documentaire voor Docuzone,
dan  c l ip  Bett ie  Serveert  monteren  en
beg in  augustus  naar  Tha i land en Ind ia
voor een Conimex commercia l” .  L i fe  in
the fast  lane? Lees en huiver.

Ro
b 
Ho
ds
elm

an
s

DE  S EHNSUCHT VAN  E EN  CAMERAMAN
DE  S EHNSUCHT VAN  E EN  CAMERAMAN

DE  S EHNSUCHTVAN  E EN  CAMERAMAN



foto’s laten zien. Sinds-
dien zat ik elke middag-
pauze op school foto’s te
maken. In het donker.
Sef Berkers en Andrew Elt
waren toentertijd de stoer-
ste jongens van het Maria-
num. Ze speelden met
hun band Take Five op
schoolfeesten. Ik speelde
weliswaar ook gitaar,

maar lang niet zo goed als
zij. Maar ik maakte wel
foto’s en ineens hoorde ik
er bij, ondanks dat het
hogerejaars waren. Later
heeft Andrew, toen hij al
bij Gin on the Rocks zat en
Sleeze Beeze, me geleerd
wat doorzettingsvermo-
gen is. Dat je alles kunt
worden wat je wil. Dat je
alles moet proberen. Hij
gaf me zelfvertrouwen.
Het klopt wel dat je uit je
beperking je voordeel
moet halen. Ik kan beter
kijken dan luisteren. In
een café ontgaan me de

meeste gesprekken wat
geluid betreft, dus kijk ik
goed naar de gesprekken.
Kijk naar de lichaams-
taal.”

DE JONG “Een jaar of
zes geleden werd ik voor-
gesteld aan programma-
maker Wilfried de Jong.
Peter van Ingen van de

VPRO vond dat wij een
nieuw sportprogramma
zouden kunnen maken.
Nu moet ik eerst even
kwijt dat ik in het laatste
jaar van het Marianum
met een vriendin van mijn
zus naar school fietste,
Anneloek Sollart. Later
vertrok ze uit het dorp.
Studie. Goed. In het ken-
nismakingsgesprek met
Wilfried de Jong vroeg hij
waar ik vandaan kwam.
Als ik Belfeld zou zeggen,
wist ik, moest ik altijd
omstandig uitleggen waar
dat lag, dus zei ik iets van

“uit de buurt van Venlo”.
“Uit Belfeld misschien?”,
vroeg hij. Ik stomver-
baasd: “Hoe weet je dat?”
Hij weer: “Mijn vriendin
komt er vandaan.” Nadat
ik zei dat zijn vriendin
dan vast en zeker Anne-
loek Sollart moest zijn,
was zijn verbazing nog
groter dan die van mij. Na
meer dan twaalf jaar had
ik mijn vriendinnetje dus
weer terug. Ze is nu regis-
seur. Voor haar NCRV-
serie De mensen van de
paardenrenbaan (2002-2003)
heb ik het camerawerk
gedaan.”

“Wilfried en ik hebben 91
Sportpaleizen gemaakt in
drie seizoenen van 26 afle-
veringen plus afgelopen
seizoen nog eens 13.
Volgens een vast format.
In het begin met allerlei
onderwerpen, onder meer
de befaamde Massage-
tafel. Leg een sportman of
sportvrouw op een massa-
getafel en laat ze vertellen
over hun lijf. De littekens.
De blessures. Het lichaam
ook zelf het verhaal laten
vertellen. Later nog maar
één onderwerp per afleve-
ring. Meestal een sporter.
Joop Zoetemelk of Ruud
van Nistelrooy. Of Johan
van der Velde en Eric
Breukink die de Gavia in
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Italië nog eens beklimmen, oud-wielrenner Federico
Bahamontes of de Argentijnse voetballer Nestor Combin
die in 1969 in elkaar geslagen werd door spelers van
Estudiantes. Maar ook de wielerwedstrijd Parijs –
Roubaix. Ik was geen fanatieke sportfan, maar hoe meer
sporters ik heb gefilmd, hoe leuker ik het ben gaan vin-
den. Bovendien is het zo dat sport, omdat het visueel is,
zich bij uitstek leent voor verfilming en dat sporters vaak
boeiende mensen zijn. Ze willen ergens de beste in zijn.
Net als ik.”

“Als we op pad zijn, werken we met geluidsman Jillis
Schriel erbij met zijn drieën. We hebben altijd veel ple-
zier. Er is natuurlijk wel sprake van een zekere planning,
maar je mag het idee dat je in je hoofd hebt nooit precies
willen namaken. Er gebeuren altijd onverwachte dingen
Anderen zouden dat misschien laten liggen. Wij gebrui-
ken materiaal dat zij als onbruikbaar beschouwen. Als
die Argentijnse speler met wie we afgesproken hadden
er niet blijkt te zijn, dan filmen we aan de kust de sprin-
gende vissen in de zee. Beelden die op het eerste gezicht
niks met het onderwerp te maken hebben. Maar op de
terugreis vragen Wilfried en ik ons vaak hardop af welke
beelden ons het meest zijn bijgebleven. Daar beginnen
we in de montage dan de film mee. Wij geven die beel-
den een plek. Of we laten Wilfried zien terwijl hij uit het
treinraampje naar buiten kijkt op weg naar Friesland

naar een hardloopster van vroeger. Hij zit te piekeren,
omdat de hoofdrolspeelster niet mee wilde werken.
Andere sportprogramma’s laten zoiets liggen. De mon-
tage is bij ons van groot belang. Daar wordt ons pro-
gramma gemaakt. Daar vertel je het verhaal.”

“Bij elk filmpje hoort een trefwoord. Bij die Argentijn
was dat ‘wraak’. Bij Zoetemelk op gemsenjacht hoog in
de bergen ‘eenzaamheid’ en bij de twee renners tegen de
Gavia ‘kou’. Dat is het verhaal dat je wil vertellen. Ik met
beelden. Wilfried in woord en gebaar. We stimuleren
elkaar ook sterk in wat de ander doet. Hij met het kijken
en ik met het vragen stellen. Soms is hij de acteur. Kan ik
hem vragen om eens iets over te doen. Meer ‘takes’
maken. Om een ontmoeting met iemand in te leiden bij-
voorbeeld. Hij is altijd oprecht geïnteresseerd in de men-
sen die we filmen. Ikzelf moet intussen onzichtbaar zijn.
Je hebt maar één kans. De juiste vraag op het juiste
moment stellen en dan filmen. Dat heb ik geleerd van
Frans Bromet bij het programma Veldpost (Nipkowschijf
1996). Je moet niet als een gek alles schieten wat je ziet.
Sowieso moet je zuinig zijn met je energie. We vergelij-
ken ons wel eens met jachtluipaarden: geconcentreerd
blijven en toeslaan op exact het goede moment. Op
scherp staan. We willen ook zeker niet als een televisie-
ploeg overkomen. De mensen niet overvallen. Dat werkt
niet. Voor onszelf moet het trouwens ook spannend blij-
ven. Bij Ruud van Nistelrooy hadden we maar twee uur,
waar we normaal enige dagen hebben. Dan redeneren
we: hoe lang duurt het programma? Twintig minuten?
En we hebben twee uur? Wat zullen we dan met die één
uur en veertig minuten gaan doen die we ‘over’ hebben?
Niettemin, er is altijd weer een soort wedstrijdspanning.
Kan ik het nog wel? Gaat het echt lukken? Het is niet zo
dat je ‘het wel even flikt.’ Het is telkens opnieuw het
wiel uitvinden. Wat je moet proberen is om de onzeker-
heid en twijfel die je hebt, om die te zien als kwaliteit.
Dat kan alleen in een klein team als het onze waarin je
elkaar volkomen kunt vertrouwen. Anders gaat het niet.
Dit seizoen is er trouwens geen Sportpaleis. Wilfried en ik
gaan allebei wat andere dingen doen.”
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DE MEISJES  “Vanuit
mijn foto’s en filmpjes
leerde ik communiceren.
Vroeger legde ik niet zo
makkelijk contacten met
mensen. Zeker niet met
meisjes. Met mijn camera
ging dat wel, merkte ik.
Hoewel ik op de Kunst-
academie Sint Joost
(Breda) veel geleerd heb,
betekende filmen daar in
de eerste plaats toch voor-

al ‘gedoe’. Scenario’s ma-
ken, in groepen werken,
noem maar op. Tot Johan
van der Keuken, mijn
vriend en filmer Stijn van
Santen is zijn zoon, er een
gastles gaf. Hij had een
filmpje bij zich: Vakantie
van de filmer (1974). Het
kwam erop neer dat je
geluid vastlegde en beeld-
materiaal. Die twee voeg-
de je bij elkaar en dan had
je een filmpje. Niks geen
‘gedoe’. Dat was zijn
boodschap. Een openba-
ring voor me. Ik kocht
direct een oude 16 mm-
filmcamera en een datre-
cordertje. Nu nog een
onderwerp. Dat werd
Emmelie, mijn Venlose
vriendinnetje. Ik filmde
haar in oktober 1994 op
een steigertje aan het
water bij Schloss Kricken-
beck. Vlak voor ze naar
Nieuw-Zeeland vertrok.

Ik was verliefd op haar. Zij
niet op mij. In een tweede
rolletje van tweeënhalve
minuut had ze geen zin
meer. Ze had het koud. Ze
vertrok spoedig daarna
naar het andere eind van
de wereld. Waarmee ze als
het ware onbereikbaar
zou worden. Romantiek
dus. Verlangen dat maar
moeilijk gestild kan wor-
den. Of, zoals ik het liever
noem, Sehnsucht, vanwe-
ge dat ‘sehen’ dat er een
beetje in zit, althans voor
mij. Dat filmpje was alleen
voor haar bestemd. Een
eenpersoonsfilm. Over
verliefdheid. Mijn vriend
Stijn vond dat het filmpje
zelf verliefd was. Hij liet
het zien aan mensen in het
filmcircuit in Amsterdam
en uiteindelijk is het ver-
toond op het Filmfestival
van Utrecht. Met Emmelie
in de zaal, samen met haar
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vriend van toen en haar moeder. Een beetje vreemde
situatie voor mij natuurlijk. Inmiddels verwacht ze een
baby en op diezelfde dag als negen jaar geleden, op elf
oktober, gaan we weer naar dat steigertje in Krickenbeck
voor een nieuw filmpje. Dat was mijn eerste ‘vrije werk’,
kunst zo je wil. Dat filmpje was destijds overigens voor
Peter van Ingen van de VPRO aanleiding om me aan te
nemen voor het programma Veldpost.”

“Het tweede ‘meisjesfilmpje’ gaat over schaatsenrijdster
Tonny de Jong. Ook verliefdheid. Maar anders. Minder
diep. Meer een kwestie ook van bewondering. Je ziet haar
in concentratie op een hotelkamer in Heerenveen. Voor
een grote wedstrijd. Met opzet houd ik mijn ‘rammelca-
meraatje’, een snorrende camera die ik kocht na die gast-
les van Johan van der Keuken, vlak voor haar neus. Het is
zo’n ouderwetse opdraaicamera die op het moment dat je
gaat filmen een enorm lawaai maakt. Ik hoopte haar zo te
ontregelen. Uit haar cocon te halen. Om contact te maken.
Vaak wil ik juist onzichtbaar blijven met de camera, maar
hier juist niet. Hier bij haar wilde ik juist aanwezig zijn. En
dat lukte ook. Op dat moment tenminste. Als je haar de
baan op ziet komen, ziet ze echt niks of niemand meer.
Kijkt ze dwars door je heen. Op en top geconcentreerd.
Deze korte film is gebruikt bij Sportpaleis de Jong en later
nog eens uitgezonden door de NPS omdat hij met nog
twee andere genomineerd was voor NPS Kort, een film-
prijs.

Saskia was heel wat dramatischer. Mijn grootste liefde tot
nu toe. Kort en hevig. Ze was programmamaakster voor
Waskracht. Daar had ik ook voor gewerkt, maar toen was
ik bezig aan mijn eerste seizoen Sportpaleis De Jong. Ik
woonde nog in Belfeld, maar omdat ik zo vaak in
Hilversum was, leefde ik een tijdje op de camping en toen
het kouder werd in goedkope hotelletjes. Of ik sliep onder
de montagetafel bij de VPRO. Nadat ze het had uitge-
maakt, ben ik er lang kapot van geweest. Kon toen ook
een hele tijd niet werken. Ik werd daarna ook veel behoed-
zamer in het aangaan van een nieuwe relatie. Noem het
bindingsangst, maar de realiteit is dat Saskia, mijn grote
liefde, zo ongeveer op dit moment gaat trouwen, dat
Emmelie een baby krijgt en dat Tonny de Jong me afgelo-
pen herfst heeft uitgenodigd voor haar bruiloftsfeest. Dat
is de realiteit van het ‘nu’. Maar telkens als de filmpjes
draaien komt de verleden tijd weer tot leven. Wordt ver-
leden tijd tegenwoordige tijd.  Wordt ‘vroeger’ ‘nu’. Zit
Emmelie weer als meisje van negentien aan het water en
is Tonny weer schaatsenrijdster. Film als een soort diep-
vries. Op elk moment kun je het verleden laten ontdooien.
Het is blijkbaar mijn manier om met de liefde om te gaan:
filmpjes maken. Er is een serie Meisjes aan het ontstaan
van films over meisjes. Dat zou wel eens een autobiogra-
fie van me kunnen worden. Al die filmpjes zeggen iets
over me. Verliefdheid is een lekker gevoel. Net als film
maken. Het zou zonde zijn om dat gevoel weg te stoppen.
Daarom zit mijn verliefdheid nu in filmpjes.”
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“In 2000 waren de rollen
eens een keer omge-
draaid. De Braziliaanse
actrice Mariana Rubino
was verliefd op mij. Voor
ze terugging naar haar
land filmde ik haar terwijl
ze een limoentaartje voor
me maakte. Gewoon in de
keuken. Je ziet haar als in
een kookprogramma dat
taartje maken. Ik film
trouwens ook het ‘tussen-
werk’. Op het moment dat
ze de taartbodem voor
twintig minuten de oven
heeft ingeschoven, prutst
ze het deeg van haar vin-
gers. Dat geeft haar de tijd
om wat voor zich uit te
mijmeren. Bovendien had
ik haar gevraagd over die
taart te praten in het
Portugees en als ze het
over mij had, om dat dan
in de ‘hij’-vorm te doen.
Afstand. Ik verstond er
dus vrijwel niks van.
Achteraf bleek ze heel ont-
roerende dingen te hebben
gezegd. Een liefdesverkla-
ring. Altijd als ‘hij’ (ik dus)
die taart maakt, zal hij aan
me denken, zegt ze bij-
voorbeeld. Toen de film
op het Filmfestival van
Rotterdam werd vertoond,
is ze er speciaal voor over-
gekomen.”

“Drie van die filmpjes heb
ik nu af. De Saskia-film is

nog niet af en er ligt ook
nog een onvoltooid film-
pje over de musicalster
Chantal Janzen, al tien jaar
mijn Tegelse vriendin. Ik
filmde de sproetjes op
haar gezicht op negatief-
film, zodat je de hele ster-
renhemel en de oneindig-
heid van het heelal op
haar wangen ziet! Mis-
schien komt ook Ellen ten
Damme er nog bij. Vorig
jaar heb ik met haar
gefilmd en misschien
vraag ik haar voor zo’n
filmpje van me. Ze inspi-
reert me. Vanwege haar
vele talenten: acteren,
schrijven, zingen. En het is
natuurlijk een spannende,
sexy vrouw. Dat het meis-
jes-vragen-voor-een-film-
pje niet altijd werkt, bleek
toen ik Floortje uit Venlo
vroeg. Tegenwoordig
woont ze ook in Amster-
dam. Ze had geen interes-
se en vond dat er genoeg

interessantere mensen
rondliepen om te filmen.
Onterecht. Haar eerste
reactie klonk dus niet zo
enthousiast, maar we zien
wel. 
Het patroon is dus dat het
filmpje een middel is tot
contact. Via de camera
communiceren. Leven en
werken zijn voor mij dan
ook bijna synoniem.
Gewoon met vakantie
gaan vind ik niet interes-
sant. Met mijn camera,
dus als ik werk, maak ik
veel gemakkelijker kennis
met mensen dan zonder
die camera. Dat geldt ook
voor ‘de meisjes’. Via de
camera. En voor het overi-
ge: het onstilbare verlan-
gen. Altijd. Sehnsucht.”

DE PERFECTIE  “Aan de
ene kant heb je dus mijn
vrije werk, met onder
meer die ‘meisjesfilmpjes’.
Maar ik werk ook gere-
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geld als cameraman voor het opnemen van commercials.
Ertussenin zit het werk met Wilfried de Jong.
Fotograaf/regisseur van reclamefilms Yani bleek mijn
televisiewerk te kennen en vroeg me meteen voor drie
commercials. Dat gaf me direct vertrouwen. Bij zijn com-
mercials ben ik de d.o.p.: director of photography, een
soort regisseur van het beeld. Ik heb veel bewondering
voor Yani die in een spotje van een halve minuut een ver-
haal vertelt waar ik een half uur voor nodig heb. Spotjes
van me? Die van de Rabobank over het hockey van afge-
lopen zomer met die oranjegekte, herinner je je mis-
schien. Of het Conimex-filmpje dat we in Thailand heb-
ben opgenomen. In feite kwam ik er al snel achter dat ik
dat werk ook al bij Wilfried deed. Een verhaal vertellen
met beelden. Daar komt het toch altijd op neer. Ook bij
een reclamefilmpje. Technisch is het allemaal van een
hoog niveau. Ambachtelijk leer ik er veel. Als camera-
man word ik er beter van. Dat kan ik elders dan ook
weer gebruiken. Het is ook leuk om mee te maken dat
creativiteit niet altijd vanuit een beperking hoeft te
komen. Bij de VPRO moet je ‘iets’ maken van ‘niets’, bij
zo’n commercial is’ the sky nog steeds the limit.’ Wilfried
en ik gebruiken datgene wat we vaak min of meer toe-
vallig aantreffen, een mooie plek of een mooi avondlicht
of zo. Bij de reclame gaat het exact omgekeerd. Als ze
daar vinden dat ze op dat moment op die plek die belich-
ting nodig hebben, dan komt die er. Koste wat kost. Het
is voor mij als cameraman een prettige en tamelijk luxe
manier van werken, dat begrijp je.”

FILMMUZIEK  “Hoewel ik vind dat een filmpje weinig
toevoegt aan muziek, maak ik wel videoclips. Maar je
kunt je inderdaad afvragen: heeft de muziek het beeld
eigenlijk wel nodig? Niettemin, afgelopen zomer heb ik
een clipje gemaakt voor de cd Wide Eyed Fools van Bettie
Serveert. Het filmpje hebben we gemaakt op de kermis
van Antwerpen. Het aardige is dat ik ze jaren geleden,
toen de eerste cd van Bettie Serveert uit was, een video-
brief heb gestuurd om ze voor te stellen een clipje voor
ze op te nemen. Ik vond het toen al een fantastische
band. Per brief werd ik er echter fijntjes op gewezen dat
ze daar geen behoefte aan hadden en dat “Bettie Serveert
trouwens met –ie- wordt geschreven en niet met –y-
zoals u in uw brief deed”. Beetje revanchegevoelens had
ik dus wel bij de opname van dit clipje. 
Iets anders is dat film maken ook iets muzikaals heeft.
Film is ook een compositie die je maakt met een bepaald
ritme en met een zekere opbouw. Vergelijk het maar met
een gitaarsolo, met een begin, een eind en een midden-
stuk. Muziek en film is allebei timing. In een film laat je
soms iets heel snel terugkomen in een hoog tempo en
een andere keer juist niet. Dan laat je een beeld wat lan-
ger staan. Omdat het dan beter werkt.”

“Voor mijn vriend Bert van den Bergh ga ik trouwens
ook weer een clipje maken, zoals ik dat al drie keer eer-
der heb gedaan. Ik kom er graag voor naar Limburg.
Sowieso ben ik veel in Belfeld en in Venlo. Je hebt wel
gemerkt dat als ik het heb over ‘thuis’ ik net zo vaak
Belfeld bedoel als Amsterdam. Ik heb het gevoel dat ik
hier kan resetten. Ik heb dat nodig. Werken vanuit de
basis. Het is een soort basisgevoel dat ik wil vasthouden.
En dat is voor mij Belfeld, de bossen van Maalbeek, mijn
familie, café Take Five en de vrienden die ik hier heb.
Zoals beeldend kunstenaar en zanger Sef Berkers die ik
al vanaf 1994 filmisch volg. De dingen die hij maakt en
de dingen die hij meemaakt leg ik op film vast. Zijn teke-
ningen, maar ook dat hij met het liftersbordje ‘New
Delhi’ aan de Duitse grens stond of zijn trouwerij. Het is
een tijdje verwaterd door mijn werk in Amsterdam.
Maar nu ga ik weer werken aan Im Nebel. Dat is onze
werktitel. Naar een gedicht van Hermann Hesse. Over
eenzaamheid, opdoemen, er even zijn en dan weer ver-
dwijnen in de mist. Sef hoort voor mij ook duidelijk tot
de basis van waaruit ik verder kan. Het is een gevoel van
waaruit ik werk. En dat komt hier uit mijn geboorte-
streek. Sehnsucht is mooi. Maar het moet wel in balans
blijven.”

...opname videoclip Bettie Serveert...
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I n toenemende mate
ontstaat er bij architec-

ten, maar ook buiten die
beroepsgroep bij een bre-
der publiek, interesse in
de geschiedenis van de
wederopbouwperiode na
de verwoestende Tweede
Wereldoorlog. Zwaar ge-
troffen steden als Rotter-
dam, Arnhem, Nijmegen,
maar ook Rhenen bezon-
nen zich reeds tijdens de
oorlog op de wijze van
het herstel. Rotterdam
sloeg welbewust nieuwe
wegen in. In letterlijke zin
wat betrof de planologie
van een nieuwe stads-
structuur. (straten, plei-
nen, uitvalswegen) maar
ook  met betrekking tot de
schaal van de bebouwing. 
Rhenen werd reeds ten
dele herbouwd in de oor-
log. Echter, in tegenstel-
ling tot Rotterdam, op vrij
traditionele wijze. Vooral
geïnspireerd door de
ideeën van de Delftse
School. 
Venlo balanceerde bij de
herbouw min of meer tus-
sen deze visies in. Het
Brugplan van Jos Kleinen
(voor het gebied bij de
Maasbrug) ademde het
grote gebaar en het ‘Rot-
terdamse’ model. Het her-
bouwplan voor de bin-
nenstad van de hand van
Jules Kayser ging voor
een groot deel uit van
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Ben Hendrix
architect van de wederopbouw
Door Geer Selen

Venloos historisch gegroeid stratenpatroon en perceels-
indeling. Op de traditionele manier dus. Slechts op enke-
le punten werd het stratenpatroon aangepast (bijvoor-
beeld in de St. Jorisstraat en Kwartelenmarkt).
Dit was grof geschetst het kader waarbinnen de her-
bouw van Venlo tot stand kwam, en het ‘werkterrein’
van  architect Ben Hendrix. Tot in de jaren vijftig kwa-
men hier de meeste van z’n werken tot stand. In latere
jaren verplaatste dit werkterrein zich logischerwijs naar
de stadsrand, waar gebouwen van zijn hand tot stand
kwamen voor handel en industrie en weer later landhui-
zen en bungalows. Verder scholen en huisvestiging voor
ouderen etc. Als gevolg van een, in de loop van de tijd
opgebouwde reputatie, bouwde hij bovendien tot ver
buiten Venlo. 

Wie was Ben Hendrix?

Geboren op 21 januari 1912 in de Venlose Mariastraat, als
zoon van een middenstander zoals dat toen nog heette
en overleden in het ziekenhuis te Utrecht op 28 septem-
ber 1966. Zijn ouders hadden een bakkerij, maar deson-
danks ging hij na de middelbare school, bouwkunde stu-
deren aan de M.T.S. in Heerlen (Thans H.T.S.). Voor die
tijd een niet zo voor de hand liggende opleiding, omdat
de meeste bouwkundigen nog vanuit het ambachtson-
derwijs via aannemerscursussen enzovoort op architec-
tenbureaus terecht kwamen. Na zijn M.T.S.-tijd, in het
begin van de jaren dertig was hij werkzaam op het
bureau van Jacq. Grubben. Een bureau waar het traditie
was dat medewerkers de kans kregen hun ontwerpvaar-
digheden in de praktijk te beproeven. Zodoende dus een
school voor zelfstandigheid en een leerschool voor  toe-
komstige architecten. Zie ook het artikel van Jacq.
Grubben jr. in Buun 2000.

Vooroorlogse periode als zelfstandig architect 

Ondanks het feit dat het nog crisistijd was vestigde hij
zich in 1935 als zelfstandig architect. 
Als eerste opdracht vermeldt de bewaard gebleven lijst
van zijn ontwerpen een studieplan voor mr. P. Müller.
Wat dit betrof en of dit tot uitvoering kwam is onbekend.
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De mogelijkheid bestaat
dat dit nog in de
‘Grubbentijd’ viel en dat
pas het tweede plan, een
magazijn aan de Tegelse-
weg voor de familie Jos
Stoot, tot de zelfstandig-
heid leidde. In die tijd
waren verschillende be-
roepsgroepen, in Venlo
althans, onderling vrij

solidair, wat ertoe leidde
dat al snel opdrachten
van de middenstand naar
de zoon van de bakker
gingen. (In later tijd gin-
gen zo de eerste opdrach-
ten van de tuinders naar
een andere architect die
zoon van een tuinder
was.) Volgende opdrach-
ten kwamen van Canoy
Herfkens en Industria Te-
gelen, waaruit blijkt dat
er al snel ook reeds goede
contacten bestonden bui-
ten de beroepsgroep van
z’n vader. Vooral de rela-
tie met de directeuren van
Canoy Herfkens en daar-
mee met hun producten
zou later bepalend zijn
voor niet alleen het mate-
riaalgebruik maar ook de
architectuur van nog al
wat ontwerpen, zoals we
verderop zullen zien.
Curieus is het als vijfde
op de lijst genoemde ont-
werp: een studieplan
voor een dubbele nood-
woning (voor de oorlog!).
Voor de fa. Jos  Zanders,
gerenommeerde in-
terieurmakers, werd de

winkel verbouwd. En ook dit legde de basis voor een
langdurige samenwerking op het gebied van interieurs
voor zowel particulieren als winkels. Deze samenwer-
king zou ook na de oorlog leiden tot veel werk ‘Als
Gesamtkunst’, zoals de Duitsers zeggen. Exterieur en
interieur werden op elkaar afgestemd. In zijn gehele
werkzame loopbaan zullen we dan over zien dat
Hendrix veel waarde hechtte aan het exterieur in samen-
hang met het interieur. Op de bijgehouden lijst met
opdrachten vinden we vaak de vermelding: zowel exte-
rieur als interieur. Lieten de eerste opdrachten al een

grote diversiteit aan bouwwerken zien, die verscheiden-
heid zette zich voort tot aan het abrupte einde van zijn
loopbaan in 1966. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld
het strandbad de Onderste Molen, dat in de late jaren
dertig rigoureus werd vernieuwd en gemoderniseerd,
en de Blerickse Royal-bioscoop uit diezelfde periode. 
Aan het Rembrandt-theater op de Parade werden ver-
bouwingen gedaan. Bommengeweld deed enkele jaren
later die werkzaamheden geheel teniet. Aan de zijde van
de Nassaustraat zou na de oorlog van zijn hand een
appartementen-complex verrijzen.
Zoals gezegd, ook voor de oorlog werden reeds veel ont-
werpen voor winkels gemaakt, bijvoorbeeld voor Van
Gasselt, de firma Ahrends, Joosten Bastin, Victor Wolff
enzovoort. Ook garage Brauckman en café Achten aan
het Nolensplein kwamen van zijn tekenplank, en zo
kunnen we de opsomming vervolgen. 
Voor zijn ouders bouwde hij in de Hendrikxstraat een
dubbele woning en daarin was ook zijn eerste bureau
gevestigd. Vlak voor de oorlog bouwde hij onder meer
nog landhuizen in de Dr. Blumenkampstraat voor de
kunstenaar Sef Moonen en voor personeel van het zie-
kenhuis. Twee blokken van twee woningen onder één
kap. In een stijl die lange tijd zijn handschrift zou vor-
men. Witte gesauste gevels en steile, laag doorgetrokken
daken met flinke overstekken en gedekt met rode pan-
nen. Na in 1939 getrouwd te zijn met Miep Benders
bouwde hij in dezelfde stijl als in de Dr.
Blumenkampstraat voor zichzelf een dubbel landhuis
met bureauruimte aan de Hertog Reinoudsingel. Hij ont-
wierp dit zodanig, dat hoewel het twee woningen waren
het de verschijningsvorm had van een villa. 
De laatste jaren voor de oorlog liet in het algemeen een
opleving aan bouwactiviteiten zien. Onder meer de lage
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bouwprijzen vormden
een extra stimulans. Op
verschillende plaatsen
werden complete straten
volgebouwd. Zo ont-
wierp Ben Hendrix voor
aannemer Manders een
aantal woningen in de
Boenerstraat en het vier-
voudige aantal voor
dezelfde aannemer in de

Antoniusstraat. De gevels
van deze woningen wer-
den opgetrokken met de
karakteristieke, in de
mode komende ver-
blendsteen van Canoy
Herfkens. Een steen van
het zogenaamde Hilver-
sumse formaat, toegepast
in de kleur geel aan het
stadhuis in Hilversum,
maar nog in rood toege-
past in de Boenerstraat en
de Antoniusstraat. Wat
gewaagder was de toe-
passing van de gele va-
riant aan een blok wonin-
gen aan de Parade, hoek
Dominicanenpoort, ont-
worpen voor de familie
van Wielick. (De gevels
zijn thans geel gesaust in
plaats van gereinigd!)
Hier liet Ben Hendrix
zien dat hij de kunst ver-
stond verschillende bouw-
delen - woonblok, socië-
teitsgebouw en poort -
samen te smeden met het
toen aansluitende bank-
gebouw. We zagen reeds
dat zijn relatie met de
Tegelse steenfabrikanten
(Canoy e.a.) de aanlei-
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ding tot toepassing van de verblendsteen was, die overi-
gens lange tijd in de kleur geel zijn voorkeur genoot. De
hieruit volgende bekendheid met de artistieke mogelijk-
heden van de Tegelse klei en de producten uit het atelier
van Russel-Tiglia was aanleiding tot toepassing van de
keramische tableaus in de boognissen boven de poort
naar de tuin van de paters Dominicanen. Deze zijn van
de hand van de Venlose kunstenaar Sef Moonen. Hier is
door Moonen het bezoek in 1804 van Napoleon aan
Venlo in beeld gebracht. Ook hier zien we weer de
samenwerking tussen het artistiek talent van de regio.

Vanwege de relatie met de familie Wolters, die tot in de
oorlog bierbrouwer was en die vele cafés had, werden
vele verbouwingen gedaan met inbegrip van interieur-
aanpassingen.
Het moge bekend zijn dat in de oorlogsjaren de bouwac-
tiviteiten op een laag pitje kwamen te staan. De bezetter
legde beslag op materialen en  bouwcapaciteit ten behoe-
ve van verdedigingswerken, zoals het Venlose vliegveld.
Overigens wachtte de burger ook liever betere tijden af.
Toch werd er op het bureau van Ben Hendrix  in 1942
nog een ontwerp gemaakt voor de hoofdtribune van
V.V.V. Werd de bouw hiervan door de bezetter toege-
staan met de gedachte aan ‘brood en spelen’?
Het is opvallend dat de lijst met ontwerpen ook in de
oorlog toch nog vele namen van opdrachtgevers uit de
binnenstad vermeldt. De oorzaak zal zijn dat verbou-
wingen en winkelaanpassingen minder materiaal vroe-
gen. Mogelijk is hier ook al op beperkte schaal spraken
van enig oorlogsherstel. Naar het einde van de oorlog toe
namen de bouwactiviteiten omgekeerd evenredig af met
het toenemen van het oorlogsgeweld.
Er brak voor Ben Hendrix een gedenkwaardige periode
aan toen hij ging assisteren bij de hulpverlening aan de
slachtoffers van de bombardementen op het Venlose
stadscentrum. Samen met collega-architect Jules Kayser
was hij steeds na de aanvallen in het getroffen gebied
aanwezig om de hulpverleners te adviseren welke vei-
ligheidsmaatregelen te nemen waren, zoals stutwerk en
dergelijke, zodat de mensen van de Luchtbeschermings-
dienst veilig konden zoeken naar slachtoffers onder het
puin. Dit moet voor hem en de overige reddingswerkers
een traumatische ervaring zijn geweest. In een bepaalde
periode verbleef hij bijna permanent in het hulpverle-
ningscentrum in de kelders van het postkantoor, van
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bestuurslid van de Middenstandvereniging en raadslid
bleef hij tot in het jaar 1962. Bij de benoeming van de
diverse raadcommissies in 1946 werd hij benoemd in de
commissie openbare werken, samen met de heren J.
Selen (mijn vader ), Th. Spreeuwenberg en J. Verstraelen.
Een architect, een tuinder en twee aannemers.
Illustratief voor de malaise in deze opbouwtijd was het
feit dat Hendrix in een van de raadsvergaderingen pleit-
te voor het buiten de verkoop houden van sloopmateri-
aal van de voormalige elektrische centrale, en de stalen
spanten te behouden ten behoeve van herstel van

Venlose bedrijven. In een andere vergadering vroeg hij
om soepelheid bij rooilijncorrecties van te herbouwen
percelen. Dit om rompslomp en langdurige procedures
te vermijden.
In de periode tot omstreeks 1950 werd met horten en sto-
ten aan de wederopbouw van de binnenstad gewerkt.
Toch waren al in 1950 enkele belangrijke werken – en
dan vooral restauraties - tot stand gekomen. Enkele van
die werken waren de restauraties van de St.
Martinuskerk, aanvankelijk nog zonder toren, en het
Romerhuis. Beiden werk van Jules Kayser. Maar ook
café Nationaal was na aanvankelijk noodherstel in 1946
naar plannen van  Ben Hendrix in 1949 totaal vernieuwd
en verfraaid. Oudere Venlonaren kunnen zich het interi-
eur met spiegels, betimmeringen en glas-in-loodramen
nog wel herinneren. De rechte lijn was bij dit ontwerp al
uitgebannen. We komen hier verderop nog terug.
Zoals hierboven al geschetst was een groot aantal van de
werken van Ben Hendrix direct na de oorlog gesitueerd
in de binnenstad. Uiteraard meestal winkelpanden. We
noemen er slechts enkele: aan de Markt: Nelissen,
Cabooter en apotheek De Gaper. Aan de Vleesstraat:
Berden, Boermans, Stelder. Parade: Fickert, Foton,
Kusters, en op de hoek Parade-Klaasstraat Jos Bloemen.
In de Klaasstraat: Koops, Veldhuis en Gustave Peeters.
Veel van deze winkels vertoonden boven de pui nog een
traditionele gevel, maar op winkelniveau een meer
eigentijdse aanpak, met bijvoorbeeld een grote openheid
en etalagebreedte van uiterst links tot uiterst rechts.
In de gemeenteraad had hij gepleit voor het laten ver-
vallen van de verplichting, dat voor de woning boven de
winkel een eigen ingang aan de straat moest worden
aangebracht.  

waaruit deze hulp werd
gecoördineerd.

Wederopbouw

De jaren 1945 en 1946 lie-
ten de wil tot wederop-
bouw zien, maar ook de
problemen door de enor-
me schaarste aan materia-
len en mankracht. Plan-

nen tot herstel, vaak in de
oorlogsjaren reeds op
papier gezet, konden
geen aanvang nemen
door deze schaarste. Be-
schikbare bouwmateria-
len werden mondjesmaat
via een bonnenstelsel
alleen ter beschikking
gesteld voor het ergste
noodherstel, zoals gaten
in gevels en daken. Voor
die zaken dus waar met
zo weinig mogelijk mid-
delen het grootste resul-
taat was te bereiken.
Bedrijven trachtten in
noodonderkomens hun
werkzaamheden weer op
te starten. De ENFA-enve-
loppenfabriek bijvoor-
beeld startte met enkele
machines de productie in
de kelders van de ver-
woeste fabriek.
In september 1946 von-
den de eerste naoorlogse
verkiezingen plaats voor
de gemeenteraad.
Ben Hendrix werd in de
raad gekozen als verte-
genwoordiger van de
Venlose middenstand.
Lange tijd was hij



het split-level principe toepaste. De bezoeker kon bij bin-
nenkomst in één blik een deel begane grond, souterrain
en verdieping overzien. Ook voor het personeel was dit
overzichtelijk.
Dit principe werd onder meer toegepast bij het ‘Witte
Huis’ van de familie Mogendorff in de Klaasstraat.
Thans is dit een deel van Geerlings. Hier was de etalage
zelfs tot op de eerste verdieping doorgetrokken. 
Bij de damesmodezaak Close op de Vleesstraat werd op
subtiele wijze met hoogteverschillen van de begane
grondvloer gewerkt. Het winkeldecor dat ook hier geen

enkele rechte lijn vertoonde, was geheel gestucadoord
met koven voor de T.L.-verlichting en kolommen met
canalures. Een meesterwerk van de eerder genoemde
stucadoors. Foto’s laten nog zien dat deze zaak, die in de
tijd van de foto-opname net de ‘New Look’-mode voer-
de, een ‘Rotterdamse’ allure had.
Het stadsherstel vorderde gestaag en dat het Venlo beter
ging bleek uit het feit dat Ben Hendrix de opdracht voor
twee bankgebouwen kreeg. De Twentse Bank met een
geheel natuurstenen gevel in de Klaasstraat en de
Middenstandbank aan de Nieuwstraat met alleen maar
natuursteen op de begane grond! Twee bankgebouwen
in een tijd dat deze  nog een weerbaar karakter kregen
met kleine raamopeningen en tralies. Deze banken heb-
ben inmiddels een andere functie gekregen en zijn daar-
om enigszins aangepast.
Dat ook het Venlose bedrijfsleven inmiddels floreerde
zagen we niet alleen bij de bovenomschreven bankge-
bouwen, maar ook aan de nieuwbouw van fabrieken en
kantoren die Ben Hendrix in opdracht kreeg. Voor de rij-
wielfabrikant Franssen werd op de splitsing
Herungerstraat en de Straelseweg een in de oorlog ver-
woeste showroom herbouwd. Uiteraard in een eigentijd-
se vormgeving. Die welke intussen kenmerkend was
geworden voor veel van Hendrix’ opdrachten voor
bedrijven. Hij paste gele verblendsteen toe in de boven-
bouw, een bovenbouw die gedragen wordt door ronde
kolommen. Verder gebruikte hij cirkelvormige vensters
en  kunststeen gevelelementen. Deze laatste kwamen
van de firma D’Agnolo, waar hij vaak mee samenwerk-
te. De mogelijkheden van dit bedrijf gaven hem ook aan-
leiding dit soort elementen op verschillende manieren in
zijn ontwerpen op te nemen. IJssalon Meyers aan het
Nolensplein is hier een voorbeeld van.
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Veelvuldig paste hij
natuursteen als puibekle-
ding toe. Juwelier Peeters
kreeg een pui van het
kostbare Port d’or mar-
mer met rondlopende
profileringen als van
schilderijlijsten. Deze pui
is net als vele andere, zo
gaat dat bij winkels,
inmiddels verdwenen.

Vooral bij de winkels wist
Hendrix door een uitge-
kiend interieur een naad-
loos geheel te maken van
binnen naar buiten.
De samenwerking met
plaatselijke vaklieden
zoals de reeds genoemde
Jos Zanders, maar ook
Joep v.d. Putten en de
firma Derkx, voor het
meubelwerk, en stuca-
doors als Verdellen en
Crommentuyn, leidde tot
heel bijzondere ‘winkel-
paleizen’. Het was de tijd
dat de eigenaren nog zelf
de winkeliers waren en
men elkaar probeerde te
overtroeven met een
nieuwe ‘zaak’. Want men
sprak nu niet meer van
een winkel.
Om zich te oriënteren op
het gebied van eigentijdse
manieren van verkopen
en om te zien hoe er
elders werd gewinkeld,
bezocht Ben Hendrix een
stad als Milaan. Deze
indrukken verwerkte hij
in nieuwe ontwerpen. Hij
was een van de eersten
die in Venlo bij winkels

Ben Hendrix 
architect van de wederopbouw
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nodig was. Hulde!
Vakantie vierde de familie Hendrix vaak in het zuiden.
Indrukken uit de mediterane architectuur zullen van
invloed zijn geweest op de ontwerpen voor een ander
type landhuis dan tot nu toe gebruikelijk. Een landhuis
(Casa Blanca aan de Kasteellaan te Tegelen) voor de
familie E. Janssen te en een voor de familie Franssen aan
de Urbanusweg te Venlo ademen deze sfeer. Ontworpen
op een min of meer kruisvormige plattegrond, bewust of
onbewust, klassiek Italiaans, wit gesaust met in het zicht
gelaten natuur stenen blokken op de gevelhoeken, zon-

neblinden, licht gebogen daken met overstekken. Ook
latere ontwerpen voor landhuizen laten in toenemende
mate een vrijheid zien in plattegrond en in opbouw. Een
voorbeeld hiervan is het landhuis voor dokter Botman
op de Urbanusweg hoek Dr. Blumenkampstraat.
Bij de bouw van bedrijfspanden, zoals van de ijzerhan-
dels Geurts-Janssen en Selen-Coehorst, de enveloppen-
fabriek Holland aan de Craneveldstraat en papierhandel
Collin (reeds alle gesloopt!), deed Ben Hendrix ervaring
op met gewapend beton niet alleen als constructie-ele-
ment maar ook als uitdrukkingsmiddel van het beton-
skelet in het exterieur. Het laten zien van de betoncon-
structie in de gevel, paste hij later ook toe bij verschil-
lende scholen die hij ontwierp. Bijvoorbeeld bij wat nu
het Valuascollege is aan de Craneveldstraat en bij de
school op de hoek van de Laaghuissingel en de
Rijnbeekstraat. Heel consequent werd het betonskelet
toegepast bij het gebouw waar nu de bibliotheek in zit,
maar dat als cultureel centrum werd gebouwd. De gevel
aan de Begijnengang-zijde is enkel betonskelet met glas
als afsluitende vulling. Ook bij wat als naaimachiehan-
del van Dam werd gebouwd op de Parade is de beton-
constructie dominant aanwezig. Bij de bouw van een
deel van de noordwand in de Jorisstraat vanaf de hoek
bij Thomassen heeft hij zich ongetwijfeld moeten schik-
ken in wat het bestemmingsplan daar voorschreef.
Overigens zien wij ook hier weer een bovenbouw gedra-
gen door ronde kolommen die een overdekte arcade vor-
men. De richtlijnen vanuit het bestemmingsplan vorm-
den ook de basis bij het ontwerp voor garage
Brauckmann aan de Koninginnesingel hoek Spoorstraat.
Een grotere vrijheid werd hem echter geboden bij het
ontwerpen van het verzorgingstehuis Beerendonck, in
opdracht van de Burgerlijke Godshuizen. De balkons

Een in mijn ogen zeer bij-
zonder ontwerp voor een
bedrijfskantoor is dat van
de ijzergieterij Hekkens in
Tegelen aan de Grote-
straat. De voorkeur voor
de gebogen lijn en de cir-
kelvorm en de daarbij
aansluitende trappen en
bovenlichten zijn in dit
gebouw tot een boeiend

samenspel gebracht. De
ovale directiekamers zijn
tot door de gevel aan de
Grotestraat naar buiten
gestulpt. Ook hier weer in
het exterieur kolommen
die het bovendeel van de
gevel schragen, met daar-
op de typische belettering
die ook in die tijd gebrui-
kelijk was op bouwteke-
ningen, en de dragers
voor vlaggenstokken.
Ook in de afwerking van
het interieur is de gebo-
gen lijn tot in de buiging
van de deuren doorgezet.
Het meubelwerk hier was
ook weer van de firma
Zanders. Ik sprak in
maart bij een lezing de
hoop uit dat dit gebouw,
dat tot dan toe gaaf
bewaard was gebleven
(een uitzondering) een
goede bestemming zou
krijgen. Welnu: een inwo-
ner van Tegelen met een
goed oog voor dit soort
zaken heeft dit kantoor
inmiddels aangekocht
voor eigen bewoning en
intussen ook reeds opge-
knapt voor zover dit
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Ho e  v e e l z i j d i g  d e  M a a s  i s ,  b l e e k  i n  2 0 0 3  t i j d e n s

d e  i n  N o o r d - L imbu r g  g e h o u d e n  M a a sman i f e s t a t i e ,

m e t  t a l  v a n  a c t i v i t e i t e n  o p ,  a a n  o f  o v e r  d e  r i v i e r

i n  Ve n l o  e n  R o e rm o n d .  L e d e n  v a n  d e  Ve n l o s e

Ama t e u r  F o t o g r a f e n  Ve r e n i g i n g  l e g d e n  d e  r i v i e r

i n  a l  h a a r  f a c e t t e n  v a s t .  O p  d e  v o l g e n d e  b l a d z i j -

d e n  e e n  s e l e c t i e  u i t  h e t  w e r k  v a n  P i e t  F a a s s e n ,

M a r j a  G ö r t j e s -T imme rman s ,  H a r r y  L i n s c h o t e n ,  G é

v a n  d e n  H e u v e l ,  J a n  v a n  S o e s t  e n  J u d i t h  S t o o p e n -

Fr e y.

V e n l o s e  A m a t e u r  F o t o g r a f e n  V e r e n i g i n gBen Hendrix 
architect van de wederopbouw

door zijn overlijden, kort na een ontspannen vakantie in
1966.
Een volledige omschrijving van alle uitgevoerde
opdrachten zou een compleet BUUN-jaarboek vergen.
Alleen al in de Venlose binnenstad bouwde en verbouw-
de hij ongeveer honderdtwintig panden, voornamelijk
winkels, maar ook de twee genoemde banken, een
bioscoop (Scala) en enkele bedrijfspanden. De voormali-
ge ambtswoning van de burgemeester aan de Deken van
Oppensingel was eveneens van zijn hand. 
De lijst met werken overziend, kun je zeggen dat Ben
Hendrix voor een groot deel het karakter van Venlo na
de wederopbouw bepaalde. Dat maakt het des te triester
dat als rond het jaar 2000 in Venlo de wegen in het nieuw
bestemmingsplan Stalberg-Oost namen van architecten
krijgen - namen die lijken te komen uit de grabbelton -
Ben Henrix reeds vergeten is. Uit het bovenstaande blijkt
hoe onterecht.

Naschrift: 
Ben Hendrix had een goed georganiseerd bureau met
gemotiveerde medewerkers die zorgdroegen voor
tekenwerk, bestekken, begrotingen en toezicht. Hij liet
zijn werk vaak door vakfotografen als Brenneker,
Linders,  Stelder en Pellens in beeld brengen. Vooral ook
de opnamen van winkelintereurs, die nagenoeg allen
verdwenen zijn, geven nog een prachtige indruk van het
winkelbedrijf in de hierboven geschetste periode. Een
tijd waarin de eigenaar van een zaak op zondag van een
afstand stond te kijken of het flanerend publiek ook voor
zijn etalage bleef stilstaan. Venlo was nog niet overvoerd
met franchise-bedrijven.
Doordat het bureau van Ben Hendrix na zijn overlijden
werd voortgezet door ir. Rob van Alphen is het hele
archief bewaard gebleven. Het berust nu bij de weduwe
W. van Alphen-Drost. Dat is een gelukkige uitzondering,
want de archieven van andere inmiddels overleden
Venlose architecten zijn nagenoeg allemaal verloren
gegaan.
Bovenstaand overzicht heb ik in de eerste plaats kunnen
maken omdat het thema wederopbouw van de stad in
mijn jeugd bijna dagelijks aan onze keukentafel bespro-
ken werd door mijn vader, die zoals we eerder zagen
lange tijd met Ben Hendrix in de commissie Openbare
Werken zat, en met hem de affiniteit voor ‘Venlo in de
steigers’ deelde. Veel overleg vond aan huis plaats.
Informatie kreeg ik ook - tot aan haar overlijden in 2001
- van mevrouw Miep Hendrix-Benders en van zoon Max
Hendrix, die reeds veel zaken op een rij had gezet en ook
het fotoarchief ter beschikking stelde. Bovendien ont-
ving ik gegevens van een vroegere bureaumedewerker
van Hendrix - vanaf 1949 - de heer Twan Dings uit
Tegelen. Over het atelier Russel-Tiglia informeerde mij
een vroegere medewerker van dat atelier, de keramist H.
Trienes uit Tegelen.
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vormden een betonnen
raamwerk dat tevens
diende als zonwering
voor de achterliggende
kamers. Aansluitend aan
dit element bevond zich
de traphal die totaal be-
glaasd aan voor en ach-
terzijde een doorkijk liet
door het gebouw vanuit
het park, maar ook de
bewoners een wisselend

uitzicht op dit park. Dit
gebouw heeft lange tijd
een boeiende afsluiting
gevormd van het Juliana-
park. Het wordt eentonig,
maar ook dit gebouw is
reeds gesloopt! Voor dit
project deed hij niet alleen
de zaken die een architect
behoort te doen, maar
ook voorstellen voor de
exploitatieopzet en de
inrichting (tot aan de
tafellakens, porselein en
bestek toe).
Dit project was beslist
niet het laatste van een
lijst met bijna zeshonderd
opdrachten in dertig jaar
tijd, de oorlogsjaren inbe-
grepen! Opdrachten
voornamelijk gerealiseerd
in de gemeenten Venlo,
Tegelen, Belfeld en  Reu-
ver. Echter ook vele in
andere delen van het
land, tot in Amsterdam
toe, en zelfs een in het
Zwitserse Zürich  en een
in Londen. Een indruk-
wekkende hoeveelheid en
diversiteit van gebouwen.
Aan zijn loopbaan kwam
echter abrupt een einde

�
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LOUIS SMEETS: 
een weinig bekende Limburgse 

beeldende kunstenaar

DOOR LOU MOONEN

Ramen uit de basiliek van St. Odiliënberg.

De naam Louis Smeets komt  in de literatuur over

de Limburgse beeldende kunst in de afgelopen halve

eeuw weinig voor. Toch is hij voor de beeldende kunst

in Noord -Limburg van grote betekenis geweest. 
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INLEIDING

Bernini deed het, Paul Rubens deed het, Rembrandt
van Rijn deed het, en ook Joep Nicolas deed het. Zij
allen maakten bij het uitvoeren van hun scheppin-
gen gebruik van artistieke assistenten,vaak zeer
bekwame beeldende kunstenaars. Zo realiseerde
Louis Smeets uit Venlo  tussen 1953 en 1972 - als
artistiek assistent van Joep Nicolas - met  behulp
van onder meer per luchtpost opgestuurde schet-
sen, grote glas-in-loodramen in Europa en de
Verenigde Staten.
De naam Louis Smeets uit Venlo komt weinig voor
in de Limburgse kunstliteratuur.
Toch blijkt uit nader onderzoek, dat hij een belang-
rijk beeldende kunstenaar in de naoorlogse jaren in
Noord-Limburg is geweest. Hoe zou het komen dat
over hem zo weinig werd gepubliceerd? Zou hij dat
zelf niet gewild hebben? Of zou dat door anderen
niet erg op prijs zijn gesteld?
Deze vragen hebben mij enkele jaren bezig gehou-
den en zijn min of meer onbeantwoord gebleven.
Enige jaren geleden toen hij me - als één van zijn
oud-leerlingen van de mede door hem opgerichte
Venlosche Vrije Academie - vroeg om over zijn werk
als zelfstandig artistiek assistent van de wereldbe-
roemde Limburgse glazenier Joep Nicolas te schrij-
ven, ben ik me er in gaan verdiepen. Maar volko-
men duidelijkheid heb ik niet kunnen krijgen. 
Weer wat later - na mijn voorlopig studie gelezen te
hebben - vroeg hij me een en ander te publiceren.
Ik heb toen een vrij uitvoerig archief-onderzoek
gedaan, onder meer bij het Instituut Collectie
Nederland te Rijswijk, waar het archief van Louis
(vooral dat uit de periode met Joep) wordt
bewaard. Louis had dat zelf begin jaren negentig
aan de voormalige
Rijksdienst voor Beel-
dende Kunst overgedra-
gen. Dozen met ont-
werpen, dia’s en foto’s
van uitgevoerde werken
en voor dit verhaal
vooral van belang: de
veertig brieven van
Joep aan Louis vanuit
de V.S. Het resultaat
was dat het onderzoek
verder grotendeels via
gegevens van het werk
van Joep werd uitge-
voerd. Dit onderzoek is
- voor zover thans
mogelijk – afgesloten.
Hoewel nog een aantal
belangrijke documen-

ten, zoals de brieven van Louis aan Joep en andere
informatiebronnen (onder meer een geluidsband
van Nol Geutjes), niet beschikbaar kwamen en dus
niet bestudeerd konden worden.
Vanaf 1953 tot aan de dood van Joep Nicolas in
1972 - ofwel van Louis zijn 35e jaar tot zijn 54e jaar
- hebben beide kunstenaars  nauw samen gewerkt
en zijn - voorzover mij thans bekend is - op 111
locaties meer dan 360 glas-in-loodramen (meestal
gebrandschilderd) ontworpen en uitgevoerd. Joep
was er al na een korte periode van overtuigd, dat
hij aan Louis  heel veel vakwerk kon delegeren,
anders had hij niet zoveel artistiek hoogstaand
werk vanuit de VS aan Louis overgelaten. Joep ont-
wierp in zijn zwierige barokke stijl meestal en Louis
voerde zeer nauwkeurig zijn ontwerpen uit. 
Daarnaast maakte Louis de abstracte ontwerpen -
onder de wereldnaam van Joep Nicolas - en voerde
die ook weer uit. Joep zelf weigerde pertinent abs-
tracte ontwerpen te maken en liet de opdrachtge-
vers onomwonden weten daarvoor een artistiek
assistent te hebben die dit werk uitstekend kon,
namelijk Louis Smeets.
Het team van artistieke assistenten van Joep
Nicolas bestond verder uit de gebroeders Arnold en

De leden van het artistieke team

van Joep Nicolas, v.l.n.r.: Louis

Smeets, Sylvia Nicolas, Joep

Nicolas en Joep Nicolas van

Ronkenstein.

Foto Dré Brenneker, privé-bezit

Louis Smeets
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Gerard Geutjes van het
glasatelier Geutjes
(zwagers van Louis),
dochter Sylvia Nicolas
(1956 tot 1968) en neef
Joep Nicolas van Ron-
kenstein (1954-1956 en
1961-1964). Na de
dood van Joep in 1973
voltooiden Sylvia en
Joep van Ronkenstein
de onvoltooide
opdrachten, onder
meer in Tubbergen en in
de Oude Kerk te Delft.
Joep Nicolas had ook de
gave om uit de hoogste
kringen van de maat-
schappij (zoals leden
van het Koninklijk Huis,
captains of industry en
belangrijke kerkelijke
autoriteiten zoals Cle-
mens Meulemans) zijn
opdrachten te verwer-
ven. Deze mensen ston-
den er op dat ze werk
met de wereldnaam
Joep Nicolas kregen en
niet met dat van de
onbekende Louis
Smeets. Dit blijkt onder
meer uit één van de
veertig handgeschreven
brieven van Joep aan
Louis uit de periode
waarin hij vanuit de V.S.
zijn opdrachten voor
zowel buitenlandse als
binnenlandse ramen in
Venlo met goedkope
Nederlandse guldens
liet uitvoeren (een
Amerikaanse dollar was
toen ongeveer 4,5 gul-
den waard). Deze gang
van zaken leidde ook
weleens tot frustraties
en ongewenste span-
ningen tussen beide
hoofdpersonen en tot
grote teleurstelingen bij
de opdrachtgevers.
Bijvoorbeeld nog in
1998, toen Louis als 80-
jarige een bezoek

bracht aan de Don
Boscokerk in Alkmaar
en de pastoor erachter
kwam dat niet Joep
maar Louis zijn ramen
had gemaakt, welis-
waar onder de naam
van Joep Nicolas.
Dat vanuit Venlo grote
g e b r a nd s c h i l d e r d e
ramen in kratten ver-
pakt per schip over de
halve  wereldbol wer-
den verzonden, is vrij-
wel onbekend geble-
ven. Dit was alleen
mogelijk  door de arti-
stieke samenwerking
tussen Joep Nicolas en
Louis Smeets. Het was
in die naoorlogse jaren
niet alleen een grote
artistieke prestatie, ook
economisch betekende
het wat. De ramen
waren een exportpro-
duct en dat telde mee,
want het nationaal
devies (Piet Lieftinck)
luidde in die tijd:

‘Exporteren of sterven’.
Nederland was na de
oorlog immers straat-
en straatarm.

DE FAMILIE NICOLAS

Omstreeks 1780 vestig-
de zich vanuit Nancy in
Roermond de chirur-
gijn-majoor van het
Oostenrijkse leger Anto-
nius, Josephus Nicolas.
Nancy had destijds al
een bloeiende glas-in-
loodindustrie. Deze
officier was de bedover-
grootvader van Joep
Nicolas. Joep zelf werd
in 1897 in hetzelfde
Roermond geboren.
Hier hadden zijn groot-
vader, zijn vader en zijn
oom inmiddels een gla-
satelier gevestigd. In de
tijd van de ouders van
Joep waren de glas-ate-
liers de opdrachtne-
mers, onder hun naam

Stamboom van de familie Nicolas
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werd het glas-in-loodwerk uitgevoerd en niet onder
die van de beeldende kunstenaars, de glasschilders.
Deze kunstenaars waren toen in dienst van het 
glasatelier. Joep zelf was echter niet alleen de eige-
naar van het van zijn vader overgenomen glasate-
lier, maar ook de kunstenaar. 
Vanaf 1925 bouwde Joep een grote naam als gla-
zenier-schilder op. In dat jaar won hij de belangrij-
ke Grand Prix de Paris met zijn St. Maartenraam. In
1939, het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog uit-
brak, vertrok Joep echter naar de Verenigde Staten.
Hij had geweigerd om voor Joseph Goebbels,
Reichsminister für Propaganda, te werken en nam
daarom het zekere voor het onzekere. Bovendien
kreeg hij een opdracht voor een raam in het
Holland House in het Rockefeller-Centre te New
York en ook zijn zwager, de beroemde schrijver
Aldous Huxly, had hem gevraagd naar de V.S. te
komen. Joep verkocht zijn atelier met woonhuis
aan zijn chef-d’atelier Max Weiss, een Rijks-Duitser,
en begon in de V.S. geheel opnieuw. Hier werkte hij
veel voor Harold Rambusch met zijn centrum voor
religieuze en decoratieve kunst. Na de Tweede
Wereldoorlog, in 1946, hield Joep in Amsterdam
een expositie en in 1947 werd Joep via Max Weiss
weer in contact gebracht met Nederlandse
opdrachtgevers. Na enkele jaren met deze Max

Weiss te hebben
gewerkt vanuit de V.S.
ontstonden menings-
verschillen over ramen
voor Curaçao. Tegelijk-
ertijd ontstonden de
eerste contacten over
de ramen voor de
Roermondse kathe-
draal. Joep verbrak de
samenwerking en stap-
te in mei 1953 over
naar het glasatelier
Geutjes-Smeets te
Venlo. Daar vond hij in
feite een ideale situatie.
Het atelier was inge-
richt volgens zijn eigen
inzichten, want hij had

Geutjes sr. eerder zelf over de bouw van een nieuw
glasatelier geadviseerd. Dit werd in 1950 gebouwd
en dus uiterst modern ingericht. Louis Smeets was
in 1950 met Riet Geutjes getrouwd en Joep
beschikte nu naast het moderne en voordelige ate-
lier ook over een zeer begaafd artistieke assistent,
waar hij vanuit de V.S. werkend veel aan kon over-
laten. Van 1953 tot 1958 pendelde Joep tussen
New York en Venlo met de schepen ‘Ile de France’
en de ‘Nieuw Amsterdam’. De rest deed hij met
Louis Smeets per luchtpost af. Louis bewaarde veer-
tig brieven van Joep, waarin de gehele gang van
zaken artistiek en zakelijk werd geregeld en waar-
uit, volgens Joep, klip en klaar de grote artistieke
verdiensten van Louis naar voren kwamen. Na 1958
vestigde hij zich weer in Tegelen, op Nabben 13,
waar hij bleef wonen tot zijn plotselinge dood op
25 juli 1972. 

HOE WORDT EEN GEBRANDSCHILDERD
GLAS-IN-LOODRAAM GEMAAKT?

Om het onderstaande beter te kunnen volgen een
korte samenvatting van het hele proces.
De kunstenaar, in dit geval Joep, maakte eerst een
of meerdere schetsen, die hij met de opdrachtge-
vers besprak. Persoonlijk, zo liet hij vaak in inter-
views blijken, vond hij dat het allermoeilijkste deel
van het werk. De rest was voor hem vakwerk, waar-
in hij veel ervaring had, zo maakt het volgende
citaat duidelijk: “Al zegt men in Holland dat ik er
probleemloos en zwierig op los werk, of speelsch
zoals men het geliefd te noemen, men vergeet dat
ik meestal langer werk en meer moeite heb met de
schets en als die klaar en eindelijk goed is, dan
speelt het vak en de techniek mij geen parten meer,

Zo gaf Joep Nicolas zijn instruc-

ties per luchtpost door aan Louis

Smeets.
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want dat is het metier
en 30 jaar ervaring.”
Nadat de schets was
goedgekeurd, volgde
meestal een definitief
ontwerp in aquarel,
met de loodlijnen in
Oost-Indische inkt
(meestal schaal 1:10).
Vervolgens werden de
zogenoemde kartons
gemaakt op ware
grootte. Het zijn de
mallen, waarmee de
glassnijder het glas in
de juiste vorm en op de
juiste maat moet snij-
den. Alvorens dat snij-
den kan geschieden,
moet de juiste soort en
de gewenste kleur glas
worden bepaald. De
uitgekozen glassoort en
de kleur worden op de
kartons aangegeven.
Dit heet de kleurstelling
en is een wezenlijk
onderdeel van het glas-
in-loodraam. In een
vraaggesprek met de
Haagse Courant van 22
augustus 1962 - naar
aanleiding van het
gereed komen enkele
van de 25 ramen  in de
Oude kerk van Delft -
vertelde Joep, dat kleur-
stelling (wat gebeurt

met een zogenoemde
glaswaaier met circa
vierhonderd verschillen-
de kleuren en structu-
ren glas) één van de
specialiteiten van Louis
was. “Het is gewoon
formidabel, hoe snel
Louis de juiste glaskleur
gevonden heeft.”
Nadat de diverse stuk-
ken glas met behulp
van de kartons en de
uitgekozen glassoort
gesneden waren, wer-
den deze op de juiste
plaats op de ezel, de
zogenoemde staffel,
gezet. In het atelier
Geutjes kon in één keer
een gedeelte van een
raam van twaalf bij acht
meter worden geplaatst
om beschilderd te wor-
den.
Wanneer de glasschil-
der zijn eigenlijke werk
- het aanbrengen van
de figuren en afbeeldin-

gen met verf - had uit-
gevoerd, kwam de gla-
zenier weer in actie. Hij
brandde de diverse
glasdelen op de juiste
temperatuur in een
oven en zette deze ver-
volgens weer op de
staffel in het lood.
Nadat er tussen glas en
lood nog kit was aange-
bracht, was het atelier-
werk gereed en volgde
het transport naar de
plaats waar het raam
werd geplaatst. Dit
waren vaak oude, toch-
tige en zeer hoge kerk-
gebouwen, dus moest
er eerst voor het nodige
steigerwerk gezorgd
worden. “Er werd daar-
bij veel kou geleden,
vooral als de toenmali-
ge kerkleiders net vóór
de kerstdagen de
ramen geplaatst wilden
hebben”, zo vertelde
Gerard Geutjes me.
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In het geval van de samenwerking tussen Joep en
Louis maakte Joep de meeste ontwerpen en deed
Louis vaak het overige. Als Joep zelf het glas schil-
derde beperkte hij zich vaak tot de meest wezenlij-
ke delen van het ontwerp. De rest liet hij dan door
Louis of Sylvia en vaak ook door Joep van
Ronkenstein doen. 

HET GLASATELIER GEUTJES

Het atelier is ontstaan uit het voormalig glasatelier
van Max Icks. Deze Rijks-Duitser mocht na de oor-
log niet met zijn werkzaamheden verder gaan.
Geutjes sr. nam tijdelijk de zaak over, onder toe-
zicht van het Militair Gezag. De bewindvoerder was
de heer C. van Straaten. De militair commissaris
was de heer C. Receveur. Het atelier was tot 1950
gevestigd aan de Casinoweg 23. Medewerker Sjraar
Achten leerde de zonen Arnold en Gerard Geutjes
het glazeniersvak (voor zover dit het  technische,
niet artistieke deel betrof). De firmanaam van dit
glasatelier was tot 1954 Glasatelier Geutjes en
Smeets. Op het briefhoofd uit 1957 stond vermeld
‘Fa. Geutjes en Smeets v/h Max Ichs & zonen (gla-
zeniers - glas in lood –gebrandschilderd glas)’.
In nauw overleg met Joep trok Louis zich reeds op
1 januari 1954 terug uit de firma Geutjes,  nadat hij
met zijn schoonvader grote problemen had gekre-
gen over de hem toekomende vergoedingen. Joep
en Louis schreven elkaar daarover, zoals blijkt uit
dit citaat uit een brief van Joep aan Louis op 24
november 1953: “Je schoonpapa is heusch de

kwaadste niet en ik vind hem een uitstekende baas,
maar hij heeft natuurlijk zoveel moeten uitvreten in
zijn leven, dat hij precies doet wat al dat soort
menschen doen; hij tracht het te verhalen op de
verkeerde lieden: n.l. zijn eerste en dierbaarste
nabestaanden”. Verder stond in dezelfde brief: “Je
moet het hem dus maar niet kwalijk nemen. Maar
ik zal je daartegen beschutten, zoals ik trouwens al
van plan was, want ik had het in het snotje. Ik ken
menschen nogal gauw en ik wis wat je te wachten
stond. Daarom heb ik dat alles behoorlijk over-
dacht en mijn conclusies getrokken. Ik zal Pa
Geutjes een mooie brief schrijven, waarin staat dat
jij recht hebt op alles wat ik in bepaalde omstan-
digheden bestem voor artistieke leiding.”
Uit de brief van Joep van 10 januari 1954 citeer ik
het vervolg: “Ik heb aan den Heer Geutjes een
nuchter apostolisch schrijven doen toekomen. Laat
hem daar maar één nacht en twee dagen maagzuur
van hebben, maar het is voor zijn eigen bestwil en
het zal alles ook voor jou regelen.”.
Duidelijk was dat Joep Louis - als zelfstandig artis-
tiek assistent - niet graag kwijtraakte. Evenmin kon
hij het moderne en goedkope glasatelier in het
verre Venlo missen, want anders kon hij de vele
opdrachten uit de V.S. en Nederland niet op tijd
gereed krijgen. Dus schreef Joep vanuit New York
Geutjes sr. de boven reeds aangehaalde gepeperde
brief en hielp zo de meningsverschillen min of meer
uit de wereld. Louis trok zich uit het glasatelier
terug en ging als zelfstandig artistiek assistent van
Joep verder. De verhoudingen tussen Louis en zijn
schoonfamilie hebben daaronder blijvend geleden.

Ramen in de Don Bosco-kerk te

Alkmaar.

foto uit scriptie J. v. Zanten-v.

Wijk Open Universiteit Heelen.

Venlo liet uit dank voor de hulp bij de wederopbouw glas-in-loodramen maken voor het stadhuis in Gouda.
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DE ONBEKENDE
HOOFDROLSPELER
LOUIS SMEETS

Louis Smeets werd op 1
juni 1918 geboren in
Amsterdam als zoon
van een elektriciën. Hij
volgde een opleiding
tot onderwijzer. Het
gezin Smeets vestigde
zich in 1936 (de crisisja-
ren) in Venlo. Als kun-
stenaar beschouwde
Louis zich zelf als auto-
didact, zo verklaarde hij
me steeds. Zijn eerste
g l a s - i n - l o o d w e r k
dateerde waarschijnlijk
uit 1939. Hij volgde
schilderslessen bij Tilla
Speetjes-Terwind en bij
Sef Moonen. In 1950
vestigde Louis, inmid-
dels getrouwd met Riet
Geutjes, zich in de
Burgemeester Con-
raetzstraat te Venlo,
direct naast het glas-
atelier Geutjes. 

DE JAREN VÓÓR 1953

Enkele jaren ontwierp
hij grafmonumenten
voor een Venlose steen-
houwerij. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog
deed hij ervaring op in
siersmeedkunst en met
de opaline-techniek. Na
de oorlog herstelde hij
bij het glasatelier Van-
straaten te Utrecht glas-
in-loodramen, die als
gevolg van oorlogsge-
weld waren bescha-
digd. Hij vertelde me,

dat hij daar geleerd had
hoe glas-in-lood maken
niet moest.
Als zelfstandig glaze-
nier maakte hij onder
meer in 1952 twee ra-
men voor een missie-
kerkje op St. Maarten
en een voor de Isodo-
ruskerk te Ysselsteijn,
met voorstellingen van
de ‘Blijde en glorievolle
geheimen’.
Zijn oeuvre uit die jaren
direct na de bevrijding
bestond onder meer uit
enkele kleinere glas-in-
loodramen voor kapel-
len in de omgeving van
z’n woonplaats Venlo,
onder meer voor de
kloosters Nazareth en
Bethanië in 1948. Twee
jaar later maakte hij
twee glas-in-loodramen
voor het militair tehuis
te Venlo met wapens
van Venlo, Blerick en de
Limburgse Jagers. Ook
maakte hij dat jaar sier-
smeedwerk voor het
gouden priesterfeest
van de abt van Uhlings-
heide in Tegelen. Het
ging daarbij om een
kruisbeeld met kande-
laars. Verder exposeer-
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de hij twee maal. De eerste keer van 1 tot 10 april
1949 in het Venlose stadhuis. Daar waren drie glas-
ramen en zes ontwerpen van zijn hand te zien, als-
mede foto’s van geplaatste ramen. De tweede
expositie was van 29 juli tot 6 augustus 1950 te
Brunssum, maar niet bekend is wat daar te zien
was.

DE KUNSTKRING VENLO

Op 5 mei 1954 werd de Kunstkring Venlo opge-
richt. De voorzitterstaak (blokhoofd) werd door
architect Jos van Hest vervuld, die van secretaris-
penningmeester door Louis Smeets.
Doel was de culturele opvoeding van Noord-
Limburg zo stond in de oprichtingsakte. Tot de eer-
ste leden behoorden Herman Coenen, Guus
Hendrix, Martin Lieberon, Sef Moonen, Pierre van
Soest, Jacque Schrage, Tilla Terwindt, Hanny v.d.
Velden en Antoon v.d. Ven. Zij exposeerden diverse
malen gezamenlijk. Tussen 10 en 24 februari 1957
werd de eerste tentoonstelling (na acht jaar) in
Venlo gehouden met financiële steun van de
gemeente Venlo (Raadsbesluit d.d.30 november
1956). De paters Dominicanen stelden de voorma-
lige noodkapel Mariaweijde (31m bij 6,5 m) tegen
een geringe huur beschikbaar. Het aantal bezoekers
bedroeg vierduizend. Er werden later vele exposi-
ties in gehouden, onder meer ook één met werken
van jawel Joep Nicolas en Charles Eijck samen, en
wel van 6 tot 29 mei 1960. Ook exposities van
Duitse beeldende  kunstenaars vonden er plaats, zo
blijkt uit de archieven van de stad Venlo  Sylvia
Nicolas was eveneens in deze kunstkring actief. Op
3 juli 1957 schreef Louis als secretaris-penning-
meester van de Kunstkring Venlo met de pen een
brief aan de collega’s in Roermond. Hieruit wordt
duidelijk dat er samen-
werking wordt gezocht.
Jos van Hest en Sylvia
Nicolas zouden namens
Venlo het gesprek voe-
ren. Hieronder een
afbeelding van de
handgeschreven oprich-
tingsakte.
In 1965 werd de
Kunstkring Kyra voor de
gehele regio Noord- en
Midden-Limburg de
opvolger van de
Kunstkring Venlo. De
naam Kyra zou door
Joep Nicolas zijn
bedacht.

Bijna twintig jaar nauwe samenwerking
met Joep

De periode van samenwerking tussen Joep en Louis
kunnen we verdelen in drieën, namelijk:
- 1953-1958: Joep zat meestal in de V.S. en Louis

en ook dochter Sylvia Nicolas vanaf 1955 in
Venlo;

- 1958-1964: Joep met Louis en Sylvia dagelijks
samenwerkend in Venlo;

- 1964-1972: De gezondheid van Joep ging na
1964 achteruit. Sylvia vertrok in 1968 naar de
V.S. Neef Joep van Ronkenstein nam een deel
van het werk over. De ontkerkelijking begon
grote vormen aan te nemen en het aantal
opdrachten nam sterk af. Louis zocht meer werk
in het onderricht aan de Venlose Vrije Acade-
mie en bij de paters in Steyl.

Een van de ramen in de kerk van

het Amerikaanse Binghampton.

Louis Smeets had af en toe

toch wel moeite met het

gebrek aan erkenning voor

zijn werk, getuige dit kranten-

artikel waar hij het een en

ander bij schreef.
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1953-1958

Louis had in de voor-
gaande  jaren zoveel
praktijkervaring opge-
daan, dat Joep hem in
mei 1953 een aantal
opdrachten kon geven
voor de ramen van de
kathedraal van Roer-
mond. Joep zelf ging
met zijn vrouw Suzanne
in Italië op vakantie en
toen hij terugkwam kon
hij tot zijn volle tevre-
denheid vaststellen dat
Louis het hem opgedra-
gen werk voortreffelijk
had uitgevoerd. In het
Dagblad voor Noord-
Limburg liet hij op 22
augustus 1953 weten:
“Voor ik naar Italië ver-
trok, liet ik de snijteke-
ningen daarvan achter
en bij mijn terugkomst
heb ik de Heer Smeets
een stevig compliment

moeten maken. De
ramen stonden op de
ezel, de kleuren waren
uitgezocht. Het glas
was gesneden en alles
op een wijze en met
een begrip voor mijn
voorkeur voor doffe
kleuren tegen een enkel
fel accent om de ramen
verzadigd van kleur te
maken, die mij verbaas-
de. Zeldzaam vakwerk.”
Zo kon Joep direct met
het eigenlijk beschilde-
ren van het glas aan-
vangen..
Zoals eerder werd be-
schreven pendelde Joep
in de jaren van 1953 tot
1958 tussen zijn woon-
plaats New York en
Venlo. Hij logeerde
meestal enkele maan-
den in hotel De Boven-
ste Molen en ging dan
weer voor vele maan-
den naar New York

terug. In de tussenlig-
gende periodes – circa
drieënhalf jaar samen -
werd er intensief per
luchtpost gecorrespon-
deerd. Terwijl er veertig
brieven van Joep aan
Louis zijn bewaard, zijn
de brieven van Louis
aan Joep zijn op één na
nog spoorloos. Deze
brieven zouden voor de
geschiedenis van de na-
oorlogse Venlose glas-
in-loodkunst zeker nog
verder nieuwe gezichts-
punten kunnen opleve-
ren.
De wel gevonden  brief
handelde over de op-
vang van dochter Sylvia
met haar twee kleine
kinderen omstreeks
Kerstmis 1954. Sylvia
kwam na haar schei-
ding vrij plotseling in
Parijs op straat te staan.
Riet, de vrouw van
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Louis, ging toen deze kinderen voor een deel ver-
zorgen en Louis leidde Sylvia op tot glazenier. Joep
financierde de aangelegenheid en gaf de nodige
instructies aan Louis en Sylvia. Wederom vaak per
luchtpost vanuit de V.S. Een citaat hierover ditmaal
uit een brief van 9 januari 1955, dus ongeveer drie
weken nadat Sylvia tijdelijk onderdak bij de familie
Smeets had gevonden. “Het best is dat Sylvia maar
een hoop koppen, handen en draperiën teekent in
jouw snijtekeningen en dat je haar ook leert op
glas te schilderen. Ik zal haar spoedig een beknop-
te beschrijving der verschillende technieken
geven.”
Er ontstond in die jaren een ware stroom van bin-
nen - en buitenlandse opdrachten. Dus konden
Louis en Sylvia een schat aan ervaring opdoen. De
door Joep aan Louis geschreven brieven handelden
over allerlei ontwerpkwesties, vaak voorzien van de
nodige krabbeltjes over het hoe en waarom van het
ontwerp. Doch ook vele zaken zoals verzekeringen,
foutieve maatvoering, uitvoer - en invoerkwesties,
financiële vergoedingen voor Sylvia, Louis en voor
de Geutjes enz. enz. In feite kwam het er op neer
dat Louis zeker tot 1958 de rechterhand van Joep
uit Amerika in Venlo was.
Nog een bewijs dat de wereldberoemde glazenier
Joep Nicolas veel artistiek werk door zijn assistent
Louis Smeets liet opknappen. Zijn eerste naoorlog-
se Nederlandse opdracht betrof de drie koorramen

van de Roermondse kathedraal. Joep kreeg op de
valreep voor zijn vertrek in november 1953 veel kri-
tiek op zijn werk. Uit zijn brief aan Louis van 13
november (aan boord van de Nieuw Amsterdam)
het volgende citaat: “Je zal mij een groot genoegen
doen naar de Kathedraal te gaan kijken, zodra de
drie ramen er volledig inzitten en me te schrijven
wat je er van vindt. Ik droom nog vaak met teleur-
stelling over den draak. Ik hoop dat het zware
overdekken van sommige stukken geholpen heeft
en dat hij ter plaatse goed doet.”
En op 24 november van dat jaar vanuit New York
het vervolg: “Op de eerste plaats hartelijk dank
voor je brief en je rapport over de Kathedraal-
ramen. Ik zal nu beter slapen, want ik heb altijd na
elk voltooid project afgrijselijke naweeën, en ik
dacht dat de jaloersche critica misschien gelijk had-
den. Je brief stelt mij enigermate gerust en het zal
wel overgaan.” 

1958-1964

In die periode was er eveneens veel werk. De
belangrijkste opdracht was het voltooien van de 25
ramen van de Oude Kerk te Delft. Uit de briefwis-
seling bleek, dat reeds in 1956 de eerste ramen
vanuit Amerika werden gemaakt. Later waren er
een aantal kranteninterviews waarin Joep de ver-

Ramen uit de basiliek van St. Odiliënberg.

Het abstracte werk ontwierp Louis Smeets altijd, al werd het steeds onder de naam Joep Nicolas geboekt. Foto Tim Koster, Instituut

Collectie Nederland, Rijswijk. Dit zijn ramen uit de Boompjeskerk in Amsterdam
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diensten van Louis bij
het tot stand komen
van deze gigantische
job niet onder stoelen
of banken stak. Zo deed
Louis de kleurstelling
van het glas waarop
geschilderd werd. Op
vier van de 25 ramen
staat Louis als PIX of als
PXIT vermeld. Doch uit
de Amerikaanse brieven
aan Louis en uit de vele
kranteninterviews van
Joep blijkt dat hij bij
minstens 17 ramen een
belangrijk aandeel heeft
gehad. De samenwer-
king van het team was
in die jaren het meest
vruchtbaar. 
In die jaren werd door
Louis ook een aantal
abstracte ramen ont-
worpen en gerealiseerd
namens Joep Nicolas.
Hiermee hield Joep zich
niet op, zo blijkt uit

onder meer een brief
aan de paters
Augustijnen te Utrecht.
Hij verklaarde onom-
wonden dat zijn assis-
tent Louis dit soort
werk in het verleden tot
grote tevredenheid van
de opdrachtgevers had
gedaan. Het volgende
citaat uit een handge-
schreven brief uit het
archief van de familie
Nicolas, gedateerd  12-
6-1967 illustreert dat:
“Project I voor mijn
assistent Louis Smeets.
Wetende dat er heden
ten dage twee scholen
bestaan ten opzichte
van het aanbrengen
van sier- of complemen-
taire kunst in gebou-
wen ener voorbije
periode, enigermate
vergelijkbaar met het
aanbrengen van renais-
sance kunstwerken in

Gothische gebouwen,
heb ik de mogelijkheid
van een moderne,
hedendaagse oplossing
van het glasprobleem,
niet willen uitsluiten,
alhoewel ik persoonlijk
niet genegen ben, zelf
mij te begeven op een
gebied, dat mij weinig
interesseert, wil ik  het
kerkbestuur niet ont-
houden deze mogelijk-
heid te beschouwen en
te considereren. Een
mijner assistenten, die
op dat gebied enkele
gewaardeerde schep-
pingen heeft voltooid
heeft daarom zijn visie
gegeven op een oplos-
sing, die hijzelf histo-
risch niet in strijd vindt
met het onderhavige
probleem.” 

1964-1972

De gezondheid van
Joep begon slechter te
worden en hij moest
een aantal zaken aan
Louis en zijn neef Joep
van Ronkenstein overla-
ten. Vooral na 1968,
toen Sylvia hertrouwde
en naar Amerika ver-
trok. Het aantal op-
drachten liep terug
door de ontkerkelijking
en voor de financiering
van de laatste ramen
van de Delftse Oude
Kerk moest Joep veel
bedelen. Vaak ook te-
vergeefs, zo blijkt uit
correspondentie uit het
familiearchief in Roer-
mond. Volgens persbe-
richten uit die periode
had Joep soms ook niet
genoeg werk. 
Vandaar dat Louis zich
steeds meer als tekenle-
raar inzette. Zo ging hij
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op de fiets naar Steijl om priesterstudenten  de
beginselen van tekenen en schilderen bij te bren-
gen en uiteraard mogen zijn vele lessen op de Vrije
Academie niet ongenoemd blijven. 
Het teruglopen van het aantal opdrachten ver-
hoogde de spanningen in het team. In 1972 kwam
Louis van vakantie terug en wilde de samenwerking
met Joep beëindigen. Hij belde op en vernam dat
Joep enkele uren daarvoor plotseling was overle-
den. Enkele dagen vóór zijn dood kreeg Joep nog
een opdracht uit Tubbergen. Niet Louis, maar Sylvia
vanuit de V.S. maakte dit werk af. Zo ook het laat-
ste raam van de Oude Kerk te Delft. Dat kwam van
de hand van Joep van Nicolas Ronkenstein.
Tussen Louis en de leden van de familie Nicolas
werden de contacten na Joeps begrafenis geheel
verbroken. De gebroeders Nol en Gerard Geutjes
bleven wel met de overige leden van de familie
Nicolas samenwerken.

OVERIGE WERKEN ALS BEELDEND
KUNSTENAAR

Buiten het werk als assistent van Joep heeft Louis in
de jaren van samenwerking ook nog vele zelfstan-
dige opdrachten van verschillende aard uitgevoerd.
Zo maakte hij samen met Sylvia voor de ramen van
het Venlose stadhuis gebrandschilderde ramen met
diverse wapens. Deze zijn niet gesigneerd en Sylvia
schreef me zich niets hierover te kunnen herinne-
ren. Stukken uit het gemeentearchief bevestigen
echter dat het verhaal klopt.

In het gotische stadhuis van Gouda hangen tien
gebrandschilderde ramen van Louis. Twee van deze
ramen zijn door de stad Venlo aan Gouda geschon-
ken als dank aan de inwoners van de stad voor de
hulp direct na de bevrijding van het verwoeste
Venlo. Louis maakte ook diverse ramen in opaline.
Dit is een techniek met glas dat aan de achterzijde
voorzien is van een ondoorzichtige melkachtige
laag. Hierop werd dan met verschillende kleuren
geschilderd. 
Werken in deze techniek zijn onder meer wandglas
voor de St. Willibrordusschool in Venlo en twaalf
afbeeldingen van de apostelen. Ook maakte hij
samen met Sylvia het mozaïek in de Tegelse St.
Josefkerk (afmetingen 12 m bij 1.20 m).
In de kelders van het Museum van Bommel van
Dam bevinden zich drie schilderijen van Louis. Een
betonnen beeldengroep van zijn hand staat in de
tuin van de Montessorischool (hoek Van Millen-
straat en de Burgemeester Houbenstraat) te Venlo.

HET LERAARSCHAP

In de jaren zestig werd de Vrije Venlose Academie
opgericht. Louis stond met een aantal kunstenaars
uit de regio aan de wieg van dit instituut. De aca-
demie had zich ten doel gesteld meer mensen de
gelegenheid te bieden zich met kunst bezig te hou-
den. Er waren vele opleidingsmogelijkheden, van
ballet  tot beeldhouwen en zilversmeden. Louis gaf
allereerst tekenlessen, omdat hij er vast van over-
tuigd was dat tekenen de basis is van alle vormen

Waardering had Joep Nicolas

zeer zeker voor Louis, zoals

deze brief duidelijk maakt.

Louis Smeets met enkele leerlin-

gen op de Vrije Academie.
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van beeldende kunst.
Hij bouwde de leer - en
oefenstof vanaf de eer-
ste beginselen en stap
voor stap op. Voor meer
gevorderde leerlingen
gaf hij model- en por-
trettekenen met echte
levende modellen.
Persoonlijk heb ik nog
zeer positieve herinne-
ringen aan het modelte-
kenen. Het waren zeer
inspannende, maar ook
zeer leerzame avonden.
Zeven zogenoemde
kwartierschetsen op
één avond. Je leerde
ontzettend veel over
anatomie. Het model
stond zat hing of lag.
Na een kwartier liep de
wekker van Louis af en
ging hij rond om alle
inspanningen van des-
kundig commentaar te
voorzien. Ook  kon je
Louis over de anatomie
van allerlei dieren vra-
gen wat je wou: hij had
de kennis erover paraat.
Het programma voor
het jaar 1965-1966
omvatte ook een cursus
‘Brandschilderen en
Mozaïek’. In deze cur-
sus besteedde Louis
aandacht aan technie-

ken als glas-in-beton,
glas-in-lood, muurglas,
opaline, glasapplicaties
enz. enz. Hij besteedde
uiteraard ook veel aan-
dacht aan vorm, kleur
en compositieleer van
de te maken werkstuk-
ken.

SAMENVATTING

Uit bovenstaand be-
toog kan zonder meer
de conclusie worden
getrokken dat Louis
Smeets een veelzijdig
beeldend kunstenaar
was. In een periode van
vijftig naoorlogse jaren
is hij voor de regio
Venlo in menig opzicht
van betekenis geweest,
zo-wel als artistiek
assistent van Joep
Nicolas als ook als zelf-
standig kunstenaar en

als leraar voor velen uit
onze regio. Dat zijn
werk toch zo weinig
bekendheid heeft ge-
kregen, komt wellicht
omdat anders de
wereldnaam Joep Nico-
las werd beschadigd,
zoals ik in de inleiding
al suggereerde. Maar
de vele interviews,
waarin Joep zelf de lof-
trompet stak over het
artistieke werk van
Louis zijn met deze sug-
gestie volkomen in
strijd. Dertig jaar na het
overlijden van Joep cor-
respondeerde ik met
zijn dochter Sylvia. Zij
bevestigde anno 2001
de waardering voor het
artistieke vakmanschap
van Louis. En dus blijft
het voor mij een raad-
sel!

De apostel Petrus in opaline-

techniek.

�
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Door�Marcel�Dings

In�het�jaar�2000�worden�bij�bouwwerkzaamheden�aan�een
pand� in� de� Grotestraat� in� Tegelen� scherven� gevonden.
Eigenaresse�Mieke�Smits�ziet�het�belang�van�deze�scherven
voor�de�geschiedenis�van�de�Tegelse�pottenbakkers� in,�en
benadert�een�grote�groep�mensen�om�iets�te�gaan�doen�rond
deze� scherven.� Dit� resulteert� uiteindelijk� in� het� project
‘Sjerfkes’ ,�met�als�uitvloeisels�een�reizende�tentoonstelling
en�een�boek�waarin�het� fijn-keramische�verleden�van�het
gebied�van�Venlo�tot�Swalmen�wordt�beschreven.

Tijdens�dit�project�komt�bij�toeval�een�boek�met�aante-
keningen�uit�de�periode�rond�1800�boven�water.�Een�lid�van
de�familie�Sprengers�heeft�dit�boek�lang�geleden�van�zijn
oom�geërfd,�die�het�weer�via�zijn�vader�en�grootvader� in
handen�heeft�gekregen.�De�huidige�eigenaar�ziet�het�histo-
rische� belang� van� dit� boek� in,� en� besluit� ermee� naar� het
gemeentearchief�van�Venlo�te�gaan.�Omdat�er�in�het�docu-
ment� gegevens� van� Steijler� pottenbakkerij� voorkomen,
wordt�hij�naar�ondergetekende�doorverwezen,�die�zich�op
dat�moment�in�het�kader�van�‘Sjerfkes’�met�de�historie�van
de�Tegelse�en�Steijler�pottenbakkers�bezighoudt.

Nadere�bestudering�van�het
boek� maakt� duidelijk� dat
dit� eigenlijk� uit� drie� delen
bestaat.� Het� eerste� deel
handelt� over� de� aankopen
en�betalingen�van�het�han-
delshuis� Franssen� in� de
Maashoek� te� Steijl� in� de
periode� 1777-1800.� Dit
deel� is� niet� geheel� com-
pleet,� omdat� er� een� aantal
pagina’s� uit� verdwenen
zijn.� Een� tweede� deel,
geschreven�op�de�nog� lege
bladzijden� in� het� boek,
bevat�de�boekhoudkundige
gegevens�van�de�pottenbak-
kerij� Sprengers,� eveneens
in� de� Maashoek� gelegen,
hoofdzakelijk� uit� de�perio-
de� 1852-1857.� En� een
derde� deel,� geschreven� op
de� resterende� bladzijden,
bevat� enkele� brieven� en
veel� schrijfoefeningen� van
enkele�van�de�leden�van�het
gezin� Sprengers.� Beide�
laatste�delen�zijn�wel�com-

pleet,� ondanks� het� feit� dat
tussendoor� bladzijdenum-
mers� verdwenen� zijn.� Dit
betekent�dat�die�bladzijden
al� voor� 1852� uit� het� boek
verdwenen�zijn.�
In�het�kader�van�dit�arti-

kel� wil� ik� enkel� de� boek-
houdkundige� gegevens� uit
dit�zeer�informatieve�histo-
rische� document� analyse-
ren.�Om�het�boek�te�kunnen
plaatsen,� volgt� eerst� een
korte�schets�van�de�familie
Sprengers.

De familie Sprengers in de
Maashoek

Rond� 1810� komen� Hen-
drik�en�Lodewijk�Sprengers
als� pottenbakkersknecht
naar� Tegelen.� De� twee
broers� zijn� afkomstig� uit
Niederkrüchten,� alwaar
hun� vader�Wilhelm�Spren-

gers� als� pottenbakker
werkt.� Hendrik� richt� rond
1815� in� Steijl� een� eigen
werkplaats� op,� die� hij�
voortzet� tot� zijn� overlijden
in�1830.�Lodewijk�werkt�in
1812� als� 20-jarige� knecht
bij�pottenbakker�Peter�Git-
mans�in�Aen�gen�Zand.�Hij
trouwt�met�Maria�Catharina
Lenaerts,�die�hem�drie�kin-
deren� schenkt� en� in� 1823
overlijdt.� Bij� het� opmaken
van� de� boedelinventaris
wordt� Sprengers� zelf� wel
pottenbakker� genoemd,
maar�het�is�niet�duidelijk�of
hij�zelfstandig�werkzaam�is
en� waar.� Buiten� een� stuk
land� heeft� het� echtpaar
geen�onroerende�goederen.
Mogelijk� heeft� Lodewijk
eerst�samen�met�zijn�broer
Hendrik� een� werkplaats
gedreven.�
Enkele� weken� na� het

overli jden� van� Maria
Catharina� hertrouwt� Lode-

Het reilen en zeilen van de
Steijler pottenbakker Sprengers

Linker pagina

De pottenbakkerij van Sprengers

in de Maashoek.

(foto: Collectie Henk Croonen)

Kaart van Tegelen, met alle pottenbak-

kerijen in Kruis, Steijl, Overtegelen en

Leemhorst.
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wijk�met�Wendelina�Sophia
Franssen,�de�in�1795�gebo-
ren� dochter� van� de� koop-
man�Petrus�Henricus�Frans-
sen� die� in� Steijl � in� de
Maashoek�woont.�Met�deze
echtverbintenis� wordt� in
ieder� geval� duidelijk� hoe
het�gevonden�boek�overge-
gaan� is� van� de� familie
Franssen� aan� de� familie
Sprengers.

Kort� na� zijn� huwelijk
vestigt� Lodewijk� zich� als
zelfstandig� keramist,� want
in�1825�bouwt�hij�een�pot-
tenfabriek.� Deze� fabriek
verrijst�naast�het�ouderlijke
huis� van� zijn� tweede� echt-
genote,� het� oude� koop-
manshuis� van� de� familie
Franssen� in� de� Maashoek.
In�1832�bouwt�hij�ook�nog
drie�woningen�aan�de�zuid-
zijde�van�zijn�fabriek.

Wendelina�en�Lodewijk
zetten�samen�nog�eens�vijf
nakomelingen� op� de� we-
reld,�waaronder�Peter�Hen-
drik,� die� op� 21� juli� 1825
geboren� wordt� als� oudste
van�de�vijf�kinderen.�Lode-
wijk�overlijdt�in�1848.�Zijn
vrouw�zet�het�bedrijf�voort,
samen� met� haar� dan� 23-

jarige� oudste� zoon� Peter
Hendrik.� Als� deze� op� 21
november�1854�trouwt�met
de� 22-jarige�Hendrina�Hu-
bertina�Kurstjens�uit�Arcen,
verhuist�zijn�moeder�met�de
twee�nog�inwonende�kinde-
ren� naar� een� ander� pand.
Moeder� Wendelina� over-
lijdt�1�juli�1861.�Zoon�Peter
Hendrik�zet�het�bedrijf�nog
zeker� tot� 1880� voort� en
overlijdt�in�1890.�Zijn�echt-
genote� sterft� veertien� jaar
na�haar�man,�in�1904.�In�de
periode� 1855-1876� krijgen
ze�samen�acht�kinderen.

Het� is� deze� Peter� Hen-
drik�die�op�1� juli�1852�be-
gint�met�het�registreren�van
alle� inkomsten�en�uitgaven
van�zijn�pottenbakkerij.�Hij
voert� een� simpele,� enkel-
voudige� boekhouding,
zoals�dat�voor�die�tijd�nor-
maal� is.� Alle� financiële
transacties� worden� in� een
tiental� rubrieken� verza-
meld.� Hierbij� worden� wel
eens�zaken�in�de�verkeerde
rubriek� geboekt,� maar� op
het�grote�geheel� is�dit�aan-
tal� te� verwaarlozen.� We
zullen� de� boekhouding� nu
analyseren�voor�wat�betreft
uitgaven,� inkomsten�en�di-
verse�zaken.

De boekhouding:

Uitgaven fabriek

Bij�de�uitgaven�zien�we�de�meest�normale�zaken�die�een
pottenbakker�nodig�heeft�om�zijn�producten�te�maken.�Om
bij�de�materialen�te�beginnen:�potaarde�als�basis-grondstof,
looderts�en�bruinsteen�als�hulpstoffen�bij�het�glazuren�van
het�fabricaat,�schansen�om�de�oven�te�stoken,�stro�als�ver-
pakkingsmateriaal.�Opvallend� is� dat� er� in� de� eerste� jaren
van�de�boekhouding�ook�pijpaarde�wordt�aangekocht.�Dit
betekent� echter� niet� dat� het� bedrijf� pijpenkoppen� heeft
gemaakt,�want�de�pijpaarde�wordt�waarschijnlijk�gebruikt
voor�het�maken�van�witte�engobes�(dunne�kleipap�voor�het
aanbrengen�van�versieringen�op�het�aardewerk)�en�om�in�de
glazuren�te�mengen�zodat�die�een�betere�hechting�verkrij-
gen�met�het�aardewerk.�Verder�doet�de�geregelde�vermel-
ding�van�de�aankoop�van�spelte�vilsel� (speldenvijlsel)�op
het�eerste�oog�vreemd�aan.�Maar�als�we�bedenken�dat�spel-
den�in�die�tijd�van�koper�gemaakt�zijn,�en�dat�koper�aan�het
looderts� toegevoegd� wordt� om� gebakken� aardewerk� van
een�groen�glazuur�te�voorzien,�wordt�alles�duidelijk.�Buiten
de�kosten�voor�de�aankoop�van�grondstoffen�zijn�er� loon
voor� de� knechten,� loon� voor� de� baas� (rond� 1854� /1855
enige� ti jd� 2,18� gulden� per� week)� en� vrachtkosten.
Hierbovenop�komen�regelmatig�inkopen�van�jenever�en�af
en�toe�van�tabak,�verteerkosten�tijdens�de�reizen�om�de�pro-
ductie�bij�de�klant�af�te�leveren,�en�portokosten�voor�brie-
ven.�Ook�zijn�er� jaarlijks� terugkerende�zaken�die�betaald
moeten�worden,�zoals�octrooi�van�de�potaarde,�rente,�pacht
aan� een� zekere� Lenssen� en� belastingen.� En� eenmalige
zaken�zoals�de�aanschaf� van� lampen,�een�klok�en�enkele

oelessen� (vrij� diepe� kommen).� Enkele� van� deze� zaken
komen�we�later�ook�tegen�in�de�rubriek�‘Van�het�huis’ .

De knechten

De�boekhouding�van�de�firma�Sprengers�begint�op�1�juli
1852.�Een�gedetailleerde� vermelding� van� knechten�en�de
door�hen�gewerkte�dagen�per�week�begint�pas�bijna� twee
jaar�later.�Dit�betekent�echter�niet�dat�het�bedrijf�die�eerste
twee� jaren� alleen� gerund� is� door� de� weduwe� Sprengers-
Franssen�en�haar�zoon�Peter�Hendrik.�Want�bij�de�uitgaven
voor� de� fabriek� vinden� we� regelmatig� uitgaven� voor� de
knechten.�Als�we�naar�de�hoogte�van�de�wekelijkse�bedra-
gen�kijken,�mogen�we�concluderen�dat�er�meestal�een�of
twee�knechten�werkzaam�zijn.�

De�eerste� knecht� die�we�met� naam�kennen�wordt� een
half�jaar�voor�het�huwelijk�van�Peter�in�dienst�genomen.�Op
23�april�1854�(daags�na�Beloken�Pasen)�begint�Theodorus
Rölkens�zijn�werkzaamheden� in�het�bedrijf.�De�knecht� is
op�dat�moment�bijna�24� jaar�en�stamt�uit� een�pottenbak-
kersfamilie:� vader�Peter� Johan�Rölkens� heeft� in� de� jaren
1830-1840�aan�de�Leemhorst� (Paens)�het�bedrijf�van�zijn
schoonvader� Theodorus� Gitmans� voortgezet.� Wat� zoon
Theodorus� betreft:� na� een� jaar,� op� 12� april� 1855� (enkele
dagen�voor�Beloken�Pasen),�komt�een�einde�aan�zijn�werk-
zaamheden�bij�Sprengers.

Op�24�november�1854,�twee�dagen�na�het�huwelijk�van
de�pottenbakkersbaas,�wordt�een� tweede�knecht�aangeno-
men.�Het� betreft�Hendrik�Paffenrath,� een�oude� rot� in� het
vak.�De�in�Maaseik�geboren�keramist�is�op�dat�moment�62

Het boek met daarin de boekhoudkun-

dige gegevens over de pottenbakkerij

Sprengers. (foto: Marcel Dings)
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Het huis Paens rond 1960.

(foto: GA Venlo)

Bladzijde uit het boek. Een overzicht

van de door Hendrik Paffenrath

gewerkte dagen, sinds hij op 8 april

1856 wederom bij Sprengers in dienst

is getreden voor een vergoeding van

twaalf stuivers per dag.



BUUN 153152 BUUN 

jaar.� In�1812�wordt�hij�al�als�knecht�genoemd�bij�potten-
bakker�Roggen,�later�zet�hij�voor�enige�tijd�in�Op�Heis�het
bedrijf�voort�van�Gerard�Peters,�na�eerst�met�diens�weduwe
getrouwd�te�zijn,�en�nu�treedt�hij�met�zijn�ervaring�in�dienst
bij�Sprengers.�Na�een�half� jaar�komt�een�voorlopig�einde
aan�de�samenwerking,�want�op�22�april�1855�(enkele�dagen
na�Beloken�Pasen)�werkt�Hendrik�hier�voor�het�laatst.

Als�Paffenrath�en�Rölkens�na�Beloken�Pasen�1855�niet
terugkeren,�wordt�hun�plaats�ingenomen�door�Peter�Willem
Sprengers,�geboren�in�1831�in�Niederkrüchten.�Waarschijn-
lijk�betreft�dit�een�neef�van�Peter�Hendrik�want,�zoals�we
gezien�hebben,�heeft�opa�Wilhelm�Sprengers�in�deze�plaats
een� pottenbakkerswerkplaats� gehad.� De� werkzaamheden
van�de�neef�duren�twee�jaren,�van�Beloken�Pasen�1855�tot
diezelfde�feestdag�in�1857.

Na�een�half� jaar� krijgt�de�neef�ondersteuning�van�een
tweede�knecht.�Uit�Niederzier�bij�het�Duitse�stadje�Düren
wordt� een� zekere� Joseph� Kohnen� naar� de�Maashoek� ge-
haald�voor�een�contract�van�één�jaar.�Hij�begint�29�october
1855�en�beëindigt�zijn�werk�op�30�augustus�1856.

Ondertussen� keert� de� geboren� Maaseiker� Paffenrath
terug.�Op�8�april�1856�treedt�hij�wederom�in�dienst�bij�de
firma�Sprengers,�en�nu�op�meer�permanente�basis.�Want�pas
negen�jaar�later,�op�29�october�1865,�verlaat�hij�het�bedrijf.
In�die�periode�heeft�hij�slechts�gedurende�een�half�jaar�geen
contract�gehad,�van�7�april�(daags�na�Beloken�Pasen)�tot�en
met�19�november�1861.�De�oorzaak�voor�deze�onderbre-
king� ligt� mogelijk� in� een� korte� dip� in� de� afzet,� want
Sprengers� neemt� dan� ook� geen� andere� knechten� aan.�De
oorzaak� voor� het� einde� van� het� werkverband� zal� waar-
schijnlijk�de�leeftijd�zijn.�Paffenrath�is�op�dat�moment�73
jaar�en�zal�een�half�jaar�later�komen�te�overlijden.

Met� Peter� Willem� Sprengers,� Joseph� Kohnen� en
Hendrik� Paffenrath� heeft� Peter� Hendrik� Sprengers� drie
knechten� aan� het� werk.� Als� Kohnen� stopt,� wordt� diens
plaats� enkele� maanden� later� ingenomen� door� Gerard
Willem�Roggen.�Hij�is�een�zoon�van�de�in�1830�overleden
pottenbakker�Gerard�Roggen.�Maar�de�arbeidsverbintenis
met�Sprengers�is�niet�van�lange�duur,�want�ze�duurt�slechts
vier�maanden,�van�17�november�1856�tot�29�maart�1857.
Kort� daarop� verdwijnt� ook� neef�Peter�Willem�Sprengers.
Vanaf� juni�1857�krijgt�Paffenrath�gedurende�negen�maan-
den�assistentie�van�een�zekere�Peter�Nevels�uit�Thorn.�Als
deze� in� maart� 1858� naar� Bracht� vertrekt,� is� Paffenrath
gedurende�twee�jaar�de�enige�knecht.�Vervolgens�komt�een
zekere�W.�Guré�de�gelederen�versterken.�Ook�zijn�contract
loopt� een� jaar,� maar� dit� keer� van� Pasen� 1860� tot� Pasen
1861.

Een� jaar� later�keert�neef�Peter�Willem�Sprengers�weer
terug�bij�Peter�Hendrik,�en�nu�voor�de�duur�van�bijna�vier
jaar,�van�Beloken�Pasen�1862�tot�14�januari�1866.�Als�Peter

Willem�wederom�vertrekt,�blijft�het�bedrijf�zonder�knech-
ten�achter.�Of�om�iets�preciezer�te�zijn:�wordt�er�niets�meer
over� knechten� in� deze� boekhouding� opgenomen.� Alleen
vinden� we� nog� een� losse� opmerking� dat� een� zekere� G.
Rölkens� de� laatste� zes� weken� van� 1870� bij� Sprengers
gewerkt�heeft.

Buiten� de� knechten� met� een� vast� contract� werkt
Sprengers�ook�met�een�soort�‘oproepkrachten’ .�In�de�zomer
van�1855�wordt�Rölkens�namelijk� enkele�malen� vermeld
met�kleine�bedragen�aan�arbeidsloon,�en�in�de�winter�van
1855/1856�wordt�aan�Roggen�een�aantal�keren�uitbetaald
voor� een� week� werk.� Tenslotte� worden� Roggen� en� neef
Sprengers� beiden� in� de� periode� van� september� 1857� tot
november�1858�af�en�toe�ingeschakeld�om�de�productie�tij-
delijk�op�te�voeren.

In�de�gegevens�wordt�ook�een�contract�voor�de� inwo-
nende�dienstmeid�Mechtildis�Nevels�opgevoerd.�Zij� is� in
1831�in�Thorn�geboren�en�wordt�eind�1856�door�Sprengers
naar� Steijl� gehaald.� Zij� krijgt� een� contract� voor� een� half
jaar.�Dit�wordt� vervolgens�met� nog�eens�negen�maanden
verlengd.� Haar� broer� Peter� Nevels� zijn� we� hierboven� al
tegengekomen�als�knecht�in�diezelfde�negen�maanden.

Buiten�de�boekhouding�om�kunnen�we�de�gegevens�nog
iets�verder�aanvullen.�Uit�het�dienstbodenregister�van�het
Bevolkingsregister� 1850-1861� wordt� duidelijk� dat� Theo-
dorus�Rölkens�al� rond�1850�bij�Sprengers�heeft�gewerkt.
Vervolgens�maakt�hij�in�1852�of�1853�een�overstap�naar�het
keramische�bedrijf� van�de�weduwe�Anna�Maria�Jentjens-
Nijssen�in�de�Middelt,�om�daarna�weer�bij�Sprengers�terug
te�keren.�Ook�Peter�Willem�Sprengers�heeft� al� eerder�bij
zijn� neef� gewerkt.� In� het� Bevolkingsregister� 1850-1861
staat� hij� eerst� ingeschreven� bij� de� familie� als� knecht.� In
1854�verlaat�hij�Tegelen,�om�vervolgens�een�jaar�later�weer
terug�te�keren.

De arbeidsvoorwaarden

De�boekhouding�van�de
werkzame�knechten�bestaat
uit� een� aantal� her-en-der
verspreid� staande� bladzij-
den,�waarin�per�knecht�per
week� aangegeven� is� hoe-
veel� dagen� gewerkt� is,� en
wat� zijn� dagloon� is.� Dit
maakt� een� aantal� zaken
over� de� arbeidsvoorwaar-
den�duidelijk.

Ten� eerste� blijkt� dat� de
knechten�vaak�een�contract
voor� één� jaar� krijgen,
meestal� lopend� van
Beloken� Pasen� (de� eerste
zondag� na� Pasen,� ook� wel
Quasimodo� genoemd)� tot
Beloken�Pasen.�Dit�kunnen
we�op-maken�uit� het� grote
aantal� dienstverbanden� dat
op�of�rond�deze�dag�begint
of� eindigt.� Deze� contract-
periode�is�zelfs�in�het�begin
van�de�20ste�eeuw�nog�heel
gewoon� voor� knechten� en
meiden� die� op� grote� boer-
derijen�of�herenhuizen�wor-
den�aangenomen.

Ten�tweede�blijkt�uit�de
genoteerde� gegevens� dat
normaal� gesproken� zes

dagen� per� week� wordt
gewerkt.�Alleen�de�zondag
is� vrij,� en� op� deze� dag
schrijft� de� baas� het� aantal
gewerkte� dagen� op.� Maar
ook� wordt� duidelijk� welke
dagen�ieder�jaar�terugkeren
als� vrije� dag.� Dit� zijn
natuurlijk� Nieuwjaar,� twee
of� meer� dagen� met
Carnaval,�Tweede�Paasdag,
Hemel-vaart,� Pinksteren,
Maria� Hemelvaart,� Aller-
heiligen,� en� Eerste� en
Tweede� Kerstdag.� Maar
verder�hebben�de�knechten
ieder� jaar� ook� vrij� op� de
tweede� donderdag� na
Pinksteren,� om-dat� dan� de
Sacraments-processie� door
de� straten� van� Tegelen
trekt;� op� Maria
Hemelvaart,� omdat� dan� de
kleine� processie� plaats-
vindt;�en�op�de�twee�dagen
na� de� laatste� zondag� van
augustus,� omdat� dan� de
kermis�gevierd�wordt.

Tevens�hebben�de�werk-
nemers� heel� vaak� op� 20
januari�vrij.�Dit�is�de�feest-
dag� van� St.� Sebastianus.
Dit�is�een�belangrijke�heili-
ge� in� Steijl,� want� samen
met� die� van� St.� Rochus� is

zijn� naam� verbonden� aan
de� 17de� eeuwse� kapel� die
op�dat�moment�in�dit�dorp-
je�staat.�En�het�feest�van�de
tweede� heilige� wordt� dan
waarschijnlijk� niet� uitbun-
dig� gevierd,� omdat� dit
daags�na�Maria�Hemelvaart
valt.

Verder� dienen� de� twee
opvallende�vrije� dagen�ge-
noemd�te�worden�die�Hen-
drik�Paffenrath�heeft�in�zijn
eerste� arbeidsjaar� bij
Sprengers.�Als�zijn�baas� in
november� 1854� trouwt,
krijgt�de�knecht�twee�dagen
onbetaald�verlof.

Een�derde�punt�dat�dui-
delijk� wordt� uit� de� geno-
teerde� gegevens� zijn� de
salarissen.� In� de� periode
1854-1861� verdienen� de
zeer� ervaren� knechten
Hendrik� Paffenrath� en
Gerard� Rog-gen� ieder
twaalf� stuivers� Kleefs� per
dag� (ongeveer� 26� cent� in
Nederlands� geld).� Joseph
Konen� en� Peter� Willem
Sprengers� komen� voor� elf
stuivers�Kleefs�per�dag�hel-
pen� (24� cent),� en
Theodorus� Röl-kens� voor
tien� stuivers� Kleefs� (22
cent).� Hieruit� mogen� we
afleiden�dat� de� laatste�drie
iets� minder� er-varen� zijn
dan� de� twee� anderen.� In
1861�keert�de�dan�69-jarige
Paffenrath�na�een�half� jaar
afwezigheid� terug,� maar
zijn�dagloon�wordt�contrac-
tueel� verlaagd� van� twaalf
naar� tien� stuivers� Kleefs.
Mogelijk�hebben�we�hier�te
maken�met�een�soort�oude-
van-dagen-loon.� Als� het
jaar� daarop� Peter� Willem
Sprengers�terugkeert,�blijkt
zijn� dagelijks� salaris� vijf
grossen� te� bedragen,� ofte-
wel� 30� cent� Nederlands
geld� (ongeveer� veertien
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stuivers� Kleefs).� Peter
Nevels� uit� Thorn� verdient
ongeveer� 21� cent� per� dag,
oftewel�tien�stuiver�Kleefs.
Ter� vergelijking� voor� de
hoogte� van� hun� inkomen:
de� dienstmeid� Mechtildis
Nevels�verdient�in�een�half
jaar� 25� francs� oftewel
twaalf� gulden,� dus� slechts
zo’n� 7,5� cent� per� dag� (3,5
stuiver�Kleefs).

Vanaf�de�week�van�zijn
huwelijk� (eind� november
1854)� geeft� Peter� zichzelf
voor�een�korte�periode�een
wekelijkse� beloning� ter
hoogte�van�2,18�gulden.�Dit
betekent� dat� zijn� vaste
loondeel� de� helft� hoger� is
dan�dat� van� zijn� knechten,
want�die�verdienen�1,30�tot
1,57� gulden� in� een� volle
week.�

Betaling

De� betaling� van� de
knechten�verloopt�niet�vol-
gens� vaste� principes.� Het
aantal� gewerkte� dagen
wordt� per� week� bijgehou-

den.� Bij� de� betalingen� is
geen� enkele� regelmaat� te
vinden,� noch� in� tijd,� noch
in� waarde.� Gemiddeld
wordt�zo�ongeveer�een�keer
in� de� maand� uitbetaald,
maar� het� kan� ook� drie
maanden� duren� voor� het
loon� in� de� beurs� van� de
werknemer�belandt.�En�het
uitgekeerde� bedrag� is� ook
niet�evenredig�met�het�aan-
tal� dagen� dat� tot� op� dat
moment� gewerkt� is.� Dit
duidt� er� waarschijnlijk� op
dat�de�baas�vaak�alleen�het
loon�betaalt�als�hij�zelf�geld
in�kas�heeft,�en�dat�hij�dan
uitkeert� naar� rate� van� hoe
goed�de�kas�gevuld�is.

De boekhouding:
inkomsten 

Inkomsten fabriek

Bij� pottenbakkers� rond
1830�hebben�we�gezien�dat
deze�gedurende�het�jaar�op
voorraad�produceren.�In�de
lente� komen� de� grote� han-

delaren� de� voorraad� in
grote� hoeveelheden� op-
kopen,� proberen� dit� in� de
stedelijke� gebieden� te� ver-
kopen,� en� komen� in� de
herfst�de�ingekochte�goede-
ren� betalen.� Hierbij� zullen
ze� ongetwijfeld� aangeven
wat� er� voor� volgend� jaar
geproduceerd� moet� wor-
den.� Peter� Hendrik� Spren-
gers�werkt�iets�anders,�want
hij� werkt� grotendeels� op
kleinere� bestellingen.� Van
hem� zijn� uit� de� periode
rond� 1850� en� rond� 1880
een� flink� aantal� bestellin-
gen� bewaard� gebleven.
Deze�documenten�bevinden
zich� enerzijds� als� losse
papieren� bij� het� besproken
boek,�vooral�uit�de�periode
rond� 1850.� Anderzijds
bevinden� de� bestellingen
van�hoofdzakelijk�de�perio-
de� rond� 1880� zich� in� het
archief� van� pastoor� Dries-
sen.� Samen� geven� ze� een
duidelijk�beeld�van�wie�zijn
klanten� zijn� geweest.
Bovendien� geeft� de� boek-
houding�ons�nog�veel�meer
namen�van�debiteuren.

Uit�dit�alles�komt�naar�voren�dat�Sprengers�in�hoofdzaak
geproduceerd�heeft�voor�de�regionale�markt.�Een�flink�deel
van�zijn�afzet�zet�hij�wekelijks�in�de�boekhouding�als�klei-
nodige�(diversen).�Dit�zullen�de�contant�betalende�mensen
uit� de� directe� omgeving� zijn,� die� rechtstreeks� bij� hem
komen�kopen.�Verder�werkt�de�pottenbakker�met�een�groep
winkeliers� die� zijn� spullen� verkopen� en� periodiek� orders
plaatsen.� Een� klein� deel� van� deze� winkeliers� ligt� in� de
onmiddellijke� omgeving:� Reulen� te� Baarlo,� de� weduwe
Lauwer� te� Kessel,� P.� Boots� in� Maasbree,� de� weduwe
Ritmaar�in�Sevenum,�Martinus�Keijsers�in�Horst,�Huberts
in�Horst,�Michael�Janssen�in�Helden-Kapel�en�Kreekelberg
in�Bracht.�Vrijwel�al� zijn�overige�afnemers� liggen� in�een
kring�van�vijftig�kilometer�rond�Steijl:�naar�het�westen�tot
Meijel,� Thorn� en� Weert,� naar� het� zuiden� tot� Echt,
Maasbracht� en� Stevensweert,� en� naar� het� oosten� tot
Viersen,� Gelsenkirchen� en� Düsseldorf.� Alleen� naar� het
noorden� liggen�de�grenzen� verder,� en�hier� liggen�ook�de
vier�grootste�klanten:�J.�Jakobs�te�Grave,�Pieter�Letschert�in
Den�Bosch,�J.H.�Smeets,�eveneens�in�de�Brabantse�hoofd-
stad,�en�Peter�Krah�te�Leeuwarden.�Later�komt�daar�nog�G.
Snijders�in�Breda�bij.�Binnen�dat�gebied�van�die�vijftig�kilo-
meter�worden�de�goederen�met�paard�en�wagen�vervoerd.
Vaak�wordt�hiervoor�een�voerman�ingeschakeld,�maar�gere-
geld�spant�Sprengers�zelf�het�paard�voor�de�wagen�en�levert
de�producten�uit�zijn�werkplaats�persoonlijk�af.�

De� regionale� klanten� bestellen� meestal� tot� een� maxi-
mum�van�vijftien�gulden.�De�vier�grote�klanten�gaan�hier
normaal�gesproken�ver�overheen,�met�bedragen�van�vijfen-
twintig�tot�zelfs�225�gulden.�Het�is�uit�de�papieren�niet�dui-
delijk� hoe� deze� grote� hoeveelheden� vervoerd� zijn,� maar
transport�over�de�Maas�lijkt�voor�de�hand�te�liggen,�zeker
voor�de�drie�klanten�in�Grave�en�Den�Bosch.�Uit�de�bestel-
lingen�van�rond�1880�wordt�duidelijk�dat�ook�de�moderne
techniek�gebruikt�wordt�om�de�afleveringen�op�de�plaats
van�bestemming�te�krijgen.�Een�aantal�vrachten�wordt�dan
namelijk�per�trein�naar�de�afnemer�gestuurd.

Uit�de�bestellingen�wordt�duidelijk�dat�het�aardewerk�in
grote�manden�wordt�verpakt.�Deze�manden�worden�gevuld
met� tachtig� tot�negentig�kilo�aardewerk.�Bij�het� inpakken
zal�de�nodige�hoeveelheid�stro�gebruikt�worden,�om�de�erg-
ste�schokken�op�te�vangen�en�zo�de�keramische�producten
zo�ongeschonden�mogelijk�op�de�eindbestemming�te�krij-
gen.

Over� de� verkoopprijzen� van� het� aardewerk�wordt� een
klein�beetje�duidelijk�uit�de�weinige�vermelde�prijzen�in�de
doorgenomen�gegevens.�Rond�1850�wordt�grof�aardewerk
verkocht� voor� vijf� cent� per� kwart,� terwijl� gewoon�aarde-
werk�en�zwartgoed�en�Luiks�goed�voor�drie�cent�per�kwart
de� deur� uitgaat.� Steengoed� wordt� voor� 1,70� gulden� per
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worp�verkocht.�Rond�1880�gelden�prijzen�van�negen�cent
voor�één�kwart�aardewerk,�en�bij�speciale�vormen�en�bloe-
menhangers�loopt�dit�op�tot�21�cent�per�kwart.�Ter�verdui-
delijking:�de�hoeveelheidseenheden�kwart�en�worp�zijn�tra-
ditionele� pottenbakkersmaten,� waarvan� de� betekenis� niet
helemaal�duidelijk� is.�Bovendien�kan�de�betekenis� lokaal
sterk� variëren�De�meeste� pannen�worden� gefabriceerd� in
een�grootte�van�één�tot�vier�kwart.

Uit�de�boekhouding�wordt�ook�duidelijk�dat�de�afleve-
ringen�niet�boter�bij�de�vis�betekenen�voor�de�pottenbakker.
Vaak�wordt�pas�maanden�later�betaald,�zeker�bij�de�grotere
afleveringen.�Dit�betekent�dat�de�pottenbakker�waarschijn-
lijk�vaak�krap�bij�kas�heeft�gezeten,�omdat�hij�wel�al�de�pro-
ductiekosten�heeft�gemaakt,�maar�nog�lange�tijd�op�de�daar
tegenoverstaande� inkomsten�moet�wachten.�Dit�zal�onge-
twijfeld�invloed�gehad�hebben�op�het�onregelmatige�gedrag
bij�het�uitbetalen�van�de�knechten.

De productie

Door�de�bestellingen�krijgen�we�ook�een�duidelijk�beeld
van�wat�Sprengers�produceert.�Het�aardewerk�wordt�in�vier
variëteiten�gemaakt:�gewoon�aardewerk�(grof�goed),�zwart
geglazuurd� (zwartgoed),� Luikse� pannen� (Luiks� goed)� en
wit�steengoed.�In�hoofdzaak�zijn�de�producten�bedoeld�als
echt�gebruiksaardewerk.�Het�meeste�is�voor�in�de�keuken:
koffie-�en� theekannen�met�melkkannetjes,�verder�pannen,
roompannen,�casseroles�en�stoofpotten,�met�daarnaast�krui-
ken,�kommen�en�potten,�en�ook�zoutvaatjes,�mosterdpotjes
en�oelessen.�Al�deze�producten�worden�in�diverse�uitvoe-
ringen�gemaakt:�met� en� zonder� schenktuit,� steel� of� oren;
plat�of�hoog;�en�in�grootte�verschillend�van�0,5�tot�4�kwart.
Buiten�dit�gewone�gebruiksaardewerk�vinden�we�ook�ver-
meldingen�van�bloempotten,�verfpotten,�wijwaterbakjes�en
fluitjes.�Tenslotte�is�er�in�1852�een�aanvraag�voor�de�leve-
ring�naar�Rotterdam�van�2000�gresbuizen:�gebakken�steen-
en�buizen�(die�van�binnen�verglaasd�moeten�zijn)�…�welke
voor�rook-�en�waterleiders�moeten�dienen.�

Overige inkomsten

Buiten�de�aardewerkfabriek�heeft�Sprengers�nog�andere
inkomstenbronnen.�De�belangrijkste�hiervan�is�de�verhuur
van� twee�van�de�drie�huizen�die�aan�de�zuidzijde�van�de
fabriek� liggen.� Huisnummer� 322� is� in� de� periode� 1851-
1861� verhuurd� aan� Gertrudis� Strouken,� een� in� 1826� in
Belfeld� geboren�moeder�met� vier� kinderen.�Huisnummer
323� is� in� diezelfde� periode� verhuurd� aan� de� in� 1776� in
Roermond�geboren�Johan�Frans�Dambacher,�diens�echtge-
note� Elisabeth� Lemmen� en� de� inwonende� zoon� Hendrik
Dambacher�met�echtgenote�Wilhelmina�Hendrix.

De boekhouding: diversen

Van het huis

In�deze� rubriek� staan�alle� zaken�opgenomen�waarmee
Sprengers� geld� aan� de� zaak� onttrekt� voor� privé-gebruik.
Vaak� zijn� deze� uitgaven� per� week� samengevat� onder� de
noemer�kleinodige�(diversen).�Maar�toch�geven�ze�ons�enig
inzicht� in� de� benodigdheden� waarvoor� dit� geld� gebruikt
wordt.�Allereerst�zijn�er�de�uitgaven�voor�levensmiddelen,
voor�de�aankoop�van�vers�vlees,�boter,�koffie,�rijst,�aardap-
pelen�en�vooral�rogge.�Ten�tweede�zijn�er�de�kosten�voor�de
aanschaf� van�materialen� en� brandstoffen� zoals� schoenen,
verfstoffen,�katoen,�grind,�olie�en�kolen.�Op�de�derde�plaats
zijn� er� de� uitgaven� voor� de� diensten� van� ambachtslieden
zoals�schoenlapper,�wever,�metselaar,�molenaar,�kuiper�en
koperslager.�Op�de�vierde�plaats�noemen�we�de�uitgaven
met�een�agrarische�achtergrond:�zaaigoed,�varkens�en�koei-
en.� En� als� laatste� de� diverse� uitgaven� voor� bijvoorbeeld
dokter,�brieven,�het�veer,�de�dienstmaagd,� rente,�belastin-
gen�en�de�pacht�van�de�hei�te�Belfeld.�Interessant�daarbij�is
dat� kort� na� de� geboorte� van� het� tweede� kind,� Beatrix
genaamd,�Peter�Hendrik�0,50�gulden�betaalt�aan�de�kape-
laan,�en�1,68�gulden�aan�de�wisvrouw�(vroedvrouw)�voor
de�doop�van�het�kind.

Aan moeder

Deze� rubriek� bevat� een� rekening-courant-verhouding
met�moeder�Wendelina�Franssen.� Ieder� jaar� rond�oktober
wordt�het�hierop�vermelde�voorgeschoten�bedrag�daadwer-
kelijk�betaald.�De�rubriek�bevat�posten�als�verrichte�werk-
zaamheden�zoals�het�repareren�van�ruiten;�leveringen�zoals
van�aardappelen,�boter�en�kolen;�en�betalingen�zoals�van
het�octrooigeld�en�de�grondbelasting.�In�de�periode�kort�na
het� overlijden� van� zijn� moeder� op� 1� juli� 1861� vermeldt
Peter�Hendrik�enkele�zaken�die�mogelijk�verband�houden
met�haar�dood.�Op�7�juli:�20�cent�voor�zwartsel�en�lakmoes,
en�82�cent�voor�kaarsen�en�de�mis.�Op�3�augustus�is�14,60
gulden�betaald�aan�de�pastoor�en�4,60�voor�de�was.�En�ver-
der�dat� jaar�worden� in�deze� rubriek�onder�meer�nog�ver-

meld� 4,75� gulden� voor� de
dalktoor(?),�4,36�de�doods-
kist,� 0,33� voor� 3� liter� bier
en�1,70�voor�de�dokter.

Resultaat

Het� doel� van� iedere
boekhouding�is�om�een�dui-
delijk� beeld� te� krijgen� van
de� vermogenspositie� van
het� bedrijf,� en� van� het
resultaat�dat�in�een�jaar�tijd
behaald� is.� Sprengers� zelf
maakt� alleen� na� het� eerste
jaar� (1852/1853)�een�over-
zicht� van� het� behaalde
resultaat.� Tegenover� uitga-
ven� ter� hoogte� van� 1696
gulden�staan�inkomsten�van
1928�gulden,�resulterend�in
een�winst� van� 232�gulden,
oftewel� twaalf�procent�van
de�omzet.

Conclusie

Het� boek�met� de� boek-
houding� van� pottenbakker
Sprengers� bevat� een� schat
aan� gegevens.� Het� geeft
ons� op� een� aantal� plaatsen
een�duidelijk� inzicht� in�het
reilen� en� zeilen� van� het
bedrijf.� Een� volledige� uit-
werking� van� de� gegevens
zou�het�huidige�inzicht�ver-
der�kunnen�detailleren.

Het� is� daarom� van
belang� dat� dit� geschrift
bewaard� blijft� voor� de
generaties�na�ons.�Zoals�de
huidige� eigenaar� zelf� aan-
gegeven� heeft,� is� de� beste
bewaarplaats� niet� de� fami-
lie�zelf,�omdat�het�boek�dan
op�enig�moment�toch�verlo-
ren�zou�kunnen�gaan.�Mijn
aanbeveling� is� om� het
geschrift� met� de� bijbeho-
rende� losse� papieren� te
schenken�aan�het�Gemeen-
tearchief� Venlo.� Hier� be-
hoort� het� opgenomen� te
worden� als� het� familiear-
chief�Franssen�/�Sprengers.
In� dit� nieuwe� archief� die-
nen� ook� opgenomen� te
worden� de� reeds� vermelde
aanvullende� documenten
die� zich� in� het� archief� van
pastoor�Driessen�bevinden.�

Bronnen:

M.� Dings:� Pottenbakkers� in

Tegelen� (1730-1930)� in:� Sjerfkes.

Nieuwe�inzichten�in�het�Nederrijns

keramisch�verleden�van�een�aantal

Noord-� en� Midden-Limburgse

plaatsen�(z.p.,�2003)�p.38-55.

GA� Venlo,� archief� Th.W.J.

Driessen,�1944-1976.� In�het� onge-

ordende� deel� bevat� doos� 2� een

omslag�met�bestellingen�en�briefjes

van�Sprengers.

Rechts

Omslag van het boek van de familie

Sprengers. (foto: J.H. Leunissen)
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De drie woningen die Sprengers in

1832 aan de zuidzijde van de fabriek

heeft laten bouwen. 

(foto: Marcel Dings)
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Wie meer wil weten over de geschiedenis
van het kamp stuit op een woud van verhalen, waar-
uit nauwelijks wijs te worden is. Een van de voor-
beelden: Kornelis Krans stierf tijdens de Tweede
Wereldoorlog, maar in bijna alle boeken waarin over
het verzet in Limburg en over Krans wordt geschre-
ven, staan tegenstrijdige verhalen over zijn dood.

Was aanvankelijk het plan om onderdak te bieden
aan een tiental leiders en vrienden van de Jonge
Wacht, na enkele dagen al kwamen er meerdere
onderduikers bij, uit de hele streek. Ook familieleden
van de paters lazaristen uit Panningen die ervan
gehoord hadden, meldden zich aan, zodat het kamp
een bezetting kreeg van mensen uit het hele land. En
ten slotte kwam er een groepje militairen bij die het
kamp militair probeerde te organiseren met het doel
er een opleidingskamp van de Ordedienst van te
maken. In 1943 dachten veel mensen dat de oorlog
spoedig zou zijn afgelopen. Voor de eerste tijd na de
bevrijding moest er een Ordedienst zijn die het
machtsvacuüm aan bestuur, dat zou ontstaan tot aan
de terugkeer van het wettelijk gezag, op zou vullen.
Na zes weken bevatte het kamp een vijftigtal onder-
duikers. Tot het plotseling was afgelopen.

HARDE KLEI EN KOPPIGE GROND

DOOR TON VAN REEN

In 1943 werden in heel Nederland jonge man-

nen opgeroepen om in Duitsland te gaan wer-

ken. Velen van de jongens die zo’n oproep kregen,

hadden daar geen zin in. In Panningen was een

groep jongens die elkaar al van lang voor de oor-

log kende. Ze waren lid van de Jonge Wacht, het

latere Jong Nederland. Ze besloten onder te dui-

ken. Wiel Verrijt, een van de leiders, en Wiel

Houwen, een leider van het verzet in Helden, gin-

gen op zoek naar een geschikte plek in de bossen

om een kamp op te zetten. In de buurt van de

boerderij Bovensbos reden ze met hun motor in

een greppel. Ze kwamen er zonder kleerscheuren

vanaf. Opkrabbelend zagen ze dat ze de ideale

plek hadden gevonden. Een dicht, jong bos, nau-

welijks doordringbaar. In de buurt lag de boerde-

rij Bovensbos van boer Kornelis Krans. De twee

gingen met de boer praten en hij stemde erin toe

dat de jongens in het bos kwamen ‘kamperen’. Ze

mochten van zijn schuur gebruikmaken om er te

koken. Zo werd het onderduikerskamp Bovensbos

geboren.

Kornelis Krans

V an die magische gebeur-
tenis, het eerste moment

zonder mijn moeder, de angst
en de schreeuw, weet ik
natuurlijk niets meer. Maar ook
de drie jaar dat ik daarboven
heb geleefd, zijn verdwenen.
De alleroudste grond kan ik
niet meer terugvinden.   
De Tillman van Breestraat,
Roermond, naast het spoor. De
laatste jaren heb ik er vaak over
gedacht om hier, bij gebrek aan
herinnering, vanuit het heden
terug te keren naar de kamer
waar ik ontsnapte uit die eerste
lange nacht, zoals George
Steiner het zegt in De gramma-
tica van de schepping.
Terugkeren. Hier beneden aan-
bellen bij nummer negen, ver-
tellen van je geboorte en dan
vragen of je daar boven mag kij-
ken. Om het decor van het eer-
ste bedrijf mee te nemen. 
Maar enkele weken geleden is
de trap afgebroken. Bouwvak-

kers hebben met hun galmende
voetstappen gelopen door de
kamer van mijn begin. Een
machine heeft een eerste hap
uit een muur genomen en deze
lucht naar binnen gelaten, daar-
na vielen de andere muren en
brak de vloer waarop ooit het
bed stond waar mijn adem
heeft geklonken. 
Nummer negen bestaat niet
meer. Ik ben hier in mijn leven
vaak geweest om de buitenkant
te bestuderen. De grauwe
muren van de flat, drie hoog.
Aan de andere kant van het
gebouw heb ik vanaf het asfalt-
pleintje omhoog gekeken naar
het balkon waar mijn moeder
zich liet fotograferen door mijn
vader, drie dagen voor ik in
deze wereld kwam. Nooit heb
ik aangebeld, nooit de bouw-
vereniging benaderd toen de
planken al tegen de ramen
zaten en niet het plan doorge-
zet om een verhaal voor de

krant als smoes te gebruiken. 
Nu bestaat het fundament van
mijn leven uit lucht. Ik had het
natuurlijk moeten doen, aan-
bellen, maar het is er niet van
gekomen, zo eenvoudig kan de
waarheid zijn.
Later in mijn leven ben ik een
straat verder wel in een flat
geweest, vele malen zelfs want
mijn vader woonde er met mijn
tweede moeder. De apparte-
menten lijken sterk op elkaar,
zegt mijn vader. Vanuit de voor-
deur komt een lange trap uit op
een lange gang, met aan weers-
zijden slaapkamers, een toilet,
een keuken en een woonka-
mer. De gang loopt recht-
streeks naar de grootste slaap-
kamer aan het einde. Gewoon
een vierkant met een raam.  
Maar: het is niet die kamer. 
Terug in mijn herinnering, naar
de diepten. Daar vind ik mijn
aankomst op het nieuwe adres.
Een wijk in het dorp Maasniel,
Roermond. Ik zie mezelf uit de
wagen stappen, de straat opent
zich met een groot rozenprieel
en de rijtjeshuizen erachter. Ik
heb over het stoeptegelpad tus-
sen de rozen gelopen, vol ver-
wondering over dit nieuwe
thuis. En misschien ben ik ook
de twee buurmeisjes tegenge-
komen, waar ik later veel last
mee zou krijgen. Mijn moeder
heeft me nog eens verteld dat
ik per se zelf een doos wilde
dragen die zo groot was dat ik
voor me niets meer kon zien. 
Dat pluisje herinnering gaat via
een omgekeerde autorit, ook
verdwenen overigens, terug
naar de plek waar ik nu sta. Kale
grond waar ongetwijfeld iets
mee zal gebeuren. De nieuwe
toekomst zal ook de omliggen-
de straten van uiterlijk verande-
ren. Er komen andere pleintjes,
geen asfalt waarschijnlijk.  
Het spoor ligt er nog. Een
indrukwekkend gezicht, dat
heb ik altijd gevonden zo lang ik
me kan herinneren, de stilte
van de rails. 
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Op vrijdagavond 15 juli besloten enkele militairen,
onder wie luitenant Gijsbers, een NSB’er te arresteren
van wie men dacht dat hij het kamp wilde verraden.
Toen ze hem ‘s nachts thuis hadden opgepakt en naar
het kamp wilden brengen, probeerde hij te vluchten.
Een van de militairen trok zijn pistool en schoot hem
neer. Waarschijnlijk handelde hij in een opwelling of
in paniek. Feit is dat ze de man lieten liggen en dat hij
in de vroege ochtend van zaterdag 16 juli 1943 dood
werd gevonden. Dit was het sein voor de Duitsers om
het kamp te ontruimen. Ze formeerden een overval-
commando en nog diezelfde middag overvielen ze
het kamp. Ze troffen alleen Wiel Verrijt aan die zelf
nooit in het kamp had gezeten, maar er was om de
sporen op te ruimen. Zelf had hij niet hoeven onder-
duiken, omdat hij plaatselijk wijkhoofd van de lucht-
bescherming was. De onderduikers waren gevlucht.
Toen de Duitsers bij hoeve Bovensbos arriveerden,
zagen ze nog net de vrachtwagen van transporteur
Wullum Janssen uit Panningen wegrijden. Na in de
ochtend een eerste wagen vol onderduikers naar
nieuwe onderduikadressen te hebben gebracht, had
hij net de tweede en laatste groep opgehaald. Even
stonden de Duitsers oog in oog met de vluchtelingen
die over een bosweg verdwenen. Ze konden hen niet
achterhalen, omdat ze op een doodlopende weg stuit-
ten aan de andere kant van de boerderij.
De Duitsers waren ziedend. Ze koelden hun woede
op Wiel Verrijt en de mensen die waren achtergeble-
ven op de boerderij: boer Kornelis, zijn vrouw Jeikina
en hun zoon Gerrit. Ze werden hardhandig gearres-
teerd, samen met de zeventienjarige Albert Schers die
in een belendend weiland de koeien aan het melken
was. Albert Schers, een van de jongelui die de onder-
duikers dagelijks voedsel bracht, was niet door de
vluchters over de komst van de Duitsers geïnfor-
meerd. Net zo min als het drie leden tellende joodse
gezin De Jong dat door de Duitsers in een hol in de
bosrand werd gevonden. Het joodse gezin is in het
concentratiekamp omgekomen. Van Albert Schers is
na de oorlog niets meer vernomen. (Over hem
schreef ik in DDL op 29 april 2000.)
De boeken, waarin over het kamp Bovensbos melding
wordt gemaakt, vanaf direct na de oorlog tot nu, ver-
halen bijna allemaal over de dood van boer Kornelis
Krans. Vreemd genoeg schrijven ze allemaal iets
anders. Nog vreemder is dat bijna alles onwaar is.
Uit ‘Onze Gevallenen’, uitgegeven in 1964 door de
Stichting Herdenking der Gevallenen van het Verzet in

Limburg: ‘Gearresteerd 17-7-1943 bij overval kamp,
gefusilleerd 2-3-1944 in concentratiekamp Vught.’
Uit ‘Het Grote Gebod’, Gedenkboek van het Verzet in
LO en LKP, deel 2 (LO is de Landelijke Organisatie
voor hulp aan Onderduikers, LKP is de organisatie van
Landelijke Knokploegen, een gewapende verzetsor-
ganisatie) 1951, herdrukt in 1979: ‘Alleen de boer,
Kornelis Krans, werd gearresteerd en is in de Duitse
gevangenschap omgekomen.’
Uit ‘De Bospartizanen van Baarlo’, door Jan Derix: ‘De
enige die ten slotte het verraad van Bovensbos met de
dood moet betalen, is Cornelis Krans. Hij sterft op 2
maart 1944 in een Duits concentratiekamp bij
Viersen.’
Uit ‘Bestuur en bevolking van Helden door de eeuwen
heen’, diverse auteurs, uitgave van de gemeente
Helden 1998: ‘De boer Cees Krans, die onderdak had
verschaft, werd gevangengenomen en keerde nim-
mer uit het concentratiekamp terug. Zijn boerderij
werd door de Duitsers in de as gelegd.’
Niet alleen gaan de schrijvers van dit jubileumboek de
fout in over de dood van Krans, ook zijn boerderij
werd niet in de as gelegd, maar in het voorjaar van
1944 aan de familie teruggegeven. Vreemd is dat zelfs
schrijvers uit de gemeente Helden zich niet hebben
laten informeren over wat er echt is gebeurd. Het hele
hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog in genoemd
boek is met een natte vinger geschreven.
Er zijn ook boeken geschreven door lokale historici en
door mensen die hun herinneringen aan het kamp
hebben opgeschreven voor hun eigen familie.
Voorzover ze mij onder ogen zijn gekomen, hebben
ze alleen onjuiste versies over de dood van Kornelis
Krans.
In slechts twee van de twintig door mij nagevlooide
boeken heb ik het verhaal over Bovensbos redelijk
betrouwbaar teruggevonden. Dat is: ‘1940 Van oever
naar oever 1945’, een uitgave van de Stichting
Studiegroep Leudal e.o. 1994, diverse auteurs: ‘Vader
en zoon Krans werden eveneens naar Duitsland gede-
porteerd, waar vader Krans ernstig ziek werd. Hij
mocht terugkeren naar Helmond, waar hij op 2 maart
1944 overleed.’
Ook Dr. A.P.M. Cammaert heeft het in zijn boek ‘Het
verborgen front’ bij het rechte eind. ‘De vader werd
ernstig ziek en mocht in februari terugkeren naar
Helmond, waar hij op 2 maart 1944 in het ziekenhuis
overleed.’
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Kornelis Krans werd
geboren in 1887 in

Hoogezand in de provin-
cie Groningen. In 1909
trouwde hij in
Sappemeer met Jeikina
Delina Dorenbos. Als
pachters verhuisden ze
vaak, zoals dat toen
gewoon was. Soms gold
een pachtcontract maar
één jaar. Ten slotte kwa-
men ze in Helenaveen
terecht en uiteindelijk
kochten ze in 1938 de
boerderij Bovensbos van
de familie Kessels, de
meelhandel in
Panningen. Kornelis en
Jeikina kregen twee
zoons, Gerrit in 1909, en
Jan in 1912. Jan stierf
vier jaar later al.
Het was de bedoeling
om op Bovensbos een
kippenbedrijf op te bou-
wen, op de vier hectaren
schrale grond aan de
Heldense kant van de
boerderij. Maar dat
kwam er door het uitbre-
ken van de oorlog niet
meer van.
Vader Kornelis kreeg op
zeker moment bezoek,
in 1943, van Wiel
Houwen, die hem vroeg
of hij mee wilde werken
aan de tijdelijke opvang
van een aantal jonge
mannen die niet in
Duitsland wilden gaan
werken. De meesten van
deze jeugdige onderdui-
kers waren lid van de

HET VERHAAL OVER KORNELIS KRANS, VER-

TELD AAN TON VAN REEN DOOR SCHOON-

DOCHTER CORRIE KRANS-NOORDERGRAAF.

Jonge Wacht in Helden, de jeugdbeweging die na de
oorlog Jong Nederland ging heten. Het algemene
idee was toen, dat de oorlog binnenkort zou zijn afge-
lopen en het verblijf in de bossen niet van lange duur
zou zijn. Kornelis gaf toestemming om een paar lege
kippenhokken op zijn bedrijf af te breken en in het
dichte jonge bos tegenover de boerderij op te bou-
wen. In de dagen daarna werden de hokken bevolkt
door de onderduikers.
Omdat het in het bos te gevaarlijk was om te koken,
vanwege de rook en het vuurgevaar, mochten de
onderduikers in de schuur van Kornelis koken, op
een klein houtkacheltje, een duveltje zoals ze dat
toen noemden, waarop gewoonlijk de was werd
gekookt.
Zoon Gerrit, met wie ik toen verloofd was, werkte
samen met zijn vader op de boerderij. In 1943 was
Gerrit 34 jaar oud. Ik kende hem al voordat hij in 1938
uit Helenaveen naar Bovensbos vertrok. We hadden
al eerder willen trouwen, maar door de oorlog moes-
ten we dat plan steeds uitstellen. Ikzelf ben geboren
in 1916, in Alphen aan de Rijn. Ik ben in Helenaveen
terechtgekomen doordat mijn ouders er een boerde-
rij hadden gepacht, in de jaren dertig. We woonden
op de Hendrikhoeve die in de oorlog, net voor de
bevrijding, door de Duitsers in brand is gestoken. De
familie Krans had voorheen op de Emmahoeve
gewoond. Deze en de andere boerderijen met
Oranje-namen waren van de veenmaatschappij
Helenaveen. 
Ik ging soms naar Bovensbos, maar Gerrit kwam elke
zondag naar mij toe. In de periode dat de onderdui-
kers er zaten, was ik ook op Bovensbos, onder meer
op 15 juni, omdat het de verjaardag was van Gerrit. Ik
bleef er toen ook slapen.
Het verbaasde me wel dat het met het kamp allemaal
zo makkelijk ging. Vooral het vertrouwen van de
kampbewoners in een goede afloop vond ik wat
merkwaardig. Ze timmerden in de bossen en maak-
ten lawaai. Nog vreemder vond ik het dat Wiel
Houwen achteraf zei dat ze er altijd op vertrouwd
hadden dat Onze-Lieve-Vrouw hen zou beschermen.
Als protestantse dacht ik, ja ja, het zal wel. Er was te
veel een mentaliteit van ‘ons gebeurt niks’, maar het
onheil gebeurde toch.
Op de boerderij Bovensbos moest hard gewerkt wor-
den. Ze hadden een tiental koeien, meer niet, want
die van Krans waren vooral bouwboeren, met akker-
land. Gerrit knapte het meeste werk op, omdat



Kornelis al een beetje ziekelijk was, hij had het aan de
maag. Kees, wie hem kende zei Kees tegen Kornelis,
had twee witte paarden, voor de melkkar waarmee
Gerrit elke dag de melk naar de melkfabriek in
Helden-Dorp bracht.
Ik ging wel eens met Gerrit in de buurt van het kamp
wandelen. Daar zagen we eens het garen dat de
onderduikers een stukje boven de grond hadden
gespannen. Als vreemden erover zouden struikelen
zou er een belletje afgaan. Een beetje padvinderach-
tig vond ik dat. Gerrit ging ook wel eens brood halen
voor het kamp, in Panningen bij bakkerij Houwen,
gewoon met de platte kar. Hij haalde ook pakjes op bij
de familieleden van de onderduikers.
Op de dag van de ontruiming van het kamp was ik
thuis in Helenaveen, de ontruiming heb ik dus zelf niet
meegemaakt. Op die zaterdag is vader Kornelis mee-
genomen.
Toen ik op zondag op Bovensbos aankwam, stonden
er een paar vrachtauto’s met Duitse soldaten, die daar
verder de hele week zijn gebleven. Gerrit en zijn moe-
der waren toen nog thuis. De Duitsers traden wel hard
tegen hen op. Op die zondag zag ik Gerrit wel, maar ik
mocht niet met hem praten. Hij mocht het huis niet uit
en ik mocht er niet in. Gerrit en zijn moeder zijn op die
zondag verhoord, met veel geweld. Gerrit werd flink
geslagen. Ik mocht niet met Gerrit praten en moest
terug naar huis. Van een kennis in Helden, kapper
Kessels in Beringe, wiens vrouw uit Helenaveen
afkomstig was, hoorde ik dat het kamp verraden was
en dat de onderduikers waren gered, maar dat er wel
een paar mensen waren opgepakt. Dat waren voor
zover ik weet, Albert Schers, Wiel Verrijt en mijn
schoonvader Kees. En die joodse mensen, vader,
moeder en dochter De Jong, het meisje was 13 jaar.
Ze hadden zich altijd apart gehouden van de andere
onderduikers. In tijden van gevaar zaten ze in een gat
in de grond aan de bosrand. Wanneer er geen onraad
was, sliepen ze gewoon bij Krans op de zolderkamers.
Eerst waren ze heel voorzichtig, maar toen er steeds
meer mensen in dat kamp kwamen, die allemaal zo
maar rondliepen, werden zij ook onvoorzichtiger.
Later werd gezegd dat Wiel Houwen ze zou hebben
gewaarschuwd, maar dat ze niet weg wilden of niet
weg konden.
Toen de Duitsers kwamen, heeft Gerrit de spullen die
de onderduikers in een stromijt vlak bij de oude
schuur hadden verborgen, eruit moeten halen. Alle
spullen van het kamp die ze dagelijks nodig hadden.

Dat was dus het bewijs dat de familie Krans bij de
onderduikers betrokken was.
Op maandag ging ik direct weer terug naar
Bovensbos, op de fiets, zoals altijd. De Duitse solda-
ten, die de zaak alleen maar bewaakten, lieten me nu
gewoon door. Moeder en Gerrit mochten vrij bij de
boerderij rondlopen, tenslotte moest het werk wor-
den gedaan en de koeien moesten worden gemolken.
Ze kregen een Verwalter, een beheerder, een Duitse
boer, een Sudetenduitser die het allemaal ook niet
kon helpen. Hij was ook maar uit zijn land verdreven.
Zonder vader ging het leven op de boerderij toch door,
hoewel onder bewaking. Moeder en Gerrit zijn die
hele week verhoord, maar ze lieten niets los. Moeder
zei steeds dat eerst haar man terug moest komen,
voordat ze wilde praten. Dat gebeurde toen. Na in
Maastricht hardhandig te zijn verhoord, kwam
Kornelis na drie dagen thuis, onder bewaking. Ze had-
den hem flink geslagen, al zijn tanden waren uit zijn
mond. Moeder en hij mochten toen met elkaar praten.
Kornelis vertelde haar wat hij verteld had aan de
Duitsers en dat kwam er ongeveer op neer dat hij
gezegd had dat hij gedwongen was door de kamp-
mensen van wie hij niemand kende. Door niemand te
kennen, kon hij ook niemand verraden. Toen namen
ze hem weer mee terug naar Maastricht. Daarna is hij
nooit meer thuis geweest.
Bij het werk had Gerrit voortdurend een soldaat met
geweer bij zich. Hij en moeder bleven op de boerde-
rij tot het koren gebonden was en op hok stond. Toen
het meeste werk van de oogst klaar was, namen de
Duitsers moeder en Gerrit toch mee. Onverwacht,
zonder mij in te lichten. Toen bleek dat ze dat al die
tijd van plan waren geweest, maar dat ze alleen had-
den gewacht tot de oogst binnen was. Die Duitsers
spaarden toen elke korenaar. Ze wisten natuurlijk al
dat de honger eraan zat te komen. Daarom wilden ze
ook dat er vrijwilligers van hier bij de Duitse boeren
gingen helpen. Uiteindelijk ging dat alleen maar onder
dwang.
Moeder en Gerrit werden ook naar de gevangenis in
Maastricht gebracht. Daar werden ze verhoord, geluk-
kig zonder geweld. Ze verbleven er ongeveer een
week. Ondertussen was ik benaderd door de mensen
van het verzet, onder wie Wiel Houwen, met het ver-
zoek om naar Maastricht te gaan, om ze spullen te
brengen en om te weten te komen wat er met hen
was gebeurd. Dat deed ik dus. Ik had kleding bij me.
In de gevangenis van Maastricht bleken ze echter al

162 BUUN 

HET VERHAAL OVER KORNELIS KRANS HARDE KLEI EN KOPPIGE GROND

BUUN 163

weg te zijn. Ik ging infor-
meren bij de Sicherheits
Dienst, maar daar deden
ze zo lelijk tegen me, ze
dreigden me van de trap
te gooien.
De mensen van het ver-
zet hadden ondertussen
ontdekt dat moeder in
kamp Vught terecht was
gekomen en dat Gerrit in
kamp Amersfoort zat, net
als vader Kees. Ze heb-
ben daar een week of
vier gezeten. Toen wer-
den ze aangeklaagd als
jodenvriend, omdat ze
ook joodse onderduikers
hadden gehad. Daarom
moesten ze een grote J
op de kleding dragen. Ik
kreeg een brief van Gerrit
en Kornelis met het ver-
zoek om kleding te zen-
den, omdat ze op trans-
port zouden gaan naar
Duitsland, om te werk te
worden gesteld op een
boerderij, als koeienver-
zorgers.
Ik reisde naar Amersfoort
met houten koffers die
een onderduiker in
Helenaveen voor mij had
gemaakt. Leer was er
niet. Ze zaten vol voedsel
en kleren. Die koffers kon
ik nog net voor hun ver-
trek bij het station aan
Gerrit en zijn vader over-
handigen. Wonder boven
wonder mocht ik daarna
met hen meereizen tot
Venlo, in een trein vol
gevangenen. Veel van die
mensen konden het
voedsel dat ze onderweg
of op de stations van
familieleden kregen niet

meer goed verdragen en
werden daarom ziek. Ze
gaven over in de trein. In
Amersfoort hadden ze zo
veel honger geleden dat
hun maag goed eten niet
meer kon verwerken.
In Venlo moest ik
afscheid nemen van
Gerrit en Kornelis. De
twee kwamen terecht op
verschillende boerderij-
en in de buurt van
Geldern. Dat was geluk-
kig niet al te ver van huis.
Ze konden elkaar ont-
moeten, want ze moch-
ten gewoon rondfietsen.
Ze waren gewone
knechten en geen gevan-
genen. Ik kreeg al vlug
een brief van Gerrit. Hij
was blij dat hij uit het
kamp was.
Op de boerderijen deden
ze het gewone boeren-
werk. Tot mijn verbazing
kregen ze er zelfs voor
betaald. Tenslotte bleek
het werk voor de
Arbeidsdienst te zijn. Dus
gevangenen voelden ze
zich eigenlijk niet meer.
De Duitse boeren waren
over het werk van vader
en Gerrit tevreden. Ze
waren ook niet slecht
voor hen. Die grensbe-
woners waren niet beter
of slechter dan de
Nederlanders. Met Gerrit
ging het wat gezondheid
betreft goed, maar met
vader ging het steeds
slechter. Hij had al een
zwakke gezondheid door
zijn maag en in
Maastricht en Amersfoort
heeft hij veel moeten lij-

den. Het eten in het
kamp kon hij niet verdra-
gen. Hij was te ziek voor
het kamp. Bij die boeren
kreeg hij wel goed te
eten, daar klaagde hij
niet over, maar hij had
last van zijn been, waar-
aan hij een wond had die
vermoedelijk bij het
harde verhoor in
Maastricht door trappen
tegen zijn been ontstaan
was. De boerin van de
boerderij waar hij werk-
te, probeerde de wond
met sodawater schoon te
maken, maar er was
gebrek aan alles. Ook
aan soda. Dus zette ze
elke avond hetzelfde
pannetje sodawater op
de haard. Maar dat hielp
dus niet. Door de beperk-
te hygiënische omstan-
digheden raakte de

Kornelis Krans



wond ontstoken. Kees werd echt ziek en werd naar
het ziekenhuis in Geldern gebracht. 
Ene Schattorjé, een grensganger uit Lottum die in
Duitsland werkte, had ervan gehoord en stuurde mij
een briefje, dat ik Kornelis kon bezoeken.
Ondertussen was moeder Krans uit Vught thuisgeko-
men. Omdat Rauter met Kerstmis een goede daad
wilde doen, liet hij een aantal vrouwen naar huis
gaan. Ze kon echter niet naar huis, Bovensbos was
nog niet vrijgegeven. Ze trok in bij mijn familie in
Helenaveen. Ze was ziek. Ze had last van de blinde-
darm, dat stelde dokter Smeets uit Helden vast. Toen
is ze in Helmond in het ziekenhuis geopereerd, want
ze mocht vanuit Helenaveen, dat in Brabant ligt, niet
naar Limburg. Het bericht dat we naar Geldern kon-
den, kwam toen ze
al terug was uit het
ziekenhuis. Met een
taxi gingen moeder
en ik naar Lottum.
Maar verder kon
moeder niet, want
de rest van de reis
moest per fiets,
helemaal naar
Geldern. Ik ging dus
alleen naar het zie-
kenhuis. Daar kreeg
ik te horen dat
Kornelis het te ver
had laten komen, de wond kon niet meer genezen. Hij
had er koudvuur aan gekregen. Dat been rotte
gewoon weg. Ze zeiden dat het beter was dat we hem
uit het ziekenhuis van Geldern weghaalden, omdat ze
er toch niets voor hem konden doen. Ik ging weer
naar huis. We besloten Kornelis op te halen, in de
hoop dat hij in het ziekenhuis van Helmond beter ver-
zorgd kon worden. Met de ambulance van het
Helmondse ziekenhuis is vader toen opgehaald. Ik
was er de hele tijd bij.
Op de terugweg zag ik dat vader snel achteruitging.
Omdat ik begreep dat hij stervende was, stuurde ik zo
snel mogelijk vanuit Deurne, waar ik mensen kende,
een taxi naar moeder om haar op te halen. De ambu-
lance kwam aan in Helmond. Vader werd direct naar
een kamer gebracht en daar onderzocht. Maar het
was eigenlijk al te laat. Hij leed aan wondkoorts die
zijn hele lijf geïnfecteerd had. Ondertussen was moe-
der gearriveerd, maar toen ze aankwam was hij bui-

ten kennis. Hij stierf zonder
nog bij bewustzijn te zijn
geweest. Dat was wel droevig
ja, dat hij haar in die laatste
ogenblikken niet meer heeft
gezien.
Kornelis is in het ziekenhuis

opgebaard. Toen Gerrit het bericht kreeg dat zijn
vader overleden was, mocht hij naar huis voor de
begrafenis. Daarna is hij ook niet meer teruggegaan
naar Duitsland. Hij werd door dokter Smeets afge-
keurd, voor zes weken, maar in die tijd kwam de
beheerder van Bovensbos hem vragen om terug te
komen op de boerderij. De beheerder vertrok en
Gerrit en moeder Krans en ik gingen verder met boe-
ren. Er was veel gestolen uit de boerderij. De beste
meubels waren weg. Vanuit het dorp kregen we tafels,
stoelen en beddengerei. Dat kwamen ze brengen.
Annie Verlaak herinner ik me nog goed. Later kregen
we van de kapelaan goede stoelen. Het was allemaal
goed bedoeld en dat was heel wat waard. De mensen
hadden toen ook niks, maar wat belangrijker was,
was dat ze ons en wat ze bij Krans voor Bovensbos en
de onderduikers hadden gedaan, niet waren verge-
ten.
In 1944 zijn we toen snel getrouwd, Op 30 mei. De
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moeder van Gerrit bleef
bij ons wonen. We heb-
ben nieuwe koeien
gekocht, omdat onze
eigen koeien droog ston-
den. Maar net toen we de
nieuwe koeien hadden,
werden ze meegenomen
door de Duitsers. Toen
waren we weer alles
kwijt. Direct daarna
moest Gerrit onderdui-
ken, omdat er overal
mannen werden opge-
pakt. De razzia’s. We kre-
gen weer onderduikers
op Bovensbos, een paar
maar. De grote kerkrazzia
was een dag voor mijn
verjaardag. Ook mijn
broer Leendert Noorder-
graaf in Helenaveen is
opgepakt en naar Duits-
land gebracht. Gerrit ver-
borg zich onder het stro.
Gelukkig werden we
toen snel bevrijd.
Ik weet nog goed dat er
een vreemde auto aan
kwam rijden. Dat moest
een jeep zijn.
‘Bent u een Tommy?’
vroeg ik aan de chauf-
feur. ‘Yes.’ En toen wisten
we dat de oorlog voorbij
was. Na de oorlog heb-
ben we nog tot 1949 op
Bovensbos gewoond. De
moeder van Gerrit is al-
tijd bij ons gebleven. We
moesten er weg, omdat
Gerrit ziek werd. Hij had
astma. Het werd steeds
erger. Het werk kwam
niet meer af. We hebben
de boerderij verkocht en
zijn in Sint-Oedenrode
met een kleiner bedrijf
begonnen. Maar de

astma bleef, helaas.
Achteraf is vastgesteld
dat hij vooral ziek is
geworden in de oorlog,
in het kamp Amersfoort.
Hij is overleden op 2
november 1960. Veel te
vroeg. Het heeft ons niet
meegezeten. Die oorlog
greep hard in in het
leven van de mensen,
voor altijd.
We hebben altijd hard
gewerkt, maar dat is niet
altijd beloond. Boeren
als Kornelis, die van de
koude grond kwamen,
hebben overal flink moe-
ten aanpakken, op de
klei, in het veen en later
op de schrale grond van
Bovensbos. Harde klei
en koppige grond, dat
heeft hun karakters
gevormd.
Kornelis is postuum
onderscheiden voor zijn
werk voor de onderdui-
kers. Maar wat heb je
daaraan na je dood? In
Valkenburg is een monu-
ment opgericht ter her-
denking aan alle gevalle-
nen uit het Limburgs ver-
zet. Een kapel met een
carillon. Een van de tien
klokken in het carillon
draagt de naam Kornelis
Krans. Maar toen het
monument in 1958 werd
onthuld, dat carillon
kwam er pas in 1959 bij,
toen hoorden wij daar
niets van. Door toeval
kwamen we erachter.
We zijn er op eigen hout-
je naartoe gegaan. Het
was wel zuur voor moe-
der en Gerrit, zijzelf

waren compleet verge-
ten. 
Wat me nog steekt is dat
er zoveel onzin over
Kornelis is geschreven.
In bijna alle boeken over
de oorlog waarin
Bovensbos ter sprake
komt, wordt foutief over
zijn dood geschreven. In
het ene boek staat dat hij
doodgemarteld is, in het
andere is hij doodge-
schoten, ga zo maar
door. Hij is in Helmond
gestorven, na door mij uit
het ziekenhuis van
Geldern te zijn opge-
haald. Uiteindelijk is hij
wel een slachtoffer van
de oorlog. Hij heeft zijn
best gedaan voor ande-
ren, maar het is goed dat
nu wordt geschreven
hoe het echt met hem is
gegaan.

HARDE KLEI EN KOPPIGE GROND

�



INLEIDING                                                

Toen graaf Reinald II van Gelre op 1 september 1343
besloot “van den dorp van Venle ene stat te maken”
markeerde hij hiermee een belangrijke fase in de bouw-
historische ontwikkeling van onze stad. Venlo was
immers uitgegroeid van een beperkte Romeinse neder-
zetting tot een belangrijke handelsplaats aan de Maas,
van waaruit de graaf van Gelre zijn bezittingen beheer-
de en zijn gasten ontving.
In de loop van de veertiende eeuw ontwikkelde de
bebouwing in Venlo zich vanuit twee centra in  elkaars
richting: het handelscentrum in de omgeving van de
Oude Markt en de Jodenstraat en het religieus c.q.
bestuurscentrum rondom de Martinuskerk. De drie
belangrijkste toegangswegen werden gevormd door
oude middeleeuwse landwegen: de Lomstraat in het
noorden, de Vleesstraat in het zuiden en de Grote Beek
(later Parade genoemd) in het oosten, waarlangs zich de
belangrijkste vroegstedelijke bebouwing ontwikkelde.
Dankzij de voorrechten, verbonden aan de stadsrechten,
groeide Venlo tussen 1350 en 1500 uit tot een van de
belangrijkste steden van het toenmalige hertogdom
Gelre. Om de stad werden twee grachten gegraven
waarachter een bakstenen muur verrees voorzien van
vijfentwintig torens en vier poorten: de Maaspoort, de
Laarpoort, de Tegelpoort en de Helpoort.
Het centrum van de stad was de omgeving van de
Nieuwe Markt, ook wel genoemd ‘Het Kruis’ omdat de
belangrijkste straten Vleesstraat-Lomstraat en Gast-
huisstraat-Steenstraat elkaar daar kruisten. (afb. 1) In de
stad woonden ongeveer 5000 mensen in huizen van
hout en leem; slechts enkele huizen waren van steen
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1. Het stratenkruis en de vier wijken (ca. 1500). 2. Stratenpatroon en globale bebouwing volgens minuutplan (gedeelte) door
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zoals het ‘stenen huys’ van de familie Van Bocholt, de
voorloper van het Venlose stadhuis aan de Markt.
Na een periode van economische recessie maakte Venlo
rond 1600 een bloeiperiode door waarin belangrijke
bouwwerken tot stand kwamen: een nieuw stadhuis, een
vleeshal, een nieuw Sint Jorisgasthuis en enkele kloos-
ters. (afb. 2)

Het heeft er lange tijd de schijn van gehad, dat uit deze
vervlogen periode weinig meer bewaard is gebleven;
recente restauratie- c.q. verbouwingsprojecten gebaseerd
op bouwhistorisch onderzoek hebben echter opvallende
resultaten opgeleverd.

PARADE 66

Na de stadsverheffing van 1343 stroomde de Panhuis-
molenbeek door het noordoostelijke kwartier van de
stad. De weg van de Laarpoort (de latere Keulse poort)
tot de Gasthuisstraat werd dan ook ‘Grote Beek’
genoemd. Door de volledige overkluizing van de
Panhuismolenbeek en de renovatie van het wegdek in
1714 ontstond de breedste straat van Venlo: een uitgele-
zen plek voor de garnizoenssoldaten om daar hun mili-
taire parades te houden. De naam ‘Grote Beek’ veran-
derde in de loop van de achttiende eeuw dan ook in
‘Paradeplaats’, later afgekort tot ‘Parade’.
Het pand Parade 66 bevindt zich in de zuidoostelijke
hoek van de binnenstad achter de voormalige Keulse
poort en is prominent gelegen vlak bij de plaats waar de
Klaasstraat uitmondt op de Parade. (afb. 3)
De eerste, aantoonbare bouwfase - een aan elkaar gekop-

peld voor- en achterhuis - dateert uit de late
Middeleeuwen. Waarschijnlijk bestond het pand toen uit
twee bouwlagen met kap, waarvan slechts enkele bouw-
sporen zijn teruggevonden.
De bouwhistorisch belangrijkste uitbreiding dateert uit
de zestiende eeuw (omstreeks 1552), toen het pand aan-
zienlijk werd vergroot en uitgebreid tot de huidige
omvang. De zijgevels werden opgemetseld tot de nu
bestaande hoogte, ook de huidige achtergevel en de
samengestelde balklagen dateren uit deze tijd. In het
achterhuis werd bovendien een overwelfd souterrain
aangebracht, bestaande uit vier gewelven, in het midden
ondersteund door een pijler. Het voor- en achterhuis
werden gescheiden door een zware brandmuur die ver-
moedelijk behoorde tot een oudere bouwfase. Opvallend
is dat de achtergevels van de buurpanden (Parade 64-62)
en het even verder gelegen hoekpand Klaasstraat-
Ursulastraatje een grote gelijkenis vertonen met de ach-
tergevel van Parade 66 (afb. 4  - 5).
Rond 1552 werd dus aan de Parade  een aanzienlijk huis

gebouwd, een huis zoals
het er in grote lijnen nu
nog staat: begane grond,
twee verdiepingen en over
de gehele lengte van het
pand een kap met een
eikenhouten constructie
bestaande uit zeven
genummerde  ankerbalk-
jukken en zeer waarschijn-
lijk een topgevel.
De kadastrale minuut van
1842 toont duidelijk de

3. Hoek Parade/Klaasstraat (ca. 1910).

Boven: 4. De zestiende-eeuwse ach-

tergevel van Parade 66.

5. De zestiende-eeuwse (twee-

onder-een-kap) achtergevel van

Parade 64-62. De overeenkomst

met de achtergevel van Parade 66 is

opvallend.



Links: 6. Op de kadastrale minuut

van 1842 wordt het perceel Parade

66 omsloten door Ursula- en

Keizerstraatje; de hoofdbebouwing

aan de Parade is donker ingekleurd.

Boven: 7. Deze lengtedoorsnede uit

1958 (vervaardigd door de Venlose

architect Piet Leusen)  toont de

laatnegentiende-eeuwse  toestand

van Parade 66 aan. Opvallend zijn

de  niveauverschillen tussen voor-

en achterhuis en het gewelfde sou-

terrain.

Rechts: 8. Detail van het derde

ankerbalkjuk van Parade 66.

aanzienlijke diepte van het perceel Parade 66, dat tot aan
het Ursula- en Keizerstraatje loopt. Achter de buurpan-
den Parade 64 en 62 bevond zich een directe verbinding
met het Ursulastraatje. (afb. 6)
Rond 1900 werd de voorgevel in neoclassicistische stijl
gewijzigd en afgewerkt met een pleisterlaag; op de eer-
ste en tweede verdieping werd de oorspronkelijke inde-
ling behouden.
De oudst bewaarde bouwtekening uit 1958 biedt een
goed beeld  van de oude toestand van het pand. In dat
jaar werd o.a. het overwelfde souterrain door middel
van een trap bij de winkelruimte getrokken. (afb. 7)
Na 1960 werd de winkelruimte diverse malen vergroot,
werd de begane grond van het buurpand Parade 68 aan
de winkel toegevoegd en werd de voorgevel van ver-
blendstenen en cementen raamdecoraties voorzien.

Onlangs werd Parade 66 volledig gerenoveerd met
respect voor de waardevolle monumentale elementen. In
een modern vormgegeven winkelinterieur is zelfs de
bouwhistorie zichtbaar gemaakt en dankzij de inspan-
ning van velen is een van oorsprong middeleeuws pand

met een hoge cultuurhistorische waarde en met een vrij-
wel volledig originele  kap uit 1552 bewaard gebleven.
(afb. 8)

DENDROCHRONOLOGISCH ONDERZOEK

Werd in het verleden vaak ‘met een natte vinger’ de
ouderdom van panden bepaald, op dit moment is d.m.v.
dendrochronologisch onderzoek de kapdatum van de in
een pand verwerkte balklagen zeer nauwkeurig vast te
stellen. Deze dateringsmethode is gebaseerd op meting
van de diktes van de achtereenvolgende jaarringen, die
vergeleken worden met jaarringen van dezelfde boom-
soort en stammend uit hetzelfde klimaat. De metingen
worden verricht met behulp van een microscoop en een
geijkte meetschaal waarmee de jaarringen op een hon-
derdste millimeter worden ingemeten en vervolgens in
een grafiek verwerkt.
Uit de kapconstructie en de verdiepingsbalklagen van
Parade 66 werden in totaal acht monsters geboord die
meer dan voldoende jaarringen bevatten voor een ver-
antwoord dendrochronologisch onderzoek Opvallend
was dat het hout grote overeenkomsten vertoonde met
reeds eerder gedateerd hout uit Den Bosch en Breda,
oorspronkelijk afkomstig uit Vlaanderen, zodat het in
Venlo gebruikte hout niet uit de directe omgeving
afkomstig was, maar uit Vlaanderen werd geïmporteerd.
Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken
dat het gebruikte hout in de kapconstructie en de balkla-
gen gekapt moet zijn tussen 1540 en 1550 en in of kort na
1552 moet zijn gebruikt.
Uitzonderlijk is dat de kennelijk hergebruikte dikke
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moerbalk van de tweede  verdieping dendrochronolo-
gisch  gedateerd wordt tussen 1220 en 1226 en derhalve
wellicht dateert uit de vroegste, middeleeuwse bouwfa-
se. (afb. 9)

KLAASSTRAAT 39

Tussen de Grote Beek (later Parade) en de Vleesstraat lag
in de veertiende eeuw een hoger gedeelte dat dienst
deed als terrein van de jaarmarkt. De huidige
Klaasstraat (genoemd naar de aan deze straat gelegen
Sint-Nicolaaskerk die in de Tweede Wereldoorlog onher-
stelbaar werd verwoest) heette tot in de zeventiende
eeuw Jaarmarktstraat, een secundaire verbindingsstraat
tussen de hoofdstraten Parade en Vleesstraat en door-
sneden door de Begijnengang en de Nieuwstraat. Omdat
vanaf de vijftiende eeuw het jaarmarktterrein tot ver in
de negentiende eeuw grotendeels in beslag werd geno-
men door de gebouwen en terreinen van het
Kruisherenklooster en de Sint-Nicolaaskerk, is de
belangrijkste historische bebouwing in de noordelijke
wand van de Klaasstraat te verwachten in het bouwblok
tussen Begijnengang en Parade. (afb. 10)
In vergelijking met de grotere panden aan de Parade,
gelegen op vaak diepere percelen, valt Klaasstraat 39 op
door zijn smalle, L-vormige plattegrond. De onregelma-
tige opzet is waarschijnlijk in de late Middeleeuwen ont-
staan doordat een onbebouwd stuk terrein, behorende
tot de panden van de Parade, is bebouwd. Opvallend is
dat op de kadastrale minuut van 1842 het pand
Klaasstraat 39 samen met het hoekpand Parade/
Klaasstraat en Parade 60 deel uit maakten van een vier-

9. Gedeelte van de zware moerbalk uit ca. 1223.

10 a en b. De vesting na de vernieuwing en uitbreiding (ca. 1751) door

Hattinga (uitsnede).

Rechts: 11. Huidige kadastrale situatie Klaasstraat 39 – Parade 66.



12. De ontwikkeling van zadeldak (fase 1) naar lessenaarsdak (fase 3) van

het pand Klaasstraat 39.

14. Samengestelde balklaag van de eerste verdieping van Klaasstraat 39,

bestaande uit een zware moerbalk en lichtere kinderbinten.

kant perceel dat aan één eigenaar toebehoorde. (afb. 11)

In de eerste bouwfase (einde vijftiende of begin zestien-
de eeuw) werd een pand gerealiseerd bestaande uit een
overwelfde kelderruimte, twee verdiepingen met een
kap. Vanwege de L-vormige plattegrond was de (waar-
schijnlijk houten) voorgevel breder dan de achtergevel,
hetgeen een opvallende kapconstructie tot gevolg had.
Aan de voorzijde een voor die tijd gebruikelijk zadeldak
waarbij de noklijn midden boven het pand zal hebben
gelegen. Het smalle, achterste gedeelte was waarschijn-
lijk gedekt met een lessenaarsdak dat aansloot bij de ach-
tergevel van Parade 60. De huidige smalle achtergevel
dateert waarschijnlijk uit de eerste bouwfase.
De linker zijgevel vormde een gemeenschappelijke muur
met het oudere buurpand Klaasstraat 37 die voor de
bouw van Klaasstraat 39 naar achteren is verlengd. De
(hogere) rechter zijgevel van Klaasstraat 39 vertoonde

een opvallend onregelmatig verloop, omdat deze zijge-
vel in feite gevormd werd door de verspringende ach-
tergevels van Parade 60 en het hoekpand
Parade/Klaasstraat (nu genummerd Klaasstraat 41 en
43).
De tweede bouwfase (einde zestiende eeuw) resulteerde
in een aantal belangrijke wijzigingen van het laatmiddel-
eeuwse pand. Doordat het bouwwerk met een verdie-
ping werd verhoogd, moest een extra balklaag worden
gerealiseerd en moest o.a. aan de kap een nieuwe dra-
gende constructie worden toegevoegd, waarbij delen uit
de oude kap werden hergebruikt.
Ook in deze bouwfase zal het brede, voorste deel van de
kap nog een zadeldak hebben gehad, evenwel met een
niet-symmetrische nok: het dakschild aan de linker zijde
was immers langer dan dat aan de rechter zijde.
Bouwsporen uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw doen overigens vermoeden, dat er tussen

Klaasstraat 39 enerzijds en
Parade 60 en het hoek-
pand directe verbindin-
gen zijn geweest.
De derde belangrijke ver-
bouwing vond plaats aan
het einde van de achttien-
de of begin negentiende
eeuw,  waarbij de topgevel
in een lijstgevel werd ver-
anderd en gedeeltelijk
werd vernieuwd. In
samenhang hiermee werd
het zadeldak vervangen
door een dwars schilddak
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13. Gepleisterde achtergevel van

Klaasstraat 39.

15. Gedeelte van de zestiende-

eeuwse kap van Klaasstraat 39.
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dat aansloot op de achtergevel van het hoekpand
Parade/Klaasstraat.  De kap van Klaasstraat 39 bestaat
dus sinds bouwfase drie uit twee haaksgeplaatste lesse-
naarsdaken. Bij deze wijziging lijken de eiken sporen uit
de eerste bouwfase  (late Middeleeuwen) te zijn herge-
bruikt in de nieuwe constructie. (afb. 12)
Aan het einde van de negentiende eeuw of begin twin-
tigste eeuw werd om een groter winkeloppervlak te ver-
krijgen de begane grond van Klaasstraat 39 op een
opvallende wijze uitgebreid. Van het pand Parade 60
werd op de begane grond en de eerste verdieping het
achterste gedeelte afgescheiden en toegevoegd aan
Klaasstraat 39. De kelder, de tweede en derde verdie-
ping echter bleven toebehoren aan Parade 60. (afb. 13)
In de loop van de twintigste eeuw hebben verbouwin-
gen het aanzien van de beganegrondetage wederom
gewijzigd. Met name de vervanging van de oorspronke-
lijk laatmiddeleeuwse balklaag door een staalconstructie
is opmerkelijk. In 1991 werd de kelder dichtgestort en
een deel van de oude achtergevel op de begane grond
weggebroken. (afb. 14)
Recentelijk is een omvangrijk restauratieproject uitge-
voerd waarbij, met welwillende instemming van de
opdrachtgeefster, de belangrijkste cultuurhistorische
facetten van dit gemeentelijk monument –waaronder
een voor Venlo unieke kapconstructie- voor het nage-
slacht konden worden behouden.(afb. 15)

Beneden: 16 Voorgevel Klaasstraat 39, Boven: 17. Voorgevel Parade 66. Stalen ondersteuning van een zestiende-eeuwse moerbalk Klaasstraat 39.



Op�straat�plakte�het�asfalt�aan�mijn�fietsbanden,�maar�binnen�in
de�flat�van�mijn�ouders�was�het�heerlijk�koel.�Moeder�was�naar
het�dameskransje�met�de�toepasselijke�naam�‘Weej�allein’ ,�wat
zeer�vooruitstrevend�te�noemen�was,�als�je�bedacht�dat�de�dames
de�tachtig�gepasseerd�waren�en�al�langer�dan�vijfenveertig�jaar
iedere� week� bij� elkaar� kwamen.� Mijn� vader� zat� de� krant� te
bestuderen.� Niet� de,� maar� zijn� krant,� want� hij� had�meer� dan
veertig�jaar�bij�het�Dagblad�in�Venlo�gewerkt.�Hij�bekleedde�er
meerdere� functies,�maar�deed�daarbij� ook�de�sport.�Verslagen
van� voetballen,� biljarten� en� sport� van� de� ‘ lemen� baan’� ofwel
beugelen,�maar�ook�van�wielerkoersen�schoten�uit�zijn�tiepkast.�
‘Heb�je�nooit�met�pen�geschreven?’
‘Mijn�eerste�typemachine�kocht�ik�begin�jaren�dertig.�Ik�woon-
de�nog�thuis.�Hij�stond�in�de�voorkamer�op�de�goeie�tafel.�Mijn
vader�kwam�en�zag.�Hij�vroeg�wat�dat�ding�daar�te�betekenen
had.� Ik�vertelde�dat� ik�verslaggever�ging�worden�en�dat� ik�de
kast� nodig� had� voor� mijn� werk.� Hij� beval� het� ding� weg� te
doen."Uit�mijn�huis,"�dat�zei�hij.’
‘En?’
‘Geen�denken�aan.�Hij�bleef�staan.’
‘En�toen?’
‘Een�dag� later� stond�er� een� spiksplinternieuwe� typekast� naast
die�van�mij.�Ik�vroeg�wat�dat�betekende.�Hij�zei:�"Wat�jij�kunt,
kan�ik�ook."�En�daarmee�waren�we�thuis�in�het�gelukkige�bezit
van�twee�typemachines,�terwijl�andere�mensen�er�nog�nooit�van
gehoord�hadden.’
‘Gebruikte�opa�hem�ook?’
‘Ben�je�gek.�Pure�woede.�Nooit�gebruikt.’
‘ Ik�heb�trouwens�mijn�eerste�sportverslag�nog�altijd.�Of�eigen-
lijk�verslagen.�Het�zijn�er�meer.’
Hij�vouwde�de�krant�netjes�dicht,�stond��op�en�ik�hoorde�hem�in
de� slaapkamer� rommelen�met� lades.� Terug� in� de� woonkamer
legde�hij�een�zwart�album�op�tafel.�Niet�echt�dik,�maar�met�een
harde�kaft�en�met�duidelijk�vergeeld�en�gekleurd�papier�ertus-
sen.
Hij� sloeg�de� kaft� terug.�Op� lichtbruin� papier� krantenknipsels;
keurig�opgeplakt�in�rijen�naast�elkaar.�
Ik�las�de�kop�boven�het�artikel:�

Te�voet�naar�Rome

en�eronder

73-jar ige�wandelaar�te�voet�naar�Rome

Door�Mariet�Verbong

HET SPORTVERSLAG
De eerste opdracht

TEN SLOTTE

Nu de restauratiewerkzaamheden zijn afgerond en de
panden Parade 66 en Klaasstraat 39 ‘als herboren‘ weer
zijn opgenomen in het vertrouwde straatbeeld, kan -met
gepaste trots-  geconcludeerd worden dat verantwoord
ondernemersschap, gesteund door gedegen historisch
onderzoek en begeleid door een waakzame overheid
kunnen leiden tot een uitstekend resultaat: het behoud
van Venloos cultureel erfgoed (afb. 16 – 17).
Deze resultaten tonen dus aan, dat achter onopvallende,
laatnegentiende of vroegtwintigste-eeuwse gevels pan-
den schuil kunnen gaan met een hoge monumentale
waarde en met een rijke bouwgeschiedenis die de nood-
zaak tot verder, gestructureerd onderzoek alleen nog
maar versterken opdat “behouden kan blijven wat het
behouden waard is”.  1)

1) Met dank aan Frans Hermans en Mark van ‘t Hof.
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Denessen� bewerkte� het� karretje� met� verf� en� penseel.
Schoenwinkelier� J.� Nooten-Driessen� bood� een� paar� ‘ in� prima
staat� zijnde� en� onverslijtbare� Cres-wandelschoenen� aan’� en
wandelclub�"Tegelen"stond�een�zeker�bedrag�af�aan�hun�oudste
lid.’
‘Was�dat�voldoende?’
‘ Ik� herinner�me� ook� nog� een� kaartenactie.�De�wandelaar�met
karretje�stond�afgebeeld�op�een�herinneringskaart.�Te�koop�voor
tien� centen.� Ze� waren� geheel� gratis� vervaardigd� door� het
Missiehuis�St.�Michaël�op�Steyl.�Hij�liep�met�het�karretje�door
de�straten�van�Tegelen�om�de�kaarten�te�verkopen.�Ook�werden
er�op�een�paar�locaties,�waaronder�enkele�cafés,�busjes�geplaatst
om�tijdens�de�tocht�geld�in�te�blijven�zamelen.��Dat�zou�dan�door
het�reisbureau�worden�nagezonden.’
‘Reisbureau?�In�die�tijd?’
‘ In�Venlo� zat� een� reisbureau�met� de� naam� "World".� Die� ont-
wierpen�ook�het�reisplan,�de�route.� In�deze�map�zit�zo’n�com-
pleet�dagrooster.�Getypt,�het�is�een�doorslag.’
‘Wanneer�vertrok�de�krasse�bejaarde?’
‘Op��6�mei�zondagnamiddag.�Na�een�laatste�rondje�kaartenverkoop.
Vanuit�zijn�clublokaal�café�Hub�Leenen�aan�de�Roermondseweg�bij
het�kruis�in�Quatre�Bras,�tot�aan�de�grens�Tegelen/Belfeld�begeleid

door�de�andere�leden�van�de�"wandelvereeniging".
Hij�sliep�die�eerste�nacht�helemaal�in�Belfeld.’
‘Hoe�lang�zou�de�reis�gaan�duren?’
‘Over�de�heenreis�deed�de�oude�man�precies�87�dagen.�Op�vrij-
dag�27�juli�"wandelt�hij�met�een�traan�in�‘ t�oog�van�blijdschap
de�eeuwige�stad�Rome�binnen".�Hij�had�dan�al�2060�kilometer
afgelegd.�Hij�werd�dezelfde�dag�door�de�paus�in�audiëntie�ont-
vangen.�Voor�de�hele� reis�stonden�zo’n�zes�maanden�gepland.
Uiteindelijk� is�hij�op�zondag�16�september�’s�middags�om�vijf
uur�aan�de�grens�met�Belfeld�in�Tegelen�teruggekeerd.’
‘Je�loopt�me�wel�wat�al�te�snel.�Begin�nog�eens�bij�het�begin.’
‘Hij�begon�met�een�gedetailleerd�verslag�van�de�voettocht,�van
het�passeren�van�de�eerste�grens,�de�Belgische,�met�de�nodige
douaneformaliteiten.� Het� overnachten,� altijd� bij� een� goedig
boertje� en� anders� in� zijn� karretje,� "het� Fransche� grenskantoor
waar� hij� zonder� moeite� de� grens� kon� passeeren� en� met� een
gewuif�voor�de�bewezen�vriendschap�bij�de�kennismaking��zette
de�kranige�grijsaard�den�eersten�stap�op�het�Fransche�grondge-
bied".� De� Maas� stak� hij� over� in� Givet.� Hij� trok� overal� veel
bekijks,�de�mensen�wilden�nader�kennismaken,�vragen�waar�hij
heen�ging,�maar�jammer�genoeg�verstond�hij�geen�enkel�woord.
"Verdun,�de�stad�waar�éen�geheelen�dag�vertoefd�en�eens�kennis
gemaakt�met�het�hoofdpostkantoor,�waar�hij�behalve�een�portie
brieven,� ook� nog� een� som�gelds� in� ontvangst� had� te� nemen",
aldus�schreef�de�krant.�Hij�bezocht�er�ook�diverse�bezienswaar-
digheden�in�"de�groote�vestingstad".���
Hij�passeerde�Neufchateau;�overnachtte� in�Bourmont.�Heuvels
in�zicht.�Het�werden�zware�dagen.�Een�der�zwaarste�was�wel�de
dag�dat�hij�tot�Neuilly�liep.�Iedere�dertig�tot�veertig�meter�moest
hij� "rust�nemen�van�vermoeienis".�Wat�de�hitte�betrof�was�het
net�zo’n�dag�als�vandaag.�Op�zaterdag�26�mei�had�hij�al�het�vier-
de�deel�van�zijn�tocht�afgelegd.�"Overigens�verkeert�hij�nog�in
goede�gezondheid�en�hoopt�met�Gods�zegen�in�dezen�toestand�te
blijven�en�zoo�spoedig�mogelijk�zijn�doel�te�bereiken"’ .
‘Hoe�wist�je�dit�allemaal?’
‘Hij�schreef�ons.’
‘Zoals?’
‘ "Interessant�zijn�de�tijdingen�welke�door�de�kranige�wandelaar
worden�toegezonden.�A.s.�Zaterdag�16�juni�zal�hij�de�helft�van
zijn� tocht� al� achter� den� rug� hebben.� Tot� heden� ging� het� met
groote�moeilijkheden�gepaard,�w.o.�slechte�weersomstandighe-
den,�tweemaal�brak�er�een�hevig�onweer�los,�waarin�het�weer-
lichtte�met�aanhoudende�flinke�donderslagen�dat�hooren�en�zien
je�verging".�De�Rhône�over,�vaak�overnachten�in�zijn�karretje.
Voor�hij�ging�slapen�zette�hij�het�karretje�in�de�juiste�looprich-
ting,�zodat�hij�’s�ochtends�niet�de�verkeerde�kant�uit�zou�lopen.
Bewoners�deden�voor�hem�wat�ze�konden.�Onderweg�zong�hij
Tegelse�liedjes.�Hij�trok�door�Orange�en�bereikte�Avignon,�"de
plaats� verre� bekend� door� het� schitterende� Palais� des� Papes,
tevens�bezitten�ze�hier�een�prachtig�stadhuis,�waar� ik�dan�ook
een�kijkje�in�heb�genomen,�toen�ik�mijn�boekje�liet�stempelen"’ .

Het� artikel� begon� met� ‘Het� oudste� lid� van� de� wandelclub
"Tegelen"�dhr.�P.J.�v.�d.�Boogaert�heeft�zeer�ernstige�plannen�om
half�April�van�dit�jaar�als�bedevaartspelgrim�te�voet�te�wandelen
vanaf�Tegelen�naar�de�eeuwige�stad�Rome.’

Met�een�plakstift�vastgezet�stond�de�krantenfoto�met�de�krasse
bejaarde�naast�de�tekst�op�dezelfde�pagina� in�het�album.�Even
verder� heette� de� krasse� bejaarde� � P.J.� v.d.� Bongerd.�Gelukkig
bleef�hij�73.
‘Je� eerste� sportverslag?’� fronste� ik,� ‘bedoel� je� dat� je� die� hele
tocht�hebt�bijgehouden�in�de�krant?�Hoe�oud�was�je�toen?’
‘Het�was�1934.�Ik�was�vijfentwintig.�De�krant�heette�toen�"De
Nieuwe�Venlosche�Courant".’

Terwijl�hij�het�boek�met�de�krantenknipsels�dicht�sloeg,�sloeg�hij
het�dikke�boek�van�zijn�drieëntachtigjarige�geheugen�voor�mij
open.�Aan�tafel�zat��een�jonge�nog�ongetrouwde�man�van�vijf-
entwintig�en�ik,�zijn�dochter�van�jaren�later,�liet�hem�vertellen.

‘Wandelen�is�ook�een�sport.’
‘O,�vandaar�dat�jij�die�opdracht�kreeg.’
‘Het�was�een�unieke�kans�om�te�mogen�beginnen.’
‘Hoe�waren�de�voorbereidingen?’

‘De�man�had�met�wandelen�al�heel�wat�kilometers�afgelegd.�Was
alleen�al�tussen�1932�en�1934��zo’n�elf�keer�onderscheiden.�De
langste�wandeling�ging�over�zestig�kilometer.�Venlo�–�Kevelaer.
Hij�kreeg�zilver�voor�oudste�deelnemer.’
‘Hoe�reisde�hij�naar�Rome?’
‘Met�een�handgemaakt� karretje.�Daar�sliep�hij� ook� in.�Tevens
was�het�bergplaats�voor�zijn� "reisbenodigdheden".�Hij� is�door
heel� veel� mensen� geholpen.� Om� eens� wat� te� noemen:
Rijwielfabriek�van�de�firma�Jac.�Fransen�Venlo�een�degelijk�stel
wielen� ‘geheel� gratis� disponibel� gesteld’ .� Frans� Beckers� ver-
richtte� gratis� de� constructiewerkzaamheden� en� timmerman
Stevens� verzorgde� de� opbouw.� "Reclame� Bureau"� Hub

Het�wandelkarretje.
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In�het�Pauselijk�dagblad� "Osservatore�Romano"�stond�nadien:
"De�wandelpelgrim� is�de�heer�Piet� v.d.�Bongerd,�73� jaar�oud,
stucadoor,� woonachtig� te� Tegelen,� (Holland),� prov.� Limburg,
bisdom�Roermond".
Verder� stond� in� het� artikel� de�hele� tocht� kort� beschreven,� "en
maar� één� keer�moest� hij� voor�weinig� langer� dan�een�uur� zijn
regenjas�aandoen".
Tijdens�een�rust�in�Grossetto�hoorde�hij�tot�zijn�grote�verrassing
hoe�drie�heren�Hollands�praatten.�Hij�sprak�hen�aan.�Het�waren
de�gebroeders�Vrijdag�uit�Eindhoven.�Eindelijk� kon�Piet� over
zijn�belevenissen�vertellen.�
Hij�rustte�onderweg�"een�heele�dag�om�zijn�Zondagsplichten�te
vervullen".
De�dierbare�familie�van�Piet�verzocht�hem�om�Frankrijk�geheel
per�spoor�te�reizen.�Hij�liet�weten�dat�hij�tot�Sedan�(Fr.),�veertig
kilometer� voor� de� Belgische� grens,� per� trein� zal� reizen.� Het
wagentje�was�danig�aan�reparatie� toe�en�dat�had�hem� in� Italië
veel�lires�gekost.�
"Uit� Sedan� zal� de� grijsaard� weer� een� nieuwe� tijding� afsturen
over�het�verdere�verloop".

‘Juist�tegen�het�eind�van�zijn�tocht�verloren�we�hem�uit�het�oog’ ,
zei�mijn�vader,� ‘geen�enkel�bericht�meer.�Veertien�dagen� lang.
Niets.�Zeg�maar�radiostilte.�Alom�vreesde�men�dat�de�oude�man
een�ongeluk�was�overkomen.
De�geplande�datum�van�thuiskomst�was�16�september.�Op�don-
derdag�12�september�besloot�de�familie�om�hem�in�België�dan
maar�zelf�te�gaan�zoeken.�Om�half�vier�‘s�middags�vertrok�een
auto�met�twee�heren,�twee�dames�en�ik,�de�verslaggever,�als�vijf-

de�persoon.�Op�zoek�naar�de�Rome-wandelaar’ .�
Op�zoek�naar�een�man�met�een�karretje�

Bij�Visé�de�grens�over.�Stoppen�bij� het�eerste� café.�Opbellen.
Naar� Tegelen,� maar� ook� naar� het� Franse� douanekantoor.� De
familie� in�Tegelen� verzocht� ons�dan�maar� verder�België� in� te
gaan.�Hij�moest� toch�ergens�uithangen.�Wij� in�onderhandeling
met� de� bezitter� van� een� vrachtwagen,� want� wij� mochten�met
onze�luxe�auto�de�grens�niet�verder�over,�omdat�bij�de�auto�geen
triptiek�(red:�vereist�reisdocument)�was.
Toen� we� in� die� ‘schommelkast’� wilden� wegrijden,� kwam� de
dame�uit�het�café�met�de�mededeling�dat�er�een�expressebrief
vanuit�Givet�te�Tegelen�was�afgegeven,�waarin�stond:�"goed�en
behouden�de�Fransche�grens�gepasseerd".�Dus�wij�die�richting
uit,�de�man�tegemoet.�Met�een�matig�vaartje�naar�Wandre.�Half
acht�bereikten�we�Luik.�Onze�chauffeur�was�de�enige� "die�de
Fransche� taal�spreekt�en�ook�evenzoogoed�Hollandsch".�Onze
tolk�dus.�Overal�luidde�het�antwoord:�‘Je�ne�l’ai�pas�vu’�(ik�heb
hem�niet�gezien).�Rond�middernacht�arriveerden�we�in�Namen.
We� meldden� ons� op� het� politiebureau.� Tegen� het� plafond� in
hangmatten�snurkten�al�enkele�landgenoten.�Tot�onze�ontstelte-
nis�hingen�ze�ons�erbij.�De�tolk�deed�erg�zijn�best.�Maar�ook�hier
nul�op�het�rekest.�Rond�zes�uur� in�de�morgen�werd� ik�wakker
van� de� kou.� Geradbraakt� van� het� ongemakkelijke� liggen.
Eenmaal�vrijgelaten,�besloten�we�weer�wat�rond�te�rijden.�
En�opeens,�zomaar,�wandelde�daar�onze�man�met�zijn�karretje.
Vanuit�de�richting�Dinant�midden�over�de�weg.�Wij�begonnen�te
zingen.�"Een�Tegelsch�liedje,�zoo�hard�als�het�kan.�Hij�houdt�stil
en� voordat� hij� bij� ons� is� rollen� de� tranen�over� zijn� gerimpeld

Inderdaad� op� 17� juni� in� Aix� en� Provence,� 1087� km� vanaf
Tegelen.�De�helft.�Afgelegd�in�41�dagen.�"Een�stad�welke�jaar-
lijksch� door� duizenden� vreemdelingen� wordt� bezocht,� tevens
bekend�door�de�prachtige�springfontein�met�de�12� leeuwen� in
steen�gehouwen".�
Hier�ontving�hij�weer�geld�en�veel,�heel�veel�brieven.�Belangrijk
als� je�met�niemand�praten�kon.�Via�St.�Rafaël,� "een�mondaine
plaats�met�uitstekende�hotels�en�casino’s,�terwijl�het�landwaarts
gelegen� Valescure� tusschen� schilderachtige� dennebosschen,
voor�liefhebbers�van�golf�en�tennis�een�waar�dorado�is".�Langs
de�Franse�Rivièra�,�"de�prachtige�streek�van�de�olijf�–�en�aman-
delbomen",� verder� naar�Agay,� "waar� men� de� prachtige� lanen
ontmoet� van� de� tien� tot� twaalf� meter� hooge� palmbomen.
Citroenen�en�sinaasappels�aan�de�boomen�te�zien�hangen".

Een� aanhoudende� hitte� overdag.� Hij� passeerde� de� grens� met
Italië�en�hoopte�dat�de�bevolking�hem�daar�net�zo�goed�gezind
zou� zijn� als� in� Frankrijk.� Zaterdag� 30� juni� berichtte� hij� uit
Borgetto�(It.)�Vanuit�deze�plaats�schreef�hij�over�vijf�dagen�ver-
traging,�want�geld�noch�brieven�waren�aanwezig.�Maar�dank�zij
het�actieve�reisbureau��"verzonden�ze�een�zeker�bedrag�aan�geld
telegrafisch".� Een� Duitse� heer,� die� dokter� bleek� te� zijn� sprak
hem�op�de�tweede�dag�van�zijn�gedwongen�verblijf�aan,�en�blij
dat�hij�eindelijk�iemand�verstond,�voerden�ze�een�goed�gesprek.
Na�afloop�nam�de�Duitser�hem�mee�naar�zijn�riante�villa�en�daar
rustte�de�wandelaar�een�paar�dagen�goed�uit.
Via�Noli�naar�de�Kaap�van�Vado.�Dan�verder�via�Savone�naar
Celle� –� Ligure,� de� plaats� waar� in� 1414� Sixtus� de� vierde� de
Pauselijke�Stoel�besteeg.�Hij�legde�nu�veertig�tot�vijftig�kilome-
ter�per�dag�te�voet�af.�Hij�reisde�door�Pisa,�Grossetto�en�Alberese
Albinia�.�Orbetello�liet�hij�rechts�liggen,�de�plaats�die�bekend�is,
"omdat�hier�een�groote�oorlogshaven�is".�En�"Hier�steeg�ook�de
luchtmaarschalk�Balbo�op�in�1933�toen�hij�met�zijn�eskader�van
24�watervliegtuigen�over�ons�land�naar�Amerika�is�gevlogen".
Over�een� lange�eenzame�weg�naar�Civitavecchia.�Dan�nog�57
km.�tot�Rome.�Uitrusten�in�Cerveteri,�"morgen�zal�ik�de�groote
stad�Rome�zien;�wat�zullen�ze�in�Tegelen�zeggen"!
Om�vier�uur�in�de�morgen�begon�hij�aan�het�laatste�stuk.

Een�aangrijpend�bezoek�aan�Z.H.�de�Paus.�Voorbereid�door�de
Weleerwaarde�heer�Paul�Teeuwen�uit�Tegelen.�"Wat�zal�er�op�dat
oogenblik� in�het�hart�van�die�oude�pelgrim�zijn�omgegaan?�In
kinderlijke�blijdschap�viel�hij�op�de�knieën�en�kuste�de�ring�van
de�H.Vader.� Daarna� vroeg� Z.� H.� de� Paus� "Hollande?"� en� vol
vreugde� knikte� hij� met� het� hoofd� ‘ ja’ ",� schreef� de�Venlosche

Courant.�
Acht�dagen�verbleef�hij�in�Rome.�"De�Hollandsche�pater�Frans
Simons� (geboortig� uit� Tegelen)"� regelde� dit� verblijf� dat� hij
zowel�bij�’ t�Nederlandsche�College�als�ook�bij�de�Missionaris-
sen�van�’ t�Gezelschap�van�het�Goddelijk�Woord�doorbracht.

‘De�73-jar ige�Rome-reiziger�op�den�terugweg’

"Zooals�hij�ons�mededeelde�hoopte�hij�na�een�vreugdevol�ver-
blijf� van� 8� dagen� (gisteren� Vrijdag� 3�Aug.)� de� Eeuwige� stad
Rome�voorgoed� te� verlaten,� om�behalve�een� traject� per� spoor
door�de�hoogste�bergen,�weer�den�verderen�terugtocht�te�voet�te
aanvaarden,� om� zoo� spoedig� mogelijk� zijn� dierbaar� Tegelen
terug�te�zien".
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gelaat.�In�blijde�ontroering�drukken�we�elkaar�de�hand".�Wat�een
weerzien.�Wat�bleek?�Op�een�avond�had�hij�het�karretje� in�de
verkeerde�richting�gezet,�waardoor�hij�de�volgende�morgen�de
weg�terug�liep.�

"Na�een�afstand�van�180�k.m.�afgelegd�te�hebben,�bereikten�we
Vrijdagmiddag� precies� 3� uur� de� Belgische� grens.� Geweldige
belangstelling�was�er�rondom�het�gebeuren�van�ons�troepje�van
zes".

‘Eijsden,�14�September’

‘De�aankomst�in�Tegelen�is�thans�officieel�op�morgen,�Zondag,
te�omstreeks�5�uur�aan�de�grens�Belfeld-�Tegelen’ . ‘Hoe�was�de�ontvangst?’ ,�waagde�ik.

‘Beide� "Tegelsche�Muziekgezelschappen,� familie� en� de� leden
van�de�oude�wandelclub�trokken�vanaf�het�Wilhelminaplein�in
het�centrum�van�Tegelen�naar�Waterloo",�citeerde�hij�plechtig�en
daarmee� was� de� Rome-wandelaar� voorgoed� op� eigen� bodem
teruggekeerd.’

Mijn�vader�sloeg�het�album�nog�eens�open,�liet�foto’s�zien�die
nog� niet� eerder� gepubliceerd� werden,� de� jonge� verslaggever
draagt�een�echte�pet,�één�hand�nonchalant�in�de�zij,�zijn�schoe-
nen�blinken.

Ik�keek�naar�mijn�vader.�De�jongeman�had�wat�rimpels�gekre-
gen,�zijn�haar�zag�grijs�en�op�zijn�overhemd�hing�zoals�altijd�al,
ook�nu�nog�een�keurig�geknoopte�stropdas.
‘Dank�je,’zei�ik��en�het�voelde�alsof�ik�voor�even�mee�terugge-
gaan�was�in�de�tijd.
In�zijn�tijd.

Aan�de�Belgische�grens�bij�Eijsden

Piet�v.d.�Bongerd�de�Romewandelaar,�in�het�midden.
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T wee, misschien drie
stappen en je bent in een

volstrekt andere wereld.
Voordat je de stappen zet ben
je op het trottoir langs de druk
door auto’s en fietsers bere-
den Laaghuissingel. Van alle
kanten lijkt lawaai te komen.
In je rug heb je de hoge flat die
aan de ene kant over de singel
en aan de andere kant over
het Burgemeester Bergerpark
uitkijkt. Dan zet je de stappen
en je bent meteen de auto’s,
het lawaai en de flat vergeten.
Je waant je diep in een oeroud
bos, op een plaats die je alleen
na een lange, moeilijke tocht
hebt kunnen bereiken. Een
serene, welhaast mythische
plek, waar je het deelgenoot-
schap aan de natuur, dat in
ieder mens schuilt, lijfelijk
voelt.
Bomen overkluizen het pad.
Vooral nooit in hun groei
belemmerde wilgen vormen
deze natuurlijke gewelven. Af
en toe komt het zonlicht er
gedoseerd doorheen, alsof er
door onzichtbare kosters lui-
ken worden weggetrokken
van de hoge vensters. Onder
de wilgen schieten andere
bomen op. Rechts reiken een
beuk en een eik naar omhoog.
Links vechten vlier en andere
struiken om een plek. Tussen
hen in tonen brandnetels zich
tevreden met de resterende
ruimte. Een berenklauw steekt
aarzelend zijn eerste bladeren
omhoog. Maar o wee, als hij
de kans krijgt overwoekert hij
alles. 
Dit is roodborst-territorium.
Meteen als je er binnentreedt
laat de vogel vriendelijk maar
beslist met zijn melodieuze
zang weten dat het zijn gebied
is. En als dat niet meteen tot je
doordringt, komt hij je per-
soonlijk een boodschap bren-

gen. Wat denkt
die gast wel, die
zomaar door
zijn bosje loopt.
Van tak naar tak
huppend komt
hij dichterbij en
als hij weet dat
je hem goed kan
zien, toont hij
opzichtig zijn
oranje (hoezo
roodborst?) vlek
als een body-
builder die zich
breed maakt
door zijn borst-
kas naar voren
te duwen. 
Een paar stap-
pen verder is
rechts tussen de bomen een
watertje. De Rijnbeek krijgt
hier even de kans om te tonen
dat ze meer in haar mars heeft
dan alleen maar beek te zijn.
Ze duwt haar water zoveel
mogelijk de breedte in, zich er
niks van aantrekkend dat ze
daardoor wel erg ondiep
wordt. Zo ondiep, dat je de
flinke baarzen die in haar
wonen gewoon over het zand
van de bodem ziet schuiven
met hun rug een tikkeltje
boven water. De bodem heeft
een geelrode kleur, alsof er
oeroud erts aan de oppervlak-
te komt. Op diverse plaatsen
ligt troep. Stukken hout, een
leeg blik. Er zijn je hier al men-
sen voor geweest. 
Ook het watertje wordt bijna
geheel overkluisd door bo-
men. Takken steken ver voor-
uit over het water. Soms lijken
ze uit het water op te rijzen als
bomen in een mangrovebos.
Als je geluk hebt, zit op een
van die takken een ijsvogel
ingespannen te turen naar het
wateroppervlak. Hij hoopt op
wat kleinere vissen, want zo’n

baars krijgt hij niet weg.
Midden op het watertje heeft
een stel waterhoentjes een
nest gemaakt. Overal vandaan
hebben pa en ma waterhoen
lange, smalle bladeren gehaald
en die vastgezet op een uit het
water stekende tak. Vanaf hun
kunstmatige eiland kunnen ze
iedereen goed in de gaten
houden, vooral de snoodaards
die hun eieren of koddige
zwartpluizige jonkies als een
lekker hapje zien. Boven het
pad dansen in het gefilterde
licht de muggen van vreugde
om zoveel moois. 
Maar dan schetteren hoog in
de bomen de eksters of kras-
sen de kraaien. Ze brengen je
weer bij zinnen. Je ziet ze naar
links en rechts wegschieten
alsof ze je willen wijzen op wat
daar tussen de bomen sche-
mert. Aan de linkerkant het
immense politiebureau en aan
de rechterkant het gebouw
van de Gilde-opleidingen. Op
slechts enkele tientallen me-
ters van die bijzondere plek.
En toch, slechts twee stappen
heb je nodig, misschien drie…   
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Hij had eigenlijk nauwelijks tijd toen de Amerikaan hem
op een middag, nu zeven jaar geleden, belde. "John
Hutton stond toen al als topdesigner bekend, maar dat
wist ik niet. Hij had werk van mij zien hangen in de
showroom van Bench meubelen in Reuver en was blijk-
baar zo nieuwsgierig geworden dat hij onmiddellijk
wilde komen. ‘Maar ik heb weinig tijd’, antwoordde ik, ‘ ik
moet gaan tennissen’. Zelf was hij op doorreis en hij stel-
de voor om toch snel langs te komen. Even later ston-
den we hier met elkaar te praten. Hoewel... praten... Ik
spreek een paar woorden Engels, en hij kent geen
Nederlands. Maar een tolk was niet nodig. We commu-
niceerden via tekeningen - bijna een eigen taal is dat,
voor ontwerpers onder elkaar. Ten slotte vroeg hij of ik
niet een tafel voor hem wilde maken; hij zou zelf een
ontwerp vanuit New York toesturen." Pie had er verder
weinig verwachtingen van: "Daar hoor ik toch niets
meer van, dacht ik, die Amerikanen zeggen wel veel...
Een week later reed een vrachtwagen van de KLM voor,

P i e t e r  d e  G e e l g i e t e r

Door Thijs Lenssen

Als twaalfjarige droomde Pie Daenen (Tegelen, 1950) er van ooit iets te kunnen maken wat de hele

wereld over zou gaan. Die droom lijkt sinds enkele jaren werkelijkheid. Dankzij de samenwerking

met de befaamde meubelontwerper John Hutton (*) is hij doorgedrongen tot de internationale

designwereld. Concessies heeft hij nooit hoeven te doen. "Ik ben nog steeds vrij om te doen waar

ik zin in heb." Een luchtig gesprek in zijn ‘hok’ op het Geloërveld in Belfeld.  

die een kist afleverde.
John Hutton zou enkele
dagen later arriveren. In
de kist bleek een vergulde
tafel te zitten die hij ont-
worpen had; of ik die in
productie kon nemen
voor Europa? Ik vond het
helemaal niks, dat heb ik
hem ook gezegd: ‘Zo’n
rommel maak ik niet.’ Hij
moest er wel om lachen.
En hij wilde toch verder
praten. Want volgens hem
konden we samen nog
wel vijftig jaar meubels
maken op basis van
materiaal dat hij hier zag
staan. ‘Wat ik dan zelf in
gedachten had?’ Ik had
toen net een zeshoekige
metalen tafel gemaakt,
bedoeld om in een kunst-
werk te plaatsen. Daar
was hij wel van onder de
indruk; hij kocht ze zelfs
onmiddellijk voor zijn
eigen studio. Zo is onze
samenwerking ontstaan.
Ik werd uitgenodigd om
naar Amerika te komen
en van het een kwam het
ander. Het klikte ook
meteen."

Hoe zou John Hutton
terugkijken op die eerste
ontmoetingen? Met die rij-
zige, wat jongensachtige
gestalte, eenzaam bezig
in zijn werkplaats, te mid-
den van zijn gereed-
schap. Pie zal hem met
zijn beminnelijke ogen
enigszins wantrouwend
hebben aangekeken. De
ontwerper moet onder de
indruk zijn geraakt van de
ambachtelijke zuiverheid
van de materialen en
objecten. Door de open-
hartige ontboezeming: ‘I
don’t make that piece of
shit ’ zal Pie wellicht nog in
achting zijn gestegen.

Pie Daenen (foto: Zebra Fotostudio’s, Egon Noterman)

Boven:

Hot Sun

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

Links:

Pie Daenen in zijn werkplaats.

(foto: Ellen Heuijerjans)



Dankzij het succes van zijn ‘handmade metal beauties’
zijn de financiële zorgen van het kunstenaarsbestaan
voor Pie Daenen verleden tijd. "Vroeger had ik allerlei bij-
baantjes, stond bijvoorbeeld tot ’s avonds laat achter
de tap bij café De Witte, om in mijn onderhoud te voor-
zien en overdag in vrijheid aan mijn kunst te kunnen wer-
ken. Nu kan ik eindelijk wat gemakkelijker materiaal
kopen, of even iets laten maken door een ander bedrijf.
Maar ik heb altijd gedaan wat ik wilde doen en dat blijft
wat mij betreft zo." 
"Ik ben pas op vrij late leeftijd een kunstopleiding gaan
volgen. Op mijn 21ste werkte ik nog bij de paters van
Drukkerij Steyl, loodletters zetten, dat gebeurde toen nog
handmatig. Totdat een van hen zei: ‘Jongen, nu moet je
toch echt iets anders gaan doen, je verdoet je tijd hier.’"
Hij ging naar de Academie in Tilburg en aansluitend
naar de Stadsacademie in Maastricht. "Richting plasti-
sche vormgeving, ik kreeg les van de beeldhouwer Piet

Killaars, maar ik volgde
alles wat me maar interes-
seerde: fotografie, textiele
werkvormen en noem het
maar op. Een volwaardi-
ge metaalafdeling be-
stond in die tijd nog niet.
Het was geweldig om die
mee op te zetten. Toch
had ik al snel in de gaten
dat het kunstwereldje niet
aan mij besteed was. Ik
voelde mij er niet in thuis,
werd er doodongelukkig
van. Wat mij er in tegen-
stond? Misschien het
gebrek aan oorspronkelijk-
heid, ik vond het te
onecht. Na de opleiding
heb ik een lange reis
gemaakt en daarna be-
sloten dat ik gewoon met
werken mijn eigen geld
wilde verdienen. Later
kwam ik enige tijd in de
BKR terecht; de gemeen-
te Tegelen vond dat ik
kunstenaar was." 
"Toen Drukkerij De Zon hier
op het bedrijventerrein
een nieuw gebouw be-
trok, heb ik enkele  zetkas-
ten gekregen. Iedere keer
als ik daarnaar kijk, besef
ik hoeveel overeenkom-

De samenwerking tussen
beiden heeft intussen
vruchten afgeworpen.
Ook voor de Tegelenaar.
"John heeft momenteel
zes collecties die over de
hele wereld in omloop
zijn. Die omvatten de
complete ‘life-style’, van
lampen tot zitmeubels en
tafels, eigenlijk alles wat
maar in een interieur
thuishoort. Zijn stijl spreekt
mij erg aan: klassiek,
maar dan vertaald naar
de moderne tijd. Er zit een
wisselwerking in wat we
maken. Soms ontwerpt hij
iets en maak ik een
bepaald onderdeel, dan
weer is het net andersom.
We inspireren elkaar op
die manier enorm. Het
werk wordt verkocht in
China, Hongkong, Korea,
Rusland, Frankrijk, Enge-
land, Spanje, Italië en
Duitsland. Het begint
iedere keer met het
maken van prototypes,
die op beurzen getoond
worden. Als er vraag naar
blijkt te zijn, volgt de pro-
ductie. Alle objecten wor-
den handgemaakt, geen
enkele lamp of tafel is
dan ook precies hetzelf-
de. Soms ben ik weken-
lang alleen maar met de
productie bezig. Denk je
maar eens in: de eerste
order bestond al uit 38
tafels... Sommigen verkla-
ren me voor gek als ze
me aan het werk zien, en
er zijn weinig bedrijven die
het zouden willen overne-
men. Maar zelf heb ik
alleen al plezier in het
maken. Ik werk trouwens
wel regelmatig samen
met enkele bedrijven in
de buurt, zoals voor
bepaald las- of gietwerk.
En af en toe heb ik hulp

van een oproepkracht." Zorgvuldig is hij tot en met het
verzendklaar maken: "Open Pii Art Collection zet ik dan
in grote letters op de kist of verpakking."

Typische Pii-tafels hebben poten van geblokte ronde
messingvormen en zijn gedeeltelijk vernikkeld; de lam-
pen hebben vaak dezelfde geblokte, vierkante en
rechthoekige vormen. Pie maakt gebruik van verschil-
lende giettechnieken. "De klant bepaalt uiteindelijk hoe
een product er precies uit komt te zien: hoeveel mes-
sing erin verwerkt wordt, bijvoorbeeld, of hoeveel nikkel.
Je zou misschien verwachten dat ik vooral met roestvrij
staal werk, maar dat is tot nu toe zeker niet zo. Ik vind
het geen mooi materiaal, en oxideren doen deze voor-
werpen toch pas als ze in de buitenlucht zouden
staan." 
"Het is altijd weer een kunst om er toepasselijke namen
voor te bedenken", zegt hij. "De lampen Siena Square
en Siena Rectangular heb ik zo genoemd vanwege de
gelijkenis met de gelaagde bouw van de kerk van
Siena. Hot Sun, de lampconsole van drie ronde bollen,
is letterlijk van de zon afgeleid: als je in de zon kijkt, lijkt
het soms wel of er drie zonnen tegelijk op je afkomen.
Full Moon, een rechthoekige zuil met een bol in de uit-
sparing, doet inderdaad denken aan de volle maan,
maar heb ik tegelijk ontleend aan de cd van Tom Waits.
Geloof het of niet: het nummer was een keer op de
radio toen ik eraan werkte." Een toevalligheid deed zich
ook voor rond de lamp met plantuitsnede. "John had
me een tekening toegestuurd van de zogenaamde
Solomon, maar ik kon die hier bij geen enkele planten-
zaak terugvinden. Toen heb ik maar een andere plant
als voorbeeld genomen. Tijdens de wintersportvakantie
vorig jaar stapte ik in een paar skischoenen van het
merk Solomon! ‘Solomon carved’ is tenslotte de naam
geworden. Tot het laatst kan alles altijd nog verande-
ren, ook de naam." 

Boven:

Siena Rectangular

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

Links: 

Kast van de romp van een

zeilboot met ”hersenspinsels”.

(foto: Ellen Heuijerjans)

Onder:

Pii Table

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

rechts:

(foto: Ellen Heuijerjans)

Onder:

Mijn systeem

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

BUUN 183182 BUUN 



BUUN 185184 BUUN 

aan de bijbel, het bouwvak en het licht. "Voor de
Petruskerk in Bergen maakte ik twee grote ijzeren kroon-
kroonluchters. De ene, met een lengte van 3,6 meter,
heeft de vorm van het kerkraam erachter, de andere,
ruim 5,5 meter lang, ziet eruit als een engel, al zien
sommigen er na het voorval van 11 september 2001
eerder een vliegtuig in. In deze tweede lamp - de
Bergense pastoor noemt het een godslamp - heb ik
inderdaad enkele symbolen van de vrijmetselarij ver-
werkt: de passer en een winkelhaak. Van beneden niet
duidelijk zichtbaar overigens. De pastoor had er geen
moeite mee, hoewel de katholieke kerk en de vrijmetse-
larij nooit echte vrienden zijn geweest. Ik heb het hem
ook openlijk gevraagd, want stiekem wilde ik het zeker
niet doen."
Andere kunstwerken die hij de afgelopen jaren maakte
hebben religieuze of half-religieuze verwijzingen. Zoals
de eerdergenoemde ‘wereld in twee kisten’: grote
scharnierbare panelen  met tal van uit messing gesne-
den figuren erin. "Ik heb er een afdruk van gemaakt op
katoen, zodat het als tafellaken kan dienen, als onder-
deel van ‘het laatste avondmaal van de wereld’." 
Een ander werk bestaat uit een serie kleinere en grotere
aluminium magen. De titel, ‘Verteert mijn maag een
mensenmaag’, suggereert dat er nog een hoger wezen
dan de mens bestaat. 
Zijn bijdrage aan Steyl1Poëzie van twee jaar geleden is
eveneens een voorbeeld. Een ruim 4,5 meter lange ket-
ting van letters uit CorTen staal vormde de tekst ‘Het
schip zonder tong’. "Die heb ik ontleend aan een brief
van de apostel Jakobus uit het Nieuwe Testament." De
folder over het evenement vermeldt nauwkeurig de
dikte en hoogte van de letters, en de doorsnede van de
schakels. De summiere toelichting typeert zijn kunstop-
vatting: "Welke interpretatie anderen aan mijn werk
geven, moeten ze zelf weten; feitelijke informatie vind ik

gezet op de plaats waar hij de laatste plank van het
gebouw heeft getimmerd. Dat vond ik een passend
eerbetoon. Ernaast staat een wisselbeker die ik samen
met mijn broer bij het tennissen heb behaald, op een
gebroederstoernooi." 

Een bord aan de buitenkant van het gebouw vermeldt
de welluidende naam Pieter de Geelgieter. In het Engels
zal de aanduiding onuitspreekbaar zijn, toch is ze ook te
vinden op de brochures die inmiddels zijn verschenen.
"Hoe ik eraan kom? Een geelgieter was in de middel-
eeuwen iemand die gietwaren maakte met geelkoper
of messing. Voor inschrijving bij de Kamer van
Koophandel had ik een naam nodig, vandaar..." De
aanduiding past mooi bij de ambachtsman die hij lijkt
te zijn. Maar staat hij zelf aan de andere kant niet juist
ver af van de designwereld? "Toen ik voor het eerst op
internationale beurzen aanwezig was, en iemand stond
dan tegen mij te praten, dacht ik soms wel: waar hééft
ie het toch over? Maar ik heb er geleidelijk steeds meer
zicht op gekregen. Zolang ik zelf achter mijn werk kan
staan, heb ik ook niet het gevoel dat ik iemand iets
moet verkopen."   
Sinds enige tijd is hij lid van de vrijmetselarij, een beslo-
ten vereniging die de geestelijke en zedelijke verheffing
van de mens nastreeft. Pie wil er liever niet al te diepzin-
nig over uitweiden. "Het is een eeuwenoude beweging
zonder echte dogma’s. Ik voel me er al langer toe aan-
getrokken en vond dat het eindelijk eens tijd werd om lid
te worden. We houden tweewekelijks bijeenkomsten
waarbij iedereen een ‘comparitie’, een soort lezing, kan
houden over een bepaald onderwerp." Dat is ongeveer
het enige dat hij erover kwijt wil. Maar ook zonder zijn
expliciete uitleg is een verwantschap van zijn werk met
het gedachtegoed van de vereniging niet ver te zoe-
ken. De vrijmetselarij ontleent gebruiken en symbolen

sten er zijn tussen veel van
mijn huidige werk en dat
zetten. Wat een geweldi-
ge vormen hadden die
loodletters toch.
Onbewust gebruik ik in
mijn werk veel grafische
elementen, als je let op
het lijnenspel en de ver-
schillende metalen. Som-
mige ontwerpen roepen
zelfs associaties met een
bladspiegel op." 

Zijn eerste atelier had Pie
in een ruimte van de voor-
malige ijzergieterij Indu-
stria aan de Maas in
Tegelen. Begin jaren
negentig besloot hij om
een nieuw onderkomen te
bouwen op het Geloër-
veld in Belfeld. "Samen
met mijn vader. In een
jaar tijd hadden we dit
gebouw - ‘mijn hok’ noem
ik het altijd - zo goed als
klaar. Een bijzondere erva-
ring was dat. Mijn vader
wist toch al nauwelijks
waar ik als beeldend kun-
stenaar iedere dag mee
bezig was. Tot ik een keer
hulp nodig had bij een
groot kunstwerk: ‘De
wereld in twee kisten’."
(Net op het moment dat
hij over dit werk vertelt
gaat buiten de wereld
tekeer: een storm- en
hagelbui trekt over
Belfeld.) "Vanaf die tijd
kwam hij regelmatig een
kijkje nemen. Hij begon
steeds meer aardigheid in
mijn werk te krijgen. Vier
jaar geleden is hij overle-
den na een slopende
ziekte. Hij heeft gelukkig
nog kunnen meegenieten
van het eerste succes dat
ik met John Hutton boek-
te." Pie wijst naar een urn
vlak onder het dak van de
loods: "Ik heb zijn as neer-

Rechts:

Aluminium babykamer,

1,5 ware grootte

(foto: Ellen Heuijerjans)

Onder:

Lady Large

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

Links: Houten uitklapbare bol.

Midden: Annunciatie met

afgietsels van rozenkransen

als hersenen.

Rechts: Metalen uitklapbare

kubus.

(foto’s: Ellen Heuijerjans)

veel belangrijker", zegt hij.
De ketting prijkt nog
steeds aan de patersmuur
bij het veer in Steyl. Pie
heeft alle vrijheid om de
werken in opdracht af te
wisselen met zijn vrije
kunst. "Ik heb  verschillen-
de dingen staan, waar ik
ooit zonder speciale
bedoeling aan begonnen
ben, sommige zijn zelfs
nog niet helemaal af. Dat
is de vrijheid die ik heb."
(Wijzend naar een wieg en
een kinderwagen). "Voor
die supergrote aluminium
babykamer, anderhalf
maal de ware grootte,
heb ik nu het plan opge-
vat om die te gaan plat-
walsen. In de Franse
plaats Bordeaux, omdat
daar in de negentiende
eeuw het eerste patent
voor een stoomwals werd
verkregen. Daarna wil ik er
een Madonna met kind
van gieten. En ik ben jaren
bezig geweest met mijn
onderzoek naar de mo-
gelijkheden van geometri-
sche figuren." Hij haalt
een houten bol en een
metalen kubus tevoor-
schijn, die allebei uitklap-
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EEN KERKHOF OF BEGRAAFPLAATS IS EEN PLAATS VAN

BEZINNING OP DE KORTSTONDIGHEID VAN HET LEVEN

EN DE OVERMACHT VAN DE DOOD, GETEMPERD DOOR DE

TROOST VAN EEN NIET DOOR GOD EN DE MENSEN VERGETEN
TIJD. EENMEMENTO MORI DERHALVE. DE DODEN GAAN
IMMERS VERDER MET DE MENSEN EN DE MENSEN MET DE

DODEN. WIE GOED KIJKT ZAL OP BEGRAAFPLAATSEN DAN

OOK STEEDS WEER SYMBOLEN TEGENKOMEN DIE IETS MET DE

DOOD TE MAKEN HEBBEN. SOMS HEEL OPENLIJK, SOMS WAT
MEER VERBORGEN. DAT IS OOK HET GEVAL OP DE ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS AAN DE WYLREHOFWEG TE VENLO, DIE DIT
JAAR HONDERD JAAR BESTAAT.

In Venlo begint het al met de twee stenen kolommen aan
het begin van de toegangslaan bij de Tegelseweg. Daar is
bovenop elke kolom een gesluierde urn te zien. (1) De
canope of grafurn werd in het oude Egypte gebruikt om
de organen van een overledene te bewaren. In de eerste
eeuwen van onze jaartelling deed de urn zijn intrede in
Italië voor het bewaren van de as of beenderen van een
dode. Het woord urn, in het Latijns ‘urna’, is afgeleid
van ‘urere’ (verbranden). In de westerse funeraire kunst
is de urn sinds die tijd een symbool van dood en rouw.
De sluier op de asurn is het symbool van het afdekken of
bedekken van het leven.
Meteen onder de urnen is iets merkwaardigs aan de
hand. Op beide kolommen komen gekruiste toortsen
voor, maar die zijn omhooggericht. Juist de omgekeerde
toorts is het symbool van het gedoofde levenslicht. Dit
symbool komt al in de Romeinse tijd voor en duidt dood
en vergankelijkheid aan. Hoewel…, een brandende,
staande fakkel symboliseert het leven na de dood en past
dus heel goed in een katholieke omgeving als (het vroe-
gere) Venlo. 

Als we de hoofdingang doorlopen komen we in het
hoofdpad in het midden van vak I het graf van Henri en
Florence Goossens tegen. Henri is al in 1874 overleden
en is naderhand van de oude algemene begraafplaats
aan de Ganzenstraat overgebracht naar deze plaats.
Opmerkelijk aan dit neogotische grafmonument is ech-
ter de symboliek. Op de voorkant is een vlammend hart
met anker en kruis te zien. (2) Deze drie symbolen

Graf- en doodssymboliek
op de Algemene Begraafplaats te Venlo
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enthousiast dat hij vroeg of ze in de toekomst gebruikt
mogen worden voor examenopdrachten." 
In een belendende ruimte staan de metalen meubels
die een tijdlang het interieur vormden van de Tegelse
kapsalon Haarfijn. "Ik heb ze teruggekocht toen ik hoor-
de dat de kapsalon een nieuwe inrichting zou krijgen.
John Hutton was over deze ontwerpen overigens ook
zeer te spreken."

Gestadig bouwt de ambachtsman aan een oeuvre. "Ik
hoop een keer grote catalogus uit te brengen, waar al
mijn werk in opgenomen is: de magen, de kapsalon, de
lampen, de tafels, de bollen en ga zo maar door. Dat
moet dan zoiets worden als de Neckermann-gids, met
een drukke opmaak en veel foto’s, waar je lekker door-
heen kunt bladeren."

Wie veel waaromvragen wil stellen, lijkt bij Pie Daenen
aan het verkeerde adres. Hij leeft zijn leven, ‘doet zijn
ding’ (zou een Amerikaan zeggen) en geniet daar voor-
namelijk van. Aan het eind van het gesprek krijgt hij plot-
seling haast, een haast die bijna niet te rijmen is met zijn
doorgaans kalme verschijning. Hij heeft nog een
afspraak. Maar voor het afscheid wil hij nog snel uiting
geven aan het plezier dat hij aan het sms’en beleeft.
Zijn ogen lichten op: "Ik merkte straks al dat er een
berichtje binnenkwam", zegt hij, terwijl hij het mobieltje
in zijn grote werkhanden houdt. "Ik popel al de hele tijd
om het te lezen. Ik heb er pas kort geleden mee kennis-
gemaakt. Geweldige uitvinding is dat! Vrienden van me
zeggen wel ‘wat moet iemand als jij nou met zo’n
modern gedoe’. Maar ik vind het prachtig om invallen,
of zomaar wat onzinwoorden of -teksten te versturen en
te ontvangen, op de meest willekeurige plaatsen waar
je maar bent. Ik ben er een echte liefhebber van gewor-
den, dat mag je gerust opschrijven."

"En maak er verder vooral een luchtig artikel van, dat
vind ik altijd het mooist."

(*) John Hutton geldt in de

Amerikaanse meubelindustrie

al 25 jaar als topdesigner; de

New York Times betitelde hem

in 1994 als iemand van bij-

zondere nationale waarde

(‘National Treasure’). In de

Europese meubelindustrie

wordt hij de laatste 10 jaar

gezien als een leidend figuur.

Hij woont afwisselend in New

York en Nancy (Frankrijk).

baar zijn. De bol, die hij
samen met de Tegelse
modelmaker Frank Kunt-
zelaers ontwikkelde, blijkt
nog vijf andere vormen te
bevatten: een ellips, een
vierkant, een cirkel, een
zeshoek en een piramide.
In de kubus liggen zes
piramides besloten.
(Glimlachend:) "Tijdens
een expositie in Uden trok-
ken deze voorwerpen de
aandacht van een leraar
die deel uitmaakt van een
examencommissie voor
de middelbare school. Hij
verbaasde zich erover dat
ik niet wiskundig onder-
legd ben. En hij was zo

Pii Tables

(foto: Zebra Fotostudio’s, 

Egon Noterman)

Buiten zijn werkplaats ligt het

staartstuk van een neerge-

storte straaljager.

(foto: Ellen Heuijerjans)

(foto: Zebra Fotostudio’s, Egon Noterman)
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komen heel vaak gecom-
bineerd voor. Ze staan
voor de christelijke deug-
den van geloof, hoop en
liefde. In het oude Egypte
was het hart een symbool
van het leven en de plaats
waar de gevoelens en het
intellect zetelden. Na de
dood werd het hart van de
overledene gewogen om
te bepalen of hij het eeu-
wige leven had verdiend.
In de bijbel is het hart de
‘innerlijke mens’ (1 Sa-
muel 16:7). In het Westen
is het hart vooral het sym-
bool van vurigheid, zowel
godsdienstig en geestelijk
als profaan en seksueel.
Het Heilig Hart van Chris-
tus is sinds de Middel-
eeuwen een voorwerp
van aanbidding. Op graf-
stenen is het een symbool
van liefde. Het anker was
al in de Oudheid in de lan-
den rond de Middellandse
Zee het teken van de zee-
goden. Het beloofde hou-
vast en veiligheid en werd
daardoor tot symbool van
hoop, vertrouwen en
standvastigheid. Door zijn
kruisvorm werd het in de
vroegchristelijke tijd een
verkapt symbool van de
verlossing. Het anker als
symbool van de hoop is
een zeer oud christelijk
symbool, dat steunt op
Paulus’ woord uit

Hebreeën 6:19: ‘Die hoop
is een vast en veilig anker
voor ons leven.’ Het kruis
stond in de oudheid als
symbool voor verzoening,
synthese tussen hemel en
aarde en de vier windrich-
tingen. Voor christenen
heeft het kruis betrekking
op het werktuig waarmee
Jezus werd terechtgesteld,
maar dat door Zijn verrij-
zenis tot symbool voor
eeuwig leven werd. In de
Romeinse tijd werd het
erkend als symbool van de
triomf van het leven op de
dood. In de christelijke
wereld is het kruis het
symbool van het geloof.
Aan de linkerkant van dit
grafmonument is een
doodshoofd te zien met
daaronder twee gekruiste
beenderen. (3) In de ze-
ventiende eeuw verschijnt
het skelet of doodshoofd
(vaak vergezeld van twee
gekruiste doodsbeende-
ren) als verwijzing, niet
zozeer naar de dode die er
begraven ligt, maar naar
de dood en de kortston-
digheid van het leven in
het algemeen. Het fun-
geert zo als een memento
mori, een voorwerp van
vrome overpeinzing. Het
past dan ook heel goed in
de vanitas-cultuur van die
tijd: ijdelheid, alles is ijdel-
heid. Ook hier is de sym-

boliek duidelijk. Aan de rechterzijde van het monument
zien we de gevleugelde zandloper.  (4) Zandlopers zijn
waarschijnlijk al bij de oude Chinezen bekend geweest,
maar in het Westen pas aantoonbaar sinds het midden
van de veertiende eeuw, en dan vooral op schepen voor
het aflossen van de wacht. In de grafsymboliek staat de
zandloper voor het verstrijken van de tijd, duidend op
de kortstondigheid van het bestaan en het gestaag nade-
ren van het stervensuur. Het is dus meer het symbool
van de vergankelijkheid dan van de dood en daardoor
ook weer een memento mori.  Een gevleugelde zandlo-
per heeft vaak twee verschillende vleugels. De ene is die
van een vogel, de andere die van een vleermuis. De bete-
kenis daarvan is dat het leven vervliegt bij dag (vogel) en
bij nacht (vleermuis), in goede en kwade dagen. Op de
achterkant van dit grafmonument treffen we weer de
gekruiste toortsen aan, nu naar beneden gericht. (5)

De roos verwijst in de christelijke symboliek zowel naar
Maria als naar het lijden van Christus. De vijf blaadjes
van de roos worden in verband gebracht met de vijf
wonden van Christus en als zodanig is de roos symbool
van het martelaarschap. Maria wordt ook wel de roos
zonder doornen genoemd. In de huidige betekenis ver-
wijst de roos vooral naar liefde en vergankelijkheid (zie
vak P1 het graf van Ernst Klijzing). (6)

Korenaren verwijzen in de christelijke symboliek naar
Johannes 12:24-25 ‘Ik verzeker u: een graankorrel blijft
een graankorrel als hij niet in de aarde valt en sterft.
Maar als hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zijn
leven veilig wil stellen zal het verliezen, maar wie het in
deze wereld wil prijsgeven, zal het behouden en eeuwig
leven.’ Aren zijn daarom een verrijzenissymbool, een
teken dat men hoopt op een leven na dit leven. De koren-
aar is ook het symbool van Christus, het Brood des
Levens, en dus ook van de Eucharistie of Avondmaal.
Maar het beeld is nog veel ouder. Korenaren zijn de uni-
versele attributen van de talrijke graangoden van het
Midden-Oosten en staan symbool voor het nieuwe
leven. Als zodanig komen ze op diverse afbeeldingen
voor, onder andere al in de vijfde eeuw voor Christus.

Geknakte bloemen of korenaren verwijzen naar het door
de dood afgebroken (jonge) leven (zie vak L het graf van
Christina Gastens (8) en Hendrik Pennaertz en vak P5
het graf van Ruben Kogeldans). (7)

De lauwerkrans is gevlochten van laurierbladeren.
Vanwege de altijd groen blijvende bladeren is de krans
symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven, over-
winning, roem en eerbetoon. Dit symbool was al bekend
in het oude Egypte rond 1600 v.C., maar het meest
bekend is het uit Griekenland, waar de krans als erete-
ken werd uitgereikt aan winnaars van dicht- en muziek-
wedstrijden. De Romeinen kenden hem toe aan gene-
raals die een belangrijke militaire overwinning hadden
behaald. Vandaar dat een lauwerkrans op een grafteken
een symbool is van de overwinning van het leven op de
dood (zie vak K het graf van Karel Hamm (9) en P2 dat
van F.D.O. Assmann). (10)

Een obelisk komt als grafteken veelvuldig voor. Het is
een hoge, vrijstaande zuil die van boven smaller is dan
beneden. In de Egyptische oudheid was de obelisk met
zijn vier zijden en piramideachtige punt een teken van
macht en een symbool voor het eeuwige leven van de
farao’s. Na de veldtocht van Napoleon naar Egypte
(1797) werden obelisken als exotische curiosa naar alle
landen van de wereld getransporteerd. Zo werd de obe-
lisk in de negentiende eeuw een populair grafteken.
Behalve als teken voor onsterfelijkheid kreeg hij ook de
betekenis van standvastigheid en deugd (zie van P2 het
graf van F.D.O. Assmann). (11)

Het Christusmonogram is samengesteld uit de Griekse
letters X (chi) en P (ro), die overeenkomen met onze CH
en R. Deze twee eerste letters van de naam Christus zijn
sinds de vierde eeuw een veelgebruikt christelijk sym-
bool en kenteken van de christelijke wereld  (zie vak H
het graf van de familie Willem Hanen). (16) Vaak staan
deze letters in een cirkel of ovaal (ei). Die is het symbool
van geboorte en nieuw leven en tevens een verwijzing
naar de opstanding van Christus (zie vak D het graf van
J.H. Comuth). (17)
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Een ander zeer veel voor-
komend symbool wordt
gevormd door de letters
I.H.S. Dit zijn de eerste
letters van het Griekse
woord voor Jezus. In de
Middeleeuwen ging men
deze drie letters symbo-
lisch verklaren. Keizer
Constantijn de Grote (285-
337) kreeg in 312 een
visioen over een veldslag
die hij moest leveren bij
Rome. Hij zag aan de
hemel een kruis met daar-
onder de tekst ‘In hoc
signo [vinces]’, oftewel ‘in
dit teken [zult gij overwin-
nen]’. Hij liet daarop het
Christusmonogram op de
vaandels en schilden van
zijn soldaten aanbrengen,
trok ten strijde en behaal-
de de overwinning waar-
na hij keizer van Rome
werd. Ook andere beteke-
nissen komen voor: ‘Iesus
Hominum Salvator’ (Jezus,

de heiland van de mensen)
en ‘In Hoc Salis’ (hierin
ligt de zaligheid). Later
hebben de jezuïeten deze
letters in hun ordezegel
opgenomen (zie vak O het
graf van de Zusters van
Liefde). (12)

Alpha en Omega komen
eveneens veelvuldig voor
op graftekens. Het zijn de
eerste en laatste letter van
het Griekse alfabet. Samen
vormen ze een christelijk
symbool van God als het
begin en einde van alle
dingen (Openbaring 1:8
“‘Ik ben de alpha en de
omega’, zegt de Heer”).
Dit symbool op grafstenen
houdt in dat men op God
vertrouwt omdat heel het
leven in Zijn hand berust
(zie vak D het familiegraf
Van Boom en Keuller). (13)

Een enkele maal treffen we
een duif aan op grafte-
kens. Dit dier is van ouds-
her beladen met een grote
symbolische betekenis. Zo
is het (ten onrechte overi-
gens!) het symbool van
onschuld, zachtmoedig-
heid en liefde, als tegen-
hanger van de havik. In
Joh. 1:32 getuigt Johannes
de Doper ‘Ik heb gezien
dat de Geest van God als
een duif uit de hemel neer-
kwam en op Hem bleef.’

(zie vak 14, linker blok, rij
1: het graf van Marie Ber-
the). (14) Hierdoor wordt
de H. Geest altijd als een
duif voorgesteld (zie vak
V het graf van Henriëtte
Jungen). In de christelijke
symboliek werd de duif
geïdentificeerd met de ziel
van de in Gods genade
ontslapen overledene. Een
duif met olijf- of palmtak
is het symbool van de
goede boodschap, verzoe-
ning en vrede. Een duif
keerde met een olijftakje in
de bek naar de ark van
Noach terug (Genesis 8).
Daarom symboliseert deze
afbeelding de vrede die
God sloot met de mens
(zie vak 3 rij 11 het graf
van Louisa van Horssen).
(18)

Hier en daar komen we
ook een afgebroken zuil
tegen. De zuil is een van
de oudste typen cultus-
monumenten en is zelfs
van prehistorische oor-
sprong. Zuilen werden
gebouwd om de hemel te
stutten, die anders zou
vallen en de mensheid
vernietigen. De zuil wordt
daarom  beschouwd als
een symbool van kracht.
Maar dan moet een afge-
broken zuil het symbool
zijn voor iemand die in de
kracht van zijn leven

gestorven is (zie vak N het graf van Henri Caubo). (19)

Een kelk met daarboven een hostie is een typisch sym-
bool voor een priester. Het verwijst daarbij naar de
instelling van de H. Eucharistie bij het Laatste Avond-
maal dat Jezus met zijn leerlingen vierde aan de voor-
avond van Zijn lijden en dood (zie vak D het graf van
L.J.C.M. Haanen, pastoor van Lottum). (20)
Evenals de cirkel duidt de ring op de eeuwigheid en
oneindigheid. Twee met elkaar verbonden ringen sym-
boliseren zowel hemel en aarde als de verbondenheid
van twee mensen in het huwelijk. 

De zon op grafstenen wordt doorgaans half afgebeeld.
De ondergaande zon duidt op de beëindiging van het
leven; de opkomende op de wederopstanding (zie vak K
het graf van Theodor de Brouwer). (15)

Een engel is hét symbool van een kindergraf. De gevleu-
gelde godin van de overwinning, Victoria (de Griekse
Nikè), werd in de christelijke betekenis een boodschap-
per van God. Vaak dragen ze een kruis en zijn dan het
meest traditionele christelijke motief van dood en
opstanding (zie vak I het graf van Jacqui Berden). (21)
Het kinderengeltje is ontstaan uit de klassieke putto,
beter bekend als Cupido of Eros. In deze gestalte draagt
de engel meestal een lange wijde jurk. Engelenkopjes
treft men meestal aan met vleugels. Deze cherubijntjes
vertegenwoordigen de hemelse sferen. Hun vleugels zijn
het symbool van hun goddelijke opdracht. Dit engeltje
symboliseert het onschuldige kind dat als een engel naar
God vliegt (zie vak S het graf van Sjraarke Aerts). (22)

De palmtak is het attribuut van de godin Victoria en
symboliseert de overwinning op de dood. Hij werd in de
oudheid aan atleten gegeven die een wedstrijd hadden
gewonnen of aan een keizer, koning of generaal die een
zege had behaald. Voor christenen verwijst de palmtak
naar de intocht van Jezus in Jerusalem (Joh. 12, 13) en
Zijn begroeting door het volk. Ze duiden op de weder-
opstanding en de ontvangst in het hiernamaals. Hij is
ook het symbool van de overwinning in de geest van de

gelukzalige voleinding van het leven in het bijzonder de
martelaren. Hij is ook het symbool van de overwinning
op de dood door en in Christus (zie vak C het graf van L.
Bastiaans). (23)

De brandende olielamp herinnert aan de dood en de
vergankelijkheid van het leven. De lamp met vlam is ook
een teken van de eenheid van lichaam en ziel. De wijze
vrouw houdt haar lamp brandend, want zij weet niet
wanneer de heer des huizes thuiskomt (zie vak D het
graf van J.H. Comuth). (24)

Geregeld zien we op grafstenen ook een boom. Ondanks
vroegmiddeleeuwse kerstening bleef diep in de ziel van
het volk het besef bestaan dat er een symbolische band
bestond tussen mens en boom. Meestal komen we de
boom op grafzerken tegen als een treurwilg, soms ook
als een vruchtdragende boom. De eerste verwijst naar
de dood en de rouw daarover, de laatste heeft een meer
opbeurende betekenis van doorgeven van de levens-
kracht. Voor de Germanen was de wilg het symbool van
de dood. In de onderwereld kwamen uitgestrekte wil-
genbossen voor, waarin de doodsgoden woonden. In
Shakespeare’s Hamlet verdrinkt Ophelia daar, waar het
grijze lover van een wilgenboom zich in het water weer-
spiegelt (zie voor een treurwilg diverse graftekens; voor
een vruchtdragende boom: vak 12, 2e blok van rechts, rij
22: het graf van Italo Battistuzzi). (26)

Heel speciale tekens zijn die voor beroepen. Zo komt de
esculaap enkele keren voor op graftekens. Het teken
bestaat uit een staf (soms ook een pilaar) met kronkelen-
de slang en is genoemd naar de Griekse god van de
geneeskunst Aesclepios (in het Latijn: Aesculapius). In de
tempels die ter ere van hem werden opgericht hielden de
priesters slangen die zij als het symbool van levenskracht
zagen. Aesclepios had twee dochters, Hygieia en
Panakeia. Hygieia werd de godin van de gezondheid en
werd gewoonlijk afgebeeld met een drinkschaal op voet-
stuk waaromheen een slang kronkelt. Dit teken is vaak
te zien in apotheken en op graftekens van apothekers. In
de naam van deze godin is ook ons woord hygiëne te
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herkennen. Panakeia was
de godin van de genees-
middelen. In haar naam is
het woord panacee te her-
kennen, het middel dat als
oplossing voor alle kwa-
len kan dienen (zie voor
een esculaap: vak W het
graf van A.A.A. van Beek;
voor een drinkschaal met
slang: vak R het graf van
H.M. van Wylick). (27)

Biddende handen duiden
meestal op het feit dat de
overledene christelijk was
en is een aansporing om
een moment stil te staan in
nagedachtenis aan de
overledene (zie vak P1 het
graf van H. Deirkauf-
Pietersen). (28)

Christus aan het kruis
komt in allerlei vormen
voor. In zijn geheel (een zg.
corpus) of als hoofd, al dan
niet met een doornenkroon.

Ook in Venlo vinden we
dit symbool op ontelbare
graven terug. Het is het
symbool van het lijden van
Christus tot verlossing van
de mensheid en het geloof
in de wederopstanding.

Het kruis komt ook als
vorm van een grafteken of
element daarop in allerlei
vormen buitengewoon
veelvuldig voor. Met een
stralenkrans is het een
symbool van de dag der
opstanding (zie vak G het
graf van E.J.H. en W.
Hermans). Als een boom-
kruis verwijst het naar het
leven (zie vak N het graf
van H.M.V.H. Gudden),
met lans, speer en spijkers
verwijst het naar het lijden
van Christus. (29)

Een opengeslagen boek
duidt op de band van de
overledene met de bijbel,
het boek der boeken. Het is
tevens een verwijzing naar
het boek waarin alle daden
van de mens opgetekend
zijn. Bovendien worden op
de opengeslagen bladzij-
den vaak teksten vermeld
(zie vak K het graf van J.
Sevenich en M. Geerlings).
(25)
De vlinder heeft meerdere
symbolische betekenissen.
Als algemeen symbool
staat de vlinder voor de
kortstondigheid van het

leven, vanwege de teer-
heid en korte levensduur.
Voor christenen is de dood
de overgang naar een
beter leven. De vlinder
symboliseert hierbij de
drie stadia die de ziel
doorloopt: leven, dood en
wederopstanding. Boven-
dien wordt de ziel die het
lichaam verlaat op weg
naar God vaak vergeleken
met een vlinder die uit een
cocon komt (zie vak 18,
linker blok, rij 7: het graf
van Joep van Soest). (30)

Het woord PAX komt op
vrij veel graftekens voor
en betekent ‘Vrede’. Het is
het symbool van Christus,
die de vrede op aarde
bracht (zie vak D het graf
van Cesar Haffmans).
Hetzelfde geldt voor het
woord PACE (zie vak J het
graf van H.J.P.H. Lina en
J.C.H. van Hoorn). (31)

Een harp is een typisch
grafteken voor muzikan-
ten en componisten (zie
vak I het graf van C.A.M.
de Rooy). 

Een Franse lelie (fleur de
lis) is hét symbool van de
scouting-beweging (zie
vak 18, 2e blok van rechts,
rij 6: het graf van Kees
Tabbers). (32)

Bronnen: 
J. Veld en L. van der Vliet,
Versteend verdriet. Symbolen
en gedichten op grafstenen
(Soesterberg 2002)
A. Nabrings en A. Opitz, Der
evangelische Friedhof in
Viersen. Grabsteine als Zeugen
der Stadt- und Kunstgeschichte
(Viersen 1990). (GA Venlo:
453D22)
C.W. Mönnich, De kerk in het
midden. Kerken, hoven, kapel-
len langs onze velden en wegen
(Zutphen 1976). (GA Venlo:
439C11)
Begraafplaatsen als cultuurbe-
zit: met inventarisatiehandlei-
ding (Utrecht 1992). (GA Venlo:
497B116)
F.E. Farwerck, Levend verleden
(Amsterdam z.jr.) (GA Venlo:
429E10)
J.J.M. Tummers, Christelijke
symboliek en iconografie
(Bussum 1974). (GA Venlo:
438I40)
Internetpagina Rouw- en
Grafsymbolen door de eeuwen
heen, te vinden op:
http://www.begraafplaats.org/
info/clipart/symbolen
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Jammer, dat de meeste teksten op de recente schilderijen van de
Tegelse kunstenaar Laurens niet meer leesbaar zijn. Hij schrijft er
complete dagboeken op en liedteksten die hij maakt voor het
carnaval in zijn woonplaats. Als hij die teksten niet met verf
bewerkte, zou in zijn werk het verhaal van de kunstenaar te
lezen zijn. 
Gelukkig is dat altijd nog wel een beetje te doen, zeker als je
schilderijen uit diverse fasen achter elkaar te zien krijgt.
Bovendien is Laurens graag bereid te vertellen over zijn al jaren
durend kunstenaarschap. Zeker nu er dit najaar zo’n mooie
voorlopige kroon op kwam met een expositie in de Oudheid-
kamer van Horst. Een tentoonstelling ter gelegenheid van het
feit dat hij 25 jaar in Horst les gaf als docent handvaardigheid
en tekenen. 

Als jongen wist Laurens (in 1950 te Venlo geboren) al dat
hij kunstenaar wilde worden. Hij had er dan ook zijn zin-
nen op gezet om na de hbs naar de kunstacademie te
gaan. "Maar je weet hoe dat ging in die tijd", zegt hij,
"vader zag dat niet zo zitten. Hij vond dat ik maar iets in het
onderwijs moest gaan doen. Lesgeven zat in de familie.
Ooms en tantes, broers en zussen deden het ook.
Vandaar dat ik me er maar bij neerlegde en naar de
kweekschool ging."
Vervolgens was hij vijf jaar als onderwijzer verbon-
den aan een lagere school. Maar in de avondu-
ren werkte hij toch aan de verwezenlijking van
zijn droom. Eerst ging hij een cursus hand-
vaardigheid doen, die hem een onderwijsbe-
voegdheid in dat vak opleverde. Die kennis
bouwde hij uit met een studie handvaar-
digheid aan de academie in Arnhem en
een opleiding tekenen aan de acade-
mie in Tilburg.

Inmiddels had hij aan de mavo in Horst een baan als docent
handvaardigheid gevonden, een school waarop Eric Toebosch
tekenleraar was. "Daarna heeft mijn tekenen en schilderen een
hoge vlucht genomen", herinnert Laurens zich het begin van zijn
kunstenaarschap, dat hij overigens altijd combineerde met het
leraarschap. "Een terugkerend thema in mijn werk uit de begin-
jaren is het schaakspel. Mijn vader en broer schaakten, ik zelf
niet zo. Toch inspireerde het me heel erg. Het schaakbordmotief
is een heel klassiek motief, dat ik met Afrikaanse en Keltische
motieven ben gaan combineren. Ik maakte en maak, want ik

werk niet zo gauw abstract, heel expressionistische
schilderijen. Hele verhalen beeldde ik erop

uit, tegen een achtergrond van schaak-
velden voerde ik dan bijvoorbeeld een
koning op, begeleid door een loper,
zijn raadsman. Die was zo wijs dat

hij niet alle wijsheid in zijn hoofd
kon opnemen en daarom maar
een deel ervan in een kistje
bewaarde. Het kistje van de wijs-

heid. Dat kistje duikt op heel veel
schilderijen op."
De werken uit die begintijd zijn
heel mysterieus. Op de een of
andere manier is een van het
schaakbord afgeleide vlakver-
deling altijd de basis ervan,
maar gedomi-neerd worden
de schilderijen vaak door
figuren en gezichten, of
beter gezegd tot maskers
verwrongen gezichten. De
sleutel tot het verhaal dat
wordt verteld, zit verstopt

Hoewel hij al vele tientallen jaren aan een mooi en eigenzinnig oeu-

vre bouwt, is Laurens (Loek Gielen) in Noord-Limburg een relatief

onbekende kunstenaar. Een Duitse galeriehouder en een wat minder

productieve periode hebben hem uit de schijnwerpers gehouden. Daar

moet nu maar eens verandering in komen, vindt hij zelf.

LEKKER SCHILDEREN,
DAAR GAAT HET LAURENS OM

Door Adri Gorissen
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liefde voor het portret. Geleidelijk aan heeft het zich sinds-
dien zelfstandig gemaakt en nu zijn het vooral portretten
die Laurens maakt. De aanleiding kan simpel zijn. Zo
bezocht hij een concert van bluesheld Julian Sas en ver-
werkte hij vervolgens zijn ervaringen en blijdschap en
tevredenheid daarover in een prachtig portret. Een por-
tret ook weer in de voor hem zo kenmerkende gedekte
kleuren. "Ik voel me daar prettig bij", legt hij uit, "al heb
ik wel vette accenten nodig. Blauw is mijn favoriete
kleur, maar als contrast gebruik ik geel en oranje, en
ook wel goud." Net zoals hij zich fijn voelt bij het losla-
ten van thema’s. "Met thema’s werken was mode. Ik
ging erin mee, maar de laatste tijd niet meer. Ik ben nu
veel eerlijker bezig, vanuit mezelf, ben daardoor veel
vrijer gaan werken en rotzooi lekker met materiaal."

Sinds een jaar of zes vervaardigt hij ook keramisch werk, overi-
gens pas nadat hij zich daarin bekwaamd had via cursussen in
het Tegelse keramisch centrum. "Ik heb altijd affiniteit gehad met
plastisch werk", verklaart hij, "vandaar bijvoorbeeld ook mijn
gebruik van maskers op schilderijen. Het werk dat ik maak –
eigenlijk ook weer portretten – bouw ik op uit plakken klei.
Plakken die ik op en aan elkaar vast maak, zodat holle figuren
ontstaan. Ik werk niet met mallen, zoals andere kunstenaars dat
doen. Het is heel ambachtelijk werk, het is totaal anders dan
schilderen. Een schilderij zet je zo in één keer op het doek, ter-
wijl je hier wel dagen over doet. Eigenlijk beschouw ik het kera-
mische werk als een ondersteuning voor mijn schilderen. Je leert
zo veel beter driedimensionaal te kijken en dat komt je weer van
pas. Ik teken en schilder overigens op mijn beelden en die teke-
ningen zeggen vaak meer dan het beeld zelf."
In tegenstelling tot zijn schilderwerk heeft het keramische werk
het atelier achter zijn huis nog nooit verlaten. "Ik hou het nog
zoveel mogelijk vast, moet het nog een plek geven binnen mijn

verhaal. Bovendien is het zo dat ik
de keramiek die ik maak óf kapot
wil gooien óf koester. In dat laat-
ste geval wil ik het niet kwijt." In
die keramiek zie je trouwens
vaak iets terug van de schilderij-
en. Veelal is het zo dat Laurens
een onderwerp eerst tekent, ver-
volgens schildert en dan nog
eens in keramiek uitwerkt. Een
drie-eenheid die hij eigenlijk
zou moeten exposeren. Maar
helaas, daar wil hij niet aan.

Het atelier staat vol met werk.
Laurens brengt er heel wat uren

door, want hij heeft zijn lesuren tot zestien weten te beperken, al
komt daar nog wat tijd bij doordat hij leider is van de sectie teke-
nen aan het Horster Dendron-college. Er wordt in elk geval heel
wat geproduceerd de laatste jaren en maar heel weinig daarvan
vindt zijn weg naar de liefhebbers van het werk van de Tegelenaar.
"Ik ben drie jaar geleden bewust gestopt met exposeren", ver-
klapt hij daarover, "en heb mijn werk bijeen gehouden. Voor die
tijd was het zo dat ik deelnam aan groepstentoonstellingen en
daar een hoop van mijn schilderijen verkocht. Vervolgens had ik
dan bijna niets meer en was het lange tijd stil rond mijn werk.
Door dat mechanisme wil ik heen breken, ik wil niet twee weken
‘beroemd’ zijn en dan niets meer. Vandaar dat ik heel veel heb
opgespaard, zodat ik ook na een succesvolle expositie gewoon
verder kan. Ik heb me namelijk gerealiseerd dat, als ik echt wat
wil met mijn schilderen, ik het nu moet doen. Nu heb ik alle tijd
en mogelijkheden, dus moet het er nu maar eens van komen."
En als het niet lukt?
"Ach, lekker bezig zijn met schilderen, daar gaat het om."

in symbolen. Het zijn heel kleurrijke, maar ook weer niet
schreeuwerige schilderijen, waarin meteen al zijn voorliefde
voor blauw en andere gedekte tinten naar voren komt.

Aan Laurens’ eerste schilderperiode kwam een einde door zijn
echtscheiding. De emotionele crisis die daarmee gepaard ging,
uitte zich door wat hij noemt wegschilderen. "Ik smeerde het
doek vol en ging er vervolgens met wit omheen schilderen waar-
door allerlei vormen ontstonden. Maar mijn werk werd steeds
witter, ik werd geobsedeerd door het wit. Op een gegeven
moment zag ik veertig verschillende tinten wit in een enkel stop-
contact."
Na de scheiding kwam er een hele tijd niets van schilderen. Wel
bleef Laurens tekenen. Zo maakte hij voor de Tegelse harmonie
tekeningen van markante plekken in zijn woonplaats. "Die wer-
den gedrukt in een oplage van duizend stuks en verkochten
goed. Toen ik dat zag, ben ik dat ook voor me zelf gaan doen
en slaagde mede daardoor in weer een beetje boven Jan te
komen." 
Gelukkig vond hij al snel weer een nieuwe partner en kwam
in rustiger vaarwater terecht. Hij hervond zich en begon
opnieuw te schilderen. Al bleef het een tijd stil om hem, want
kunstenaarschap, een baan en een jong gezin zijn moei-
lijk te combineren. Qua thematiek pakte hij de draad
weer op. Nieuw was dat hij vanaf die tijd op zijn werk
ging schrijven. Alle emoties werden op het doek ver-
werkt en vervolgens met verf toegedekt. Nieuw was ook
dat hij andere materialen ging verwerken op het doek,
zoals jute, sinaasappelnetjes, hout, zand en zelfs latex
maskers. De schilderijen werden daardoor plastischer en
wonnen aan zeggingskracht. Heel subtiel kwamen er na
verloop van tijd bovendien steeds drie driehoekjes in,
symbolen voor zijn vrouw, dochter en zoon.
In de jaren tachtig deed Laurens enkele keren

mee aan verkooptentoonstellingen die in Venlo werden gehou-
den onder de noemer ‘Grafiek uit de regio’. Ook was hij – hoe-
wel hij zelden  grafiek maakt – present bij enkele vergelijkbare
manifestaties net over de grens, onder meer in Krickenbeck. "Ik
kwam daardoor in contact met een galeriehouder uit
Düsseldorf", vertelt hij, "en die had weer veel contacten met
diplomaten. Daaraan wist hij heel wat van mijn werk te verko-
pen en zo is het verspreid over de hele wereld. Het leidde er wel
toe dat ik in eigen streek minder bekend ben." 
Aan zijn ‘Duitse periode’ hield Laurens ook zijn kunstenaars-
naam over, althans de naam waarmee hij zijn doeken signeert.
"Duitsers kunnen de naam Loek niet goed uitspreken. De bur-
gemeester van Euskirchen, waar ik exposeerde, kondigde me
zelfs aan als Lowek. Vandaar dat ik een van mijn doopnamen
ben gaan gebruiken. Het werd toen Laurens Gielen en later heb
ik dat Gielen ook maar weggelaten." 

In de jaren negentig verdween het schaakbordmo-
tief langzaam maar zeker naar de achtergrond.
Op een gegeven moment was het zelfs helemaal
weg toen een nieuw onderwerp hem in de greep
kreeg: collega-schilders die het hebben
gemaakt. Laurens: "Ik maakte dan een soort
dubbelportretten. Een combinatie van een por-
tret van de kunstenaar met een voor hem ken-
merkend werk." Een goed voorbeeld is het ‘dub-
belportret’ dat hij van Picasso vervaardigde. Je
ziet het portret van de kunstenaar samen met
zijn zo beroemde, uit twee afzonderlijke helf-
ten bestaande vrouwengezicht. Dergelijke
werken maakte de Tegelse kunstenaar bij-
voorbeeld ook van Max Beckman en
Friedensreich Hundertwasser. 
Uit dat thema bleek nog eens zijn voor-
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Een van de markantste figuren uit het openbare
leven van Tegelen vóór, tijdens en na de Tweede

Wereldoorlog was de beeldend kunstenaar Piet Peters,
die leefde van 1889 tot 1950. Met uitzondering van een
korte periode in zijn jeugd woonde hij zijn gehele leven
in Tegelen, waar hij het beroep van kunstschilder en
boetseerder uitoefende. In zijn vrije tijd nam Peters
intensief deel aan het Tegelse gemeenschapsleven. 
Hij was één van de oprichters van de Passiespelen. Ook
hielp hij bij het opzetten van een boetseerclub in 1935,
die de bakermat vormde voor het kunstkeramisch ate-
lier TEKAVOK. Daarnaast publiceerde hij regelmatig
gedichten en beschouwingen in de Tegelse Courant,
waarin soms ook ingezonden brieven van hem versche-
nen. Hij ging het debat niet uit de weg. Tijdens de oor-
log maakte Peters deel uit van een groep kunstenaars en
intellectuelen die ondergrondse bijeenkomsten hield. In
1942 zette hij een eigen kunstkeramisch atelier op, dat
echter al snel schipbreuk leed. In 1950 overleed Peters te
Maastricht.Van zijn artistieke productie is het nodige
bewaard gebleven. De  meeste van zijn schilderijen
bevinden zich her en der bij particulieren, maar veel
boetseerwerk is vrijelijk te bezichtigen op kerkhoven en
langs de openbare weg. Qua thematiek en vormgeving
onderscheidt Peters zich weinig van de katholieke kun-
stenaars uit zijn tijd die teruggrepen op beeld- en vorm-
concepten uit de glorietijd van de Middeleeuwen en
daarom als pre-rafaëlieten te boek staan. Bijzonder is
Peters vooral door het gebruik van roodbakkende
Tegelse klei voor zijn boetseerwerk.

GEBOORTE EN JEUGD

Piet Peters werd op 9 mei 1889 in Tegelen geboren als
zoon van de kleibewerker Hubertus Henricus Peters en
Petronella Driessen. Het gezin woonde op de Kerkstraat
in het hart van Tegelen, waar hij ook de lagere school
bezocht. Aan die periode bewaarde hij slechte herinne-
ringen volgens de auteur van een artikel over hem in de
Tegelsche Courant van 21 maart 1931: `Zo’n doodsch en
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kil en smaak’loos klaslokaal was niet vereenigbaar met
zijn drang naar alles wat mooi en schoon was. Nog min-
der voelde hij zich echter thuis in de sigarenfabriek waar
hij na zijn schooljaren enige tijd heeft gewerkt. Geheel
zijn ziel, die smachtte naar het schoone, kwam hierbij in
opstand’
Gelukkig trok het hoofd der school te Tegelen zich zijn
lot aan en zorgde ervoor dat hij zijn artistieke aanleg kon
ontplooien. Van zijn achttiende tot zijn twintigste volgde
Piet samen met zijn boezemvriend Sjeng Huberts teken-
en schilderlessen bij Coonen, een bekende kunstschilder

in Venlo. Deze lessen waren op zondag. Door de week
werkte hij bij verschillende decoratie- en kerkschilders in
de regio. 
In 1909 gaf Piet zijn baan op en ging samen met Sjeng
Huberts naar Antwerpen om er te studeren aan de
kunstacademie. Dit gebeurde op voorspraak van onder
anderen Coonen en een kapelaan van de St. Martinus-
parochie te Tegelen. Van Antwerpen, waar ze maar een
paar maanden bleven, togen ze naar Brussel om ook
daar de kunstacademie te bezoeken. Om in hun levens-
onderhoud te kunnen voorzien, hielpen ze uit bij schil-
dersbedrijven. Na hun terugkeer in Tegelen reisde Piet in
zijn eentje verder naar München en Bern waar hij teken–
en schilderlessen volgde. Hij rondde deze studiereis af
met een verblijf in het Trappistenklooster op de Ulings-
heide in Tegelen, waar hij zich verdiepte in de liturgie.
Die kennis achtte hij nodig voor het maken van wand-
schilderingen in kerken en kapellen, volgens een aan hem
gewijd artikel in de Tegelse Courant van 3 april 1948. 

OP WANDERSCHAFT

Het verblijf in België vormde het fundament voor de
reisplannen die Piet Peters en Sjeng Huberts verder
Europa in voerden. In 1911 trokken ze er te voet op uit.
In die tijd was dat niet ongewoon voor jongelingen die
iets van de wereld wilden zien. Het Duits had er zelfs
aparte woorden voor: `Wanderschaft’ en `Wanderbur-
schen.’ Uit het dagboek dat Huberts van deze omzwer-
vingen heeft bijgehouden, blijkt echter vooral dat het een
culturele ontdekkingsreis betrof naar analogie van de
Engelse `Grand Tour’, temeer omdat Italië het einddoel
was. 
Behalve `Wanderburschen’ waren Peters en Huberts ook
`Gesellen’, dat wil zeggen handwerkslieden. Door hier
en daar schilderwerkzaamheden te verrichten konden ze
in hun levensonderhoud voorzien. Om de logies- en ver-
blijfskosten te drukken werden ze lid van de Katholische
Deutsche Gesellenverein van de in 1865 overleden kape-
laan Adolf Kölping. Deze vereniging beheerde in ver-

Diverse foto’s van werk van Peters.

Foto beneden: Piet Peters links, Sjeng Huberts midden, rechts onbekend.



schillende Duitse steden een aantal huizen waarin hand-
werkslieden eten en onderdak konden krijgen. Naar de
naam van de oprichter werden ze vaak Kolpinghuizen
genoemd. 
In zijn dagboek somt Huberts de verschillende beziens-
waardigheden langs de route op. Hun persoonlijke
indrukken en belevenissen spelen een zeer onderge-
schikte rol, evenals hun onderlinge verstandhouding.
Daarvoor moet men te rade gaan bij `Mijn Bloemen-
gaard’, de handgeschreven dichtbundel die Piet bij zijn
terugkeer in Tegelen in 1913 het licht doet zien. Hierin
staan verschillende gedichten die Piet heeft geschreven
voor of over mensen die hij onderweg heeft ontmoet.
Vooral een zekere Mitzi uit München heeft een onuit-
wisbare indruk op hem gemaakt. In de lange gedichten-
cyclus `Mijn reizen naar het zuiden’ verhaalt hij over hun
tocht door  Duitsland. Om een indruk te geven van zijn
nogal zoetsappige stijl laten we hier enkele citaten vol-
gen. Het gedicht begint aldus:

De koude winter was de lente reeds ontweken.
Reeds scheen de voorjaarszon, reeds murmelden de beken
Bevrijd van sneeuw en ijs huppelden zij vrolijk blij,
Eenieder was verheugd, in aantocht was de Mei

Over de Dom in Keulen schrijft hij ronkend:

Daar deinst plots voor mijn oog een heerlijk gotisch werk.
Het is den trotschen dom, slank, ernstig en verheven,
Uit ‘s menschen scheppingsgeest ontsproten en geweven
Uit steenen, stuk op stuk en beelden honderdvoud
Gehouwen, opgebouwd de eeuwen toevertrouwd.

Zo zijn er meer lyrische evocaties van kunstwerken,
gebouwen, landschappen, dorpen en steden die zij op
hun tocht door Duitsland aantreffen.

VERLIEFD

Na enige weken komen Huberts en Peters in München
aan waar ze onenigheid krijgen en hun wegen zich
scheiden. `Op maandag 22 mei is Piet vertrokken,’
schrijft Sjeng droogjes in zijn dagboek, na eerder mel-
ding te hebben gemaakt van het feit dat Piet `kribbig’
was. Of Piets kribbigheid iets te maken heeft met het feit
dat hij liefde heeft opgevat voor een zekere Mitzi Laidl?
We weten het niet, maar dat hij de smaak goed te pak-
ken heeft blijkt uit een zevental liefdesgedichten in het
Duits, waarvan het derde eruit springt doordat de
beginletters van iedere regel het woord Mitzi vormen:

Mir steht tief in ’s Herz geschrieben
Ihr Name lieb und schön,
Täglich spricht er mir von Liebe,
Zukunftsglück; zur höchsten Höhen
Immer klingt es: “Du bist schön.”

200 BUUN 

Diverse foto’s van werk van Peters.

BUUN 201

Na een verblijf van ongeveer vier maanden in München
vertrekt Piet daar op 20 augustus 1911 en zet koers naar
Zwitserland, waar hij op 6 november te Luzern Sjeng
weer treft, die in zijn dagboek noteert: `Piet getroffen!’
Kennelijk is nu alles weer koek en ei, want samen trek-
ken ze verder naar Italië, hun eigenlijke reisdoel.

ONDERWEG IN ITALIË

In Noord-Italië bezoeken ze de steden Milaan, Brescia,
Verona, Padua, Venetië, waarna ze de laars afzakken
naar Bologna, Pistoia en Florence. In die laatste stad blij-
ven ze tien dagen en bezichtigen de Dom, de Uffizi-gale-
rij en het Pitti-paleis met hun uitgebreide kunstcollecties.
Daarna gaat het verder naar Rome, het hoofddoel van
hun reis, dat ze in eerste instantie links laten liggen. Ze
hebben zich voorgenomen pas langer in Rome te blijven
als ze hun programma buiten Rome hebben afgewerkt.
Dus gaat het eerst naar Montecassino, waar ze slapen in
de beroemde Benedictijnerabdij. `Goed eten, slechte bed-
den,’ noteert Sjeng nuchter, terwijl Piet er het zwijgen toe
doet. Voor een tweede, in Italië handelend deel van zijn
gedichtencyclus `Mijn reizen naar het zuiden’ ontbreekt
hem kennelijk de inspiratie, nu hij zijn geliefde Mitzi in
München heeft moeten achterlaten. Zelfs een afzonder-
lijk gedicht over Venetië, Florence of Rome kan er niet
meer van af. Het is slechts liefdeskommer wat de klok
slaat:

O! Laat mij hier in stilte dromen,
De eenzaamheid is mij zo zoet.
De ernst des levens is gekomen
In mijn nog jeugdig fris gemoed.

En laat mij onder tranen zuchten,
Een enk’le traan verlicht de smart.
O, wil mijn zijde niet ontvluchten,
Herinnering, trooster van mijn hart.

Ach, laat mij treuren en gedenken
De liefde uit mijn schoon verleeên,
En zal de dood mij eenmaal wenken,
Groet haar dan, die ik minde alleen.

Van Montecassino gaat het naar Napels, vanwaar ze
koers zetten naar de Vesuvius. Ze klimmen tot aan de
rand van de krater op 1223 meter hoogte, waarna ze
afdalen naar Pompeï, waar ze onder meer het Huis van
de Tragische Dichter bezoeken. Op 15 december vertrek-
ken ze naar Capri. Sjeng is ziek op de boot en klaagt over
zakkenrollers, maar de bezichtiging van de heilige, de
zalige en de blauwe grot en de groene, rode, zilveren en
marmeren galerijen maakt alles weer goed. Ook dweept
hij met de bloemenpracht die hij op het eiland aantreft.
Nu zijn ze eindelijk klaar voor Rome, waar ze op 20
december aankomen. Na een rondgang langs de vele

kerken, kapellen, musea en ruïnes die de stad rijk is,
brengen ze een bezoek aan het Nederlands
Priesterinstituut, waar ze hartelijk worden ontvangen en
kennismaken met de Nederlandse priesters aldaar.
Onder hen is ook de latere monseigneur Lemmens, de
bisschop van Roermond. ’s Avonds is het Roomse blij-
heid troef met voordrachten en liedjes. Sjeng koopt een
hele rits godsdienstige voorwerpen om ze door de paus
te laten zegenen tijdens de audiëntie op 6 januari 1912.
Met hun bezoek aan de zeven hoofdkerken van Rome
hebben ze een volle aflaat verdiend. Ten bewijze hiervan
krijgen ze een schriftelijke verklaring, die is voorzien van
twee handtekeningen en het opschrift: `Andenken an die
Pilgerfahrt zum Grabe der Apostelfürsten.’  Daarmee, en
met hun reisverhalen, kunnen ze in Tegelen mooie sier
maken.  

TERUG IN TEGELEN

Na zijn terugkeer in Tegelen in 1914 moet Piet in militai-
re dienst. Als hij die na twee jaar achter de rug heeft, ves-
tigt hij zich definitief als beeldend kunstenaar te Tegelen,
waar hij op 18 mei 1926 trouwt met Maria Cleophas, de
dochter van de waard van café-restaurant Central aan de
Maasstraat te Steyl, waar het jonge echtpaar ook zijn
intrek neemt. 
In 1929 krijgt hij de opdracht de wanden van de Tegelse

Huwelijk Piet Peters met Maria Cleophas op 18 mei 1926.



Scala-bioscoop te decoreren, die in januari van het jaar
daarop haar poorten opent. Iedereen is lovend. Een inge-
zonden briefschrijver jubelt in de Tegelsche Courant: `De
filmkunst wordt hier getoond in haar ware omlijsting,
dat is die van ernst en rust; geen schreeuwende, vloe-
kende kleurcombinaties, die ons oog tenslotte pijnlijk
aandoen; geen nietszeggende, cabaretachtige revue-girls
rondom. Neen, waardige, ernstige figuren werken hier
milddadig op het volk in…’
Op 7 mei 1931 bevalt zijn vrouw Maria van een dochter.
In augustus van dat jaar neemt Piet deel aan de Tegelse
Nijverheids Tentoonstelling in de St. Jozefschool. De
Nieuwe Venlosche Courant van 3 september 1931 schrijft
daarover: `Op de expositie van de kunstschilder Piet
Peters werd den Commissaris (van de Koningin;
auteurs) een prachtig bouquet rozen van de fa. Leenders
aangeboden, terwijl de kunstschilder zelf den
Commissaris  een brandsnede-ets aanbood, voorstellen-
de een mediteerende monnik.’ 
In 1933 wordt Piet uitgenodigd om op de binnenmuren
van de kerk van La Clouse, een plaatsje bij Aubel in
Wallonië, wandschilderingen aan te brengen. Tegenover
een redacteur van de Tegelsche Courant noemt hij het
zijn beste religieuze werk tot dusver. De pastoor van het
kerkje zegt: `Geen kerk in de omtrek is zo mooi als die
van mij.’ 
Tegenover al deze blijken van erkenning staat grote per-
soonlijke rampspoed. Op 11 oktober 1934 overlijdt Piets
vrouw, Maria. Een paar maanden later trekt Piet in bij
zijn zuster Helena en haar man Christiaan Driessen aan
de Parallelweg in Tegelen. Speciaal voor hem hebben ze
aan hun woning een woonruimte met atelier gebouwd.
Daar blijft hij wonen tot aan 1949. Hij voltooit er een
groot aantal schilderijen, waaronder portretten, land-
schappen en stillevens. Daarmee exposeert hij in restau-
rants en winkels in Tegelen en Venlo en musea elders.
Ook veel van zijn boetseerwerk komt er tot stand, onder
meer veel wandreliëfs. Buitenshuis brengt hij in kerken
en kapellen wandschilderingen aan. Ook ornamenteert
hij graven op kerkhoven. 

PIET PETERS EN DE PASSIESPELEN 

Behalve als beeldend kunstenaar is Piet Peters ook als
gemeenschapsmens zeer actief. In september 1926 neemt
hij deel aan de oprichtingsvergadering van het Tegelse
Openluchtspel, de voorganger van de Tegelse
Passiespelen, in café De Gouden Berg. Volgens een arti-
kel in het Dagblad voor Noord-Limburg op 7 mei 1948 is
het idee hiervoor van hem afkomstig: `Peters had op zijn
dooltochten langs de natuurlijke en kunstmatige (sic!)
schoonheden van Europa in Merano in Zuid-Tirol, een
simpele landelijke bevolking het openluchtspel Andreas
Höfer zien opvoeren en was er diep door getroffen. De
gedachte dat Tegelen dit ook in bereik had liet hem niet
met rust.’

Ook bij de overgang van het stichtelijke openluchtspel
naar het Passiespel, waartoe in 1932 werd besloten na
een bezoek aan het Beierse Oberammergau, heeft Peters
een doorslaggevende rol gespeeld : `De Tegelenaren daar
aangekomen aarzelden uit te spreken wat Peters hardop
dacht: dit beroemde Oberammergau viel tegen, de figu-
ren waren zwak, enkelen goeden niet te na gesproken.
En dan: het moeilijke Passiespel leende zich niet voor
opvoering in een zaal.’
Terwijl Peters in het eerste bestuur van het Tegelsche
Openluchtspel werd belast met de artistieke leiding,
maakte hij als vice-voorzitter deel uit van het bestuur dat
in 1933 de Passiespelen organiseerde. Ten slotte komen
we hem nog tegen als chroniqueur. In 1950 verscheen
van zijn hand de publicatie Van St. Franciscusspel tot
Passiespel, een terugblik op een cruciale periode in de
geschiedenis van de Tegelse Passiespelen. 

DE INTELLECTUELEN VAN VENLO

Niet alleen in Tegelen sloeg Peters zijn vleugels uit. Ook
in het Venlose was hij actief. Zo maakt hij, eveneens in de
jaren dertig, deel uit van een groep kunstenaars en intel-
lectuelen die elkaar spontaan treffen in het atelier van
Giselle Kuster te Venlo. Tot deze groep behoorden onder
anderen Mathieu Smedts (de latere hoofdredacteur van
Vrij Nederland), de journalisten Sef Coenen van De
Maasbode, Piet Stroeken van de Nieuwe Venlosche
Courant, Mathieu Berden van de Limburger Koerier, de
schrijvers Herman Steijlen en Kees Cretier, en de schil-
ders Sef Moonen, Leo Franssen en Jules Rummens. Ze
worden in die tijd ook wel eens gekscherend  `de intel-
lectuelen van Venlo’ genoemd. Het is onbekend hoe Piet
met Giselle Kuster in contact is gekomen. Tijdens de oor-
log organiseert Piet in zijn atelier ondergrondse culture-
le bijeenkomsten waar over van alles en nog wat wordt
gesproken. Behalve enige plaatsgenoten nemen hieraan
ook de katholieke schrijvers Anton van Duinkerken,
Gabriël Smit, Pieter van der Meer de Walcheren deel, als-
mede de toneelspelers Eduard Verkade, Albert van
Dalsum en Charlotte Köhler. In het culturele leven van
die tijd zijn dit klinkende namen. Hoe ze met Piet Peters
in contact zijn gekomen is onbekend. In juni 1945, als de
oorlog is afgelopen, komen ze opnieuw naar Tegelen
voor wat Piet in een persbericht `kunstuitvoeringen voor
intieme kring’ noemt. Met deze omschrijving jaagt hij de
redactie van de Tegelse Courant tegen zich in het harnas,
die zich afvraagt of die uitvoeringen nog wel intiem
ofwel besloten moeten zijn nu de oorlog is afgelopen.  

PIET PETERS ALS POLEMICUS

Hoewel het geen dominante karaktertrek van hem lijkt te
zijn geweest, schuwt Piet Peters het debat niet. In 1937
protesteert hij door middel van een ingezonden brief in
de Tegelsche Courant tegen de aanbesteding van een
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kruisbeeld aan de openbare weg. 
Hij verwijt de initiatiefnemers dat zij de opdracht voor
dit beeld hebben toegekend aan `een dilettant, die daar-
bij niet eens Tegelenaar is. (…) Het kruis mist elk
Tegelsch kenmerk en de onbeholpen, onbezielde en
karakterlooze plastiek, waarmee de maker geen raad
heeft geweten, heeft de mislukking voltooid.’
Met zijn protest raakt hij niet alleen aan anti-Duitse sen-
timenten – de maker was de van oorsprong Duitse kera-
mist Joep Felder -, maar ook aan een diepgeworteld
chauvinisme, dat het in die tijd in Tegelen goed doet.
In hun antwoord verwijten de initiatiefnemers op hun
beurt Peters niet gereageerd te hebben op hun oproep
om inzendingen voor deze aanbesteding. Daarmee
geven ze impliciet te kennen dat de zaak wellicht heel
anders zou zijn gelopen als hij, Peters, zelf iets inge-
stuurd zou hebben. Bovendien geven zij toe dat het werk
van Felder niet helemaal voldoet aan de eisen die men
aan een kunstwerk kan stellen, maar dat het niettemin
zeer geschikt was voor het doel dat door hen werd nage-
streefd. Wat voor doel dat was vermeldt men niet.
Op Peters insinuatie over Felders afkomst gaan ze niet
in. Zo groot was het persoonlijk en artistiek prestige van
Peters dat men zich daaraan de vingers liever niet wilde
branden.  

EIGEN BEDRIJF

In 1942 begint Peter zijn eigen kunstkeramisch bedrijf in
een voormalige dakpannenfabriek aan de Industrie-
straat. Hij noemt het bedrijf  PETRI. De productie is  zeer
divers en omvat niet alleen heiligenbeelden, Mariabeel-
den, kruisbeelden, bijbelse beeldengroepen, maar ook
losstaande mens- of dierfiguren. Daarnaast produceert
hij gebruiksgoed, zoals vazen, boekensteunen en asbak-
ken. In het bedrijf werken tijdens de oorlog een twintig-
tal personen, waaronder een vijftal onderduikers en een
joods jongetje. Daarna groeit het aantal medewerkers uit
tot zeventig. 
Als bedrijfsleider laat Piet zich kennen als een `patroon’
van de oude stempel met hart voor zijn mensen. In een

Piet Peters met zijn moeder en dochter Mia tijdens de onthulling van het

door hem gemaakte beeld in de tuin van het klooster de Raay te Baarlo op 8

september 1944.

Beneden: Piet Peters met familie en personeel van de Petri.



artikel in Vrij Nederland van 10 april 1946 wordt hier-
voor de volgende verklaring gegeven: `Peters heeft de
harde arbeidsvoorwaarden meegemaakt waaronder zijn
vader rond de eeuwwisseling heeft moeten werken. De
liefdeloze behandeling der fabrikanten. In het Limburg-
se land hebben decennia lang ellendige arbeidstoestan-
den geheerst. Nu Piet Peters zelf over een groot aantal
arbeiders beveelt – hij wil dit binnenkort tot 500 aanvul-
len – wil hij aan hen goed maken wat zijn vader vroeger
tekort is gekomen. Geen verrijking ten koste van de
arbeiders, is één van zijn richtlijnen.’
In een artikel in De Stem uit 1947 zegt Peters zich te base-
ren op de encycliek Rerum Novarum en omschrijft hij
zijn bedrijf als een gemeenschapsbedrijf met een aantal
bijzondere regelingen, zoals een jaarlijkse winstdeling en
een vrijwillige spaarregeling voor bijzondere kosten bij
ziekte en overlijden. Hij zegt: `Een arbeider mag geen
zorgen hebben. Steeds opnieuw houden wij onze arbei-
ders voor: indien gij zorgen hebt, zegt ze ons en laat ze
ons oplossen. Dat geldt zowel voor de geestelijke als de
materiële zorgen. Voor de materiële zorgen, voor de hon-
derd en één kleine en grote slagen, die een arbeider kun-
nen treffen, hebben wij een vrijwillige spaarregeling in
het leven geroepen. De arbeider betaalt hieraan één pro-
cent van zijn loon en voor de rest zorgen wij, ook wan-
neer door toevallige omstandigheden het zo gevormde
fonds reeds mocht zijn uitgeput. Indien moeder de
vrouw thuis ziek ligt en geen hulp heeft, zenden wij haar
die hulp. Een sociale verzorgster staat dag en nacht klaar
om te helpen, waar geholpen moet worden.’ 
Een jaar later gaat het bedrijf failliet, volgens sommigen
omdat Piet niet zakelijk genoeg was ingesteld. Wie de
hartenkreet hierboven leest, kan zich daarbij wel iets
voorstellen. Een jaar later verhuist Piet naar de Beytel-
straat, waar hij tot aan zijn plotselinge dood op 14 juli
1950 zal blijven wonen.

OVERZICHT VAN ZIJN WANDSCHILDERINGEN
EN BOETSEERWERKEN

Peters stond vooral bekend om zijn monumentale wand-
schilderingen en boetseerwerken. De belangrijkste
wandschilderingen zijn die in het Scala-theater te
Tegelen (1930), in de kapel van de Nieuwe Munt te
Tegelen (1930-1932), in een kerk in het Belgische Clouse
(1933), Plaine in Frankrijk (1934?), Logelbach bij Colmar
(1949) en Noordwijkerhout (1950).Voorts heeft hij een
altaarschildering gemaakt voor een kerk in Midden-
Afrika en een wandtableau van Maria als koningin der
Engelen voor een kerk in China. De datering van deze
beide werken is onbekend.
Van de geboetseerde grafmonumenten dienen vermeld
te worden die van de familie Kurstjens, G. Cleophas en
Maria Holthackers op het kerkhof te Tegelen en die van
de familie Lina, J. Smeets, Theo Göbels en Karl Hamm,
alsmede voor vier in WO 1 verongelukte Belgische mili-

tairen op het kerkhof in Venlo. 
Van de geboetseerde beelden en beeldgroepen in de
openbare ruimte vermelden we hier het oorlogsmonu-
ment `Ik zal handhaven’ bij speeltuin Klein Zwitserland
(1940), het reliëf Paluda in de gevel van het huis van
meester Verheijen aan de Maasbreeseweg te Sevenum
(1942), een kruiswegstatie in de H. Hartkerk te Tegelen
(1942), het reliëf De vos en de druiven in de gevel van het
woonhuis Roermondseweg 154 te Steyl (1943), het
bevrijdingsmonument in de voortuin van het kunsten-
centrum De Raay te Baarlo, voorheen klooster van de
missiezusters van de H. Familie (1944), de Madonna van
de Krekelsberg in het vroegere woonhuis van de familie
Lücker aan de Industriestraat te Tegelen (mei 1946), een
beeldengroep voor een kerststal in de open lucht op de
Krekelsberg, hoek Parallelweg (december 1947) en een
Mariabeeld in een kerk in Noordwijkerhout (1950). Van
het reliëf De Maaier en Christus Koning in de gevel van het
woonhuis Nachtegaalstraat 58 te Tegelen en het reliëf
Sint Petrus in gevel van Metaalgieterij Giesen op de
Industriestraat te Tegelen is geen datum bekend.

BRONNEN:

Kranten:
- Tegelsche Courant van 25 januari 1930, 21 maart 1931 en 14 augus-
tus 1937
- Nieuwe Venlosche Courant van 3 september 1931 en 7 mei 1940
- Dagblad voor Noord-Limburg van 7 mei 1949 en 24 mei 1950
- Vrij Nederland 10 april 1946
- De Stem van 5 augustus 1947
Brochures:
- Adri Gorissen: Giselle Kuster en de vergetelheid; tentoonstellings-
brochure (Venlo, 1997)
- Lentz-Huberts: Terug in de hsitorie. Het verhaal van de twee kunst-
minnende handwerksgezellen (z.p., z.d.; uitgegeven in eigen beheer)
Boeken:
- Piet Peters: Van St. Franciscus-spel tot Passiespel, over ontstaan en
ontwikkeling der Tegelse Passiespelen (Tegelen, 1950)
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PIET PETERS –ROUTE

Op het kaartje hieronder zijn de plaatsen aangegeven
waar werk van Peters in de openbare ruimte te bezichti-
gen valt. De route heeft min of meer de vorm van een
eikenblad als men begint bij:

1. Roermondseweg 154: `De vos en de druiven’

2. Metaalgieterij Giesen aan de Industriestraat te
Tegelen: `Sint Petrus’

3. Nachtegaalstraat 58: `De
Maaier’ en `Christus
Koning’.

4. H. Hartkerk te Tegelen:
Kruiswegstatie

5. Kerkhof te Tegelen: graf-
monumenten van de fam.
Kurstjens, 
fam. Cremers, 
G. Cleophas 
en M. Holtackers.

5

3

4

1 3

2



PIET PETERS –ROUTE

6. Wandelpark bij speel-
tuin Klein Zwitserland
aan de Trappistenweg te
Tegelen : oorlogsmonu-
ment `Ik zal handhaven.’

7. Kerkhof te Venlo: graf-
monumenten van de
familie Lina, 
J.Smeets, 

Theo Göbels, 
Karel Hamm
en 4 Belgische militairen
uit WO 1. 

8. Kunstencentrum De
Raay aan de
Napoleonsbaan Zuid:
bevrijdingsmonument.

Foto’s Jacques Peeters
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Door�Adri�Gorissen

SPELDENPRIKKEN�VOOR�PASSANTENSPELDENPRIKKEN�VOOR�PASSANTEN
Het�zal�wennen�zijn�voor�de�automobilisten�die�rijdend�richting�zuiden�voor�het

stoplicht�op�de�Grotestraat�in�Tegelen�even�moeten�wachten.�Vijf�jaar�lang�kregen
ze�–�als�de�rij�voor�het�verkeerslicht�tenminste�lang�genoeg�was�–�iets�bijzonders
te�zien�bij�het�pand�nummer�52.�Daar�was�namelijk�Het�Raam�gevestigd.�Eind

augustus�2003�verdween�deze�opmerkelijke�expositieplek,�waar�in�vijf�jaar�tijd�42
kunstenaars�een�werk�lieten�zien,�voorgoed.
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len� los.� "De� reacties� van
mensen�die�langskwamen
waren� heel� leuk",� weet
Mieke�Smits,�"er�kwam�bij-
voorbeeld� een� vrouw�met
een�kind�langs�en�opeens
begint�dat�kind� te� roepen:
Mam,�mam,�die�leeft."�Na-
tuurlijk� kregen� ze� tevens
afkeurende� reacties.� "Die
zijn�niet�goed�wijs",�werd�in
Tegelen� ook� wel� gezegd
over�de�initiatiefnemers.

In� de� begintijd� moestende� leden� van� het� stich-
tingsbestuur�nog�zelf�kun-
stenaars�benaderen.�Maar
nadat�Het�Raam� al� enige
faam� had� opgebouwd,
kwamen� de� inzendingen
vanzelf.�En�na�verloop�van
tijd�konden�ze�zelfs�kiezen
uit�de�aanbiedingen.�Vaak
kwamen� hele� pakketten
binnen�bij�secretaris�Mieke
Smits�en�die�was�dan�altijd
heel�nieuwsgierig�naar�wat
er�nu�weer�naar�buiten�zou
komen.� "Heel� spannend
en�heel�verrassend."

Na� Leo� Stappers� volg-
den�zo�nog�41�kunste-

naars,� die�er� allemaal� 5,5
halve� week� exposeerden.
Samen�bezorgden�ze�Het
Raam�een�goede�naam�in
Tegelen� en� directe� omge-
ving.� En� dat� niet� alleen
door�spraakmakende�kunst-
werken�ten�toon�te�stellen,
zoals� bijvoorbeeld� Hans
Reijnders� deed.� Deze� liet
een�foto�maken�waarop�hij
naakt�op�de�rug�te�zien�is,
terwijl�hij�over�zijn�schouder
kijkt�en�een�ei�ter�hoogte�van
zijn� billen� houdt. Met� als
duidelijke� boodschap:
iedereen� kan� hier� zijn� ei
kwijt.�De�naakte�beeldhou-
wer� had� voor-� en� tegen-
standers� en� zorgde� voor
stukken�in�de�krant.

Auto’s� die,� zoals� gezegd,
regelmatig� stilstonden
voor�de�expositieruimte�en
zo�rustig�de�tijd�kregen�om
het� tentoongestelde� goed
te�bekijken.

”Wat� we� wilden� was
mensen� in� aanra-

king� brengen� met� kunst”,
stelt� Miep� Tielen.� "Overi-
gens�geen�werk�van�hob-
bykunstenaars,�maar�kwa-
liteit.� Het� Raam� bood� die
mogelijkheid,� want� daarin
waren� de� kunstwerken
dag�en�nacht�vrij�te�bezich-
tigen,� er� was� sprake� van
continue� communicatie."
"Heel� belangrijk� was� ook
de�voortdurende�wisseling
van�kunstenaars�en�kunst-
werken",�vult�Mieke�Smits
aan,� "waardoor� er� geen
gewenning� kon� plaatsvin-
den�en�telkens�opnieuw�de
aandacht� van� de� toe-
schouwer� werd� getrok-
ken."� En� Niek� Hoogland
zegt:� "Wat�we�wilden�was
speldenprikken� uitdelen
aan�de�passanten.�We�wil-
den� het� tegenovergestel-
de� zijn� van� een� cultuur-
tempel.� Het� moest� een
kleinschalig� podium� voor
kunst� zijn,� voor� iedereen
bereikbaar� op� een� heel
gewone�plaats."

De� opening� van� de
expositieplek� in� 1998

was�al�meteen�spraakma-
kend.� Kunstenaar� en
schrijver� Leo� Stappers� uit
Steyl�ging,�gekleed�in�een
gele�overall,� in�Het�Raam
zitten.� Hij� was� omringd
door�gele�attributen,�zoals
een� doodskist.� Stappers
had�een�flesje�bier�bij�zich
en�zat�te�lezen�in�het�boek
Tod im Mittelalter.�Natuur-
lijk� maakte� zijn� actie� me-
teen�al�de�tongen�in�Tege-

Buiten� Mieke,� Miep� en
Niek�waren�bij�de�start�van
het� project� ook� Pie
Daenen,�Jan�Rambout�en
Pim�van�Huiseling�betrok-
ken.�Uiteindelijk�werd�een
bestuur�gevormd�bestaan-
de� uit� Mieke,� Miep,� Pim
(door� omstandigheden� al
snel�opgevolgd�door�Peter
Verheijden),� Niek� en� als
penningmeester�Toos�Clab-
bers.�Mat�Smeets�zou�zorg
gaan�dragen�voor�de�techni-
sche� assistentie� bij� het
inrichten�van�Het�Raam.

Daarna� pakten� ze
zaken�als�projectplan-

ning,�sponsoring�en�public
relations�voortvarend�aan.
Bovendien� bedachten� ze
richtlijnen� voor�de� kunste-
naars.�"De�mensen�moes-
ten� specifiek� iets� maken
voor� Het� Raam,� niet� zo
maar�iets�uit�de�kast�halen.
Er� moest� in� het� werk� als
het�even�kon�ook�een�rela-
tie� zitten� met� de� omge-
ving",�verhaalt�Niek�Hoog-
land.� Aan� de� richtlijnen
werd�strikt�de�hand�gehou-
den.�Kunstenaars�die�met
een� projectidee� kwamen
dat� er� niet� mee� strookte,
kregen�een�afwijzing.

De� directe� omgeving
van� Het� Raam� was

natuurlijk� inspirerend� ge-
noeg.� De� expositieplek
(218�centimeter�hoog,�132
centimeter� breed� en� 36
centimeter�diep)�lag�in�har-
tje�Tegelen,� schuin� tegen-
over�de�majestueuze�Mar-
tinuskerk� en� recht� tegen-
over� een� parkeerplaats
met� daarop� een� drukbe-
klante� friteskraam.� Dage-
lijks�passeerden�ongeveer
25.000� auto’s� het� twee-
honderd� jaar� oude� pand,
waarin� Het� Raam� zat.

In� die� jaren� kregen� depassanten� heel� uiteenlo-
pende� kunstwerken� voor-
geschoteld,� variërend� van
een� foto� van� een� naakte
Hans� Reijnders� tot� een
stapel�oude�wollen�dekens
van� Mia� Terburg-Rutten,
en�van�een�met�het�afge-
knipte�haar�van�de�klanten
gemaakte� installatie� van
Pie�Daenen�tot�een�simpel
bordje�met�daarop�de�tekst
‘Te� koop’� van� Theo
Lenders.

Het� ontstaan� van� Het
Raam� was� mede� te

danken� aan� de� gêne� van
de�kapsters�van�de� in�het
pand� gevestigde� kapsa-
lon,�herinnert�Mieke�Smits,
een� van� de� initiatiefne-
mers,�zich.�"Keramist�Niek
Hoogland� verkocht� in� de
ruimte� naast� de� kapsalon
zijn�werk.�Toen�hij�zes�jaar
geleden� naar� Steyl� ver-
huisde,�werd�die�ruimte�de
kantine� van� de� kapsters.
Maar� die� vonden� het� niet
fijn� als� ze� bijvoorbeeld� bij
het� opmaken� of� bij� het
eten�door�de�langsrijdende
fietsers� en� automobilisten
op� de� vingers� werden
gekeken.� Tijdens� de� ope-
ning�van�de�nieuwe�werk-
plaats�van�Niek�Hoogland
ontstond�toen�het�idee�om
er�een�kleine�expositieplek
van� te� maken,� gewoon
door�het�raam�dicht�te�tim-
meren.� De� kapsters� ston-
den� daar� helemaal� ach-
ter."

Smits�kreeg�bij�de�orga-
nisatie�al�snel�de�hulp

van� Niek� Hoogland� en
Miep� Tielen.� "Alles� moest
toch�wel�officieel�geregeld
worden",� zegt� die� laatste,
"vandaar�dat�we�een�stich-
ting� hebben� opgericht."
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beschrijven� –� een� heel
diverse� eindmanifestatie.
Een� waardige� afsluiting
van�het�intrigerende�kunst-
project�dat�Het�Raam�was.
Een� afsluiting� ook� die
helemaal�voldeed�aan�het
uitgangspunt:� kunst� dich-
ter�bij�de�mensen�brengen
en� die�mensen� daar� over
na� laten�denken.� In�de�bij
de�eindmanifestatie�horen-
de� folder� verwoordde� de
deelnemende� videokuns-
tenaar� Theo� Lenders� dat
heel�mooi�(zie�hiernaast)

Een�aantal�van�de�kun-
stenaars�nam�ook�nog

eens�deel�aan�de�begelei-
dende� (door� Peter� Ver-
heijden�ingerichte)�exposi-
tie� die� tegelijkertijd� in� de
Venlose�galerie�Sir�Harald
Art� werd� gehouden.� Daar
konden� zij� laten� zien� wat
zij�normaliter�maken.

Het�werk�dat�achter�Het
Raam� en� de� twintig

ramen� in�Tegelen� hing,� is
overigens� behouden� ge-
bleven.�Althans� op� beeld,
want� fotografen� -� en� dan
vooral� Peter� de� Ronde� -
hebben� alles� vastgelegd.
Die� foto’s� vonden� al� een
plaatsje� in� de� folder� -� op
afficheformaat� -� die� men-
sen� die� de� Raam-route
door�Tegelen�volgden�mee
op� hun� weg� kregen.
Wellicht� kunnen� er� nog
kaarten� van� worden� ge-
maakt�om�uit�te�reiken�aan
passerende� automobilis-
ten� die� Het� Raam� te� erg
missen.� Want� aan� een
gewoon� raam� hebben� ze
niks.

plaatstaal� gesneden� kop-
pen�van�Romeinse�solda-
ten,� een� verwijzing� naar
het�verleden�van�Tegelen.�

Isabelle� Smeets� zorgdevoor�de�meest�indringen-
de� bijdrage� aan� de� eind-
manifestatie� met� haar
grote� foto’s�achter� de� zol-
derramen� van� verpleeg-
huis� Martinushof.� Foto’s
van� de� bewoners� en� dan
vooral� demente� bejaar-
den,� om� zo� te� laten� zien
wie� er� woont� achter� de
muren� van� dat� verpleeg-
huis.� Want� hoewel� de
Tegelenaren�daar�zo�nu�en
dan� wel� wat� van�meekrij-
gen,� weten� de� meesten
niet� welke� mensen� er
leven� in� het� instituut� en
hoe� zij� daar� hun� dagen
doorbrengen.�

Natuurlijk�waren� er� ook
bijdragen�die�los�ston-

den� van� een� raam� of� de
omgeving�daarvan.
Mathieu� Knippenbergh
zette� een� oude� en� vieze
caravan� op� een� bedrijfs-
terrein� aan� de� Kamp-
straat.�In�de�caravan�liet�hij
vliegen�los�die�zich�tegoed
konden�doen�aan�afvalres-
ten.� Met� als� resultaat� een
zich� steeds� vernieuwend
k u n s t w e r k .
Spraakmakend� was� het
werk�van�Jos�Deenen.�Hij
raakte� in� onmin� met� de
pastoor� van� de� Tegelse
Martinuskerk� omdat� hij� in
het�raam�van�Hoekstraat�2
een�installatie�maakte�met
als� onderwerp� seksueel
misbruik�in�de�kerk.

Al�met�al�–�het�is�onmo-
gelijk� om� alle� deelne-

mende� kunstenaars� en
hun�werk�te�noemen�en�te

aan� anderen� om� op� dit
gebied�iets�te�doen.�Het�is
te� hopen� dat� er�weer� iets
gaat� ontstaan.� Belangrijk
is�dat�het�iets�organisch�is,
iets�dat�kans�krijgt�te�groei-
en."

De� sluiting� van� Het
Raam� mocht� echter

niet� zo�maar� voorbijgaan.
Vandaar� dat� een� grote
eindmanifestatie�werd� ge-
houden,� waaraan� een
groot� deel� van� de� expo-
santen� weer� deelnamen.
Omdat� die� niet� allemaal
tegelijk� op� de� expositie-
plek� aan� de� Grotestraat
terecht� konden,� werd
gezocht� naar� andere
ramen� in� Tegelen.� "Dat
was� heel� leuk",� straalt
Miep� Tielen,� "want� alle
mensen� die� we� daarvoor
benaderden� bleken� Het
Raam� te� kennen.� Ze�wis-
ten�meteen� als� ik� er� over
begon� wat� het� was� en
begrepen� de� bedoeling
van� de� eindmanifestatie.
Uiteindelijk� kregen� we� zo
twintig� expositieplekken
verspreid� door� Tegelen,
maar� natuurlijk� wel� een
beetje�in�de�buurt�van�ons
eigen�raam."�

Voor�de�slotmanifestatie
maakten� de� deelne-

mende� kunstenaars� alle-
maal� nieuw� werk,� ook
weer� vooral� geïnspireerd
door� de� plek.� Zo� maakte
Tineke� Vermeer� voor� drie
onooglijke�raampjes�in�het
pand� Posthuisstraat� 14
gouden� lijsten�en� kleedde
ze�wat�aan.�De�drie�lelijke
ramen� werden� op� die
manier�kostbare�schilderij-
en.�Wiel�Pijls�maakte�voor
de� kelderramen� van� de
huizen�aan�de�Engerstraat
26� tot� en� met� 32� vier� uit

Minder� opmerkelijk,
maar� wel� indrukwek-

kend�was�bijvoorbeeld�het
werk� van�Anja� van� Rijen.
Toen� zij� aan� de� beurt
kwam,�was�het�net�vijf�jaar
geleden�dat�een�van�haar
kinderen� was� overleden.
Ze� maakte� daarom� een
herdenkingsobject,� be-
staande� uit� een� van� ste-
nen�gelegde�kindfiguur�en
een� kruis� van� schelpen.
Angeline� Clabbers-Peters
vervaardigde� een� beeld
van�een�wandelende�moe-
der� met� kind.� Het� was
alsof�die�de�voorbijrijdende
vaders� op� weg� naar� hun
werk�uitzwaaiden.

Belangrijk� was� dat� Het
Raam� voorbijgangers

op�een�speelse,�onnadruk-
kelijke� manier� in� contact
bracht�met�allerlei�vormen
van�kunst.�Van�schilderijen
tot�foto’s�en�van�installaties
tot�beeldhouwkunst.�Kunst
die�aanzette�tot�nadenken,
tot�discussie�en�tot�reactie.
Op�die�manier�speelde�het
charmante,� kleinschalige
Tegelse� project� een� heel
eigen� rol� in� het� kunstwe-
reldje,�heel�anders�dan�die
van�bijvoorbeeld�een�gale-
rie� of� een� museum,� die
voor� veel� mensen� nog
altijd�een�drempel�hebben.

Ondanks�de�successen
werd�Het�Raam�na�vijf

jaar� dicht� gemaakt.� "Dat
hadden� we� van� te� voren
zo�afgesproken",�stelt�Niek
Hoogland.�"Het�Raam�was
bedoeld� als� een� tegen-
stem�tegen�de�gevestigde
cultuurinstituten� en� als� je
heel� lang� doorgaat,� word
je� vanzelf� ook� zo’n� insti-
tuut.�Bovendien�behoud�je
door� te� stoppen� je� eigen
frisheid.�Het�is�nu�de�beurt

Dat geluid en beeld ons continu beïnvloeden,
veel meer dan wij ons bewust zijn.
Dat goede kunst provocatief is.
Dat twijfel mooi is.
Dat in de kunst alle mogelijk is, en dat de 
consequentie van deze vrijheid groot is.
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Willem IV, zoon van Johan Willem Friso van Nassau, is vanaf 1722 stad-
houder van Groningen, Friesland, Drente en Gelderland. De over-

blijvende vier gewesten handhaven de stadhou-
derloze regeringsvorm (Tweede Stadhouderloze
Tijdperk). Willem trouwt in 1734 met Anna, doch-
ter van koning George II van Engeland. In 1740
begint de Oostenrijkse Successieoorlog en als
gevolg daarvan valt op 17 april 1747 Frankrijk met
een groot leger Staats-Vlaanderen binnen en weet
snel enkele vestingsteden te veroveren. Met steun
van een Engelse vloot komt in Zeeland een volks-
beweging pro-Oranje op gang en op 28 april roe-
pen de Staten van Zeeland Willem IV uit tot stad-
houder en kapitein- en admiraal-generaal. De
maand daarop (18 mei) wordt hij in alle gewesten
uitgeroepen tot erfelijk stadhouder en kapitein-
en admiraal-generaal. De vestingen worden
meteen in goede staat gesteld en Venlo krijgt een
garnizoen van 5333 man onder opperbevel van de
graaf van Rechteren. Nog vóór de Fransen zich
voor de stadsmuren van Venlo vertonen wordt een
wapenstilstand en op 18 oktober 1748 de Vrede
van Aken gesloten, waarbij Lodewijk XV de door
hem veroverde steden en gebieden teruggeeft.1

In het Rijksarchief in Limburg te Maastricht
wordt het archief van het Kasteel Well bewaard.
Daarin bevindt zich ook een groot stuk2 over de
plechtige dank- en vreugdedag, die op 26 juni
1747 in Venlo gehouden werd om te vieren dat de
prins van Oranje-Nassau tot stadhouder, admiraal
en kapitein-generaal der Verenigde Nederlanden

was benoemd. Hieronder volgt de transcriptie van dit stuk, waar nodig ver-
duidelijkt met voetnoten. Een / geeft aan dat hier in het origineel de regel
is afgebroken; [ ] geeft aan dat de tussenliggende tekens niet in de tekst zelf
voorkomen (opgeloste afkortingen en enkele leestekens). Dank ben ik ver-
schuldigd aan drs. F.P.T. Slits uit Blerick voor het vertalen van de Latijnse
teksten en spreuken.
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‘Solemneelen Danck en Vreughde Dagh’
in Venlo 1747

Inleiding en annotatie: Martin Bergevoet

Solemneelen3 Danck en Vreughdedagh / ingestelt
en[de] gecelebreert by4 de Magistraet5 / der Stadt Venlo
ter occasie6 van de ver- / kiesinge van Syne
Doorluchtigste / Hoogheyd de Heere Prince van
Orangien / en Nassauw als Stadthouder, Admiraal, / en
Capiteyn Generael der Vereenighde / Nederlanden.
Als wanneer de Aengenaeme tydinge van de voors. /
geluckige verkiesinge uyt S’Hage tot Venlo ingecomen
was, / hebben de Heere Commandant Graeve van
Rechte- / ren ende alle de Leeden van de Magistraet hun
eene / eere gemaeckt op de hoeden te draegen Orangie
Cocardes soo / ende gelyck sulcks by de Hooge regee-
ringen in S’Hage / was geschiet, ende dit exemple7 is
naergevolght van alle / liedens van fatsoen soo8 van den
Militairen als burger- / lycken staet; men heeft oock ten
eersten Orangie vlaggen / doen maecken die op de
thoorens der kercken ende van den / raadthuyse wier-
den uytgestoocken ende naer dat men eenige / daegen
was besig geweest met het verveerdigen der illu- /
minatien9 aent’ stadthuys en schilderen der stucken
daer- / toe dienende, is het by de magistraet vastgestelt,
en by / publicatie van de puyn10 vant’ stadthuys bekent
gemaeckt, / dat op maendagh den 26 deses maents Juny
1747 den / voorn. Solemneelen danck en vreughde dagh
soude geviert / worden, mit interdictie11 van alle werck
hetgheene daerinne / eenige stoornisse soude connen
bybrengen.

Ende omdat het by de Roomsgesinde de maniere is dat /
alle groote feestdaegen vooraff in de kercken worden ver-
kon- / dight, soo heeft de Heere Stevens [,] Canonick en
Pastoir / der Stadt Venlo[,] den 25 deses van den pre-
dickstoell oock / solemneelyck afgeroepen het vieren van
den volgenden / dagh, daertoe voegende eene seer door-
dringende aenspraecke12 / om de gemoederen van het
Volck tot Godtvruchtigheydt / en vreughde op te wec-
ken, deghene gevolght wierd door een / gebett ter mate-
rie dienende13 hetgheene tot welvaeren / van de Hooge
Regeeringe en[de] van den H[eer]e Prince met soo /
energique termen wierde voorgebrocht, dat alle de toe-
hoorders / met eene rechtinnerlycke teerheyd aengedaen
waeren over het / geluckigh Evenement, dat de Goede
Godt aen het Lieve / Vaederland had laeten overcomen.

Den 26. [,] Synde den gestelden Danck en Vreughde
dagh [,] wierde / s’morgens van seeven tot acht, s’mid-
daghs van twaelf tot een, / en s’avonts van ses tot seven
uhren de klocken van alle de / kercken en kloosters
geluydt, en ten 10 uhren s’morgens / begonne de kerke-
lycke diensten waerinne de Magistraet in / Corpore14

assisteerde15 en[de] de borgerye in soo een groot getall
tegen- / woordigh was, dat men by naer geene plaetse in
de kercke conde / becomen16.

Des naermiddaghs ten vyff uhren quaem de Borgerye
onder / de waepenen en rengeerde haer17 met vliegen-

de vaendels, slaen- / de trommen, en orangie cocardes
voor het stadthuys; een half / uhrtje daer naer ging eene
Deputatie van drie leeden uyt het / midden der
Magistraet in een koets en geprecedeert18 door dry /
Hellebordiers19 om de Heere Commandeur Graeve van
Rechteren / aent’ Commandement aff te haelen, deghe-
ne ten eersten met / Welg[eme]lten Heere Commandeur
te rugh quaemen en telckens / door de Officieren der
Borgerie met piecken, vaendels en / slaen van Marche20

gesalveert21 wierden[;] Syn Hooghwelgeb. / treedende
uyt de koets, wierd door de Magistraet in Corpore /
gerecipieert22, en in de Raets Camer gebroght; doens23

wierd aen / de eerste Divisie der Borgerye Ordre geson-
den24 om den / march te beginnen, ende dese gepasseert
synde, quaem de / Heere Commandeur int’ midden van
de Heere Schout en / Borgemeester, gevolght door alle
de Leeden van de Magistraet, / die aen weersyde ver-
selt25 waeren door des stadts hellebordiers / ende wierd
de Marche beslooten door de tweede divisie der /
Borgerye, ende voortgesett naer de Groote Kercke, voor
de / welcke de geheele Borgerye haer wederom rengeer-
de; ende / de Heere Commandeur en Magistraet daer-
binnen gegaen synde / wierd aen syn Hooghwelgeb.
aengeweesen eene gedistingueerde26 / plaetse int’
Choor27, ende wierdt doens door voorg[eme]lten Heere
/ Canonick en Pastoir Stevens geintonneert28 den Te
Deum / Laudamus, den ghenen door de Cleregie29 (alle
Ordens persoonen / daer present synde) heel plechtigh
wierd afgesongen, ende / onder den selven dryemael
salvo geschooten30 uyt eenig Canon / op de Wall, het
gheene telckens door generaele decharges / van de
Musquetterye31 der Borgeren onder het roepen van /
lang leve den prins van Orangien, wierd beantwoordt.

Den Te Deum Laudamus met t’ gebett geeyndight synde
/ retourneerde32 de Magistraet (De Heere Commandeur
aent’ / hooft) in ordre als vooren naert’ stadthuys en
haer Ed. / Achtb. een weinightje boven geweest synde,
wierd het / Orange vaendel, het ghene in de Marche was
voorgedraegen / geworden, gebroght op het stadthuys,
door eenen H(eer)e Schepen / als Capiteyn vant’ selve
aengenomen, en boven het balcon / geplant, als wan-
neer sonder ophouden geroepen wierde langh / leve
den Prince van Orange, waer op wederom dry salvos /
van de Borgerye geschooten wierden, het ghene
geschiedt / trock deselve aff33.

Ten negen uhren s’avonts wierd by drye differente / rey-
sen34 alle het Canon van de Wallen der stadt soo wel /
als van het Fort35 gelost, en[de] telckens door t’
Guarnisoen / dat op de wallen geposteert was beant-
woordt, ende onder het / lossen vant’ selve, als mede
onder pauken en Trompetten / geschall wierden ged-
roncken de gesontheeden36 van Haar Ho. / Mog. de
Heeren Staten Generael, van Haer Ed. Mog. de Heeren /
Raaden van State, als mede van Syne Doorluchtighste /



rent86 geen / duysternisse van de nacht en conde
bespeuren.

Alle de huysen van de Heeren van t’ Magistraet / wae-
ren met glasene lampen geillumineert op deselve /
maniere als het stadthuys.

Ende alle de borgerhuysen soo wel als de Cloosters wae-
ren / oock soo treffelyck geillumineert, en met jaer-
schriften, / divisen, sinnebeelden, en groentens87 soo-
daenigh opgepal- / leert, dat sulcx verstreckte tot88 een
der aengenaemste / spectacles89 die men hier te lande
oyt gesien heeft, jae / tot
verwonderinge van een
jeder.

Oock was de blytschap
der Borgers soo groot, dat
alle / de buyrtens dyen
avont vergaedert90 wae-
ren, en meestendeel / op
de straeten de taeffels
hadden laeten decken, en
hun / recht uytter  herten
diverteerden91, waerby de
gesonthee- / den van de
Hooge Overigheyd, ende
van den Heere Prince / en
Mevr[ouw]e de princesse
niet vergeeten en wierden;
/ oock was het roepen
van vivat orangie sonder
inter- / ruptie92.

Die van de Gereformeerde
Religie en hebben oock /
niet still gestaen by
allsulcken publycke
danck / en vreughde
dagh het haarige by te
brengen93, en / soo wel
met het houden van kerc-
kelycken dienst / als uyt-
steecken van vlach, luy-
den van klocken / ende
andere vreughde teecken
aen des Magistraets /
intentie volcommentlyck
te beantwoorden, hebben- / de Heere Praedicant
Smitman in dit geval eenen / bysonderen yver bethoont.

Ter occasie94 van dese publycke vreughd bedryvingen /
is binnen de stadt Venlo soodaenige confluentie95 / van
vremden geweest, dat veele derselve syn geweest / in
verlegentheyd van logementen te connen becomen96.
Dogh voor all heeft de Magistraet particuliere / attentie

gehad97, dat alle Regenten der steden Rure- / monde en
Gelder, dewelcke dyen dagh waeren binnen / gecomen
om de vreughde bedryvingen te sien, ten / eersten op
het stadthuys syn versocht98 geworden / alwaer deselve
oock syn verscheenen, ende alle / teeckenen van danck-
baerheyd en vergenoegen hebben bethoont.

Synde voor het overige tussen soo veele duysende /
menschen alles soo vriendelyck soo rust: en vree- /
delyck toegegaen, dat men van geen desordre99, selfs /
van geen eenig onvriendelyck woord iets het minst /
heeft gehoort.
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Hoogheydt de Heere Prince van Orange en Nassauw,
ende van / haere konincklycke Hoogheyt Mevr[ouw]e
de Princesse.

Ende dit voorgegaen37 synde, wierd het ball geopent, het
/ ghene tot s’anderdaeghs s’ morgens ten ses uhren /
gecontinueert38 wierde, en niet geinterrumpeert39 en is
ge- / worden, als40 door een collation41 waerby allerley
spysen / en refraichissementen42 in abundantie43 wier-
den ten besten /  gegeven.

Het stadthuys was oock soo prachtigh met glaesene /
lampen ende lanternes geillumineert dat het op den
geheelen / grooten Merck44 soo licht was als midden in
den dagh; oock / was het selve met verscheyde schilde-
ryen en Divisen45 opgepal- / leert46, in maniere47 als
volght, te weten.

Op het midden boven het balcon was een Throon waer /
op de faem48 al vliegende afdaelde, blaesende uyt haer /
pausoen49 dese woorden: 
Nulla mihi statuent finem te fata canendi50.

Onder den Throon satt Syne Doorluchtigste Hoog- /
heydt op den stadthouderlycken stoell, en met den staff
/ in de hand geassisteert door de rechtveerdigheyt en
wys- / heyd51, hangende aen de linckersyde het portrait
van / Prins Wilhelm de Eerste glorieuser gedachtenisse,
/ en op de trappen quaem de Venlosche Maeght knie- /
lende en vergeselschapt van de getrouwheyd52,  hebben-
de / de privilegien der stadt Venlo in de rechterhand, die
/ sy aen de Heere Prince presenteert, en seyde, / 
Servarunt proavi; geminat spem lemma: / Tuebor; /
Haec sibi servari Venloa laetae rogat53.

Ter rechter syde buyten den Throon was Neptunus / in
syn Zeewaegen, seggende / Rector erit puppis, clavoque
immobilis haerens54 / Staende daeronder: Per Mare55

Ter lincker syde stond Mars op een Mortier seggende: /
Nulli cessurus in armis56 / Staende daeronder: Per
Terras57

Dese vier stucken waeren alle Transpirant58.

Op de rechter syde van de face59 vant’ stadthuys en int’
/ midden van deselve was den Generaliteyts Leeuw60

met / syne ordinaire devise61: / Concordia res parvae
crescunt62. / Ende daeronder stondt: / Hic imperat63.

Daerteghens over aen de lincker syde was den Nassauw-
/ sen Leeuw met den causeband64 en daer toe hoorende
inscrip- / tie: Hony soit qui mal y pense65. / Ende daer-
onder stondt: Ille gubernat66.

Aen de eerste venster boven den Generaliteyts Leeuw /

was een sinnebeeldt, dat verbeelde de staatscunde, heb-
bende / in haere handen seven circulen of reepen67 en
daeronder: / Ex Septem Conficit unum68.

Aen de tweede venster boven denselven was een Leeuw
/ vegtende tegens eene hand die hem het jock wilde aen-
/ leggen69, en hieronder dese woorden Nescit Subdere
Colla jugo70.

Aen de derde venster was een pieck waerop een hoedt, /
en aen denselven was met een orangie lint gebonden /
een koocker daerinne seven pylen, op den kooker /
stondt het woordeken Concordia71; / hieronder stondt:
Numquam libertas gratior / Exstat72.

Op het eerste venster boven den Nassauwse Leeuw /
was een harnas gecroont met laurieren; op het harnas /
stondt dit woord Auriacorum73 / en onder hetselve /
Hostibus haud tergo, sed forti pectore notus74.

Op het tweede venster sagh men eene geharnaste hand /
komen uyt de wolcken, en hebbende eenen stadthouder-
/ lycken staff, waerop den hoed van vryheyd, en daer-
onder / Hoc te fasce levabo75.

Op het derde venster een leef [?]76 met pieck en schild en
/ met een Orangie scherp77 om, en daeronder / O quan-
tum per colla decus, quem spargit / honorem78.

Onder het balcoen79 was dese inscriptie / Hoc /
Serenissimo Wilhelmo Carolo Henrico / Frisoni Principi
Auriaco [,] / Unitarum provinciarum gubernatori, etc;
etc; / Cum perpetuae prosperitatis voto consecrat /
S.P.Q.V.80

Alle het voors. Schilderwerck was gemaeckt / door den
konstschilder Francis Wyrott, ende wierd / van een jeder
seer geadmireert81.

Boven de groote poorte van het Commandement sag
men / het Waepen van Syne doorluchtighste Hoogheydt
/ met de Causeband en Divise / Hony soit qui mal y
pense. / ende daer onder / Eendracht maeckt macht.

Binnen de poorte sagh men in perspective82 eene trans-
/ pirante schilderye [,] repraesenterende83

Hooghg[eme]lte Syne / Hoogheyd in harnasse staende
aen eene taeffell met / de linckerhand op den bibel en
hebbende in de rechter- / hand den staff van
Commando, en daeronder las men / dit jaerschrift /
Gort het sWeert aen UWe HeUpe o HeLDt / totDat s’
LanDts VerLIes Weer Is hersteLt84.

De voorn. perspective formeerde haer85 door eene haage
van / palm en laurier seer konstig gevlochten, ende
doorgaens / soo sterck geillumineert, dat men daer ont-
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1 H.P.H. Jansen,
Kalendarium.
Geschiedenis van de
Lage Landen in jaartallen
(Utrecht/Antwerpen 
1977), p. 134-135; J.A.F.
Jongste, De Republiek
onder het erfstadhouder-
schap 1747-1780; in:
Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, deel 9
(Haarlem 1980), p. 73-75;
L.J.E. Keuller, Geschiede-
nis en Beschrijving van
Venloo (Venlo 1843), p.
164-165.
2 RALimburg, 16.1112B,
Evacuatienummer 9017.
Een kopie van dit stuk
werd mij aangeleverd
door een bezoeker van de
studiezaal van het
gemeentearchief Venlo.
3 plechtige
4 gevierd door
5 bestuur
6 gelegenheid
7 voorbeeld
8 zowel
9  verlichtingen
10 pui, gevel
11 verbod
12 toespraak
13 over deze aangelegen-
heid
14 in levende lijve, in zijn
geheel
15 letterlijk: behulpzaam
was
16 krijgen
17 begaf zich
18 voorafgegaan
19 mensen met hellebaar-
den
20 mars, parade
21 begroet
22 ontvangen
23 daarna

24 opdracht gegeven
25 vergezeld
26 voorname
27 het koor van de kerk
28 ingezet
29 geestelijkheid
30 drie keer een salvo
afgeschoten
31 algemene ontladingen
(=salvo’s) van de muske-
tiers
32 keerde de Magistraat
terug
33 vertrok deze
34 drie verschillende
keren
35 alle kanonnen zowel
op de wal als op het fort
[St. Michiel]
36 op de gezondheid
gedronken
37 nadat dit was gebeurd
38 voortgezet
39 onderbroken
40 dan alleen
41 licht avondmaal
42 verfrissingen
43 in overvloed
44 Grote Markt
45 spreuken
46 versierd
47 op de wijze
48 [het zinnebeeld van ]
de Faam
49 trompet(?)
50 Niets zal er ooit gebeu-
ren dat mij doet ophou-
den u te bezingen
51 [de symbolen van] de
Rechtvaardigheid en de
Wijsheid
52 vergezeld door [het
zinnebeeld van] de
Getrouwheid
53 Uw voorvaderen heb-
ben ze (=de privileges) in
stand gehouden; onze
hoop wordt verdubbeld

door uw devies “Ik zal
handhaven”; Venlo vraagt
u verheugd om deze voor
haar te handhaven
54 Hij zal de stuurman
van het schip zijn en
onbeweeglijk het roer
vasthouden
55 Ter zee
56 Voor niemand zal hij
wijken in de strijd
57 Te land
58 lieten allemaal een die-
per liggende betekenis
doorschemeren
59 de voorgevel
60 de leeuw uit het
wapen van de
Generaliteitslanden
61 gebruikelijke wapen-
spreuk
62 Door eendracht groei-
en kleine zaken (een-
dracht maakt macht)
63 Deze beveelt (of
regeert)
64 de (Engelse) Orde van
de Kousenband
65 Schande over hem die
er wat kwaads van denkt
66 Die bestuurt
67 cirkels of hoepels
(Venloos: reipen)
68 Van zeven maakt zij
één
69 het juk wilde opleggen
70 Hij weet zijn nek niet
onder het juk te steken
71 Eendracht
72 Nooit bestaat er dier-
baarder vrijheid
73 Van de Oranjes
74 Aan mijn vijanden
zeker niet door mijn rug,
maar door mijn borst
bekend
75 Met deze staf zal ik u
verheffen

76 maagd, jong meisje(?)
77 sjerp
78 O wat een groot sie-
raad om de halzen, en
welk een eer verspreidt
het!
79 balkon
80 Aan de zeer doorluch-
tige Willem Hendrik
Friso, Prins van Oranje,
bestuurder van de
Verenigde 
Provinciën, enz., enz., wij-
den Bestuur en Volk van
Venlo dit, samen met hun
wens van eeuwige
voorspoed (S.P.Q.V.=Sena-
tus PopulusQue Venlo-
nensis=Senaat(Bestuur)
en Volk van Venlo)
81 bewonderd
82 driedimensionaal
83 voorstellende
84 de hoofdletters in dit
jaarschrift vormen het
jaartal 1747
85 het voorzegde perspec-
tief werd gevormd
86 daar in de buurt
87 groenigheid
88 resulteerde in
89 schouwspelen
90 bijeengekomen
91 onderhielden, ver-
maakten
92 onderbreking
93 het hunne toe te voe-
gen
94 ter gelegenheid
95 zulk een toeloop
96 dat velen van hen een
probleem hebben gehad
om een slaapplaats te vin-
den
97 heeft de Magistraat
erop toegezien
98 uitgenodigd
99 wanorde

216 BUUN 

‘Solemneelen Danck en Vreughde Dagh’
in Venlo 1747



BUUN 2004

Hebt u altijd al willen weten hoe dat nou precies zat
met die kunstzinnige familie Caron in Venlo? Hoe
de carrière van de uit Tegelen afkomstige acteur
Huub Stapel zich heeft ontwikkeld? Of waarvoor
korenaren en duiven op grafstenen het symbool
zijn? In Buun 2004, het cultuur-historische jaarboek
voor Venlo, Blerick en Tegelen, wordt het voor u uit
de doeken gedaan. 
Als dat voor u nog niet genoeg is om het nieuwe
jaarboek te kopen, zijn er nog wel wat argumenten.
Wat te denken van een groot interview met de ver-
trokken directeur van het Museum Van Bommel
Van Dam in Venlo? Van een portret van architect
Ben Hendrix, de grote man achter de wederop-
bouw van Venlo na de Tweede Wereldoorlog? Of
van de korte maar hevige geschiedenis van Het
Raam in Tegelen, de kleinste maar misschien wel
spraakmakendste galerie uit de omgeving? 
Nog meer? Wat is de kracht van de uit Belfeld
afkomstige en al veelvuldig gelauwerde cameraman
Rob Hodselmans? Het geheim van de al 25 jaar
actieve kunstenaar Laurens uit Tegelen? Wat is de
charme van Steijl, het kloosterdorp dat beschermd
stadsgezicht moet worden? De antwoorden vindt u
in Buun 2004.
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