B U U N

2 0 0 6

Mensen staan steeds centraal in de jaarboeken die we
uitbrengen. In de vorm van interviews, portretten en
biografische artikelen schotelen we u steeds een flink
aantal bijzondere, boeiende en interessante mensen uit
Venlo, Blerick, Tegelen en omgeving voor. Schrijvers,
kunstenaars, musici, voetballers en toneelspelers, maar
ook gewone mensen die op een of andere manier van
zich (hebben) doen spreken.
Het is een mooie traditie die we graag in stand houden.
Daarom in Buun 2006 interviews met huisarts en
Passiespel-voorzitter Wim Beurskens, boekenvormgever Erik Prinsen, kunstenaar Mathieu Knippenbergh,
schrijfster Marie-Thérèse Schins, NRC-columnist Frits
Abrahams, fotograaf Franco Gori en oud-voetballer
Harrie Heijnen. Bovendien portretten van kunstenaar
en Passiespel-hoofdrolspeler Ferd Verstraelen en kunstenaar Will Eggen.
Nu we het toch over traditie hebben. Vorig jaar kwam
gelijk met het jaarboek een kunstmap uit, de Buun
Suite 1. Het uitbrengen van zo’n kunstmap wordt als
het aan ons ligt ook een traditie, vandaar dat we u dit
jaar de Buun Suite 2 aanbieden, met daarin werk van
Mathieu Knippenbergh, Jan van Soest, Hélène Hermans
en Marie-Thérèse Schins.
Opnieuw een bijzondere map, die weer fraai de artikelen begeleidt die in het jaarboek over deze kunstenaars
staan of hebben gestaan. Jaarboek en map vormen zo
voor ons een eenheid. Hopelijk voor u ook.
De redactie
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Buun Suite 2

Ten slotte willen zowel het bestuur en de
redactie van de Buun als de samenstellers
van de Buun Suite de vier deelnemende
kunstenaars en Drukkerij Van Grinsven
dank zeggen voor hun medewerking bij de
totstandkoming van deze Buun Suite 2.
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›

Hélène Hermans

›

Jan van Soest

Mathieu Knippenbergh A u t o r e p a i r, 2 0 0 0

U vindt in Buun Suite 2 werk van de volgende kunstenaars:
Hélène Hermans
Mathieu Knippenbergh
Marie-Thérèse Schins
Jan van Soest
De eerste drie beeldende kunstenaars vertellen in Buunboek 2006 over hun passies
en drijfveren, hun twijfels en ambities en
laten hierin nog meer van hun werk zien.
Fotograaf Jan van Soest verluchtigde een
artikel over ‘De Venlokas’ (Buunboek 2004)
met zijn sfeervolle, clair-obscur foto’s.
Buun Suite 2 is vanaf half november 2005
op verschillende locaties in Venlo en omgeving verkrijgbaar. De prijs voor de vier
kunstwerken samen is vastgesteld op 50
euro.
Van Buun Suite 1 zijn ook nog enkele
exemplaren te koop.

Mathieu Knippenbergh ›

M a r i e -T h é r è s e S c h i n s I n d i a , 1 9 9 5

Hélène Hermans S p i t s i n d e w o l k e n , 2 0 0 5

Het vorig jaar werden, tegelijk met het
Buunboek 2005, vier kunstwerken van
bekende kunstenaars uit de regio aangeboden onder de naam Buun Suite 1.
Die kunstenaars waren Jack Poels, Pascalle
Mansvelders, Jacques Peeters en Maarten
Vijgenboom.
Zoals beloofd wordt dit jaar naast het
Buunboek 2006, Buun Suite 2 uitgebracht.
Ook dit keer weer vier indrukwekkende
kunstwerken op A-3 formaat, gedrukt
door Van Grinsven Drukkers Venlo in een
oplage van 200 stuks.
De vier kunstwerken zijn gedrukt op speciaal papier. Elk exemplaar wordt door de
kunstenaars genummerd en gesigneerd.
Deze werken worden eenmalig voor uitgave ter beschikking gesteld en later niet
meer bijgedrukt.

›

M a r i e -T h é r è s e S c h i n s

Jan van Soest

Colorific Glass, 2005
BUUN 5

Buun Suite 2

De Buun Suites worden uitgegeven door
de Buun, in samenwerking met ‘Arts &
Angels’, een initiatief van kunsthistorica
Pascalle Mansvelders, die in deze stichting haar schilderijen onderbrengt, waarin hedendaagse engelen centraal staan.
Kunst en engelen kunnen een vergelijkbare ondersteunende en beschermende
houding aannemen ten aanzien van mensen in het algemeen en kinderen in het
bijzonder. In de overtuiging dat kunst
een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van kinderen en vanuit de
wens werken te maken die kritisch zijn
ten aanzien van de maatschappij, maar
daar tegelijkertijd een positieve bijdrage
aan willen leveren, worden van deze
werken uitgaven gemaakt waarvan de
opbrengst naar een charitatief doel gaat
dat het welzijn van kinderen stimuleert.
De opbrengst van de Buun Suites is
bestemd voor de stichting War Child.
Tilly Eykhout-Deneer
Hélène Hermans
Trees van de Lest
Pascalle Mansvelders

› Mathieu Knippenbergh ›

H é l è n e H e r m a n s › M a r i e -T h é r è s e S c h i n s

Jan van Soest

M a r i e -T h é r è s e S c h i n s [ Ve n l o , 1 9 4 3 ]
I n D u i t s l a n d w o n e n d e e n d a a r o o k z e e r b e k e n d e s c h r i j f s t e r, d i e
vooral met haar reeks reisjeugdboeken rond het meisje Doro naam
h e e f t g e m a a k t . E e n v e e l z i j d i g e v r o u w, d i e z i c h o n v e r m o e i b a a r i n z e t
als promotor van het Nederlandse jeugdboek in haar tweede vaderland, en die als bibliotherapeute rouwende kinderen en jongeren in
gevangenissen helpt bij de verwerking van hun ervaringen. Daarnaast
schildert ze ook nog, waarbij ze vooral wordt geïnspireerd door
a n d e r e c u l t u r e n e n h e e l s p e c i a a l h u n e e u w e n o u d e m o t i e v e n . Vo o r
Buun Suite 2 stelde ze een werk ter beschikking met als titel India.

M a t h i e u K n i p p e n b e r g h [ Ve n l o , 1 9 5 0 ]
Na een jarenlang verblijf in Haut-Languedoc, woont en werkt
Knippenbergh vanaf het begin van de jaren tachtig in Swolgen. Daar
creëert hij zijn eigen wereld, een punt van waaruit hij vertrekt en
weer terugkeert. Zoals van zijn inmiddels veelbesproken reis naar
We s t Pa p o e a . Va n o o r s p r o n g i s M a t h i e u K n i p p e n b e r g h b e e l d h o u w e r,
m a a r h i j w e r k t d e l a a t s t e j a r e n v e e l m e t m e d i a a l s c o m p u t e r, f i l m e n
video. Mentale projectie in de materie krijgt steeds meer vorm
door middel van installaties en performance, waarbij vooral de lijfelijke inzet en ervaring essentieel zijn. Zo reikt hij ons beelden aan
die, inhoudelijk gezien, samenhangen met zijn belangstelling voor
verschillende esoterische tradities. Geheel volgens zijn natuur is hij vol verwondering op
z o e k n a a r ‘ h e t g r o t e r e v e r b a n d d e r d i n g e n’ .

Jan van Soest [Baarlo, 1944]

H é l è n e H e r m a n s [ Ve n l o , 1 9 6 2 ]

In het dagelijkse leven is hij leraar Aardrijkskunde aan het
Va l u a s c o l l e g e i n Ve n l o . O p t w i n t i g j a r i g e l e e f t i j d b e g o n h i j m e t h e t
maken van zwart-wit foto’s. Na verloop van tijd gaf hij de voorkeur
a a n h e t w e r k e n m e t k l e u r. I n d e f o t o s e r i e o v e r t u i n d e r s k a s s e n , w a a r
hij de laatste jaren mee bezig is, zoekt hij vooral de schoonheid van
het verval. De regenboogkleuren op het glas, ontstaan door het
s c h o o n s p o e l e n v a n d e g l a s p l a t e n m e t r o e s t w a t e r, w e e t h i j o p e e n
fabelachtige manier te vangen in zijn werk.
Vo o r B u u n S u i t e 2 s e l e c t e e r d e h i j e e n f o t o v a n e e n s c h e e f g e z a k t e
t u i n d e r s k a s t e B e l f e l d . Va n b i n n e n u i t g e n o m e n t e g e n e e n b l a u w e l u c h t
m e t e n k e l e w i t t e w o l k j e s . Tw e e d a g e n l a t e r s t o r t t e d e k a s i n e l k a a r.

Vo l g d e d e A c a d e m i e v o o r B e e l d e n d e K u n s t e n t e M a a s t r i c h t e n w e r k t e d a a r n a e n i g e t i j d b i j e e n o n t w e r p b u r e a u . Ve s t i g d e z i c h a l s n e l
d a a r n a a l s z e l f s t a n d i g g r a f i s c h v o r m g e v e r i n Ve n l o . I n d e z e h o e d a n i g heid is zij vanaf het begin verbonden aan de Buun. Daarnaast schildert zij, veelal grote, geabstraheerde en kleurrijke doeken waarin
v e r h a l e n v e r t e l d w o r d e n o v e r d e m e n s i n z i j n o m g e v i n g . Ve r h a l e n
d i e z i j l i e v e r s c h i l d e r t d a n v e r t e l t . To c h s t a a t h a a r v e r h a a l i n h e t
j a a r b o e k B u u n 2 0 0 6 . Vo o r B u u n S u i t e 2 z o c h t z i j e e n g o u a c h e u i t
waarin een huis centraal staat dat reikt naar de hemel. Een verstild
moment voordat de spits opgaat in de wolken en de figuur zijn weg
hervat.
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DOOR
ADRI GORISSEN

Bergerpark
berichten

1

FOTO
JACQUES PEETERS

De populieren die het Berger-

park aan de kant van de Schaapsdijkweg begrenzen, lijken wel een
verdedigingswal. Wanneer je vanuit
de Kerboschstraat komt aanlopen,
rijzen ze hoog en donker voor je op.
Toch laten ze je gemakkelijk toe tot
het park. Een paadje wurmt zich
tussen de bomen door en krijgt dan
alle ruimte om verder te gaan. Het
loopt parallel aan de Rijnbeek, die
het park in tweeën snijdt, tot aan de
Laaghuissingel. Ongeveer halverwege kun je naar links en naar
rechts. Als je naar rechts gaat, kom
je bij de Eugeniasingel en kun je
doorsteken naar de Tichelarij. Links
voert een bruggetje naar het meest
begroeide deel van het park.
Ongeveer honderd meter verder heb
je een zelfde soort splitsing.
Dagelijks loop ik met mijn hond een
paar keer over het paadje. Een mooi
moment is als ik tussen de bomen
aan de Schaapsdijkkant uitkom en
het park in volle glorie voor me ligt.
Aan mijn rechterzijde is het uitzicht
wijds. Daar ligt vooral gras en staan
her en der verspreid enkele majestueuze bomen, waaronder een paar
fraaie treurwilgen. Aan de linkerkant
zie je eerst de beek, soms helder
zodat je de waterplanten goed kunt
zien en op andere momenten donker en bedekt met bruine, schui-
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mende troep. Achter de beek niets
dan bomen en struiken, die met hun
takken en bladeren als het ware de
waterpartijen omsluiten die er sinds
enkele jaren zijn en alles beschermen wat daar leeft. Daar verstoppen de eenden, waterhoentjes en
reigers hun nesten, totdat ze met
hun kroost durven op te duiken in
andere delen van het park.
Iets verderop, daar waar het eerste
bruggetje de beek bedwingt, zijn de
bomen ouder en dus groter. Daar is
van oudsher een plas met in het
midden een eilandje. Omdat het er
’s zomers erg groen is, kun je niet
zien wat er allemaal gebeurt. Het is
eveneens een toevluchtsoord voor
dieren. In de bomen zitten vooral
houtduiven en heel af en toe wat
kraaien. Iedere vogelsoort heeft zo
zijn eigen plekje in het park.
Vooraan bij de Schaapsdijkweg zitten vooral merels en mezen.
Winterkoninkjes vind je in de lage
begroeiing bij de beek. Voor kauwen
en kraaien moet je in het tweede
deel van het Bergerpark zijn.
Dat andere deel, gelegen achter het
politiebureau, hoort er eigenlijk niet

echt bij. Voor mij is
het evenwel een
onlosmakelijk onderdeel ervan. Ik
loop er met de hond
ook altijd doorheen.
In dit gedeelte beleef ik het meest.
Hier heeft een roodborstje me tientallen meters gevolgd,
nerveus van tak
naar tak wippend. Ik
heb er mijn eerste
ijsvogeltje gezien,
zittend op een tak
boven de Rijnbeek
die hier breed mag uitwaaieren en
even mag denken dat het eerste
deel van haar naam toepasselijker is
dan het tweede.
Als de avond valt, voeren kauwen en
kraaien er een fantastisch spektakel
op. In grote groepen cirkelen ze luid
schreeuwend boven de bomen op
zoek naar de beste plek om de
nacht door te brengen. Als ze die
gevonden lijken te hebben en alle
vogels op een tak zitten, vliegen ze
weer op, maken wat rondjes en landen opnieuw op de mooiste plaats.
Dat gaat zo door totdat iedereen
tevreden is.
Ook hier liggen sinds enige jaren
verscholen tussen het groen enkele
waterpartijen. Als je er omheen
loopt, waan je je ergens ver van de
bewoonde wereld. Toch is die vlakbij, een tiental meters verderop
loopt de Hertog Reinoudsingel en
hooguit vijfenzeventig meter verder
de Burgemeester Van Rijnsingel, een
van de drukste verkeersaders van
Venlo. De natuur reikt hier tot aan
de boezem van de stad. Bijna niemand die het weet.

DE ZEPPELIN KOMT!
Door Ed Hendrickx

Het ging als een lopend vuurtje door Venlo, die maandagavond 10 november
1930. Ieder die het gehoord had, stond de volgende morgen in alle vroegte op
de hei om het spectaculaire bezoek met eigen ogen te aanschouwen. Het
bezoek van het luchtschip LZ127, de ‘Graf Zeppelin’, aan Venlo was een unieke gebeurtenis, waarover pas op het laatste moment werd beslist.
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DE ZEPPELIN KOMT!

Er was heel wat aan vooraf
gegaan vooraleer de firma
Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H.
daadwerkelijk een tocht naar
Venlo maakte. Het was de
Duitse luchtvaartliefhebber
Wilhelm Nüchter die het uiteindelijk voor elkaar kreeg.
Jarenlang correspondeerde
hij met Friedrichshafen,
waar de firma Zeppelin
gevestigd was. Zijn geduld
en uithoudingsvermogen
werden beloond. Het was de
eerste én enige keer dat een
luchtschip officieel Venlo
aandeed (tot heden). Zelfs
het politieke voorstel van
afgelopen zomer (2005), om
Venlo met een Zeppelin-festival te verrijken, haalde het
niet.

Portret van
Bernard Wilhelm NÜCHTER

“Duizenden zijn getuige
van het onvergetelijke
schouwspel. Een reusachtig postbode.”
kopte de Nieuwe Venlosche
Courant de volgende dag.
Het bloemrijke verslag vervolgde:
“Half zes….’t was noch donker, toen langs Heronger- en
Stalbergweg de eerste belangstellenden naar de
Groote Heide togen. Op
sommige kruispunten waren reeds agenten geposteerd, teneinde het verkeer te
regelen. Een uitstekende
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maatregel, die van groot nut
is geweest, toen tegen zeven
uur een trek van duizenden
voetgangers en fietsers en
tientallen auto’s aan den
gang was.”
Het luchtschip kreeg dus
massaal bekijks, ondanks
het vroege tijdstip en de lage
temperatuur. De firma Zeppelin wist handig reclame
voor haar vaarten te maken.
Dat was één manier om deze
ook te financieren.
De kosten voor de tochten
van de luchtschepen werden
grotendeels terugverdiend
door het vervoer van passagiers en goederen. Maar het
postvervoer leverde een
grote mate aan reclame voor
dit transportmiddel op. Het
luchtschip hoefde niet eens
een volledige landing uit te
voeren om post af te geven of
op te nemen. De postzak
werd gewoon aan een parachute uit het raam gegooid
en de nieuwe post werd met
een touw omhoog gehaald.
Een kwestie van minuten.
Alle poststukken werden van
diverse speciale stempels
voorzien. Dat maakte ze tot
een heden ten dage nog
steeds zeer gewild en kostbaar verzamelgebied voor
filatelisten en luchtvaartfans.
De techniek die Ferdinand
Graf von Zeppelin al in 1873
bedacht, kon de geldschieters van die tijd echter nog
niet overtuigen. Pas op 2 juli
1900 koos het allereerste
luchtschip de LZ1 (Luftschiff
Zeppelin 1) het luchtruim.
Dit schip had ‘slechts’ een
lengte van 128 meter en een
doorsnee van 11,7 meter.
Omdat de latere modellen
steeds groter werden, werden de schepen in een op de
Bodensee drijvende montagehal bij het Duitse Manzell,

iets ten noorden van Friedrichshafen, gebouwd.

Wilhelm Nüchter
Bernard Wilhelm Nüchter
(Wilhelm) werd op 31 oktober 1864 in het Duitse
Bochum geboren (roomskatholiek) als zoon van de
dakdekker Heinrich Nüchter
en Elisabeth Klewinghaus
uit Fulda. Hij volgde een
opleiding tot bakker. Waarschijnlijk heeft hij een tijdje
in de bakkerij van zijn zwager en zijn zus Clara PfeifferNüchter in Bad Godesberg
(bij Bonn) gewerkt.
Later kwam hij in dienst van
de Köln-Mindener Eisenbahn Gesellschaft. Hier had
hij de functie van Bahnwärter
(wisselwachter).
Wanneer Wilhelm met zijn
eerste echtgenote Louise
Wilhelmine Wiff trouwde is
helaas niet bekend. Waarschijnlijk kwam zij uit een
gegoede familie uit Herne.
Vanwege het werk verhuisde
het gezin van Wilhelm regelmatig. De eerste drie kinderen Willy, Marie en Clärchen
werden in Bochum geboren.
In 1898 woonde hij met zijn
gezin in Wiemelhausen (bij
Bochum). Hier werd zijn
vierde kind Liesbeth geboren. Het vijfde kind Tonnie
werd in Bommern bij
Dortmund geboren. Ergens
tussen 1902 en 1905 moet
Louise Nüchter-Wiff gestorven zijn.
Op 17 oktober 1910 trouwde
Wilhelm voor de tweede
keer. Nu in Wesel met de
daar op 8 februari 1881 geboren Helene Wilhelmina
Dachmann (evangelisch). Ze
was dus maar liefst 17 jaar
jonger dan Wilhelm. Zij was
de dochter van de meubel-

vlnr Erich NÜCHTER, Annie NÜCHTER, Wilhelmina NÜCHTERJENNEN, Bernard Wilhelm NÜCHTER, Helene DACHMANN

Helene DACHMANN en
Wilhelm NÜCHTER bij hun
zilveren huwelijk voor hun
café aan de Heutzstraat.

Op de grote hei in Venlo. Erich NÜCHTER, Minny NÜCHTER-JENNEN,
Anny WILMS-JENNEN

Familie NÜCHTER voor het café. 1e rij vlnr: Karl Nüchter, Erich
Pehle, Elsbeth Pehle, Jozef Pehle. 2e rij vlnr: Elisabeth NüchterPehle, Annie Nüchter, Lenie Nüchter in de deur: Erich Nüchter (met
hoed), Helene Dachmann, Hans Nüchter

maker Karl Eduard Dachmann en Johanna Jakobine
Schluckebier.
Helene had op dat moment reeds een buitenechtelijke zoon
van Wilhelm. Erich was geboren in Wesel op 16 december
1905 en was dus het zesde kind van Wilhelm. Hij zou later
trouwen met Wilhelmina Anna Maria Jennen (Minny). Erich
was instrumentenmaker en mecanicien en werkte bij de
Nedinsco boven in de bekende toren. Uit dit huwelijk werd
één dochter geboren.
Op de dag dat Wilhelm en Helene trouwden was zij opnieuw
in verwachting. Het zevende kind kreeg de naam Helena. Zij
kwam in Straelen in de Jozefstraße ter wereld. Dit huis moest
later wijken voor de bouw van een viaduct in de Bundesstraße
58.
Op 26 maart 1912 emigreerde het gezin naar Venlo en vond
voorlopig onderdak aan de Noord Binnensingel 15. Al in april
verhuisde men naar de Parallelweg 14. Tien jaar later, in 1922,
verhuisde het gezin naar de Hamburgersingel (nu Deken van

Oppensingel) direct naast het emplacement van de KölnMindener Eisenbahn Gesellschaft. In 1929 volgde de
Stalbergweg 15 en in 1932 de Kaldenkerkerweg 6.
Na zijn pensionering nam Wilhelm in 1932 het café-restaurant op de hoek van de Heutzstraat/Kaldenkerkerweg over van
de familie Hubers. Hij wilde dit als inkomstenbron voor zijn
astmatische zoon Willy opzetten. Zover kwam het echter niet,
want Willy stierf op 27 februari 1934.
Wilhelm zelf kreeg steeds meer last van aderverkalking en
kon nog maar moeilijk lopen. Dat maakte het noodzakelijk
dat zijn dochter Lenie naar Venlo terugkwam om in het café te
helpen. Maar ook zij stierf helaas al een jaar later op jonge leeftijd in 1935.
Zijn tweede echtgenote Helene Nüchter-Dachmann had dan
ook de handen vol aan het café en de verzorging van de oude
en zieke familieleden. Wilhelm stierf op 75-jarige leeftijd op
8-7-1940. Helene volgde hem kort daarna op 1-11-1940. Ze
was toen 59 jaar.
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Deutsche Schule
Wilhelm stond bekend als een streng maar ook zeer sociaal
mens. Zijn Duitse afstamming maakte het voor hem en zijn
gezin er echter niet gemakkelijker op. Voor de Venlonaren bleven het toch Duitsers, ook al was Wilhelm nadrukkelijk tegenstander van het nationaal socialisme. De nazi’s zagen daarentegen alle landgenoten die in het buitenland woonden als een
bron van mogelijk verraad.
Toch hing Wilhelms hart aan de Duitse cultuur. Alle kinderen
werden volgens de Duitse tradities opgevoed. Thuis sprak
men Duits. In die tijd stond de Franse school in Venlo zeer
hoog in aanzien. Ook het Duitse schoolsysteem stond goed
bekend. Wilhelm stelde dan ook alles in het werk om een
Duitse school in Venlo van de grond te krijgen. Hij schreef
naar Den Haag en uiteindelijk kwam de school er in 1912 ook.
Zijn zoon Erich hoefde nu niet meer dagelijks naar
Kaldenkirchen te reizen. De twee laagste klassen kregen les in
het Duits. Vanaf het derde schooljaar werden de lessen volledig in het Nederlands gegeven.

DE ZEPPELIN KOMT!

Afzeggingsbrief van 4 oktober 1930.

Iedereen naar de hei

De nieuwe Deutsche Schule.

Wilhelm was een van de actievelingen in de Deutscher Schulverein
Venlo. Jaarlijks, tegen de kersttijd, werd er een theaterstuk
opgevoerd. Hiervoor werden ook zestig kinderen van Huize
Nazareth als gasten uitgenodigd. Alle kinderen werden steevast op een grote zak snoep en fruit getrakteerd. Een waar
feest voor deze kinderen.
De aanvankelijke behuizing aan het Helschriksel werd in 1929
opgevolgd door een nieuwbouw aan de Julianastraat.
De Deutscher Schulverein Venlo had op dat moment 400 leden.
Wilhelm stond toen al enige tijd in contact met de firma
Zeppelin in Friedrichshafen. Zijn bedoeling was om een luchtschip naar de feestelijke opening van de nieuwbouw te lokken. Helaas is dat toen niet gelukt, zoals uit de brief van 4
oktober 1930 blijkt.
Maar de aanhouder wint en in november 1930 lukte het hem
wel om de firma Zeppelin over te halen om een tocht naar
Venlo te maken.
12 BUUN

De Nieuwe Venlosche Courant maakte al op 27 oktober een
eerste melding van de geplande komst en gaf uitleg over de
manier waarop de post uitgewisseld zou worden:
“Zoals men weet, zal de Graf Zeppelin waarschijnlijk in
November te Venlo post uitladen en innemen. De juiste datum
is nog niet bekend. Op dien dag zal op de Groote Heide een
roode vlag worden geplaatst, boven welke plek de ‘Graf
Zeppelin’ dan zal dalen tot een hoogte van vijftig tot honderd
meter. Het is mogelijk het luchtgevaarte vier à vijf minuten in
de lucht te doen stilstaan. Dat moment wordt benut om een
touw naar beneden te laten. Aan dit touw is een ‘Karabinen’
haak bevestigd, die ter opneming van den postzak dient. De
postzakken, die elk niet meer dan vijftig kilo mogen wegen,
moeten zoo snel mogelijk aan het touw worden gehaakt en
worden dan omhoog gehaald. Indien deze manoeuvre niet
slaagt of meerdere postzakken een langer oponthoud noodzakelijk maken, draait het luchtschip zich en blijft dan weer
vier à vijf minuten stilstaan. De post, die ‘uitgeladen’ wordt,
wordt aan een parachute over boord geworpen. Waarschijnlijk zal het terrein, waar de post gewisseld wordt, door manschappen van het garnizoen worden afgezet. Niettemin blijft
er zeker een schitterende gelegenheid het statige gevaarte van

Aankondigingsbrief van 29 oktober 1930.

betrekkelijk nabij te zien.
Dat er meerdere postzakken
met de Graf Zeppelin zullen
moeten worden meegegeven
is met het oog op het thans
aanwezige kwantum post
niet zeer waarschijnlijk.”
Toen Wilhelm Nüchter op
29 oktober 1930 definitief
bericht kreeg dat de LZ127
zou komen, informeerde hij
direct de Nieuwe Venlosche
Courant. Die zorgde er op
haar beurt voor dat in de hele
stad bulletins met de aankondiging werden opgehangen. Tenslotte mocht niemand deze unieke gebeurtenis missen. Vanwege het
korte daglicht was een
bezoek aan andere plaatsen
in Nederland niet mogelijk.
Zijn zoon Erich Nüchter, was
op dat moment voor zijn
werk in het Zwitserse Ror-

schach. Dat lag ook aan de
Bodensee schuin tegenover
het Duitse Friedrichshafen.
Toen de LZ127 op 11 november om 00:08 uur daadwerkelijk het luchtruim koos,
belde hij zijn vader op om
het vertrek te bevestigen. Nu
was het definitief zeker dat
het luchtschip naar Venlo
zou komen. Uiteraard stuurde hij een kaartje met de
Zeppelinpost mee.
Het nieuws ging als een
lopend vuurtje door de stad.
Het beloofde een kleine sensatie te worden om het enorme gevaarte van dichtbij te
kunnen bekijken. De mondpropaganda deed zijn werk
en de volgende morgen leek
het wel een volksverhuizing
toen iedereen naar de hei
trok.

LZ127 stijgt op boven Friedrichshafen.

De Briefkaart die Erich aan zijn vader stuurde
(voorkant en adreskant).
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“De Graf Zeppelin te Venlo.
Duizenden zijn getuige van het onvergetelijke schouwspel.
Een reusachtig postbode.

De Nieuwe Venlosche Courant deed uitvoerig verslag
van de gebeurtenis:

LZ127 komt aan boven de hei in Venlo.

Half zes….’t was noch donker, toen langs Heronger- en
Stalbergweg de eerste belangstellenden naar de Groote Heide
togen. Op sommige kruispunten waren reeds agenten geposteerd, teneinde het verkeer te regelen. Een uitstekende maatregel, die van groot nut is geweest, toen tegen zeven uur een
trek van duizenden voetgangers en fietsers en tientallen auto’s
aan den gang was. Op de Groote Heide stonden ze al te blauwbekken, de echte enthousiasten, om even over half zes. Een
weg zoekend tusschen modderplassen en karresporen, zagen
we in het donker een moeder met drie kinderen de hei op tijgen; ze zou niet te laat komen bij de groote Sinter Mertensverrassing van dr. Eckener. Want enige minuten over zevenen
eerst ging er plotseling een gejuich op uit de menigte, die in ’n
wijd vierkant zich had opgesteld rondom de plek, waar de
Nederlandsche driekleur de plaats der postzakken aanwees:
de Zeppelin in zicht!

De Zeppelin nadert.

De post is afgeworpen (rechts) en de post voor verzending boven
Venlo is klaar om opgehaald te worden.

De postzakken uit Venlo worden aangehaakt.

De post is klaar om afgehaald te worden.

De post wordt bijna opgehaald.

Boven de berkeboomen en de rechter-kogelvangers werd
inderdaad het machtige gevaarte zichtbaar. Als ene breede
fletse vlek in het zilverige schemer van den horizon.
Intusschen had men in een auto nog haastig een miniatuurpostkantoortje ingericht, waar de adjunct-directeur van het
postkantoor te Venlo, den scepter zwaaide over drie heeren,
die de laatste poststukken - meest briefkaarten - met het waardevolle stempel voorzagen…. Op hun knie! Een groote postzak lag klaar en een kleinere was spoedig gereed en voorzien
van een stevige staaldraad, die tevens nog een brief omknelde
vanuit Hilversum ‘aan den bemanning van de Graf Zeppelin’
gericht. Het gevaarte, de neus in de wind, werd steeds grooter
en spoedig konden de roode letters op de zilveren huid van de
reuzenvisch gelezen worden: Graf Zeppelin, op de flank het
nummer L.Z. 127. Rustig kwam het luchtschip nader; uit de
groote gondel en de kleinere motoren-gondels wuifden heel
klein de passagiers. Overweldigend waren de afmetingen van
dit zilver-glinsterend wonder der moderne techniek, waarover
wanneer de wind er langs voer, donkere rimpels gleden.

Nederlandsche post wachtte. In de zilver-blauwe morgenlucht, even goud-rose getint door de opgaande zon, naderde
nu de aluminium-kleurige reuzenvisch opnieuw. Wederom
zag men de passagiers hartelijk wuiven uit de cabine’s en
geestdriftig wuifden de duizenden op de Groote Heide de
koene luchtvaarder, kap. Lehmann en zijn mannen toe.

De Nederlandsche post gaat omhoog.
Het touw met de ‘karabinen’-haak kwam wat verder neer dan
voorzien was, zoodat het een algemeene ren werd, om de
postzak spoedig te kunnen bevestigen. Intusschen stond het
luchtschip stil in de lucht; enkel de achterste motor bleef
draaien, de vier zij-motoren waren stop gezet en ook daar
hing de bemanning uit de vensters. Het was een sprookjesachtige aanblik, de geweldige, maar sierlijke luchtreus in de
heldere morgenhemel te zien drijven. De beide postzakken uit
Nederland bevatten circa 13 a 1400 brieven. Dan, na ongeveer
vijf minuten, begon de achterste motor te daveren en langzaam zette het luchtschip, dat tot op een hoogte van ruim 100
Meter was gedaald, zich in beweging. Ook de zij-motoren
werden aangezet, en terwijl de circa vier- a vijfduizend menschen, die dit zeldzame en aangrijpende schouwspel hadden
bijgewoond de passagiers toewuifden, zette de Zeppelin laag
koers naar Venlo. De geheele stad was getuige van dit onvergetelijke morgenbezoek. Het luchtschip wendde zich boven
de Maas, om in Zuidelijke richting weg te varen. Ook Tegelen
werd aldus met het hooge bezoek vereerd. Boven het
Trappistenklooster Uhlingsheide stond de Zeppelin even stil
en zwenkte opnieuw, om Oostelijk langs de kloostercomplexen van Steijl zijn tocht naar het Zuiden voort te zetten. Het
luchtschip was tien minuten na middernacht (M.E.T.) te
Friedrichshafen opgestegen en voer onder leiding van kapitein Lehman.

Boven Roermond.
Het luchtschip volgde de Maas in Zuidelijke richting. Te 8.14
uur verscheen het Duitsche luchtschip, komende uit de richting van Venlo, plotseling boven de stad Roermond. Het
luchtschip vloog zeer langzaam en op betrekkelijk geringe
hoogte. Er was zeer groote belangstelling. Het luchtschip verdween in Zuidelijke richting.”

De post wordt uitgeworpen.
De rechter-motoren afgezet, zwenkte het luchtschip, terwijl
plotseling een postzak werd uitgeworpen. De parachute ontvouwde zich en langzaam kwam de post uit Duitsland in het
bruine heidegewas terecht. Circa 20 kilo begeerige buit voor
postzegelverzamelaars. In een wijden boog vloog daarop het
prachtige slanke gevaarte rondom de Groote Heide in de
richtring van Herungen, om van daaruit langzaam wederom
te naderen, geleidelijk dalende naar de plek, waar de
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LZ127 boven de
Nedinscotoren waar Erich
zijn werkplek had.

Er wordt nog een briefje voor de bemanning aan de postzakken
bevestigd.

Brief van 17 december 1930 waarin om foto's
wordt gevraagd.

Honderdvijftigste vaart

LZ127 boven Venlo vanaf de Martinustoren genomen.

Ook de Katholieke Illustratie maakte melding van het bezoek.
Op pagina 12 werden twee foto’s met het volgende onderschrift geplaatst :

LZ127 boven de Maas.

“DE ‘GRAF ZEPPELIN’ TE VENLO.
Dinsdagmorgen heeft de ‘Graf Zeppelin’ Venlo met een
bezoek vereerd in de kwaliteit van postbode. Boven de Groote
Heide werd de Duitsche postzak aan een parachute naar beneden gelaten en de Nederlandsche post aan een touw omhoog
gehaald. De plaats, waar het een en ander zou gebeuren was
tevoren aangegeven door een Nederlandsche vlag. Duizenden
genoten van den aanblik van den trotschen luchtreus.
Zoo snel mogelijk worden de Nederlandsche postzakken aan
het touw bevestigd, dat vanuit de ‘Graf Zeppelin’ naar beneden werd gelaten, terwijl het luchtschip als een reusachtige
zilveren visch op een hoogte van ruim 100 Meter in het luchtruim dreef. De adjunct-directeur van het postkantoor te Venlo
houdt een oogje in het zeil op deze zeldzame verzending.”
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LZ127 draait een laatste rondje boven de hei alvorens te vertrekken.

Helaas is het logboek van de
LZ127 niet bewaard gebleven. Het is dus niet meer na
te gaan hoeveel passagiers er
aan boord waren, hoeveel
post er exact werd getransporteerd, noch welke route
er exact werd afgelegd.
Zoals de Nieuwe Venlosche
Courant al aangaf, voerde de
terugweg via de Nedinscotoren, Tegelen en Steyl naar
Roermond. Terwijl de Roermondenaren zich buiten op
de straten en pleinen verzamelden om het schouwspel
gade te slaan, maakte een
bezoeker van het postkantoor van de gelegenheid gebruik om een bankbiljet van
honderd gulden te stelen.
Maar hij werd al weer snel
door de politie ingerekend.
Daarna werd de LZ127 natuurlijk op meer plaatsen
gezien. Zo werd hij om 08.30
“op zeer lage hoogte” boven
Sittard gezien. Men meende
abusievelijk dat hij uit

Brief waarin een mogelijk vervolgbezoek werd
aangekondigd, maar dat kwam er niet van.

Duitsland naar het noorden
onderweg was. Maar dat was
natuurlijk net andersom.
Volgens Jan Derix in zijn
boekjes over ‘Vliegveld
Venlo’ verliep de route vervolgens via Maastricht, Aken
en Keulen.
Vast staat dat de LZ127 om
14.10 uur weer in Friedrichshafen terug was. De tocht
was 1242 kilometer lang geweest en het luchtschip had
deze met een gemiddelde
snelheid van 88,5 km/uur
gevaren. Het was de 150e
vaart van de LZ127.

Foto’s
Op 17 december 1930 stuurde de firma Luftschiffbau
Zeppelin G.m.b.H. een brief
aan Wilhelm Nüchter ‘Reichsbahnpensionär’ met het verzoek om een paar foto’s van
de gebeurtenis te sturen.
Blijkbaar heeft hij dat ook
gedaan, want op 30 januari
1931 ontving hij opnieuw een

brief uit Friedrichshafen,
waarin hij voor de toegezonden foto’s werd bedankt.
Wilhelm Nüchter bleef ook
daarna in contact met de
inmiddels tot Deutsche Zeppelin-Reederei omgedoopte
firma. Een hernieuwd bezoek aan Venlo bleef zijn
wens en op 20 mei 1936
kreeg hij weer post uit Duitsland:
“Falls das wetter, die Zeit
und die zu fahrende Route es
erlauben, werden wir gern
Ihrem Wunsche nachkommen und unsere Fahrt über
Ihre Siedlung ausdehnen.”
Helaas is deze belofte niet
uitgekomen. Of dat aan het
weer, de beschikbare tijd of
iets anders lag is niet bekend. Na 11 november 1930
is er nooit meer officieel een
luchtschip in Venlo geweest.
Wel werd de LZ127 regelmatig aan de horizon gezien zo
vertelde Minny NüchterJennen. Maar echt boven
Venlo heeft voor of na deze
gebeurtenis nooit meer een
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luchtschip gevlogen, laat
staan halt gemaakt. Wel
kwam de LZ127 op 19-06-1932
een keer naar Rotterdam,
maar bij deze vaart werd niet
over Venlo gevlogen.

Ferdinand Adolf August
Heinrich GRAF VON
ZEPPELIN

Portret van Graf Ferdinand
von Zeppelin.

Hij werd op acht juli 1838 in
het Duitse Konstanz aan de
Bodensee geboren. Zijn eerste ontwerp voor een luchtschip bedacht hij al in 1873.
Zijn ideeën legde hij in 1887
voor aan de Duitse koning
Karl von Württemberg. Maar
deze geloofde er niet in.
Zeppelin sleutelde verder
aan zijn ontwerp en mocht
in 1894 zijn ontwerp aan een
door de Duitse keizer ingestelde commissie voorleggen. Ook deze keer vond hij
geen gehoor. Pas in 1896
lukte het de graaf om met
behulp van geldschieters en
de Verein Der Deutschen Ingenieure de ‘Gesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt’ op te
richten. Hij was zijn lijfspreuk trouw gebleven:
“Man muss das wollen, Man
muss daran glauben, dann wird
es gelingen!”
In 1899 werd het eerste
luchtschip de LZ1 in een drijvende montagehal bij Manzell gebouwd. Er zouden
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nog vele schepen volgen.
Alle luchtschepen kregen
een doorlopend bouwnummer. Daarnaast kregen ze
een typenummer. LZ stond
voor Luftschiffbau Zeppelin
en werd gebruikt voor de
burgerlijke luchtvaart. De
luchtschepen voor de marine
kregen alleen de letter L
gevolgd door een cijfer. De
luchtschepen voor de andere
militaire onderdelen kregen
alleen de letter Z gevolgd
door een Romeins cijfer.
Na de Eerste Wereldoorlog
werd in 1918 het gebruik van
luchtschepen voor militaire
doeleinden verboden. De
schepen die nog gebouwd
werden, moest Duitsland als
vergoeding voor de oorlogsschade aan de geallieerden
afgeven. Duitsland zelf had
geen geld meer om een eigen
luchtschip te bouwen. Het
duurde tot 1928 alvorens
middels de ‘Zeppelin-Eckener-Spende’ genoeg geld bijeen was gesprokkeld om een
luchtschip voor Duitsland te
bouwen. Dat werd de LZ127
‘Graf Zeppelin’. Vanaf 1930
moesten alle luchtschepen
trouwens het internationaal
erkende landteken voeren.
Het volledige typenummer
werd dan ook D - LZ 127.
De uitvinder van het luchtschip zou het echter allemaal
niet meer meemaken. Hij

Portret van Dr. Eckener,
de opvolger van de graaf.

re montagehal. Hierdoor werd het schip iets slanker dan zijn
voorgangers. Tussen neus en staart en de poorten was slechts
1,5 meter ruimte en boven het schip was zelfs maar 0,5 meter
ruimte.
Het geraamte van het schip werd van aluminium gemaakt.
Vijftien hoofdringen op een onderlinge afstand van vijftien
meter vormden de basis. Daardoor ontstonden zeventien
kamers waarin cellen met het dragende gas werden gemonteerd. In de neus bevond zich het ‘Fesselgeschirr’ waar het schip
mee aan een mast verankerd kon worden.
Portret van Dr. Dürr, de ingenieur.

stierf op 8 maart 1917 in
Berlin-Charlottenburg.
Zijn opvolger was Dr. Hugo
Eckener die in dr. ing. e.h.
Ludwig Dürr een begaafde
chef-constructeur vond. Zij
zetten het bedrijf voort en
bouwden vele luchtschepen
waaronder de LZ127. Het
tijdperk van de luchtschepen
vond helaas een onverwacht
en vrij abrupt einde toen de
Hindenburg (LZ129) in
Lakehurst op 6 mei 1937 verongelukte. De vraag naar
luchtschepen zakte in elkaar.

Gigantische sigaar
De LZ127 was het 117e luchtschip dat gebouwd werd.
Het had een actieradius van
10.000 kilometer. Bij een
lengte van 236,6 meter had
het schip een maximale
doorsnee van 30,5 meter. De
inhoud bedroeg 105.000 m3
waterstofgas, terwijl het
gewicht slechts 58 ton
(58.000 kg) bedroeg. Daarmee kon het schip dan
15.000 kilo (bestaande uit
maximaal veertig man personeel plus twintig passagiers en goederen) transporteren met een snelheid die
tot 128 km/uur kon oplopen.
Bij het ontwerp van de LZ127
werd de vorm en het formaat
aangepast aan de beschikba-

Maybach
Voor de aandrijving werden vijf 12-cylinder Maybach-motoren
gebruikt die elk 530 PK leverden. De motoren waren zo
gemonteerd dat ze geen last van elkanders luchtstroom hadden. In de praktijk werd de snelheid op circa 100 km/uur
beperkt. Daarmee werd de levensduur van de motoren aanzienlijk verlengd. De motoren dreven rechtstreeks (zonder
kardanas) de propellers aan en konden zowel links als rechtsom draaien. Naar keuze konden ze zowel op gas als op benzine lopen. In elke motorgondel was minstens een bemanningslid aanwezig.
De huid van het luchtschip bestond uit dicht geweven katoen
dat vijf maal geïmpregneerd werd. De eerste laag was een
brandwerend middel. De volgende lagen bestonden uit een
soort kunststofachtige verf. In de laatste laag werd aluminiumpoeder gemengd, dat de gevoelige huid tegen UV-stralen
moest beschermen. Hierdoor kreeg het luchtschip zijn karakteristieke zilveren glans. De huid werd superglad geschuurd
om de weerstand zoveel mogelijk te verminderen.
De cellen met het draaggas besloegen ongeveer tweederde van
de doorsnee. Het onderste gedeelte bevatte aparte cellen waarin het gas voor de aandrijving werd opgeslagen. Tussen beide
lagen bevond zich een loopgang voor de onderhoudstechnici.
De cellen waren uit een soort rubber gemaakt. Dit rubber kon
door wrijving wel eens statisch geladen raken, waarbij vonken
geen uitzondering waren. De meeste ongevallen met luchtschepen hadden echter andere oorzaken.

Roken aan boord was om begrijpelijke redenen verboden.
Voor sommigen een moeilijke opgave zo blijkt uit het verslag
van Kapiteinleutenant Breithaupt:
“An kleinen zierlichen Tischen sitzen einzelne Gruppen lesend, spielend,
trinkend, rauchend. Nur Menthol-Zigaretten natürlich! Ja, wenn das
nicht wäre, dann fehlte nichts an der Glückseligkeit. Rauchen! Es ist doch
ein schwer zu entbehrender Genuss, schwerer als die meisten
Annehmlichkeiten des Lebens. Im gemeinsamen Wohnraum sitzen
Damen und Herren, die Sehnsucht nach der Zigarette steht ihnen im
Gesicht geschrieben. Ist es wirklich Mangel an Willenskraft, dass man so
schwer die Sehnsucht nach dem Tabakduft unterdrücken kann? Ich glaube nicht. Immer wieder sieht man nach erfolgter Landung Passagiere
und Leute der Besatzung im Geschwindschritt sich vom Schiff entfernen,
um sich an einer Zigarette zu erfrischen oder zu beruhigen“.
De LZ127 voer zijn eerste vaart op 18 september 1928. Zijn laatste tocht maakte hij op 18 juni 1937 naar Frankfurt am Main.
Daar werd het luchtschip voor het publiek tentoongesteld. Op
1 maart 1940 werd begonnen met het ontmantelen van het
luchtschip. De LZ127 had zijn propagandataak volbracht. De
opvolger van de LZ127 was de LZ130. Deze werd in het honderste geboortejaar op 14 september 1938 ten doop gehouden
en kreeg eveneens de naam ‘Graf Zeppelin’.

Museum
De luchtschepen waren continu onderweg en kwamen op de
meest onwerkelijke tijdstippen terug. Ook de vertrektijden
wisselden sterk al naar gelang het einddoel. Een landing of
het binnenbrengen in de montagehal voor onderhoud werd
bij voorkeur alleen bij daglicht uitgevoerd. Om steeds voldoende personeel op een centrale plek beschikbaar te hebben,
werd daarom een dorpje gesticht dat de naam Zeppelinheim
(bij Frankfurt am Main) kreeg. Hier is, net als in Friedrichshafen, een Zeppelinmuseum te vinden.
Wilt u eens zelf ervaren hoe ruim een luchtschip kan zijn, of
hoe de constructie in elkaar zat, dan is een bezoek een het
museum zeker aan te bevelen. In Friedrichshafen is een deel
van een luchtschip nagebouwd zodat de bezoeker een indruk
krijgt.

Roken verboden
Filatelie
Voor de twintig passagiers waren tien tweepersoonskamers
beschikbaar. Er was een aparte wasruimte voor de dames en
voor de heren. Overdag werd het bovenste bed neergeklapt en
vormde zo de rugleuning bij het onderste bed. Het grootste
deel van de dag vertoefden de gasten echter in de ‘Aufenthaltsund Speiseraum’. Hier kregen ze hun maaltijden geserveerd die
in de boordkeuken werden klaargemaakt. Er werd elektrisch
gekookt. De stroom kwam van een dynamo die aan de buitenkant van het luchtschip door de wind werd aangedreven.
De manschappen beschikten uiteraard over een eigen ruimte
waarin ze per toerbeurt (in drie ploegen) moesten slapen.

Met de allereerste Zeppelins zijn geen poststukken vervoerd.
Dat veranderde toen de Deutsche Luftschiffbau A.G.
(DELAG), een volle dochter van de firma Zeppelin, de organisatie van de tochten overnam. Vanaf de LZ6 werd er meestal
ook post vervoerd. Sommige tochten werden zelfs juist voor
dat doel gemaakt, zoals die naar Venlo. Verzamelaars overal
ter wereld namen het nieuwe verzamelgebied gretig aan. De
vraag naar ‘Zeppelinpost’ steeg sterk en zo ook de prijzen die
er voor echt gevlogen stukken werden betaald.
Zeppelinpost is aan de speciale stempels te herkennen. Er
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werden verschillende soorten stempels gebruikt, al naar
gelang de omstandigheden:
Het boordstempel was alleen voor post die tijdens de vaart
werd geschreven of ingeleverd. Dit stempel werd ook niet op
de frankering gezet. Het devalueren van de postzegels bleef
een taak voor de postbedrijven.
Het zogenaamde boordpoststempel was een datumstempel
waarmee een meereizende postmedewerker aan boord van
het luchtschip de frankering afstempelde.
Het bevestigingsstempel werd als algemeen stempel gebruikt
om het vervoer per luchtschip te bevestigen. Dit stempel gaf
geen nadere aanduiding over de vaart of de datum.
Bijvoorbeeld: “Mit Luftschiff Graf Zeppelin befördert.”
Het speciaalstempel was een bevestigingsstempel waarmee
tevens de vaart zelf werd gekenmerkt. Bijvoorbeeld:
“Weihnachtsfahrt 1934” of “Fahrt nach den Niederlanden 1930”.
Met een routestempel gaf het postbedrijf de transportroute
van een poststuk aan. Dit was meer voor postintern gebruik
bedoeld.
Ook de in de stempels gebruikte begrippen hebben een verschillende betekenis:
Abwurf: post die in een zak aan een parachute uit het luchtschip werd geworpen.

Het speciaalstempel dat de post uit
Friedrichshafen kreeg.
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Abgabe: post die bij een landing uit het luchtschip werd afgegeven.
Aufnahme: post die met een touw (dus zonder landing) aan
boord werd gehesen.

DE ZEPPELIN KOMT!

Venlo
Voor de tocht naar Venlo werden ook verschillende stempels
gebruikt. Stukken die vanuit Friedrichshafen werden meegenomen, kregen een violet speciaalstempel met een gekapt
boerenmeisje. In Venlo werden deze daarnaast nog eens voorzien van een violet aankomststempel met de tekst “neergelaten boven Venlo”.
Naast een onbekend aantal normaal gestempelde stukken
werden ook 48 stuks (achteraf ) van een rode aankomststempel voorzien. Er zijn ook stukken bekend waar zowel de violette als de rode aankomststempel op staat.
De vanuit Venlo verzonden stukken kregen allemaal het violet
stempel “Verzonden voor inlading boven Venlo”.
Stukken die wel vanuit Duitsland waren meegebracht maar
weer mee terug werden genomen (zogenaamde Bordpost) kregen in Friedrichshafen naast het speciaalstempel met het boe-

Het stempel waarmee de in
Venlo ontvangen post werd
gestempeld.

Poststukken die vanuit Venlo werden ingeladen.
Let op het adres van Links boven
Het lila aankomststempel van
Venlo.

renmeisje ook een aankomststempel van Friedrichshafen.
Volgens sommige bronnen
zijn er boven Venlo slechts
68 stuks ingeladen. De
Sieger-katalogus Zeppelinpost geeft echter hele andere
aantallen. Volgens deze catalogus werden er vanuit Venlo
946 kaarten en 414 brieven
verzonden. Het artikel in de
Venloosche Courant van 12
november 1930 noemt circa
twintig kilo post die aan de
parachute neergelaten werd
alsmede 1300-1400 stukken
die werden ingeladen. Op de
foto’s ziet het zakje aan de
parachute er echter niet uit
alsof het twintig kilo zou
wegen. De aangegeven hoeveelheid opgehaalde post
komt wel goed overeen met
de twee postzakken die op
de foto’s te zien zijn. De tijdig afgeleverde post zat in de
grote zak. Die was al op het
postkantoor klaargemaakt.
De nog op het laatste
moment op de knieën van de
postbeambtes gestempelde
post, kwam in de tweede,
duidelijk kleinere zak.

Bedrog?
De Haagse postzegelverzamelaar G. Thoolen had 48
brieven vanuit Venlo verzonden. Zij kregen dus de violetpaarse stempel “Verzonden
voor inlading boven Venlo”,
zoals alle post uit Venlo die
kreeg. Enkele dagen later
beklaagde hij zich er bij het
postkantoor over dat het violette stempel verbleekt was
(zo schrijft Derix in zijn
boek). Op verzoek van Thoolen werden de stukken door
het postkantoor opnieuw
gestempeld. Nu echter in
rood.
De Sieger-katalogus maakt
wel gewag van twee kleuren
stempels, maar geeft als oorzaak aan dat een aantal neergelaten stukken per abuis
niet gestempeld zouden zijn.
Er bestaan echter stukken
die beide kleuren stempel
tonen. Op de afbeelding is te
zien dat het violette stempel
niet erg volledig was afgedrukt. Vermoedelijk is dát de
reden geweest waarom
Thoolen de stukken opnieuw liet stempelen. Er
gaan geruchten dat hij daar-

bij ook een aantal nieuwe
nog ongestempelde stukken
liet stempelen. Die waren
dus helemaal niet met de
LZ127 vervoerd. Bewijzen
daarvoor ontbreken echter.
Hoe dan ook beschikte hij
over 48 unieke verzamelstukken. Thoolen bood ze
dan ook direct via de vakbladen overal te koop aan. Toen
dit bekend werd, attendeerde men de post hier op. Deze
beloofde de handelaar terecht te wijzen. Of en hoe dat
ook daadwerkelijk is gebeurd, is helaas niet bekend.
In elk geval hebben de stukken met een rode stempel
tegenwoordig een circa drietot viervoudige waarde ten
opzichte van de normale
stukken met alleen het violette stempel. Voor een normaal gestempeld stuk worden grif bedragen tussen
vijftig en enkele honderden
euro’s betaald.

Postzegels
Naast de per luchtschip vervoerde poststukken werden
en worden er natuurlijk op
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Geraadpleegde bronnen:
Zeppelin-Weltfahrten deel 1,
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H. Luschnath, Bilderstelle Lohse,
Dresden, 1933.
Een speciale wijk. Geschiedenis van
het Rosarium in Venlo, Mariet
Verberkt, Gemeentearchief Venlo,
2005.
Vliegveld Venlo I+II, Jan Derix, 1990,

Het ‘succes’ van
dialectpop in de
regio Venlo

ISBN 90-73401-01-1.

Door Twan Meusen
Catalogus Zeppelinpost 22. Auflage,
Postzegelserie uit Maleisië.

Sieger Verlag, Lorch.

▼

de hele wereld ontelbare
postzegels met Zeppelinmotieven uitgegeven. Deze
zegels vormen voor de filatelisten een boeiend verzamelgebied. De complete geschiedenis van de luchtscheepvaart, de uitvinders,
de ontwerpers en de kapiteins kan aan de hand van
postzegels gedocumenteerd
worden.
Een typisch voorbeeld uit
Maleisië uit 1976 is de ter
gelegenheid van de 75e verjaardag van het luchtschip
uitgegeven serie waarop de
D-LZ127 boven allerlei
beroemde plekken wordt
afgebeeld. Tevens is op elk
zegel het bij die vaart
gebruikte speciaalstempel te
zien en natuurlijk een portret
van Ferdinand Graf von
Zeppelin zelf. De hoogste
waarde in de serie werd als
blok uitgegeven, waarin
behalve de postzegel ook een
grotere afbeelding van de
D-LZ127 en het trio Dr. Dürr,
Graf Zeppelin en Dr.
Eckener staat afgebeeld.
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Zijn de verkoop van cd’s en het aantal
optredens van een band of artiest de
enige graadmeters voor succes?

Nieuwe Venloosche Courant,

Rock- en popmuzikanten uit de

27-10 en 12-11-1930.
Katholieke Illustratie, 11-1930.

regio Venlo laten zien dat er meerdere

Dagblad voor Noord-Limburg,

soorten van succes mogelijk zijn.

10-11-1975 en 8-11-1980.
Gemeentearchief Venlo
Privé-archief Heike Barton,
Gerberastr. 7, 47638 Straelen
Privé-archief Ed. Hendrickx,
Gerberastr. 9, 47638 Straelen
Internet www.wikipedia.nl

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig is er in
Venlo en directe omgeving een enorme toename van
artiesten die pop- en rockmuziek maken in de eigen
streektaal. De verkoop van hun cd’s blijft echter doorgaans achter bij die van de toppers uit de feestmuziek en
het volkse repertoire, zoals Big Benny, Thei en Marij en
Beppie Kraft. Van de best verkochte cd’s van bijvoorbeeld
Arno Adams, Romeo en Ton Engels zijn ieder ongeveer
1500 tot 2000 exemplaren verkocht. Big Benny en Thei
en Marij daarentegen hebben ieder ongeveer 10.000
stuks van hun meest succesvolle schijf verkocht. Je zou
zeggen dat dit dan ook de meest succesvolle artiesten
van Limburg zijn. Maar cd-verkoop alleen is niet alles.
De dialectgroepen uit de regio Venlo zijn enorm succesvol als het aankomt op het vergaren van lof en erkenning. Critici en journalisten zijn heel enthousiast, collegamuzikanten zijn vol bewondering en de programmamakers van L1 en Omroep Venlo draaien veelvuldig muziek
van deze groep muzikanten.
Bij iedere nieuwe cd zijn journalisten en andere muziekkenners enorm enthousiast. Neet Oét Lottum, Ton Engels
en Arno Adams zijn de beste voorbeelden. L1 stelt een
muzieklijst samen met recent Limburgs plaatwerk. Deze
lijst wordt samengesteld door ‘een tiental Limburgse
muziekkenners uit de hele provincie’. Bij het verschijnen
van een nieuwe cd uit de regio Venlo belandt minimaal

één liedje daarvan in deze Limbo top-10. Zeker van
bovengenoemd drietal verschijnen altijd meerdere liedjes
op de lijst. Eén van hun liedjes bivakkeert bovendien een
aantal maanden op de eerste plaats.
Enkele maanden nadat Ton Engels zijn tweede cd,
Wermer As Vandaag, heeft uitgebracht, start L1 in september 2000 met de Limbo top-10. Van deze schijf halen
meteen drie liedjes een notering. Daarvan weet Altied Al
Geweten drie maanden de hoogste positie bezet te houden. Van Welkom Bej De Minse, de meest recente cd van
Ton Engels, komen twee liedjes in de Limbo top-10. Het
vrolijke Eindelijk Lente is niet van de eerste plek weg te
krijgen. Drie maanden houdt de plaat het boven aan de
lijst vol, om vervolgens te worden afgelost door een
ander lied van Engels, Sjpegel Kieke. Op twee edities na
houdt Engels in 2004 de koppositie bezet van april tot
december.
Van Arno Adams’ eerste cd, D’r Is Gen Verschil uit 2000,
belanden drie liedjes in de top-10 en komt Splinters In
Plaats Van Vlinders op de eerste plaats terecht. Twee jaar
later staat het titelnummer van het tweede album Dans
Met Mich drie maanden boven aan de lijst en van zijn
derde cd Ich Weit Desse D’r Bus haalt het lied Moeiste
Maedje de toppositie. In totaal verovert Adams met
negen liedjes een plek in de Limbo top-10.
Neet Oét Lottum ziet van de tweede cd Vertrokke twee
liedjes terug in de Limbo top-10. Mestreech weet zelfs
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over een periode van
anderhalf jaar tot drie keer
toe de eerste stek te bereiken. Van hun laatste cd
Krak haalt Hald Mich ’s
Vas de koppositie.
Daarnaast krijgen ook
losse singles van bovengenoemde artiesten een

notering in de lijst. Samen
met Sjef Diederen scoren
Neet Oét Lottum, Arno
Adams en Ton Engels verreweg het best in de
Limbo top-10.
Ongenode Gaste, Flink, &
Juliette, Blaauw, Minsekinder en het nieuwe

Arno Adams (23 september 1956)
De muzikale loopbaan van Belfeldenaar Arno Adams komt per
toeval tot stand. Als pas gescheiden dertiger vindt hij in 1987 in
het Belfeldse uitgaansleven aansluiting bij een vriendengroep die
op het punt staat om een soulband te beginnen. De groep wordt
razend populair in Belfeld en omstreken.
Na twee jaar stapt Adams over naar het professionele showorkest
Diamonds Eight en zingt daar een breed scala aan muziekstijlen
dat varieert van Neil Diamond tot aan Mink DeVille.
De drang om eigen werk te spelen, neemt toe en de zanger
begint in 1994 met gitarist Ton Clout een duo met zelfgeschreven
Engelstalige nummers. Dit duo breidt uiteindelijk uit tot de formatie Double A Adams.
Na het stoppen van deze groep in 1998 speelt Arno een tijdje
alleen. Vanaf 1999 werkt hij onder zijn eigen naam weer samen
met de muzikanten uit Double A Adams. De Belfeldenaar maakt
een lang gekoesterde wens waar. Hij maakt de overstap naar dialectteksten. In 2000 komt hij in eigen beheer met de cd D’r Is Gen
Verschil. In de teksten slaat Adams voor het merendeel een indringend persoonlijke toon aan. De schijf wordt zeer goed ontvangen
door pers en publiek. Het lied Splinters In Plaats Van Vlinders
wordt vaak gedraaid op L1.
Twee jaar na het verschijnen van D’r Is Gen Verschil maakt hij zonder zijn begeleidingsgroep een cd met gitarist Bart-Jan
Baartmans. Zijn de teksten op zijn eerste dialectplaat al erg persoonlijk, op Dans Met Mich doet hij er nog enkele schepjes bovenop. Adams laat niets verhuld van zijn kwellende zielenpijn. De
plaat wordt laaiend enthousiast ontvangen door pers en radio- en
tv-medewerkers. Dat jaar wint hij de Pries veur ‘t Limburgse Leed.
De cd vindt daarentegen veel moeilijker zijn weg naar het publiek
dan zijn voorganger.
In 2004 gaat Adams in zee met Mike Roelofs en Léon Bartels, de
bassist van zijn originele begeleidingsgroep. Het duo produceert
en arrangeert Ich Weit Desse D’r Bus. Hoewel de zanger nog
steeds niet schuwt om over pijnlijke onderwerpen uit zijn leven te
zingen, is de plaat weer een stuk toegankelijker dan zijn voorganger. In het najaar van 2004 en begin 2005 staat hij voor met
enkele voorstellingen in het theater.
Ook buiten de provincie ontstaat belangstelling voor Adams. De
Volkskrant wijdt een groot artikel aan de zanger en hij wordt uitgenodigd voor radioprogramma’s van de VPRO en NCRV. Eind
2005 begint Arno Adams aan de opnamen voor een nieuwe cd.

24 BUUN

gezelschap Zoemaar halen ook de Limbo top-10.
Van deze groep artiesten
weten Ongenode Gaste,
Flink en Minsekinder een
nummer één positie te
bereiken. In 2004 worden
door de samenstellers van
de Limbo top-10 Ongenode Gaste en Arno
Adams uitgeroepen tot
respectievelijk beste podiumact en beste solist en
Welkom Bej De Minse van
Ton Engels is het beste
album van het jaar. Kortom er is veel aandacht van
de Limburgse radio en tv.
Journalisten zijn ook
onder de indruk van het
Venlose popgeweld. Twan
Mientjes van Dagblad De
Limburger steekt niet
onder stoelen of banken
dat hij een groot bewonderaar is van Arno Adams.
In februari van dit jaar
besteedt ook De Volkskrant met een groot artikel aandacht aan Adams
en is de zanger een uur
lang te gast in het VPRO-

radioprogramma Kunststof. CD’s van Arno
Adams, Ton Engels en
Neet Oét Lottum krijgen
goede recensies in het
gerenommeerde muziektijdschrift Oor.
Ook juryleden blijken gecharmeerd van de dialectmuzikanten uit de regio
Venlo. In de vijf jaar dat de
ING-Pries veur ut Limburgs
Leed wordt uitgereikt zijn
Ton Engels, Arno Adams,
Peter Beker van Ongenode
Gaste en Fans Pollux van
Neet Oét Lottum al gelauwerd. Beeker dringt in
2004 ook door tot de finale van de Grote Prijs van
Nederland met akoestisch gespeelde versies van
liedjes uit het Ongenode
Gasterepertoire. In het
voorjaar van 2005 wordt
Ton Engels in zijn geboortedorp geëerd met de cultuurprijs van de gemeente
Helden.
Collega-muzikanten zijn
ook vol lof over de dialectpop van Venlo en om-

Discografie: Arno Adams
cd’s:
D’r Is Gen Verschil (eigen beheer, 2000)
Dans Met Mich (eigen beheer, 2002)
Ich Weit Desse D’r Bus (Inbetweens Records, 2004)
cd-single:
Kus Mich Dan (Inbetweens Records, 2004)
Arno Adams & Family
cd-single:
Sympathy (Klank Records, 2001)
Double A Adams
Double A Adams (eigen beheer 1996)

Ton Engels (1-11-1952)
Begin jaren tachtig richt de uit Panningen afkomstige Ton Engels
de Ton Engels Band op. Na enkele optredens verandert de naam
in Blowbeat. De band bestaat uit uitstekende muzikanten die het
experiment niet schuwen. Met name tijdens live-optredens wordt
alles uit de kast gehaald om maar niet in een sleur te verzanden.
In Nederland blijft Blowbeat vrijwel onbekend, maar met name in
Duitsland kan de band onophoudelijk touren. Tussen 1985 en
1992 neemt de groep drie elpees op.
In 1992 wordt Blowbeat op non-actief gezet. Engels blijft niet bij
de pakken neerzitten en begint met het schrijven van nieuw
repertoire. Als hij voor het 40-jarig huwelijk van zijn ouders enkele liedjes schrijft in zijn plaatselijke dialect merkt hij dat hij zich in
zijn eigen streektaal veel beter kan uitdrukken dan in het Engels.
In 1995 verschijnt bij Marlstone zijn eerste dialect-cd Plat. De
plaat kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan stijlen:
van ruige blues tot aan gevoelige luisterliedjes. Ton Engels lijkt alle
genres te beheersen. L1 is gecharmeerd van de cd en het lied
Donkere Daag wordt veel gedraaid.

streken. In Dagblad De
Limburger worden regelmatig Limburgse artiesten
van allerlei pluimage
gevraagd naar hun favoriete artiest. Door veel van
deze muzikanten worden
de namen genoemd van
Ton Engels, Arno Adams
en Frans Pollux en Neet
Oét Lottum. De nationaal
bekende zangeres Frederique Spigt neemt liedjes van Ton Engels op in
haar repertoire, nadat ze
deze heeft vertaald naar
het ABN.
“Vroeger dacht ik dat ik
niet verder zou komen
dan Venlo en omstreken”,
vertelt Arno Adams. “Ik
speel nu ook regelmatig in
het zuiden van Limburg.
In het zuiden merk je wel
dat ze naar Venlo kijken.
Ze hebben ons daar hoog
zitten. Zo van: ‘In Venlo
daar gebeurt het.’”
Peter Beeker vult aan: “Er

is veel meer samenwerking. Het gebied is veel
groter geworden. Het is
niet alleen Venlo. In
Heerlen bijvoorbeeld, zitten enkele mensen met
een heel eigen geluid. Er
lijkt daar nu een voedingsbodem voor dat soort
ideeën. Net zoals dat een
paar jaar geleden in Venlo
is geweest.”
Ondanks alle lof van critici,
journalisten, juryleden en
collega-muzikanten wil
het met de verkoop van
de cd’s niet echt vlotten.
Geen van deze groepen
verkoopt noemenswaardig veel cd’s. De debuut
cd’s van Ton Engels en
Arno Adams zijn inmiddels ongeveer 2000 keer
verkocht. En dat zijn hun
best verkochte platen. Ter
vergelijking: Big Benny en
Thei en Marij verkochten
van hun eersteling het vijfvoudige. Precieze cijfers

In januari 2000 treedt Ton Engels in dienst bij de Rockacademie in
Tilburg als docent songwriting. Enkele maanden later verschijnt
zijn tweede dialect-cd Wermer As Vandaag. Engels bedient zich
wederom van een zeer uiteenlopende stijlen. Op Van Vrouwe en
Kwoad! bedient hij zich zelfs van experimenten die niet bij
Blowbeat zouden misstaan. Journalisten, recensenten en radiomakers omarmen Wermer As Vandaag unaniem. Het grote
publiek daarentegen blijft achter. Ook collega-artiesten zijn
lovend. Op haar cd Beest neemt Frederique Spigt zelfs een vertaling op van Engels’ lied Wie Laat.
Voor de volgende cd Welkom Bej De Minse neemt de zanger alles
in eigen hand. Hij breekt met Marlstone en zet met enkele
bevriende muzikanten een eigen studio en platenlabel op, de
Vulcano Studio en Vulcano Records. In totaal besteedt hij een half
jaar aan de opnamen van de plaat. Op de plaat klinkt Engels toegankelijker dan ooit tevoren. Met Eindelijk Lente bedient hij zich
zelfs van uitgesproken vrolijke popmuziek. Ondanks het feit dat
L1 het liedje grijs draait, weet het grote publiek de zanger nog
steeds niet te vinden.
Eind 2004 neemt hij nog de single Met Kersmis op en in het begin
van 2005 brengt hij opnieuw de single Negerzoen uit met als
tweede nummer het Venlose carnavalsliedje De Onbekinde.
In 2005 wordt ook Blowbeat weer nieuw leven ingeblazen. De
groep verzorgt enkele optredens en er zijn plannen voor een nieuwe cd. Een nieuwe dialect-cd staat gepland voor 2006.
Discografie: Ton Engels
cd’s:
Plat (Marlstone, 1995)
Wermer As Vandaag (Marlstone, 2000)
Welkom Bej De Minse (Vulcano Records, 2004)
cd-single:
Jos den Bosch (Marlstone, 1995)
Donkere Daag (Marlstone, 1996)
Negerzoen (Marlstone, 1997)
Altied Al Geweten (Marlstone, 2001)
Eindelijk Lente (Vulcano Records, 2004)
Sjpegel Kieke/Met Kersmis (Vulcano Records, 2004)
Negerzoen/De Onbekinde (Vulcano Records, 2005)
Blowbeat
cd’s:
Hands Up! (eigen beheer, 1985)
Blowbeat (1989)
Chainsaw Melodies (Roof Records, 1992)
Single:
The Different Way (Roof Records, 1993)

BUUN 25

Ongenode Gaste
Peter Beeker (19 juni 1973) zang/gitaar
Jasper Verbruggen, gitaar
Gerald van Beuningen, bas
Pascal Hoeken, drums
Ongenode Gaste is begin jaren negentig
opgericht door de uit Velden afkomstige
neven Peter Beeker en Bas Vosbeek. Op een avond
van de plaatselijke voetbalclub IVO brengen ze twee liedjes voorzien van dialectteksten. Hoewel de teksten voor de grap zijn
bedoeld, doen de positieve reacties Beeker en Vosbeek besluiten
om serieus werk te maken van liedjes in hun streektaal. De
debuut-cd van Romeo is voor de twee een bevestiging dat popmuziek in het Limburgstalig dialect prima mogelijk is.
Het duurt toch nog een jaar voordat ze hun eerste nummer klaar
hebben. Beeker voltooit dan Het Ongenoegen, waarin hij misstanden in Velden aan de kaak stelt. De twee muzikanten besluiten een band op te richten en geven deze de naam Ongenode
Gaste. Er gaan en komen enkele muzikanten, maar een echte
groep komt niet van de grond. In 1995 treedt de groep voor het
eerst op in café De Splinter. Acht dagen voor het optreden wordt
een bassist gevonden in de persoon van Martijn Slaats. Met Slaats
treeedt ook drummer Sander Hendrikx tot de groep toe. In 1997
wordt Slaats vervangen door Jan-Willem Eleveld.

In deze bezetting neemt de groep hun eerste single op. Via
The Single Club, een initiatief van de Amsterdamse poptempel Paradiso, krijgt de groep de gelegenheid om
twee nummers op de plaat te zetten. Dat worden Dees
Stad Is Te Klein en Ik Heb Diene Naam Weer Gehuurd
Vandaag. Hoewel de opnamen al in 1998 worden
gemaakt, verschijnt de single in 1999 op de markt en zal
uiteindelijk de tiende plaats van de nationale tipparade
bereiken. Datzelfde jaar staat de band op de Zomerparkfeesten.
Een jaar later verschijnt hun debuut-cd Arizona Stop. De plaat laat
een rauw rockgeluid horen geschoeid op ouderwets Amerikaanse
leest. Zanger/componist Peter Beeker doet op licht depressieve
wijze verslag van voornamelijk liefdes die maar niet willen lukken
of helemaal bevredigend willen zijn.
In december 2002 bereikt Peter Beeker als soloartiest de finale van
De Grote Prijs Van Nederland. Hij speelt dan akoestische versies
uit het Ongenode Gaste-repertoire. De band is dan al bezig aan
de opvolger van Arizona Stop. Tijdens de opnamen kunnen Peter
Beeker en Jan-Willem Eleveld het niet eens worden over de te volgen koers en besluit Eleveld de groep te verlaten.
In januari 2004 verschijnt Veur Dees Nach. De plaat heeft dezelfde neerslachtige thematiek als zijn voorganger. Muzikaal klinkt ze
echter een stuk volwassener. Vooral de productie van Bart-Jan
Baartmans geeft Veur Dees Nach de nodige spanning mee. Met
Ik Wil Dich haalt Ongenode Gaste de eerste plaats in de Limbo
top-10. In september 2004 krijgt Beeker de Pries veur ‘t
Limburgse Leed.
Discografie: Ongenode gaste

wil Jos Huismans van
muziekfirma Marlstone
niet noemen, maar hij
schat dat van het debuut
van deze twee artiesten
tot op heden ongeveer
10.000 stuks zijn verkocht.
De teller voor de meest
recente cd van Arno
Adams, Ich Weit Desse d’r
Bus, stond in juli op 1100
stuks. Ton Engels weet
eigenlijk niet hoe vaak zijn
laatste cd over de toonbank is gegaan. “Ik weet
het niet precies. Het is te
deprimerend. Je hebt het
over een paar honderd
stuks. Ergens tussen de
500 en 800. De verkoop is
mager, maar liedjes die
beschikbaar zijn op mijn
site worden wel veel
gedownload. Het meeste
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geld komt niet binnen
door de verkoop van mijn
cd’s, maar via de buma /
stemra. Ik heb nu een aantal cd’s gemaakt en daar
worden regelmatig liedjes
van gedraaid op de radio.
Voor iedere keer dat het
gebeurt, krijg ik een
bepaald bedrag. Het is
eigenlijk meer een hobby.”
“Het is wel eens ergerlijk,
maar het is nu eenmaal
zo”, zegt Engels berustend. “Je ziet het ook bij
tv-programma’s. Naar flutprogramma’s kijken heel
veel mensen en naar programma’s waar met heel
veel zorg aan is gewerkt,
kijken maar een paar mensen. Daar kun je je wel aan
ergeren, maar dat heeft
geen zin, Je ergert je iede-

cd’s:
Arizona Stop (Sky/Telstar 2000)
Veur Dees Nach (Inbetweens Records, 2004)
EP:
Zonder Gene (Inbetweens Records, 2005)
cd-singles:
Dees Stad Is Te Klein (Paradiso Records1999)
Vang Mich As Ik Val (promo-single 2001)

re keer aan hetzelfde.”
Het een heeft wel gevolg
voor het andere. “Aan de
cd Welkom Bej De Minse
hebben we een half jaar
gewerkt. Dat doe ik niet
meer. Dat kost te veel tijd
en moeite in verhouding
met wat er voor terugkomt. Er komt zeker een
nieuwe cd, maar die wordt
een stuk bescheidener.”

Neet Oét Lottum is de
grote uitzondering. De
groep is populair bij een
breed publiek. Vooral bij
jongeren is de band uitermate geliefd en Neet Oét
Lottum behaalt met de
single Hald Mich ’s Vas
zelfs landelijk succes.
Radio 2 maakt het lied
paradeplaat van de week.
De groep onder aanvoe-

ring van Frans Pollux weet
ook schijnbaar moeiteloos
een groot publiek voor
zich te winnen tijdens
optredens. Afgelopen zomer is de zanger/componist geëerd met de Lex
Maes Prijs en De Pries veur
’t Limburgs Leed. En dat
alles vertaalt zich naar

goede
verkoopcijfers.
“Krak is de cd die we
momenteel het meest verkopen”, verklaart Geert
Driessen van platenzaak
Sounds in juni. “Van alle
cd’s die we in huis hebben, nationaal en internationaal, loopt die het
beste. Ze wordt beter ver-

Neet Oét Lottum
Frans Pollux (1 juni 1977) zang/gitaar
Michel Wijlaars (28 maart 1978) sologitaar
Bjorn Schamp (5 december 1973) accordeon/toetsen
Hans Reivers (6 april 1983) trompet
Alexander op het Veld (20 oktober 1981) bas
Eric Geelen (16 juli 1976) drums
Het fundament voor Neet Oét Lottum wordt gelegd door zanger
Frans Pollux en gitarist Michel Wijlaars. In 1996 stampen ze de gelegenheidsformatie Op de Boerderie uit de grond om een feestavond
van alternatieve carnavalsvereniging De Höllewölle op te luisteren.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Rowwen Hèze-covers. De
vonk met het publiek slaat op deze avond meteen over en de groep
besluit door te gaan. Niet lang daarna verandert de groepsnaam in
Neet Oét Lottum. Dit als knipoog naar de bandjes van leeftijdsgenoten op de middelbare school die bijna allemaal uit Lottum komen.
Door de positieve respons tijdens optredens besluit zanger Frans
Pollux ook eigen liedjes te gaan schrijven. In 1998 resulteert dit in de
debuut-cd Flaai. De invloed van streekgenoot Rowwen Hèze is duidelijk hoorbaar. De plaat doet het goed en Neet Oét Lottum bouwt
een gedegen naam op als live-act. Dit wordt in 2000 bevestigd door
het winnen van het Streek Song Festival.
Een jaar later verschijnt de door Jos Haagmans geproduceerde cd
Vertrokke. De plaat laat een enorme groei zien. Buiten enkele uptempo accordeonnummers doet nog maar weinig aan Rowwen
Hèze denken. Neet Oét Lottum schuift veel meer richting pop. Met
het lied Mestreech scoort de groep een radiohit bij L1. De hoge
notering in de Limbo top-100 laat zien dat het nummer alom
gewaardeerd wordt.
De opvolger van Vertrokke laat even op zich wachten. Door diverse
oorzaken duurt het bijna vier jaar voor de volgende cd in de winkels
ligt. Desondanks blijft de populariteit van Neet Oét Lottum stijgen.
De groep vindt waardering bij een divers publiek en optredens in
kleine cafés worden zeldzaam. De band speelt voornamelijk in feestzalen en op festivals.
Begin 2005 is het dan zover en ligt de nieuwe cd Krak in de winkels.
De schijf is wederom geproduceerd door Jos Haagmans. Radio 2
kiest het lied Hald Mich ’s Vas als paradeplaat en ook in de Limbo
top-10 scoort de song goed. De luisteraars van L1 sluiten Hald Mich
’s Vas in hun hart en kiezen het nummer als populairste lied aller tijden in de Limbo top-100 van 2005. Mede door het succes van dit

kocht dan werk van
Rowwen Hèze. En de eerste twee platen worden
meegetrokken in dit succes.”
“Van Krak zijn er in de eerste vier maanden ongeveer 5000 verkocht”, vertelt Frans Pollux. “De vorige cd van ons, Vertrokke,
is ongeveer 4000 keer verkocht. Maar dat is in vier
jaar tijd. In Limburg hebben we inmiddels iedereen wel bereikt. Iedereen
die de muziek leuk zou
kunnen vinden, heeft van
ons gehoord en weet dat
die cd er is. De mensen
hebben van Hald Mich ’s

Vas en Krak gehoord en
degene die het leuk vinden, hebben de cd al in
huis. De groei voor ons zit
buiten Limburg.”
De vraag rijst waarom de
cd’s van de Venlose dialectgroepen eigenlijk zo
veel minder verkopen. Het
antwoord op die vraag
lijkt bij live-optredens te
liggen. Voor de meeste
Limburgse artiesten hangt
de verkoop van cd’s voor
een belangrijk deel samen
met optredens. Geert
Driessen: “Als een artiest in
de buurt heeft opgetreden, stijgt de verkoop.

nummer vindt de plaat gretig aftrek en wordt de nog steeds stijgende populariteit van Neet Oét Lottum bevestigd.
Op verzoek van plaatselijke voetbaltrots VVV maakt de groep in het
voorjaar van 2005 een nieuw clublied. Met behulp van ongeveer
zeventig VVV-supporters wordt in mei Alles Heej Is VVV opgenomen. Het nummer verschijnt niet op cd-single, maar is uitsluitend te
downloaden via de website van de voetbalclub.
Enkele maanden later krijgt Frans Pollux tijdens de
Zomerparkfeesten de Lex Maes Prijs uitgereikt. Een prijs voor artiesten die zijn opgevallen door oorspronkelijkheid, creativiteit en integriteit. Enkele weken later ontvangt de zanger tevens De Pries veur
’t Limburgs Leed.
Discografie: Neet Oét Lottum
cd’s:
Flaai (Eigen Beheer, 1998)
Vertrokke (Red Bullet, 2001)
Krak (CNR Records, 2005)
cd-singles:
Goojemorge Maedje (Red Bullet, 2001)
Gekke Minse (Red Bullet, 2002)
Mestreech (Red Bullet, 2003)
Hald Mich ’s Vas (CNR Records, 2005)
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Lex Uiting (24 augustus 1986) zang en trombone
Femke Doensen (28 augustus 1976) zang
Marc Hesselmans (12 december 1976) gitaar
Jermaine Wekenborg (19 september 1981) gitaar
Jeroen van den Berg (16 december 1980) piano en keyboards
Antoon Rijpkema (18 november 1970) bas
Dick Uiting (17 juli 1982) drums
Zoemaar komt door toeval tot stand. Voor De Nach van ’t Limburgse
Leed in 2003 regelt het entertainment management van Marc
Hesselmans optredens van bands. Als een band uitvalt, moet er
naarstig worden gezocht naar vervanging. Uiteindelijk weet
Hesselmans de Engelstalige band Crew’s Control van zijn vriendin
Femke Doensen zover te krijgen dat ze Limburgstalig repertoire
instudeert. Via drummer Dick Uiting wordt diens 17-jarige broer Lex
ook als zanger bij het optreden betrokken. Als blijkt dat gitarist
Jermaine Wekenborg de avond van het festival verhinderd is, speelt
Hesselmans zelf gitaar.
Na slechts één repetitie staat de groep eigenlijk ‘zoemaar’ moderne
versies van Limburgse carnavalsmuziek te spelen in café De
Locomotief. Het optreden wordt een succes en de groep besluit
door te gaan met Limburgstalig repertoire.
In maart 2004 verschijnt de eerste single van Zoemaar. Van het lied
7.03 worden duizend exemplaren gedrukt die vrij snel zijn uitverkocht. De vraag blijft, maar de groep besluit om geen nieuwe singles te laten maken. Op deze manier blijft het singletje uniek.
Het succes smaakt naar meer en de groep wil nieuwe liedjes opnemen. Door tijdgebrek duurt het nog een jaar voor deze wens in vervulling gaat. In het voorjaar van 2005 ziet Wat! het levenslicht. Een
mini-cd met vijf liedjes. Twee nummers van de hand van Lex Uiting
en drie covers van Venlose carnavalsliedjes. Net als bij de single blijkt
er ook veel vraag te zijn naar deze plaat. In aanloop naar de Nach
van ’t Limburgse Leed in 2005 wordt zanger Lex Uiting genomineerd voor De Pries veur ’t Limburgs Leed. Hij wint hem echter niet.
Het frisse en vrolijke karakter van de groep in combinatie met de
contacten van Marc Hesselmans bezorgen de band veel optredens.
Voor het carnavalsseizoen van 2006 is Zoemaar inmiddels al helemaal volgeboekt.
Discografie: Zoemaar

cd-single:
7.03 (Eigen Beheer, 2004)
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Aan erkenning en lof is er
geen gebrek voor de
muzikanten uit de regio
Venlo. De verkoop daarentegen is minimaal. Het
werk van deze groep
muzikanten toont aan dat
kwaliteit en verkoop niet
altijd hetzelfde zijn. Het
aanwezige publiek voor
serieuze dialectpop- en
rockmuziek in Limburg is
te klein om er een goede
boterham aan te kunnen
verdienen. Het wordt voor
deze artiesten pas interessant als ze hun afzetgebied kunnen vergroten,
zoals Gé Reinders en
Rowwen Hèze. Voorlopig
zullen ze het moeten doen
met een schouderklopje.

▼

mini-cd:
Wat! (Eigen Beheer, 2005)

terug te verdienen. Dit
heeft tot gevolg dat het
voor artiesten moeilijk is
om optredens te krijgen
waar niemand ze kent.
Dus moeten ze eerst een
naam opbouwen via de
verkoop van hun cd’s.
Maar die verkopen moeilijk omdat je weinig optredens hebt. Via een cd krijg
je optredens en via optredens verkoop je cd’s. Wat
is dan het belangrijkst?”
Het aantal mogelijke
podia voor pop- en rockmuzikanten is een stuk
dunner gezaaid dan voor
de feest- en volkse
muziek. En het aantal toeschouwers per optreden
ligt ook beduidend lager.
Bij braderieën en bedrijfsfeesten zien honderden
mensen een optreden. In
een kroeg zijn het er vaak
niet meer dan vijftig. Hier
ligt dan ook een belangrijke oorzaak voor de lagere
verkoopcijfers.

▼
Snackloket
stationshal Venlo
Een ondoordringbare haag
vormen ze vaak, de treinpassagiers die boven aan de trap
van het station wachten op de
ouder of partner die hen
ophaalt. Als reiziger erger ik
me daar vaak aan: snappen die
lui niet dat het beleefder en
vooral handiger zou zijn om
een doorgang vrij te houden?
Nu ben ik – prikkend in een
bakje frites mét – zelf deel van
die haag en snap ik dat een
menigte wachtenden moeilijk
iets anders kan doen dan zich
aan haagvorming over te
geven. Óf je staat achter
iemand tegen diens rug aan te
kijken – zelden een genoegen
– óf je gaat voor iemand staan
die niet tegen jouw rug wil
aankijken. Hoe zou het anders
moeten?
Ik heb me in die haag gevoegd
nadat ik eerder in de stationshal zelf met mijn frites mijn draai niet kan vinden. Ik sta daar
maar wat. Niet zo goed wetend waar nu precies te staan.
Tegen de kant? Dan sta ik voor de dienstregeling of de kaartjesautomaat. Of ik hang tegen de wc-deur.
Meer vrij in de hal opgesteld, heb ik voortdurend het gevoel
reizigers in de weg te staan die weten wat ze willen en daar
doelgericht op af gaan: hun trein of hun avondmaaltijd. Al het
andere is voor hen een hinderlijk obstakel.
Is er niet net een trein gearriveerd, dan is het rond kwart over
zes ’s avonds tamelijk stil in de stationshal en gebeurt er zo weinig dat ik niet weet wat aan te vangen met mijn frites mét en
mijn ziel onder de arm. Wachtend op de grote gebeurtenis of
indringende observatie die dit alles zin moet geven. Op het
perron wordt intussen hartstochtelijk gekust voor een afscheid
van minimaal twee eeuwen. Daar ga je dan toch ook niet naar
staan staren.
Over de frites zelf trouwens geen kwaad woord, maar eerlijk
gezegd realiseer ik me dat pas als het me gevraagd wordt.
Terwijl ik me daar in die hal steeds ongemakkelijker sta te voelen, buigt een man af uit de zoveelste stroom reizigers en stapt
op me toe. Ik zet me schrap, want er schiet me een voorval te
binnen van wel dertig jaar geleden op het Stationsplein in
Amsterdam. Ik was net aangekomen met de trein uit Den
Haag, had honger en trok iets uit de muur. Het plein op wandelend werd ik nagenoeg besprongen door een juffrouw met

de boodschap dat ik niet alleen fysical food nodig had maar ook
spiritual food. Wat ongetwijfeld waar was, maar waar ik op dat
moment niet echt behoefte aan had: dat ze zich maar met haar
eigen bemoeide. De man die nu op me afkomt, heeft net zoiets
urgents in zijn blik als die vrouw dertig jaar geleden.
“Schmeckt’s gut?”, vraagt de man. Enigszins verbluft, kijk ik
hem aan. Natuurlijk ja, het gaat over eten. Over frites mét, vandaag mijn avondmaal.
“Geht schon”, mompel ik, waarop hij zich bij het snackloket
vervoegt.
Ik prik nog maar eens wat. Frites op straat kunnen mee- of
tegenvallen. Deze vallen mee.

friteskraam

Zoemaar

Spelen artiesten of
bands niet in de
buurt dan worden
ze ook weinig verkocht. Flink bestaat niet meer en
treedt dus niet
meer op. Daar verkopen we dan ook
bijna nooit meer een cd
van.”
Ook voor Jos Starmans
van Inbetweens Records,
het platenlabel van Arno
Adams en Ongenode
Gaste, staat vast dat
optredens en de verkoop
van cd’s sterk met elkaar
samenhangen. “Via liveoptredens verkoop je het
meest. Daar moeten de
doorsnee artiesten in
Limburg het van hebben.
Bij een topper als Rowwen
Hèze ligt dat anders.”
De artiesten die zich
bedienen van feestmuziek
of het volkse repertoire
treden veel meer op dan
de artiesten die pop- en
rockmuziek maken. “Het
feestrepertoire is veel breder inzetbaar”, verklaart
Jos Huismans van platenmaatschappij Marlstone.
“Die artiesten kunnen
terecht op braderieën,
bedrijfsfeesten enzovoort.
Des te volkser, des te beter
de verkoop. Big Benny is
hoogstwaarschijnlijk de
meest optredende artiest
van Limburg. Hoewel Thei
en Marij niet echt feestartiesten zijn, treden die ook
heel veel op.”
“Het is een kip en het eiverhaal”, is de overtuiging
van Frans Pollux. “Een
zaaleigenaar of cafébaas
wil graag een artiest op
het podium die een
bekende naam heeft. Een
optreden kost nu eenmaal
geld en dan is er natuurlijk
publiek nodig om wat

Dan slenter ik naar buiten en tel de ruggen die me het zicht op
Venlo benemen.

DOOR
KEES VERBEEK
FOTO
JACQUES PEETERS
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Dansende Christus
Ter nagedachtenis aan Ferd Verstraelen
1.
De wind waait en het riet rilt.
Het riet rilt over een afstand van honderd
meter.
Het riet rilt met de snelheid van Fanny
Blankers-Koen.
Het riet rilt een nieuw Nederlands record.
Er gaat een engel door het riet.
Waar gaat die engel naartoe?
Die engel gaat naar het zuiden.
Wat gaat die engel daar doen?
Het is de engel van de blijde boodschap,
de blijde boodschap verkondigende engel.
2.
In de Tuinstraat te Steyl strijkt hij neer
op de nok van het dak van de woning van
meester Verstraelen,
pal naast de schoorsteen.
Hij buigt zich over de schoorsteenpijp, zet zijn
vleugels aan zijn mond
en spreekt de volgende gevleugelde woorden:
‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u
Dit zijn de gevleugelde woorden van de engel.
Heden verkondig ik u de blijde geboorte van
een zoon
Ferdinand, Franciscus, Julius de messias van de rumba en de sirtaki,
de dansende Christus.
Hier in dit huis zal hij geboren worden,
als de Don Quichote van het leven,
de kunst en de levenskunst,
hiervandaan zal hij vertrekken
sierlijk en flamboyant
naar de steeds sneller malende molens
van de Sierra Nevada in zijn achterhoofd.
Voorwaar, voorwaar, zeg ik u:
als een vleesgeworden beeld van Giacometti
dat de geest krijgt en van zijn sokkel stapt,
met wapperende manen en fonkelende ogen,
Dali-gelijk,
maar anders, heel anders
op zoek naar de god in zichzelf,
tastend en talmend
in de uithoeken van zijn grote slordige ziel
zal hij zichzelf verliezen in de wereld.
Voorwaar, voorwaar, ik heb gezegd’
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3.
Aldus sprak de engel uit het riet in het voorjaar van 1939
in de schoorsteenpijp van het huis van meester Verstraelen,
waar het gehoord werd door Ferd zelf in de
schoot
van zijn bij het haardvuur ingedutte moeder.
Zijn leven lang zou hij die stem niet vergeten,
die stem van heilig weten en voorbeschikking.
Waar hij ook ging, steeds zou ze hem achtervolgen.
Ze betoverde en tergde hem als de stem van de
Lorelei.
Ze onthutste en verwarde hem als de stem van
de Pythia.
Ze troostte en bemoedigde als de stem van de
moedermaagd Maria.
Steeds weer hielden ze hem hun raadsels voor
en steeds weer poogde hij die op te lossen.
Als de ene zei dat hij zijn tuin moest omwoelen om het Oer te vinden,
woelde hij zijn tuin om en zocht het Oer.
Als de andere zei dat hij in de kerktoren moest
klimmen
om het Al te bevatten,
klom hij de kerktoren in
en zocht de horizon af
naar het Al.
Tussen hemel en aarde.
Tussen Scylla en Charybdis.
Totdat de derde sprak en zei: ‘Mijn zoon’
en hij dacht dat hij Christus was
en hij de Christus speelde die hij was,
een perfect voorbeeld van typecasting
in het Hollywood
van katholiek Limburg anno 1971,
de Tegelse Passiespelen.
4.
‘Nooit meer hebben we zo’n Christus
gehad’,
zei Sjaak Beurskens, de Petrusvertolker van
destijds tegen mij
tijdens het seizoen van 1980,
toen hij Annas speelde en ik Jeroboam.
De keer daarop bracht hij foto’s mee,
zwart-wit foto’s waar het vuur van afsloeg.
Het vuur aan de hemel.
‘Moet je dat zien’, zei Sjaak ontroerd.
Ferd temidden van zijn apostelen,
als motten hingen ze
aan het fluweel van zijn lippen.

Ferd in de Hof van Olijven,
ongelovig stonden ze naar hem te kijken.
‘Ik hoor het hem nog roepen’, zei Sjaak.
“Heer, laat deze kelk aan mij voorbijgaan.”
Het ging je door merg en been.
Je vroeg je af: Wie is het
die daar roept?’
5.
Tien jaar later kwam ik Ferd in de stad tegen.
Ik had samen met Koos van den Kerkhof
gedichten voorgelezen in café Symfonion
waar hij aan de bar stond.
Toen ik klaar was en iets wilde gaan drinken,
wenkte hij me naar zich toe,
joviaal en joyeus.
‘Maak plaats voor de dichter’, riep hij
of iets in die trant.
Grote woorden in een kleine stad.
6.
Zo maakte ik kennis met de dansende
Christus.
Met het tipje van zijn vleugel
raakte hij me aan,
even maar, heel even,
maar lang genoeg om zijn beeld
voorgoed in mijn ziel te branden.
Later zou ik nog veel verhalen over hem
horen,
in elk verhaal weerklonk de zucht naar het
oneindige
als een windvlaag door het riet.
7.
Er gaat een engel door het riet.
Voor de wind uit gaat hij naar het zuiden.
Hoor de klokken in het water luiden.
Onderweg zingt hij psalmen.
Hoor de merels in hun fluiten talmen.
Als een pelgrim werpt hij zich devoot
voorover
in het Mekka van het riet.
Maar al snel richt hij zich weer op en danst.
Het riet danst de rumba.
Er gaat een engel door het riet.
Ergens in 1939.
Ergens ver weg.
Alleen Ferd heeft het gehoord
en verstaan.
Willem Kurstjens, 2002

Een man liep uit de pas
Portret van
Ferd Verstraelen
(1939-1994)
Door Thijs Lenssen

Salvador Dali moet hem recht in de ogen hebben gekeken, tijdens
een wandeling in de zomer van 1975. De ontmoeting, vlakbij het
museum van de Spaanse schilder in Figueras, liet een diepe
indruk achter op Ferd Verstraelen. ‘Dali vindt dat ik op hem lijk’,
zou hij terug in Nederland eens hebben gezegd, als wilde hij aangeven dat er tenminste iemand op de wereld was die hem begreep.

Het verhaal van de ontmoeting tussen de beroemde surrealist
en Ferd Verstraelen, bij monde van zijn toenmalige geliefde
Cecile Potjes, zou gemakkelijk kunnen bijdragen aan een
mythevorming rond de Steylenaar. Zoals er tal van andere
ingrediënten voor zo’n mythe beschikbaar zijn.
Zelf heb ik Ferd Verstraelen nooit gekend of zelfs maar gezien.
Ik hoorde zijn naam voor het eerst bij de tentoonstelling ‘Uit
Tegelen’ in 2000, waar drie of vier kunstwerken van hem te
zien waren. Enkele jaren later bezocht ik toevallig een poëziebijeenkomst in Steyl. Weer viel zijn naam, toen Willem
Kurstjens zijn gedicht Dansende Christus voordroeg. Dat gedicht
voor en over Ferd, met zijn ‘wapperende manen en fonkelende ogen, Dali-gelijk, maar anders, heel anders’, roept eveneens een beeld op dat de mythe gemakkelijk kan versterken.
Hoe het ook zij: de verhalen die ik daarna ook van anderen
hoorde of las, brachten een zekere fascinatie voor zijn persoon op gang. Tot die verhalen behoort bijvoorbeeld het ‘in
memoriam’ dat Ben Verbong in 1995 in De Buun schreef. ‘Wie
is het, over wie ze zo spreken?’, zal door mijn hoofd zijn
gegaan. Zo ontstond het idee om, elf jaar na zijn dood, te proberen een biografisch portret te schetsen, aan de hand van
gesprekken met familie en vrienden uit verschillende periodes
van zijn leven.
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Een man liep uit de pas

Een van de kunstwerken van Ferd die
op de tentoonstelling ‘Uit Tegelen’ te
zien waren (foto: Ber Hovens)

Vader Verstraelen en zijn kinderen rond
de piano.
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Vanwaar die fascinatie voor
Ferd Verstraelen? Wat mij
betreft niet zozeer vanwege
het feit dat hij bij de
Passiespelen tweemaal de
rol van Jezus speelde, of ‘de
Christus maakte’, zoals ze in
Tegelen zeggen. Ook niet
vanwege het feit dat hij
beeldend kunstenaar was, of
omdat hij grote kunst zou
hebben voortgebracht - de
meningen daarover liepen,
en lopen nog steeds, te zeer
uiteen. Mijn belangstelling
werd eerder gevoed door de
hoge waardering voor zijn
acteerprestaties en door
opmerkingen dat hij zich
ook in het dagelijks leven
soms met de Jezusfiguur
leek te identificeren. Als
kunstenaar wekte hij vooral
mijn nieuwsgierigheid door
de manier waarop hij kennelijk
met kunst bezig was: uiterst
serieus, met een niet aflatend streven naar perfectie,
zonder het doel er geld mee
te verdienen en zonder dat
hij er veel succes mee
oogstte; hij was ‘grafisch
ontwerper’, zoals hij zich het
liefst noemde, uit een intrinsieke motivatie.
De gesprekken voor dit artikel leverden andere intrigerende elementen op: via uitlatingen over zijn opmerke-

lijke voorkomen en gedragingen: een rijzige man die vaak in
het zwart gekleed ging, en die, zo maar ineens, zijn woorden
met tai-ji-achtige gebaren kon onderstrepen, over zijn typische fietshouding, kaarsrecht en onbeweeglijk in het zadel,
door verhalen over nachtelijke omzwervingen en over zijn
bijna categorische ‘te laat komen’, onder meer bij opvoeringen van de Passiespelen, en ten slotte door enkele herinneringen aan die steeds terugkerende tragische momenten waarop hij in andere sferen leek te verkeren en geestelijk nauwelijks
meer te bereiken was.
Er ontstond een beeld van een bevlogen man, een levensgenieter en bohémien in de zuiverste vorm, een geboren nonconformist en tegelijk een tragicus, iemand die het ritme en de
verwachtingspatronen van het alledaagse leven telkens wist te
doorbreken - niet eens met vooropgezette bedoelingen, maar
omdat het onzichtbare script, dat er voor hem leek vastgelegd, het zo aangaf. Dat script zorgde ervoor dat Ferd
Verstraelen regelmatig - sommigen vinden voortdurend - uit
de pas liep: met zijn omgeving en met de wereld.
‘Op zoek naar de god in zichzelf,/ tastend en talmend/ in de
uithoeken van zijn grote slordige ziel/ zal hij zichzelf verliezen
in de wereld./ Voorwaar, voorwaar, ik heb gezegd.’ In het
gedicht van Willem Kurstjens is het een engel die, in het voorjaar van 1939, de geboorte en de voorbeschikking van Ferd
aankondigt. De engel strijkt op 9 juni neer in de Tuinstraat in
Steyl, op het dak van de woning van meester Verstraelen.
Ferd kwam in een kinderrijk gezin ter wereld: acht kinderen
waren hem al voorgegaan, vijf zussen en drie broers, en enkele jaren later zou er nog een zusje bij komen. Vader Jules
Verstraelen was sinds 1924 hoofd van de openbare lagere
school in Steyl, een jongensschool, in een gebouw dat grensde aan het huis van de Verstraelens. Hij was afkomstig uit het
Midden-Limburgse dorpje Grathem, waar hij ook zijn vrouw
had leren kennen, de Duitse Gertrud Spielhofen, die als gouvernante in het kasteel van Grathem werkte, op een steenworp afstand van het ouderlijk huis van Jules. Hedwig Courts-
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jaren, toen zijn broers en
zussen het ouderlijk huis
allemaal al verlaten hadden,
zou de zolderetage ook de
favoriete verblijfplaats van
Ferd blijven. Ferd bleef tot
het overlijden van zijn vader,
in 1972, op zijn geboortestek wonen.

Mahler zou aan deze gegevens stof voor een roman hebben
kunnen ontlenen.
Anno 2005 worden vader en moeder door de kinderen liefdevol getypeerd. “Vader behoorde tot de notabelen van Steyl”,
zegt Mia Verstraelen. “Hij was mystiek, hij was paranormaal
begaafd, hij was helderziende, hij was een filosoof.” “Het was
een originele, humoristische man, door en door katholiek”,
volgens Hélène Verstraelen. “En moeder was een heilige, een
zeer lieve vrouw, altijd positief. ‘Truusje Speeltuin’ noemde ik
haar wel eens gekscherend, als vertaling van haar Duitse
naam. Ferd is trouwens genoemd naar haar vader: Ferdinand
Spielhofen.” “Voor sommige leerlingen was vader misschien
een strenge meester”, zegt Julie, de jongste zus van Ferd,
“maar wij vonden dat helemaal niet.” Als een echte meester
gaf Jules Verstraelen na schooltijd nog les aan zijn kinderen,
“waarbij hij spreuken als rozenblaadjes voor onze voeten
strooide”, aldus Mia. “Zo zei hij bijvoorbeeld: ‘Waar de stuivers
rinkelen, zwijgen de filosofen’, of: ‘Waar uw schat is, daar is
ook uw hart’, en ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’”.
Muziek, kunst en cultuur werden in het gezin gestimuleerd.
Mia: “We moesten muzieknoten leren en kregen bijna iedere
dag pianoles. Dan werd er een cent boven op de hand gelegd,
om de juiste stand aan te houden; als de cent er niet afviel,
kreeg je een pluim. Vader zorgde er ook voor dat er sculpturen
en schilderijen in de kamers aanwezig waren. De Tegelse kunstenaar Piet Peters heeft eens een portret van Annie, Martha
en mij geschilderd.” In huis werd er Nederlands gesproken, en
met Franse woorden werd veelvuldig geoefend.
De familie Verstraelen had zo bezien alle kenmerken van een
bijzonder gezin, ook voor de buitenwacht. De functie van
vader als hoofd van de school en de woonomgeving in Steyl
met al haar kloosters versterkten die status alleen maar. Het
karakteristieke woonhuis aan de Tuinstraat 5 gaf er een extra bezielende - dimensie aan. “Dat huis heeft ons mede
gevormd”, meent Frans Verstraelen, de oudste broer van Ferd.
“Welk ander huis heeft dat immers, dat je er aan twee kanten
op de zolderetage kunt komen, en van daaruit via een luik
bovendien naar de zolder van het schoolgebouw.” In latere

Het (inmiddels afgebroken) huis aan de
Tuinstraat 5 in Steyl.

Het huis, de school en het
gezin komen geregeld ter
sprake in de dagboeken, die
vader Jules en de oudste
zoon Frans in het laatste
oorlogsjaar bijhielden. De
notities
van
meester
Verstraelen telden in totaal
ruim dertienhonderd pagina’s. Diverse passages zijn
opgenomen in het boek dat
Frans in de jaren tachtig
schreef over de oorlogsbeleving van mensen in NoordLimburg: Tegelen en Steyl
’44/’45.
Vader en zoon Frans en ook
andere jonge mannen
namen wanneer er gevaar
dreigde soms hun toevlucht
tot de schoolzolder. Zo ook
in september 1944 toen
‘twee D. officieren’ de
school vorderden (uit een
aversie gebruikte Jules
Verstraelen in zijn dagboeken voor Duits en Duitsers
slechts de letter D.). De
school werd in de maanden
daarna afwisselend gevorderd om onderdak te bieden
aan Duitse officieren, soldaten, Russische en Poolse
meisjes, vrouwen en mannen die gedwongen tewerkgesteld waren. De kelder van
het schoolhuis diende als
schuilplaats bij hevig granaatvuur en bombardementen. Later werden Jules en
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Achterste rij, van links naar rechts:
Frans, Hubert, Hélène, Marie-José,
Arnold, Martha, voorste rij: Mia,
vader Jules, Ferd, Julie, moeder Gertrud
en Annie.
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Frans als ‘patiënten’ in het
noodhospitaal in de kelder
onder het missiehuis opgenomen, om aan arrestatie
door de Duitsers te ontkomen. Moeder en de andere
kinderen schuilden meestal
bij de Blauwe Zusters.
Wanneer Jules Verstraelen
weer eens naar het huis aan
de Tuinstraat terugkeerde,
moest hij bedroefd vaststellen dat ‘de D. alles omgeschommeld’ hadden. In
februari 1945 schreef hij:
‘Het was er akelig stil en
eenzaam. Op de piano
stond nog ‘Wer die Kunst
liebt, schlägt sie nicht’.
Ondertussen ontploften
veel granaten links en
rechts.’ In januari ‘zag’ hij in
een ‘droomgezicht’, ‘dat we
allen met open mond de
trap opstormden en zingend
en lawaaiend de schuilkelder
verlieten. Als datum hoorde
ik 2 maart a.s..’ De voorzegging bleek juist: op 1 maart
zou Tegelen officieel worden
bevrijd, en op 2 maart verschenen de eerste Amerikanen in het centrum van
het dorp. De schuilkelders
konden definitief worden
verlaten.

Ferd komt, net als de andere familieleden, in de dagboeken
een paar keer bij naam voor: ‘Terwijl allen aan hun werk zijn
pakt de 5-jarige Ferd de onmisbare grote petroleumlamp die
onder de trap staat en laat ze uit z’n ondeugende handjes
glippen’ (26 sept.), ‘Het gerucht gaat dat 20 D. soldaten in
Tegelen razzia aan het houden zijn. Dichtbij klinken geweerschoten. In de zon op de kloostermuur zitten Ferdje, Marie
José Verstraelen, Jantje, Henkie en Katrientje v.d. Voort en nog
een klein kindje lustig appeltjes te knagen’ (21 okt.),
‘Voortdurend komen Ferd (5) en Marie José (7) met granaatscherven binnen die ze gevonden hebben achter de school.
Een granaatscherf blijkt ook een nuttig ruilobject te kunnen
zijn: Van een Eerwaarde Broeder hebben ze een boterham met
peremoes gekregen omdat ze hem een granaatscherf
‘geoffreerd’ hadden’ (20 nov.), ‘De Amerikaanse soldaten
maken ook indruk op kinderen. (…). Ik vraag de zesjarige Ferd,
‘Ferd, wat word je later?’. Parmantig antwoordt hij:
‘Amerikaan’’(20 mei ’45).
Het schrijven zat blijkbaar in de familie. Moeder Gertrud deed
in de jaren zestig nauwkeurig verslag van haar reis naar Rome,
waar Frans toen promoveerde in de missiologie. Van Hélene
verschenen in 1989 in de weekkrant Noord-Limburg Op Zondag
vijftien artikelen over oorlogsbelevenissen van kinderen in
Steyl en Tegelen.
Ook voor Ferd werd het vastleggen van feiten en gebeurtenissen een geliefde bezigheid. Al in zijn jeugd bewaarde hij stapels kalenders, waarop hij notities maakte. Verschillende
vrienden uit zijn latere Venlose jaren geven aan dat hij een feilloos geheugen had, waardoor hij precies kon vertellen wat ze
op die en die dag samen gedaan hadden. Het moet te maken
hebben met dezelfde soort kalendernotities, die echter jammer genoeg niet bewaard zijn gebleven. Ze zouden bij het
schrijven van dit artikel zeer behulpzaam zijn geweest.
In het naoorlogse Steyl werd Ferd Verstraelen, net als veel leeftijdgenoten, ondergedompeld in de riten en gebruiken van de
katholieke gemeenschap. Hij werd opgeleid tot misdienaar en
zong in het kerkkoor van Steyl. “Ferd kon prachtig zingen”,
zegt Julie.
In huis was het een gezellige jongen. “Hij kon je wel eens bang
proberen te maken, maar dan wel op een leuke manier”, vertelt Hélène Verstraelen. “Hij zei bijvoorbeeld: ‘Kom eens mee
naar boven, dan laat ik je wat zien.’ Daar bleek een zwart beeld
onder de lakens te liggen.” Julie herinnert zich dat hij haar
meenam naar de Maas, waar hij wees naar een Mariaprentje
dat op een door olie vervuilde Maaskei lag, “het prentje was
helemaal schoon, maar dat had hij er natuurlijk zelf neergelegd.” “Onze Ferd kon af en toe heel geheimzinnig doen”, zegt
de oudste zus Annie.
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Als schooljongen zette hij zijn eerste schreden op het toneel.
Hélène: “Hij speelde de hoofdrol in Hans en Grietje, een musical meen ik.” Later zou hij schitteren in stukken van het Tegels
Toneel. Nog weer later, in 1967 en 1971, speelde hij de rol van
Jezus bij de Passiespelen, op ongeëvenaarde wijze, volgens
ingewijden. Maar eerst zou hij een kunstopleiding gaan volgen,
aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven,
samen met Louis en Jan Lucker. Louis Lucker, vriend en klasgenoot van Ferd op de mulo in Steyl, herinnert zich hoe ze
samen in de jaren vijftig een kunstzinnige bijdrage leverden
aan de processies die tweemaal per jaar door Tegelen en Steyl
voerden. “We haalden zaagmeel bij de timmerman en strooiden dat in verschillende kleuren als een tapijt over de
Maasstraat uit; op rustplaatsen ‘tekenden’ we een groot kruis
op de weg. Daar beleefden we veel lol aan.”
De stap van de mulo naar
een kunstopleiding, midden
jaren vijftig, was voor de
broers Louis en Jan Lucker
niet heel erg groot. Louis
Lucker: “Ik las een groot artikel in het Dagblad voor NoordLimburg over de Academie
voor Industriële Vormgeving,
waarvan René Smeets directeur was. Ik wist onmiddellijk:
daar wil ik heen. René Smeets
was in de oorlogsjaren en daarna artistiek leider van het keramische atelier van Russel-Tiglia, en kwam in die tijd vaak bij
ons (in restaurant Lucker, T.L.), samen met andere kunstenaars, zoals Charles Eyck en Joep Nicolas. Ik was dus, net als
mijn broer Jan, toch al opgegroeid met kunst. Toen ik Ferd
over mijn plannen vertelde, besloot hij om zich ook voor het
toelatingsexamen in te schrijven.” Jan Lucker volgde een jaar
later, in 1956: “We waren er met acht man uit Venlo en Tegelen,
als ik me goed herinner.” Het was een ‘vage tijd’ volgens hem:
“Er waren docenten bij waardoor je geboeid raakte, en andere weer helemaal niet. Sommigen hielden er aparte ideeën en
theorieën op na. Zo was er een docent die een theorie over de
schoonheid van een kunstwerk had ontwikkeld. De schoonheid van een schilderij van Delacroix, bijvoorbeeld, moest je
niet intuïtief vaststellen, maar kon je meten: via ingewikkelde
berekeningen kwam hij op de zogenaamde gulden snede. Ik
weet nog wel dat Ferd daar verschrikkelijk mee dweepte.
Smeets werd geïnspireerd door de Arts en Crafts-beweging en
door Bauhaus. Toen ik enkele jaren geleden in Weimar in het
Bauhaus-museum kwam was het net of ik de Eindhovense
academie weer binnenstapte, dezelfde textiele werken, dezelfde stoelen.”

Ferd (rechts) in militaire dienst.

Beiden zijn vol bewondering
over de technische vaardigheden van Ferd. Jan: “Hij kon
prachtig kalligraferen; de letters pasten perfect, en hij
had een geweldig handschrift. Maar het duurde
meestal erg lang voordat hij
eens begon aan een werk. ‘Ik
heb geen omgeving’, zei hij
dan, met een breed gebaar,
als hij zich voorbereidde. De
tafel moest eerst smetteloos
schoon zijn, er mocht geen
stofje of papiertje op liggen.”
Het doet denken aan dezelfde mate van perfectie die
ook latere vrienden constateren, uit de tijd dat Ferd van
de Beeldende Kunstenaars
Regeling (BKR) gebruik
maakte.
Het eindexamen van Ferd
verliep niet vlekkeloos.
Louis: “Hij was niet tevreden
over een van de opdrachten,
en wilde daarom het examen
niet afleggen, terwijl hij verder allemaal negens had; hij
hoefde er maar een twee
voor te halen. ‘En nou ga je!,
had ik al tegen hem
gezegd’.” Maar Ferd ging niet
en haalde dat jaar geen
diploma. Het betekende dat
hij vervolgens in militaire
dienst moest. Daarna liet hij
zich alsnog inschrijven.
Tijdens het examen ont-

Tijdens de academietijd in Eindhoven.
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stond hetzelfde probleem.
Ditmaal was het de oudste
broer Frans die Ferd aanspoorde en hem uiteindelijk
naar de academie bracht. “Ik
moest er helemaal vanuit
Soesterberg - waar ik toen
werkte - voor naar Tegelen
komen. Deze keer slaagde
hij overigens.”
Voor het huis aan de Tuinstraat.

In 1964 met een van zijn werken.
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Intussen hadden de meeste
kinderen Verstraelen het
ouderlijk huis verlaten, door
huwelijken, studies of werk.
Een van hen, Martha, emigreerde naar Australië. Frans
werd tot priester gewijd, was
lid van de orde van de S.V.D.,
en vertrok, na een studie in
Leuven, naar Afrika. Hij zou
carrière maken als theoloog
en missioloog, maar later
uittreden als priester.
In 1964 kwam moeder
Gertrud Spielhofen op 59jarige leeftijd onverwachts te
overlijden. Ze kreeg een
beroerte in de bus van
Nijmegen naar Venlo, op de
terugweg van het feest van
haar zoon Hubert, die was
afgestudeerd in de psychologie. Ze kon nog op een
bankje voor het Missiemuseum gaan zitten, maar
stierf korte tijd later. Voor
het gezin was haar dood
natuurlijk een enorme klap.
Vader Verstraelen, toen 70
jaar, bleef met Ferd en Julie
achter in het huis aan de
Tuinstraat, waar het verdriet
bijna werd weggestopt. Julie
Verstraelen: “‘Je moet het
verdriet niet voeden, want
dan wordt het alleen maar
erger’, was een uitdrukking
van vader.”
Ook Ferd, toen 25 jaar, was

diep geraakt door de vroege
dood van zijn moeder. Hij
zou een keer ’s nachts luid
om ‘moeder’ hebben geroepen. Wellicht gebeurde dat
op een moment dat hij zijn
geestelijke toestand in het
geheel niet meer in de hand
had, “de waan weer in zijn
hoofd had”, zoals zijn zus
Hélène het noemt.
Hij had vaker van die
momenten. Voor de familie was het moeilijk om ermee om te
gaan. Ook in het huis van Hélène in Venlo zou hij een paar
maal ontsporen: “Ik herinner me dat hij op een avond ook hier
in mijn huis een keer in verwarde toestand raakte en op het
balkon stond te schreeuwen. Hij werd agressief, maar dat kon
ik hem nauwelijks kwalijk nemen. Want hij kon er tenslotte
niets aan doen, en had zeker geen kwade bedoelingen.” Julie
herinnert zich dat hij van een herhalingsoefening in militaire
dienst door een legerauto terug naar Steyl werd gebracht. “Hij
was totaal in verwarring, rende als een bezetene door het huis,
via de ene trap naar de bovenetage en via de andere trap weer
naar beneden. Dat doet wel pijn hoor, als je je broer dan niet
kunt helpen en weet dat de enige oplossing opname in het
psychiatrisch centrum is.” Tijdens die herhalingsoefening zou
Ferd als een Jezusfiguur hebben gehandeld, in een poging een
‘strijd’ tussen de groenen en de roden op vredige wijze op te
lossen. Het zou niet de laatste keer zijn dat hij ook buiten de
setting van de Passiespelen in de rol van Christus dook.
In 1960 had Ferd voor het eerst meegedaan aan de
Passiespelen, als proloogzegger en als Jozef van Arimathea.
Vanaf 1963 was hij lid van het Tegels Toneel, een van de drie
toneelverenigingen in Tegelen die een kweekvijver vormden
voor acteurs en figuranten bij de Passiespelen. Hij bleek een
geboren acteur, een natuurtalent. Ina de Graaff, een van zijn
tegenspeelsters bij het Tegels Toneel: “Al op de eerste repetitie beeldde hij met forse stem en grote gebaren zijn rol uit
zoals hij dacht dat het moest. Dit was een heel verschil met
de andere spelers, die probeerden met de hulp van de regisseur en bescheiden eigen inbreng een rol brokje bij brokje op
te bouwen. Ferd ging volledig in zijn spel op en moest dan wel
eens worden afgeremd.” En hij kwam wel eens te laat, of helemaal niet, zodat iemand anders zijn plaats innam.
Hoe goed hij kon acteren, bleek vooral toen hij in de
Passiespelen van 1967 de rol van Christus ging spelen. De
Nieuwe Limburger introduceerde hem als iemand die ‘alle creativiteit bijzonder interessant vindt’ en ‘dolgraag toneel
speelt, ook bij een normaal gesprek, als het tenminste van pas
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komt.’ Waarom uitgerekend hìj de rol had gekregen, vroeg de
Volkskrant aan Ferd vóór de eerste opvoering. Zijn antwoord:
“Ze zeiden: jij moet het worden, want jij bent lang en Christus
moet lang zijn. Maar dat wordt maar gezegd. De Christus van
Rembrandt is klein. En ja, men heeft ook wel eens gezegd: jij
bent ‘n beetje mystiek. Er komt bij dat ik een broer heb die
priester is, dus…Maar voor mij is het gewoon toneel, hoor.”
En hij vervolgt: “Als passiespeler ben ik niet meer dan het volk
dat hosanna roept, ik ben helemaal niets speciaals (…) Ze
zeggen wel: hé, daar voor het poortje staat Christus, maar ik
ben me er niet van bewust Christus te zijn. Het is een rol.”
Tijdens de repetities bleek dat hij er een eigenzinnige invulling
aan wilde geven. Zo weigerde hij aanvankelijk om de voeten
van de apostelen te wassen, pas na lang praten deed hij het
alsnog. Op dezelfde manier moest hij ertoe overgehaald worden om toch maar niet met sandalen aan het kruis te gaan
hangen. Maar zijn spel kreeg van alle kanten waardering. De
Gelderlander Pers, bijvoorbeeld, noemde zijn optreden ‘waardig
en voornaam in gestalte en gebaar’, ‘zijn tekstbehandeling
was sober en accentloos en bijzonder duidelijk.’ Ook van
bezoekers kreeg hij veel lof, zoals bleek uit de ingezonden
brieven in de Tegelse Courant. Naar gezegd wordt bracht zijn
acteerprestatie enkele nonnen uit het publiek dusdanig in vervoering, dat ze hem naderhand persoonlijke brieven schreven.
Sommigen wilden zelfs met hem afspreken. Ferd reageerde er
onverschillig op: hij nam de fanmail niet al te serieus.
Maar de hoofdrolspeler zorgde vaak voor enige commotie. Bij
verschillende opvoeringen zaten de andere spelers ongerust
te wachten of hij wel kwam opdagen. Louis Lucker, die dat jaar
Kaiphas speelde, vertelt lachend: “Ik heb hem een keer met
mijn lelijke eend in de Tuinstraat op moeten halen, terwijl ik
zelf al in vol ornaat gekleed was. Dan was hij met zijn gedachten blijkbaar weer heel ergens anders geweest.”
Die onvoorspelbaarheid in zijn gedrag, die sommigen irriteerde, vormde geen beletsel om hem de Christusrol vier jaar later,
in 1971, nogmaals te laten spelen. Opnieuw speelde Jezus de
sterren van de hemel en opnieuw was er geregeld bezorgdheid
of hij wel op tijd zou verschijnen. De bezorgdheid bleek

terecht. Pierre Driessen,
regisseur van de Passiespelen 2005, en destijds zelf
acteur: “Het kwam voor dat
de toeschouwers al zaten te
wachten, en dat Ferd er nog
niet was. Als we hem niet
thuis aantroffen, wisten we
dat hij op zijn geliefde plek
aan de Maas te vinden was.
Hij kon je dan met een vragende blik aankijken: ‘Is het
al zover?’ Soms kwam hij
met zijn fiets op het laatste
nippertje het toneel oprijden: ‘Spelen we vandaag?
De Heer des Heren staat
voor u.’”
De Christusvertolking van
Ferd Verstraelen spreekt bij
veel Tegelenaren nog altijd
tot de verbeelding. Pierre
Driessen: “Hij speelde werkelijk levensecht, dook
meteen in zijn rol als was hij
Jezus in eigen persoon.” “Hij
wàs zijn rol”, zegt Jan Lucker.
De bewondering gaat zelfs
verder. ‘Nooit meer hebben
we zo’n Christus gehad’,
vond Petrusvertolker Sjaak
Beurskens, volgens het
citaat in het gedicht van
Willem Kurstjens. Hij staat in
die mening zeker niet alleen.
En verderop in het gedicht
heet het: ‘Ferd temidden van
zijn apostelen, als motten
hingen ze aan het fluweel
van zijn lippen.’ De dichter
becommentarieert
dan
alleen nog maar de aanblik
van foto’s, ‘zwart-wit foto’s
waar het vuur van afsloeg.
Het vuur aan de hemel.’ Zo
neemt de figuur van Ferd als
Jezus - ondanks Ferd zelf bijna mythische proporties
aan.

Als Jezus in de Passiespelen.
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Ben Verbong, die hem begin
jaren zeventig leerde kennen, en die in 2000 regisseur
van de Passiespelen was,
heeft zich er altijd over verbaasd dat Ferd de verbintenis met het stuk was aangegaan. “Het was eigenlijk niks
voor hem, een paar maanden lang elke week zijn vaste
rol op zich te moeten
nemen, daarvoor was hij
toch teveel een eenling en
buitenstaander.” In zijn ‘in
memoriam’ in De Buun
schreef Ben Verbong hoe hij
in 1971 samen met Ferd ’s
nachts in De Doolhof ging
oefenen. Ben stelde zich
voor die gelegenheid als
regisseur op, en zag hoe
Ferd zijn rol als Christus
overtuigend
neerzette.
Totdat er politieagenten verschenen die niet konden
begrijpen dat de beide mannen uiterst serieuze bedoelingen hadden.
De bezoekersaantallen van
de Passiespelen lagen in
1971, met ongeveer 15.000
in totaal, op een historisch
dieptepunt - in 1955 bijvoorbeeld kwamen er
160.000 bezoekers, in 1967
nog 40.000. Dat dieptepunt
had alles te maken met de
ontkerkelijking en tegelijkertijd met de roerige jaren
zestig, die ook aan een dorp
als Tegelen niet voorbijgingen. De belangstelling van
veel jonge Tegelenaren lag in
elk geval ergens anders dan
bij een traditionele opvoering als het Passiespel.
Liever verzetten ze zich
tegen het gezag en de
gevestigde orde, liever droe38 BUUN
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maar belangstelling voor
meisjes, en Ferd nam ons
toen vaak mee, zomaar op
een wandeling of van café
naar café. Dan ging af en toe
zijn arm omhoog, alsof hij
alle verkeer wilde tegenhouden. Langzaam boog hij zich
naar de grond om een
snoeppapiertje op te rapen:
‘Kijk eens wat mooi’.’
gen ze lange haren - om een andere reden dan de acteurs in
de Passiespelen - en bezochten ze popconcerten in, nota
bene, De Doolhof. Fjoetsjer, aan de Spoorstraat, was het centrum van het, alternatieve, linkse jongerenwerk. Ben Verbong
startte er een soort filmhuis, waar niet-commerciële films, van
Pasoloni en Godard, werden vertoond. De Up Quelle, ten slotte, was hét café voor jongeren in Tegelen.
In dat klimaat, ‘om wat meer leven in de brouwerij te brengen’
(Buun 2001), begonnen Ben Verbong en Peter Huys in 1970
het blad ‘POWESIE’. Ook Huub Beurskens zou naderhand zitting nemen in de ‘redaksie’ (volgens een vigerende alternatieve spelling). Illustraties werden geleverd door Ben Leenen en
Wim Jacobs. Vanaf het tweede nummer verzorgde Ferd de layout. Het blad bevatte hoofdzakelijk gedichten en literaire teksten, met het tijdschrift Barbarber van Bernlef en K. Schippers
als grote voorbeeld. Er zouden tien nummers van verschijnen.
Huub Beurskens studeerde ondertussen aan de kunstacademie in Tilburg, Ben Verbong ging naar de filmacademie in
Amsterdam. Wanneer ze in de weekends in Tegelen kwamen,
troffen ze hun vrienden, onder wie Ferd, in de Up Quelle. Er
waren nachtelijke drankpartijen. Of het gezelschap trok naar
de Maas, altijd al een favoriete plek voor Ferd. Piet Hovens,
die eveneens van de vriendenkring deel uitmaakte, herinnert
zich dat ze ook zo maar konden besluiten om met de laatste
trein naar Utrecht te reizen, omdat ze enkele meisjes uit die
stad hadden ontmoet. “En ’s morgens gingen we dan weer
gewoon terug naar Tegelen.”
Eind jaren zestig kreeg Ferd gelegenheid om bij het glasatelier
Flos, eveneens in de Tuinstraat, te gaan werken. Flos had
inmiddels het schoolgebouw, na sluiting van de school in de
jaren vijftig, aangekocht en in gebruik genomen als werk- en
opslagplaats. Hij werkte er ongeveer een half jaar, en toen had
hij er geen zin meer in. Julie: “Het werk lag naast de deur en
toch was het voor hem al een drempel om daar elke morgen
heen te gaan. Ferd had steeds weer drempels.”
Louis Lucker werkte toen al enkele jaren als designmedewerker bij het kopieerbedrijf Océ Van der Grinten in Venlo. In die
functie hielp hij Ferd aan enkele opdrachten “Ik vroeg of hij

een afscheidscadeau voor een van de directeuren wilde vervaardigen, een glas-in-lood-raam moest het worden. Een paar
dagen voor het afscheid ging ik toch maar eens kijken bij Flos.
Hij bleek nog niet eens te zijn begonnen. We hebben toen
samen een ontwerp gemaakt, dat hij zou uitvoeren. Op de dag
voordat het overhandigd zou worden, moest het nog gebrand
worden. Maar toen bleek Ferd spoorslags vertrokken, naar
Rome, samen met Josef Teeuwen, de voorzitter van de
Passiespelen. Ik wist niet hoe ik het had.” Een andere
opdracht was een grote muurschildering in het gebouw van
Océ. “In 1971 meen ik. Ferd was dolenthousiast. Maar doordat hij alleen kwam werken op momenten dat het hem uitkwam, bracht hij mij enigszins in verlegenheid. Op een avond
had hij zich ongemerkt binnengesloten; de portier ontdekte
dat hij via een raam naar buiten was geklommen. Daarna zijn
we vaste afspraken gaan maken.”
Ferd moet in die jaren in Tegelen indruk hebben gemaakt op
jongere kunstliefhebbers. In een krantenartikel uit 1987
(Dagblad voor Noord-Limburg) haalde vrijetijdsschilder Wim
Jacobs hem aan als inspiratiebron. ‘In mijn jeugd was Ferd
Verstraelen een soort mentor van kunstzinnig Tegelen. Dat zal
nu een jaar of vijftien geleden zijn. Wij hadden eigenlijk alleen

Ferd kreeg rond diezelfde
tijd een parttime baan als
docent aan de Vrije Aademie
in Venlo, in de Begijnengang,
onder
het
Cultureel
Centrum. Hij gaf er les aan
kinderen, en deed dat volgens velen prachtig. En hij
leerde er Cecile Potjes kennen, die er eveneens kwam
werken. Cecile had een
opleiding aan de toneelacademie in Maastricht achter
de rug en begon er toneellessen te geven. Cecile: “Ik
kan me nog precies herinneren dat ik hem voor het eerst
zag: een charmante, lange
man, nog iets langer dan ik
zelf al ben, met een witte
coltrui. Waauw! Het was liefde op het eerste gezicht: ‘les
extrèmes se touchent’, bleek
maar weer. Ferd liet niet
direct iets merken, maar
later hoorde ik van anderen
dat hij gezegd had dat hij
een mooie vrouw had ontmoet. Het was dus wederzijds.” In die tijd, september
1971, had Ferd net zijn laatste uitvoering van de
Passiespelen erop zitten.
“Daar vertelde hij me helemaal niets over. Pas toen ik
een keer met hem meeging
naar de Up Quelle, naar zijn
vrienden, kwam ik daarach-

Tekening die Ferd in Rome maakte, tijdens zijn reis met Josef Teeuwen.

In het ouderlijk huis.
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Het voormalige Brouwershuis aan de
Markt in Baarlo.
(foto: Mathieu Knippenbergh)

Cecile Potjes tijdens een vakantie met
Ferd.
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ter, en ik ontdekte de impact
van de Passiespelen en zijn
opmerkelijke bijdrage daaraan. Binnen een paar tellen
schoot hij weer in zijn rol en
begon zijn tekst voor te dragen.”
Ferd woonde nog steeds bij
zijn vader in de Tuinstraat,
Cecile bewoonde een kamer
in Utrecht, in verband met
haar nieuwe studie aan de
academie voor expressie, en
pendelde van daaruit naar
haar werk in Venlo. “Vreemd
genoeg nam hij me nooit
mee naar zijn huis in Steyl.
Als ik in Venlo was, regelde
hij heel vaak een luxe kamer
in Hotel Wilhelmina, die hij
tevoren aankleedde met
bloemen; het was een echte
romanticus. Pas na de dood
van zijn vader heb ik korte
tijd met hem in de Tuinstraat
gewoond.”
Toen vader Jules Verstraelen
in 1972 kwam te overlijden,
besloot de familie om het
huis te verkopen aan het
glasatelier Flos, dat zoals
gezegd, het schoolgebouw
al in gebruik had. Ferd
moest op zoek naar een
andere woning. Hij trok
korte tijd in bij Cecile in
Utrecht. “Ik weet nog dat hij
toen al zijn bezittingen verbrand heeft; hij wilde helemaal opnieuw beginnen. In
Utrecht merkte ik voor het
eerst dat hij af en toe psychisch flink verward kon zijn.
Ik schrok daar wel van
natuurlijk.” Via vrienden
vonden ze gauw genoeg een
bovenetage in Baarlo, in het
voormalige Brouwershuis
(nu VVV-kantoor) tegenover

de kerk. Ook Cecile verbleef er regelmatig. Beneden hen kwamen een jaar later beeldend kunstenaar Mathieu
Knippenbergh en zijn vrouw Janneke wonen.
Ferd en Cecile intussen “vierden het leven”, zoals Cecile het
uitdrukt. “We liepen alle grote tentoonstellingen in het land af
en maakten lange vakantiereizen.” Zoals in de zomer van
1975, naar Spanje, met een Fiat 500. Ze besloten het museum
van Salvador Dali te bezoeken, dat net het jaar daarvoor geopend was. En toen vond de gedenkwaardige ontmoeting
plaats, aldus Cecile: “Op een pad vlakbij het museum zagen
we Dali naderen, die in gezelschap was van een lange blonde
vrouw, Amanda Lear zal dat zijn geweest, zijn latere minnares.”
De blikwisseling tussen de beide kunstenaars moet voor Ferd
een magisch moment zijn geweest. Misschien voor Dali ook
wel... “Het leek bijna of ze in elkaar een soort geestverwant
zagen; zelfs nadat Dali ons gepasseerd was keken ze allebei
nog eens om.” In elk geval was Ferd danig onder de indruk.
“De dag erna wilde hij per se naar Cadaques, het woonoord
van de schilder. Maar toen zagen we hem natuurlijk niet meer.”
Tijdens vakanties was Ferd overigens altijd in opperbeste
stemming; psychische problemen leken niet te bestaan.
Mathieu Knippenbergh herinnert zich dat Ferd in dat jaar eens
zei dat Dali hem gezien had. ‘Hij zei dat ik op hem leek’, vertelde hij. Hij wilde er denk ik mee uitdrukken dat die hem tenminste begreep.” Ook Mathieu en Janneke hadden intussen
gemerkt dat hun bovenbuurman af en toe behoorlijk in de war
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kon raken. “Je kon het wel zien aankomen in de blik van zijn
ogen. Soms liep hij ’s nachts urenlang te ijsberen op de grote
zolder en op zijn kamer, dan lagen we met ons oor bijna tegen
het plafond geplakt, zo gefixeerd als we waren op de geluiden
boven ons. Ik ben vaker naar boven gegaan, om hem te kalmeren, maar hij was moeilijk aanspreekbaar. Of hij trok er ’s
nachts op uit, naar de Maas of naar kasteel d’Erp, dat net
gerestaureerd was en waar af en toe exposities plaatsvonden.
Hij had de sleutel van het kasteel in beheer gekregen, die een
grote symbolische waarde voor hem had en die in zijn beleving steeds groter werd. Als we ons ongerust over hem maakten, ging ik hem wel eens zoeken, inderdaad was hij soms in
het kasteel, ‘Ferd’, riep ik, ‘Ferdinand’, en zag vervolgens zijn
hoofd uit een van de bovenramen steken: ‘Jaaha? Wie is
daar?’”
Op een zondagmorgen, tussen de Baarlose kerkvieringen
door, liep het uit de hand. Mathieu: “We werden wakker van
geluiden op straat voor ons huis. Ik liep naar buiten en zag een
groep mensen naar boven kijken. Ferd stond vanuit het venster het volk beneden allerlei bijbelse en kerkelijke teksten toe
te roepen, die de nodige agressieve reacties opwekten. Ik wist
meteen hoe laat het was.” Cecile, die net terugkwam van een
wandeling, schrok zich wezenloos: “Ik had de dagen ervoor al
gemerkt dat hij in de problemen zat, maar dit had ik niet verwacht.” Het was een van die momenten waarop de verbeeldingskracht hem naar andere regionen had gevoerd. Hij was
niet meer tot bedaren te brengen. Riagg-arts Fons Receveur,
die Ferd nog kende van de lagere school in Steyl, werd erbij
gehaald, politie en de burgemeester kwamen erbij. Toch kon
een gedwongen opname in Venray worden voorkomen. Enkele
dagen later werd hij alsnog voor enige tijd in het psychiatrisch
centrum opgenomen. Achteraf hebben Mathieu en Janneke
een vermoedelijke verklaring voor zijn gedrag. “Ik had net in
die tijd een grafsteen gemaakt voor een jonggestorven
Baarlose jongen. Op een zonnige vrijdag - twee dagen voor de
bewuste zondag - bracht ik het beeld op een kruiwagen naar
het kerkhof. Toen ik met de zware last op het marktplein aankwam, rond drie uur ‘s middags, lanceerde Ferd enkele luide
opmerkingen vanuit het open raam van de bovenetage.” Het

waren volgens Mathieu filosofische en gekscherende
uitlatingen over het leven en
de dood, vanwege het symbolische tijdstip die onmiddellijk associaties opriepen
met het lijdensverhaal en de
prominente rol die Ferd in de
Passiespelen had gespeeld.
“Dat kan de ‘trigger’ zijn
geweest die zijn voorstellingsvermogen daarna nog
verder op hol heeft gebracht.”
Via vrienden kwamen Ferd
en Cecile in 1976 aan een
nieuwe woning, een appartement aan de Prinsessesingel
2 in Venlo. Van daaruit hadden ze een prachtig uitzicht
op de spoorweg en op de
Maas, waar ze vaker wandelingen maakten - het GAKgebouw stond er in die tijd
nog niet. Van een tuinder
kregen ze een vervallen
boerderij in ’t Ven ter
beschikking, die als atelier
kon dienen. Ook beeldend
kunstenaar Jan van der Lans
vervaardigde er zijn kunstwerken: “Ferd kwam er
meestal ’s avonds werken,
als ik alweer weg was. Zelf
heb ik hem er zelden bezig
gezien.” Jan van der Lans
zou een goede vriend worden. Cecile werkte nog
steeds bij de Vrije Academie.
Enkele jaren later werd ze in
haar vrije tijd zangeres van
de Folkgroep Cast Iron Billy,
opgericht door onder anderen Willem Vermaase, eveneens beeldend kunstenaar.
In die tijd maakten verschillende regionale kunstenaars
gebruik van de, landelijk
ingestelde, beeldende kun-

Op het terras van het appartement
aan de Prinsessesingel 2 tijdens het
schoonvegen van een glasplaat
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Met Cecile.

Woonkamer Prinsessesingel.

Bij de Panhuismolen: Leden van het
kunstenaarscollectief maken clownschilderijen voor het Zomerparkfeest
van 1981. V.l.n.r.: Hans Reijnders,
Jacques Fransoo en Willem Vermaase.
Van het kunstenaarscollectief maakten
onder meer ook Eric Toebosch en Fons
Schobbers deel uit. Verder op de foto:
Sebastiaan, het zoontje van Jacques
Fransoo, en helemaal rechts Monica
Marowka, de toenmalige echtgenote
van Jacques. (foto: Willem Vermaase).
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stenaarsregeling (BKR). De
regeling vormde een financieel vangnet voor professionele kunstenaars die niet
geheel op eigen kracht van
hun werk konden leven.
Voorwaarde was dat ze jaarlijks via particuliere verkoop
een bepaald bedrag aan
eigen inkomsten hadden.
Daarnaast moest de deelnemer periodiek een aantal
werken vervaardigen die
door een commissie werden
beoordeeld, waarna al dan
niet tot aankoop werd
besloten. Afhankelijk van de
belangstelling werden deze
kunstwerken vervolgens in
bruikleen gegeven aan
gemeentelijke instellingen in
Noord-Limburg.
Cecile probeerde ervoor te
zorgen dat ook Ferd in de
regeling werd opgenomen.
Hij werkte toen al niet meer
bij de Vrije Academie. “Ik
vroeg een persoonlijk
gesprek aan met de directeur van de Sociale Dienst in
Venlo, die me uitleg gaf over
de voorwaarden waaraan hij
zou moeten voldoen. Toen
kreeg ik een idee. Ik vertelde
Ferd dat er een man was die
interesse in zijn werk had, en
die iedere maand vier werken wilde kopen. Hij wil zich
echter nog niet bekend
maken, zei ik.” Het bleek
een prima aansporing voor
de kunstenaar om een serie
werken te maken. Die vervolgens in de boerderij in ’t
Ven door Cecile met het
busje van de folkgroep werden opgehaald en opgeslagen bij vrienden in Blerick.
“Ik kocht zijn werk dus zelf”,
zegt Cecile, “en zo had hij

ten slotte voldoende werken om in de BKR terecht te komen.
Ik heb hem later uitgelegd, wie de mysterieuze ‘man’ was, en
hij zag er de humor wel van in.” Uit BKR-documentatie blijkt
dat er in de jaren 1977-1979 twaalf werken van hem zijn aangekocht, voornamelijk monotypes en lino’s, en enkele olieverfschilderijen, die na aankoop door de BKR naar verschillende instellingen in bruikleen gingen.
Begin jaren tachtig was Ferd vaker te vinden in de
Panhuismolen. Nadat dit gebouw door Het Limburgs
Landschap als kantoor in gebruik was geweest, stelde de
gemeente het in 1980 tijdelijk ter beschikking aan leden van
een kunstenaarscollectief. Jacques Fransoo mocht een deel
ervan als woning gebruiken, samen met zijn vrouw en zoon.
Hans Reijnders en Willem Vermaase hadden er hun atelier.
Jacques Fransoo: “Ferd kwam regelmatig bij ons, en bleef er
een tijdlang ook slapen. Tussendoor ging hij naar zijn appartement aan de Prinsessesingel. We hadden afgesproken dat hij
’s nachts gebruik kon maken van ons atelier, waar onder meer
een etspers stond. Verder was hij niet direct betrokken bij het
collectief, ook niet als we bijvoorbeeld gezamenlijk aan een
opdracht voor het jaarlijkse Zomerparkfeest werkten. Meestal
lag hij dan nog in bed.” Evenmin nam hij deel aan de groepsverkopen die regionale kunstenaars jaarlijks in november hielden in café De Gouden Tijger, onder de titel ‘Grafiek uit de regio’
(niet te verwarren met de jaarlijkse, landelijk georganiseerde
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Grafiekverkopen in het
Cultureel Centrum en het
Museum van Bommel van
Dam). Jan van der Lans: “Bij
de verkopen stonden de mensen in de rij, en het leverde
ons een aardige cent extra
op.” Wel zijn in de jaren tachtig nog een aantal werken van
Ferd door de BKR-commissie
aangekocht, die echter geen
weg vonden naar instellingen.
Eind 1983 bezette een groep van vijftien kunstenaars, waaronder Hans Reijnders, Jacques Fransoo en Mathieu
Knippenbergh, het Museum van Bommel van Dam, uit protest
tegen de dreigende bezuinigingen op de BKR. Ze sloten zich
daarbij aan bij protesten elders in het land. Ook bij die actie
was Ferd niet betrokken. “Hij hield duidelijk niet zo van groepjes”, aldus Jacques Fransoo. “Dat zal een belangrijke reden zijn
geweest dat hij er niet bij was.” Ferd had toen al zijn eigen tragische - protestactie achter de rug. “Met een paar man zouden we met een busje kunstwerken voor de BKR bij het stadskantoor afleveren, waarvoor we ook bij Ferd langsreden. Toen
bleek dat hij alleen maar wat rommel, drijfhout en een halve
afgebladderde deur, kon inleveren. Hij bracht het naar de
etage waar de commissie normaal vergaderde en legde het op
de gang neer met de uitroep: ‘Kunst is universeel’.” De eenmansactie ontbeerde volgens zijn vrienden echter iedere
rechtvaardigingsgrond en was veeleer ingegeven door wanhoop van de zijde van Ferd. Vanuit de commissie zou naderhand zijn gereageerd met het verzoek of de heer Verstraelen
zijn performances voortaan van tevoren wilde aankondigen.
Ook in de Panhuismolen liep het volgens Jacques Fransoo en
Jan van der Lans op een dag uit de hand, waarbij Ferd waan en
werkelijkheid door elkaar haalde. Opnieuw volgde er een tijdelijke opname in het psychiatrisch centrum in Venray.
De kunstenaars moesten de Panhuismolen midden jaren tachtig overigens weer verlaten, omdat het pand een andere
bestemming kreeg.

zelfs met ons drieën, Ferd,
Jan en ik, met een tent - ik
sliep tussen de beide mannen in - een Vincent van
Gogh-reis door Frankrijk
gemaakt, waarbij we alle
plaatsen afreisden waar hij
gewoond en geschilderd
had. Ferd wilde precies
weten waar een bepaald
schilderij gemaakt was, aan
de hand van boeken over de
schilder. Ook bezochten we
de Mont Sainte-Victoire, de
berg die Paul Cezanne tot
enkele schilderijen inspireerde. Ferd was honderd jaar na
deze schilder geboren en
had er daardoor al een
bepaalde band mee. De reis
blijft een van mijn mooie
herinneringen. Ook later
kwam hij regelmatig bij ons
in Rosmalen logeren. Hij kon
geweldig goed met onze kinderen overweg.”
Hoewel niet iedereen gecharmeerd zal zijn geweest
van Ferd Verstraelen, oefende hij op veel mensen een
sterke aantrekkingskracht
uit: door zijn innemendheid,
zijn gedragingen en zijn speciale humor. Dat wordt van
verschillende kanten volmondig bevestigd. Jacques

Ferd met een flamencodanseres in
Spanje.

Tijdens een vakantie in Spanje.

Zijn ‘buien’, om ze zo maar even te noemen, hadden er inmiddels toe geleid dat aan de liefdesrelatie met Cecile een eind
was gekomen. “Ik zag uiteindelijk wel in dat we nooit samen
een gezin met kinderen zouden kunnen stichten; die verantwoordelijkheid was voor hem te zwaar. En voor mij was het
samenleven met hem te zwaar, hoe graag ik dat ook wilde. Na
weer een opname in Venray ben ik zelf bijna ingestort. Zo
kreeg ik begin jaren tachtig een relatie met Jan van Keijsteren.”
Jan en Cecile zouden naderhand drie kinderen krijgen. Beiden
bleven wel altijd zeer goed bevriend met Ferd. “We hebben
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In Amsterdam, waarschijnlijk 1985.
(foto: Jan van der Lans)

Op de Sint Pietersberg in ZuidLimburg. (foto: Hay Haanen)
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Fransoo: “In de Panhuismolen nam hij de telefoon
wel eens aan. ‘Met huize
Panhuismolen’, zei hij dan,
‘nee, mevrouw Fransoo is er
nu niet, die is het tuintje aan
het wieden.’ En we waren
eens in Keulen, toen daar
net een politieke topontmoeting plaatsvond. De
omgeving van de Dom was
afgezet door de politie,
omdat Helmut Schmidt er
zou arriveren. Wie zagen we
daar even later achter de
afzetting staan? Jawel, onze
Ferdinand, hij stond mensen
de hand te schudden alsof
hij ook tot het gezelschap
hoorde.” Hay Haanen en
Maarten Vijgenboom, die
eveneens veel met Ferd
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grap soms extra geheimzinnig gedragen. Hij genoot uitbundig
van zijn vrijheid, bijvoorbeeld op zijn racefiets, “waarvan hij
het stuur rechtop had gedraaid, zoals de readymade van
Picasso” (Fransoo). Hij hield zich op in cafés, of hij ging er een
paar dagen tussenuit, naar Maastricht bijvoorbeeld, wanneer
hij weer eens wat extra geld via de BKR had gekregen.

optrokken, herinneren zich soortgelijke capriolen. “Bij de
Maginot-linie in Noord-Frankrijk slaagde hij erin om enkele
Duitse bezoekers door een weiland op de vlucht te jagen, door
steeds maar weer, in woord en gebaar, over de oorlog te beginnen. En toen we een keer op de Sint Pietersberg in ZuidLimburg waren, kwamen we bij een wegkruis uit. ‘Ga daar eens
aan hangen, zeiden we tegen hem. Prompt deed hij dat.”
Jan van der Lans bewaart goede herinneringen aan de wandeltochten die ze samen maakten. “Langs het strand van
Walcheren bijvoorbeeld. Of naar Luik, helemaal vanuit
Roermond, waarbij onze vrouwen ons met een roos zaten op
te wachten. En wanneer ik nu in Amsterdam kom, drink ik nog
altijd een jenever op Ferdinand in ons favoriete café Hoppe
aan het Spui.” Ook Franse uitspraken waren typerend voor
Ferd. Jacques Fransoo: “‘Très bien’ en ‘très chique’, zei hij
regelmatig, en Thei Voragen van het museum begroette hij
steevast met ‘Bonjour Monsieur Fourage’.”
Iedereen is het erover dat Ferd een levenskunstenaar was, “al
snapte hij niets van de wereld”, zoals iemand het uitdrukt.
Maatschappelijk kon hij niet aarden. Hij had een soort natuurlijke onaangepastheid, ook op momenten dat hij helder was.
In dat opzicht is hij nooit veranderd. “Hij was puur, had volstrekt niets berekenends, was eerlijk en integer”, vindt Ina de
Graaff, die vooral in de jaren zestig veel contact met hem had.
“Hij leek voortdurend op zoek naar iets diepers. Als je hem
iets vroeg, stelde hij na enig nadenken vaak een tegenvraag,
en gaf daarbij aan wat iemands gedachtegang achter een
bepaalde vraag of opmerking was.” “Het leven met Ferd was
nooit saai”, zegt Lino van der Grinten, echtgenote van Fons
Receveur, die eveneens regelmatig contact had met Ferd en
Cecile. “Hij keek anders tegen de dingen aan, op een filosofische wijze, en had een enorme fantasie.” Mathieu
Knippenbergh: “In wezen was hij een surrealist. Hij kon of
wilde de begrenzingen niet accepteren van de platte, verraderlijke, maar vooral incomplete realiteit. Er was meer, veel
meer en van een geheel andere orde.”
Ferd paste niet in het normale levenspatroon, volgens zijn
vrienden. Hij had een hekel aan regels en aan gezag. Wanneer
hij politieagenten op straat tegenkwam, ging hij zich voor de

Ondanks zijn innemende aard was het voor zijn omgeving op
den duur moeilijk om hem te blijven volgen. Uitlatingen daarover zijn illustratief: ‘Hij leefde in extremen.’ ‘Het leek wel of
hij geen filter had waarmee hij naar de werkelijkheid keek’ ‘Hij
kon alle energie uit je wegzuigen, en hij werd er beter van,
maar zelf ging je juist naar beneden. Dan moet je sterk in de
schoenen staan.’ Tegelijkertijd is iedereen voorzichtig met het
geven van een oordeel over zijn psychische problemen.
‘Misschien leed hij wel aan schizofrenie’, oppert iemand. ‘Zijn
buien hadden nog het meest weg van psychosen.’ ‘Het leek
wel of zijn verbeeldingskracht doorsloeg. Zijn eigen universum
had dan geen verbinding meer met de alledaagse werkelijkheid.’ Jacques Fransoo: “Zelf noemde Ferd die momenten wel
eens ‘de andere kant van de medaille’. ‘Fons Receveur die
weet dat wel’, zei hij erbij.” “Als ik er als arts bij geroepen werd,
in Baarlo, maar ook in Venlo, dan kon ik hem inderdaad het
beste bereiken en kalmeren door in symbolen te spreken”,
bevestigt Fons Receveur. “Dat een medaille altijd twee kanten
heeft, en ik verwees soms naar Steyl, waar het allemaal goed
was. Steyl tegenover Baarlo aan de andere kant van de rivier,
die symboliek sprak hem blijkbaar aan.” Fons kende Ferd al
van jongs af aan.
De moeilijke periodes leken in de loop der jaren de overhand
te krijgen. Het was alsof de medaille steeds vaker op de verkeerde kant kwam te liggen. Had de engel uit het gedicht het
niet voorspeld? ‘Hij zal zichzelf verliezen in de wereld.’ Toch
had Ferd voortdurend iemand om zich heen die zich om hem
bekommerde. Als een soort bewaarengel. Hay Haanen: “We
hielpen hem af en toe om zijn appartement aan de
Prinsessesingel weer op orde te brengen. Niet dat hij zich
slecht verzorgde of verwaarloosde, dat zeker niet, maar hij
bewaarde wel alles. Zo had hij een pad gemaakt van talloze
bierflesjes en kranten, en hij stapelde filterzakjes op als een
kunstwerkje, om maar eens wat te noemen. Voor hemzelf zat
er waarschijnlijk zelfs orde in de chaos.”

(foto: Jacq. Peeters)

Originaliteit en artisticiteit lijken wezenskenmerken van de familie
Verstraelen. Hélène Verstraelen (foto) in een interview in het Dagblad De
Limburger vijf jaar geleden: “Van onze familie van tien kinderen is wel eens
gezegd dat we uitmunten in originaliteit. We zijn allemaal bezig met kunst
en cultuur. Die originaliteit hadden de Verstraelens in de Middeleeuwen al,
anders word je geen landvoogd.” Aanleiding voor het interview met Hélène
en Mia was een bijeenkomst, in de Duitse stad Straelen, van families over
de hele wereld die Verstraelen, Verstralen, Van Straelen of Van Stralen als
achternaam voeren. De landvoogd was Arnold Verstraelen, die een van de
eerste stamvaders zou zijn. De lange familiegeschiedenis zou vergeven zijn
van ridders, burgemeesters en bisschoppen. In de Middeleeuwen zouden twee
Verstraelens onthoofd zijn, “omdat ze boven het maaiveld uitstaken.” Tijdens
het Straelen-Treffen vond een expositie plaats, van kunstenaars met de
naam Straelen, waaronder Mia en haar zoon Giuseppe. Ook Hélène maakte in de loop de jaren vele tekeningen en schilderijen. De beide zussen zullen bovendien in elk gezelschap opvallen, al was het maar vanwege hun
aparte felkleurige kleding.
Het kunstenaarschap zet zich verder in de familie voort, want ook Annie
Verstraelen heeft een dochter, Helmie, die actief is als beeldend kunstenaar:
“Voor mij was Ferd altijd een heel bijzondere man en een interessante oom.”
Het bijzondere karakter van vader Jules Verstraelen, ten slotte, wordt geïllustreerd door een herinnering van Ben Verbong die eind jaren zestig voor het
eerst bij Ferd op bezoek ging. “Een oude man, die zijn vader bleek te zijn,
maakte open en het eerste wat hij vroeg was: ‘Ken je Darwin?’ Ik was stomverbaasd, en stapte vervolgens een andere wereld binnen.”

Zijn psyche stond zijn kunstenaarschap veelal in de weg, want
dat hij begaafd was en over veel capaciteiten beschikte staat
voor iedereen vast. ‘Grafisch was hij zeer goed onderlegd.’
‘Een bijzonder ontwerper, maar geen nauwgezette uitvoerder’,
zegt een ander. Sommige vrienden hebben echter nooit werk
van hem gezien. ‘Misschien had hij last van faalangst’, oppert
iemand. Ferd was in elk geval een onverbeterlijk perfectionist,
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nooit helemaal tevreden met zijn werk, en altijd vol plannen.
Fons Receveur: “Morgen, morgen, dan ga ik er aan beginnen,
zei hij dan met een weids gebaar. Hij gaf me eens een kunstwerk cadeau, met de belofte dat ik het kon ruilen als hij een
nog mooier schilderij gereed had.” “Hij was in zijn hoofd altijd
met kunst bezig”, zegt ook Jan van der Lans. Met geld verdienen of carrière maken was hij nooit bezig, terwijl dat toch een
belangrijke verwachting is van het maatschappelijk bestaan.
Kunst wordt in die optiek vaak als overbodig of nutteloos
beschouwd. Jan van der Lans: “Kunstenaars zijn de grootste
kruideniers wordt wel gezegd, maar voor Ferd gold dat absoluut niet.” Jaloezie op anderen, die meer succes hadden,
kende hij in het geheel niet. Dat er, ook na afschaffing van de
BKR in 1987, verschillende kunstenaars uit zijn omgeving
waren die zich zelfstandig wisten te redden, deerde hem niet.

(foto: Jacq. Peeters)

Mia (foto) over haar broer Ferd:
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Gedicht voor mijn overleden broer Ferd
- 9 juni 1939 / 12 november 1994 Door de vallende avond zagen we je gaan
mysterieus, rijzig en ook duister.
Met je zwarte mantel aan
een mens, vol van vergane luister.
Je leek wel op ’n stervende boom
’n eik, in volle bloei getroffen.
Je eens veerkrachtige stappen waren loom
je energieke tred verwerd tot sloffen
Excentrieke vogel die je was
kunstenaar zo dramatisch levend
Edel van inborst, goed van ras
en in je eigen wereld zwevend.
Toen liep je weg van ons door die grijze laan
bijna je levensstrijd gestreden
Stil ben je van ons heengegaan
Je had immers genoeg geleden.
(Hélène, december 1994)

Op zijn graf op de Tegelse begraafplaats staat een beeld,
gemaakt door Giuseppe Lamers, zoon van Mia Verstraelen. Men
zou in het beeld Ferds laatste engelbewaarder kunnen zien.
Maar misschien is het wel dezelfde engel die op 9 juni 1939
neerstreek op de nok van het dak van zijn geboortehuis.
▼

“Ferd hield er niet van om mensen in hokjes te plaatsen of te rangschikken.
Hij zei: ‘God rangschikt ons in stilte naar grootheid, rang en kleur.
Beeldspraak en symboliek droeg hij hoog in het vaandel. Voor iedere dag
had hij zijn kleur. Maandag stond voor rood, dinsdag voor oranje, woensdag voor geel, donderdag voor groen, vrijdag voor kobaltblauw en mystiek,
zaterdag voor violet en zondag voor paars. Dit was een lijfspreuk van Ferd:
‘Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst ons leven.’. Alles wat
Ferd meedroeg had te maken met zijn opvoeding en met ons gezin.
Ferd heeft het hoogste doel bereikt in zijn leven, en dat is de overwinning op
de dood. Hij heeft de lauwerkrans verdiend, de hoogste onderscheiding die
een mens kan krijgen.”

Eind jaren tachtig kreeg Ferd een tijdelijke woonplek in Steyl,
vlakbij zijn ouderlijk huis aan de Tuinstraat. Jacques Fransoo
had na sluiting van de Panhuismolen, en na zijn echtscheiding,
uiteindelijk een etage aan de achterzijde van het Missiehuis
gevonden. “Op een dag stond Ferd bij me op de stoep, met
zijn draagtas. Waar hij vandaan kwam weet ik niet, maar hij kon
nergens terecht; zijn woning aan de Prinsessesingel was waarschijnlijk al opgezegd.” Jacques bood hem onderdak aan, voor
zolang als dat nodig was, en zolang het kon. “Ik denk dat hij
zo’n twee jaar bij me heeft gewoond, maar het bleek op den
duur onhoudbaar. Hij liep soms ’s nachts door het huis en
maakte me daarbij geregeld aan het schrikken.”
Na deze laatste woonplek werd Ferd definitief in Venray opgenomen. Hij verbleef er in een zogenaamde aanleunwoning,
waar hij zich vrijelijk kon bewegen, en waar hij zijn vrienden en
familie kon ontvangen. “Maar soms wilde hij ons niet ontvangen”, zegt Annie Verstraelen, zijn oudste zus. Schoorvoetend
kwam hij naar ons toe, maar na een tijdje ontdooide hij wel
weer.” Hij voelde zijn opname als een vernedering. Dat het
psychiatrisch centrum naar de schilder Van Gogh was
genoemd, verzachtte het leed volgens Cecile voor hem wel
enigszins. En hij kon er zich nog steeds met kunst bezighouden, als een soort therapie. Begeleider Joop Koopmans: “Hij
maakte er diverse werken die ook werden geëxposeerd. Maar
kunstenaar mocht je hem niet noemen. Hij kon daar fel op
reageren: grafisch ontwerper was hij.” Joop Koopmans herinnert zich zijn typische manier van kijken. “Hij kon beelden en
stadsgezichten in hun geheel in zich opnemen in hun heel
eigen kleurstellingen door de dag heen. Tijdens een dagtocht
naar Maastricht zei hij bijvoorbeeld dat het licht in een straatje er die middag heel anders uitzag dan ’s morgens. En hij
genoot van nachten als het volle maan was. Hij bleef dan wakker, want dat lichtspel vond hij prachtig.”

In 1994 werd longkanker bij hem geconstateerd. “Het verbaasde mij hoe vlak hij reageerde op de mededeling van de
longarts”, aldus Joop Koopmans. “Tijdens de hele periode van
ziek zijn hield hij zijn gevoelens zoveel mogelijk verborgen.”
Een van de weinige verzetjes van Ferd die laatste maanden
was de gang naar de rookkamer. Stoppen met roken zou
immers toch geen genezing meer geven. Jan van der Lans: “Ik
heb hem nog opgezocht rond zijn verjaardag, en hoorde enkele maanden later dat hij overleden was. Ik wist niet dat hij zo
ernstig ziek was.”
Ben Verbong bezocht hem kort voor zijn overlijden in het ziekenhuis van Venray. In zijn eerder aangehaalde herdenkingsartikel in de Buun, voorjaar 1995, deed hij verslag van dat bezoek.
Ferd was toen al ernstig verzwakt: ‘Zelfs in Ferds uitgeputte
lichaam herken ik de sterke motoriek die hem zijn hele leven
kenmerkte. Wat hij deed, deed hij met enorme inzet, kracht,
bezieling. Als er een plan was waar hij iets in zag, was hij met
al zijn enthousiasme aanwezig.’ Het afscheid ontroert: ‘Als ik
wegga leg ik mijn handen over zijn handen, streel zijn vingers
maar ook die reageren niet meer op mijn aanraking. ‘Ferd is al
onderweg’ zijn de woorden die in mijn hoofd opkomen als ik
die zondagmiddag over de parkeerplaats loop. ‘En ik zal hem
missen.’’ Vier dagen later, op 14 november 1994, werd hij in
zijn laatste uren bijgestaan door zijn vroegere geliefde Cecile.
Daarna verdween Ferdinand Franciscus Julius Verstraelen
voorgoed, met al zijn diepste geheimen.

Het beeld van Giuseppe Lamers op het graf van Ferd, titel: Gerechtigheid.
(foto: Jacq. Peeters)
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te gaan.

Inleiding
Sedert het midden van de dertiende eeuw maakte Venlo
deel uit van het hertogdom Gelre dat uit vier kwartieren
(delen) bestond. Venlo lag in het Overkwartier. De plaats
ontwikkelde zich tot een belangrijk markt- en handelscentrum. Zij dankte dit voornamelijk aan haar gunstige ligging
aan de Maas. Vanaf Maastricht tot Venlo was het verval (het
verschil in hoogte van de waterspiegel tussen twee plaatsen)
van de rivier vrij gering, daarna vrij groot. Het betekende
dat de Maas op het genoemde stuk ondieper was dan op het
traject naar het noorden. Dat hield in dat schippers, afhankelijk van de vaarroute (stroomaf- of
stroomopwaarts), de goederen in Venlo
moesten overladen van zogenaamde
plat- naar diepbodems of andersom.
De functie van doorvoerhaven werd
versterkt toen hertog Reinald II Venlo
op 1 september 1343 stadsrechten verleende. De stad kreeg stapelrecht, het
recht op drie jaarmarkten en op het
houden van een gewone weekmarkt.
Het stapelrecht verplichtte schippers
hun waar in Venlo te koop aan te bieden, alvorens ze verder te transporteren. Spoedig na de verlening van de
stadsrechten ontstonden de eerste gilden. De oudste waren het schippers-,
huurvaarders- (loodsen) en zakdragersgilde. Venlo zou in totaal achttien
gilden kennen. Een gilde was een vereniging van burgers van een stad die
hetzelfde beroep als meester uitoefenden. Ieder gilde had zijn eigen schutspatroon.

De comvoirback was de meesterproef
van de blikslagers. GA Venlo, Archief
schepenbank, inv. 3025
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Voorwaarden tot aanname
van een leerling
Iemand die in Venlo bij een
meester in de leer wilde
gaan, bezat doorgaans het
Venlose burgerschap. In
Venlo rustte op de leerling
of op de meester bij het
begin van de opleiding de
verplichting een bijdrage in
de gildenkas te storten. Dit
gebeurde in de vorm van
zogenoemde was, een toentertijd kostbaar goedje. Bij
de timmerlieden moest de
leerling twee pond was
(circa 940 gram) binnen
een maand leveren. Dit
gold ook voor de leerlingen
van het linnenweversgilde,
waar de betaling in twee
termijnen was opgesplitst.
Het eerste pond werd door
de vader betaald en het
tweede pond door de leerling zelf zodra ‘(…) hij uijter sijns vaders broet is
(…)’ De meester van het
smedengilde hoefde slechts
een pond (circa 470 gram)
was per leerling te betalen.
Het kwam voor dat de
meester uit naam van zijn
leerling de was leverde. Dat
blijkt onder meer uit de
bepaling uit de rol, dat wil
zeggen: het reglement, van
de schoenmakers: ‘Item
wanneer jemandts van den
meisteren eenighe leer
jonghen umb to lehren aennempt, soe sall der meister
van weghen des leer jonghen gehalden sijn der gilden binnen eenen maandt
tytz der gilden to verrichten
twee pondt wass, (…)’. Kan
uit deze bepaling worden
afgeleid dat de schoenmakersleerling de was zelf
bekostigde, volgens de
reglementen van de linnenwevers en de smeden
moesten de meesters hiervoor opdraaien. Het is echter ook mogelijk dat de
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borgstelling door de meester als zo vanzelfsprekend
werd ervaren, dat het niet
nodig werd geacht de betalingsverplichting van de
leerling uitdrukkelijk te
vermelden. Het voorschrift
van de brouwers duidt hier
op: ‘Item een ygelick der
eenen leerknecht aennumpt sal geven twee
pondt wass, ind off der
knecht vertoeghe (vertrok,
AB) ind niet en betaelden,
soo sall der ghenen den
knecht aengenamen hedde,
sulcx
geven
(…)’.
Bovendien kreeg een leerjongen die meester werd
van het linnenwevers-,
brouwers- en timmerliedengilde een korting op het
entreegeld ter waarde van
twee pond was, exact hetzelfde bedrag dat bij aanvang van de leertijd moest
worden gestort. Het is
onwaarschijnlijk dat deze
korting werd verleend,
indien zijn meester de was
had bekostigd.
De sancties op wanbetaling
liepen nogal uiteen. Bleef
een timmermansleerling in
gebreke dan moest zijn
meester voor hem borg
staan. Voldeed ook hij niet
aan zijn verplichting, dan
konden de gildenmeesters
beslag op zijn goederen
laten leggen. Bij de kleermakers en brouwers moest
de meester ook betalen
indien zijn leerling voortijdig vertrok. Bij de schoenmakers kreeg de leerjongen
een werkverbod opgelegd
totdat aan de verplichting
was voldaan. De linnenwevers legden de meester een
boete op van een pond was
bovenop de twee die hij
toch al verplicht was te
geven.

Opleiding
Gedurende de opleiding
was een jongen bij een
meester in de kost. In
Roermond bestond de
opleiding uit de volgende
stadia: leerling, knecht en
gezel. Voor de gezel was er
een vaste opleidingstijd.
Hoewel de termen leerling,
knecht en gezel ook in het
Venlose gildenboek voorkomen, is niet duidelijk of
de opleiding volgens hetzelfde stramien verliep.
Omtrent de voorwaarden
waaronder een leerling bij
een meester in dienst werd
genomen, is in Venlo niet
veel bekend. Van contracten waarin deze zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld in
Amsterdam, is tot op heden
in Venlo niets teruggevonden. Contracten tussen de
twee partijen werden
meestal onderhands opgemaakt en niet voor een
notaris. Dat laatste bracht
namelijk extra kosten met
zich mee.
Archieven van het chirurgijns- en kunstenaarsgilde
lichten een tipje van de
sluier op. Voordat een leerling bij de chirurgijns werd
aangenomen moest hij een
onbekend bedrag in de gildenkas storten. Voor de
opleiding moest leergeld
worden betaald, mede
omdat de leerling kost en
inwoning bij de meester
genoot. Guilielmus de Beer
betaalde voor de opleiding
van zijn zoon Anthoni aan
chirurgijn Leonardus van
der Specken uit Brijel een
bedrag, het leergeld. Over
de hoogte is niets bekend.
In geen enkel gildenreglement staat iets over de kostprijs van de opleiding vermeld. Waarschijnlijk werd
ook dat als zo vanzelfsprekend ervaren dat het niet

nodig werd geacht hiervan melding te maken. Enkel bij het
kunstenaarsgilde wordt een bedrag genoemd. Zo diende
Willem Meijers voor zijn vierjarige opleiding tot schilder
een bedrag van 10 pattacons aan meester Clifford te betalen. Uit consideratie voor de moeder – die vermoedelijk
krap bij kas zat - van Meijers was dit bedrag vrij laag
gehouden. Daarom is het niet meer dan een serieuze indicatie.
De rol van het chirugijnsgilde schreef voor dat de leertijd
bij een of twee meesters kon worden doorlopen. De leerling
was verplicht tenminste twee jaar bij dezelfde meester te
blijven. Alleen op wettelijke gronden kon deze termijn
voortijdig worden afgebroken. Vertrok de leerling zonder
gegronde reden dan werd de reeds vervulde leertijd als
ongeldig beschouwd en mocht hij na vier jaar niet op examen. Het hing van de kunde en de goede wil van de meesters af of de leerlingen de vereiste vakbekwaamheid opdeden. Dat blijkt uit een ongedateerd verzoek uit de achttiende eeuw van chirurgijn Guilielmus de Beer aan het stadsbestuur. De chirurgijn gaf te kennen waarom zijn zoon
Anthoni de opleiding bij een andere meester vervolgde.
Zijn zoon had de voorgeschreven termijn van minimaal
twee jaar bij collega-chirurgijn Ericus Engelborgh afgerond.
Aangezien Anthonie slechts onderricht had genoten in het
‘ (…) baert scheren (…)’ en niet in de chirurgie, had
Guilielmus zijn zoon voor de periode van een jaar bij meester Leonardus van der Specken in Breijel ondergebracht.
Hij was met Van der Specken overeengekomen dat hij
boven de normale (opleidings)kosten achttien gulden zou
betalen en zijn zoon van goede kledij zou voorzien.
Daarom moest hij zes hemden, nieuwe schoenen en kousen, zes dassen, een rok en een kamizool (een soort lang
vest met mouwen voor mannen) aanschaffen. Vanwege een
voorval – wat dit precies inhield is niet duidelijk - met ene
Alders ontving De Beer slechts de helft van zijn gage en hij
zou zich om de opleiding van zijn zoon te kunnen betalen
opnieuw in de schulden moeten steken. Daarom verzocht
hij om een subsidie van stadswege voor de rok en kamizool. Het antwoord van de magistraat is niet bekend. Uit
het verzoekschrift van De Beer blijkt dat jongelieden hun
opleiding buiten Venlo konden vervolgen. Om zich verder
in hun vak te bekwamen, hadden de tingieters Mans en
Alberts hun opleiding elders voortgezet. Soms kon het verblijf elders verkeerd aflopen. In 1776 was de minderjarige
Francis Titelaar na een termijn van ‘(…) twaalf weken min
twee daagen (…)’ in de winkel van meester tingieter Joseph
van Weert in Den Bosch als knecht werkzaam te zijn
geweest, op straat gezet. Het loon waarop hij recht had,
kreeg hij niet. Hij had daarop zijn beklag gedaan bij zowel
het stadsbestuur als de gildenmeesters van het tingietersgilde. Laatstgenoemden hadden de kwestie onderzocht en
geoordeeld dat Francis recht had op een salaris van acht

stuivers Hollands per dag. Het stadsbestuur wist dat.
Desondanks weigerde Van Weert tot uitbetaling over te
gaan. Na tien dagen tevergeefs op zijn loon te hebben
gewacht, was Francis naar Venlo teruggekeerd. Gezien de
schaarse informatie is het te voorbarig te concluderen dat
de Venlose jongeren in opleiding verplicht waren
bekwaamheid buiten de stad op te doen zoals de gezellen
in Duitsland, waar men van de ‘Wanderjahre’ sprak.
De duur van de leertijd varieerde in Venlo nogal. Een huurvaardersleerling moest ten minste drie jaar bij de meester
hebben ingewoond en gevaren. De opleiding bij de bakkers
duurde twee en bij de kunstenaars en chirurgijns vier jaar.
Na voltooiing van de leertijd verstrekte de meester aan de
leerling/gezel een leerbrief, waarin diens vakbekwaamheid
en goed gedrag werden aangeprezen.
Meesterproeven
De leerbrief vormde de basis waarop de opleiding kon worden afgerond. Zonder leerbrief kon men niet opgaan voor
het examen, oftewel de meesterproef. Dit was een werkstuk, dat aan de door het gilde voorgeschreven eisen moest
voldoen. Indien het werkstuk door de keurmeesters goed
werd bevonden, mocht de geëxamineerde zich meester
noemen.

De Timmerman.
Uit het boek: Het menselyck bedryf, dat in 1694 door Johannes en Caspaarus
Luiken werd uitgegeven
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De radmaker.
Uit: Het menselyck Bedryf, 1694.

Niet iedere examenkandidaat bleek over voldoende vakkennis te beschikken. In een verzoekschrift aan de magistraat van kort voor of in 1680 maken de gildenmeesters
van de timmerlieden onder meer gewag van het feit dat de
schrijnwerkersproef van Hubert Machon door de gildenmeesters onvoldoende was bevonden, terwijl Jan Kinna,
die dezelfde proef had willen afleggen, wegens onbekwaamheid niet eens tot het examen werd toegelaten.
Om fraude tijdens het examen te voorkomen mochten de
overige gildenmeesters en broeders van het kleermakersgilde gedurende de periode dat een lid bezig was met het
maken van de meesterproef hem niet zien en hem van
advies dienen. Bij datzelfde gilde bestond blijkbaar de
mogelijkheid een herexamen af te leggen voor het onderdeel waarvoor de kandidaat was gezakt. De gildenrol
bepaalde namelijk dat de geëxamineerde ‘(…) voer dat missneden stuck (…)’ een kwart jaar ‘(…) of (tot) zoo lange hy
des sucher und fast is (…)’, voor het desbetreffende onderdeel opnieuw in de leer moest. De kleermakers moesten
volgens het reglement uit 1550 hun vaardigheid tonen in
het maken van drie werkstukken: een tabberd voor een man
en een vrouw en een huik. Een tabberd was een wijd, in de
regel tot de voeten neerhangend bovenkleed, een huik was
een lange kapmantel zonder mouwen voor vrouwen.
Het kwam ook voor dat het toezicht op de meesterproef te
wensen overliet. Dat blijkt uit een resolutie van het stadsbestuur uit 1728. Op aandringen van het brouwersgilde
gelastte de magistraat dat de molenaarsproef, bestaande uit
het malen van mout en rogge, voortaan ten overstaan van
een onpartijdige molenaar als keurmeester diende te
geschieden.
Degene van wie de meesterproef werd goedgekeurd had het
recht om een eigen werkplaats te leiden. Hij behoorde tot
de volwaardige leden van het gilde. Deze kozen de bestuurders van het gilde, de gildenmeesters.
Naast de reeds vermelde meesterproeven zijn er nog een
aantal bekend. Bij de bakkers bestond die uit het bakken
van een witbrood en een roggebrood. De examenkandidaat
bij de chirurgijns moest tweemaal zijn vaardigheid aantonen in het aderlaten. Aderlaten was het openen van aders
bij mensen om bloed af te tappen. Het maken van een huik
bij de kleermakers werd in 1620 vervangen door een mantel. De hoedenmakers, die tot het pelsmakersgilde behoorden, hadden een hoed als meesterstuk.
Bij het timmerliedengilde waren meerdere ‘aanverwante’
beroepsgroepen aangesloten: timmerlieden, schrijnwerkers, radmakers, kuipers, korfmakers, lademakers en stoelenmakers. Al deze beroepsgroepen hadden hun eigen
meesterproef. In de magistraatsresolutie van 1572 werden
ze opgesomd. Hier worden ze in het kort opgesomd. Een
schuifraam en een schoorsteenmantel (timmerlieden), een
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De Schrynwercker.
Uit: Het menselyck Bedryf, 1694.

Naar de redenen waarom
gildenleden zich op andermans werkterrein begaven,
kan men slechts gissen.
Waarschijnlijk speelden economische motieven een rol.
Het is mogelijk dat gildenleden dit in tijden van grote
werkloosheid deden om in
hun onderhoud te voorzien.

buffet (schrijnwerkers), een rad (radmakers) een kuip en
een vleeston (kuipers) een mand en het bekleden (vlechten) van de zitting en de rug van een stoel (korfmakers),
een la (ladenmakers) en een stoel (stoelenmakers). Omdat
de proef van de schrijnwerkers verouderd was, verzocht
het stadsbestuur op 19 juli 1702 aan de meesters van dit
ambacht om een nieuwe proef vast te stellen. Toen de
meesters het antwoord schuldig bleven, bepaalde de magistraat op 28 oktober 1702 dat de proef voortaan bestond
uit een vrijstaande blokkast met twee deuren. De kast
moest ten minste vijf voet (1,50 meter) hoog zijn.
Misbruiken
De zwaarte van de proeven verschilde onderling nogal en
dat leidde tot misbruiken. In een rekest van 1618 beklaagden de schrijnwerkers zich hierover bij het stadsbestuur. Er
waren gildenleden die de meesterproef van timmerman
hadden afgelegd om zich vervolgens als meubelmaker te
vestigen. En dat terwijl de proef van de schrijnwerkers
bestond uit het maken van een buffet en een (in de gildenrol niet vermelde) uittrektafel, terwijl de exameneis voor de
timmerman uit het reeds eerder vermelde schuifraam
bestond. Had de schrijnwerker twee tot drie maanden werk
aan zijn proef, de timmerman was er al na een week mee
klaar.

De schrijnwerkers deden
daarom een beroep op een
besluit van het stadsbestuur
van 1 augustus 1616, dat
de gildenleden gelastte
enkel dat beroep uit te oefenen waarvoor zij de meesterproef hadden afgelegd.
In 1637 voelden de timmerlieden zich op hun
beurt benadeeld toen kuiper Hendrick Hendrickx
doodskisten, deuren en
ramen
had
gemaakt.
Dergelijke werkzaamheden
behoorden immers tot hun
domein. Daarop verordonneerde het stadsbestuur op
16 november van dat jaar
nogmaals dat ieder zich te
houden had aan het beroep
waarvoor hij de meesterproef had afgelegd. Dit
voorschrift werd in 1680 en
1700 bekrachtigd. Deson-

danks bleven er problemen
tussen timmerlieden en
schrijnwerkers rijzen. Op 2
oktober 1711 kwamen de
gildenmeesters van beide
partijen overeen dat iedere
‘schoenmaker’ zich bij zijn
leest hield. Nieuw was de
bepaling dat meesters die
de proeven van beide
ambachten hadden afgelegd hiervan waren uitgezonderd. De timmerlieden
mochten geen ‘(…) los
werck (…)’, dat wil zeggen
meubels, eikenhouten ledikanten, dozen met een
zwaluwstaartverbinding,
kabinetten op een schap,
gefineerde kasten, ‘(…)
wiegevoeten en dergelyck
werck meer, (…)’ maken.
Deze overeenkomst werd
vier dagen later door het
stadsbestuur bekrachtigd.

Problemen bij de smeden
Ook het smedengilde was
een vergaarbak van beroepen. Hieronder vielen:
smeden, hoefsmeden, klokmakers,
tinnengieters,
zadelmakers, geweermakers, koperslagers, blikslagers, metselaars, leiendekkers en speldenmakers.
Evenals bij de timmerlieden ontstonden er problemen omdat ambachtslieden
zich op andermans werkterrein begaven. Aanleiding
vormde de verkoop van
ingevoerd tinwerk door gildenbroeder Jacobus Sijben
in 1773. Op 11 juni van dat
jaar ageerden de gildenmeesters/tingieters
P.H.
Mans en L. Alberts hiertegen. In de eerste plaats
beriepen zij zich op het
exclusiviteitsrecht van de
afzonderlijke ambachten.
Zij betoogden dat Sijbers
zich noch met het tingieten
noch met de verkoop van
tinnen voorwerpen mocht
ophouden, omdat hij het
tingieten nooit had geleerd
en er (dus) niet toe in staat
was. In tegenstelling tot
Sijbers konden zij hun leerbrieven wél overleggen.
Hun opleiding binnen
Venlo had hun ouders veel
geld gekost en zijzelf hadden veel uitgaven moeten
doen om zich elders in hun
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vak te bekwamen. Bovendien waren zij genoodzaakt
geweest duur gereedschap
aan te schaffen.
In de tweede plaats wezen
zij op nadelige economische gevolgen. De verkoop
van de door Sijben geïmporteerde goederen mocht
(qua prijs) dan wel gunstig
zijn voor de consument,
maar leidde tot het wegvallen van arbeid en dus tot
verlies aan inkomsten van
de gildenbroeders. Indien
het stadsbestuur met de
handelwijze van Sijben zou
instemmen, zou iedere gildenbroeder op zijn naam
buiten Venlo geproduceerde goederen kunnen bestellen die onder het ressort
van het smedengilde vielen.
Dat zou ongetwijfeld op
grote bezwaren van de gildenmeesters stuiten.
Aan het slot van hun verzoekschrift
kwamen
Alberts en Mans nogmaals
terug op het exclusiviteitsrecht. Het was maar goed
dat er ordonnanties van
stadswege waren, die
bepaalden dat eenieder zich
tot dat beroep moest beperken waarvoor hij zijn meesterproef had afgelegd,
anders zouden veel meer
meesters werkloos zijn
geweest. Daarom verzochten Alberts en Mans om
maatregelen tegen de voornemens van Sijben.
Nog dezelfde dag besloot
het stadsbestuur zowel
Sijbers als de gildenmeesters van het smedenambacht te horen.
In zijn antwoord verhaalde
Sijbers hoe hij tot de verkoop van geïmporteerd tin
was gekomen. Na enige
jaren in Venlo werkzaam te
zijn geweest kwam Sijbers
er achter dat enkele gildenbroeders goederen die door
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collega’s vervaardigd konden worden, invoerden om
ze in Venlo te verkopen.
Dat bracht hem op het idee
om tin te gaan verkopen.
Hij betrok zijn waar van
een meester uit Heusden.
Deze bewering staat haaks
op hetgeen in de gildenrol
stond vermeld. Deze bevatte namelijk de bepaling dat
geen smeedwerk door de
gildenbroeders mocht worden ingevoerd en/of verkocht, waren die niet in
Venlo konden worden gefabriceerd uitgezonderd.
Sijbers voerde ook juridische argumenten aan om
zijn handelwijze te rechtvaardigen. Hij beriep zich
op de vrijmarkten. Op deze
markten mochten buitenlandse handelaren en
Venlose winkeliers geïmporteerd smeedwerk in het
openbaar verkopen. Het
smeedwerk dat de leden
van het smedengilde op
deze markten hadden ingekocht, mocht door hen ook
buiten deze dagen te koop
worden aangeboden.
Bovendien bestond er geen
bepaling die de verkoop
van ingevoerd tin verbood.
Deze bewering vereist enige
toelichting. Aan de gildenrol van de smeden waren in
1683 en 1692 de magistraatsbepalingen toegevoegd dat – met uitzondering van de vrijmarkten geen enkele gildenbroeder
ingevoerde ijzerwaar mocht
verkopen, die ‘(…) hier
met den hamer soude
mogen gemaakt worden
(…)’. Deze ordonnantie
werd in 1720 herhaald
nadat H. Henrici in de fout
was gegaan. Het feit dat in
deze bepalingen slechts van
‘(…) yserwerck (…)’ sprake
was, was ongetwijfeld de
reden dat Sijben beweerde

dat er geen enkele bepaling
bestond die de import van
tin verbood.
Daarom wekt zijn volgende
stelling verbazing. Evenals
de gildenbroeders die ingevoerd ijzerwerk verkochten, aldus Sijbers, had ook
hij het recht om goedkoper
tin in te voeren om het vervolgens tegen een lagere
prijs aan de burgers door te
verkopen. Gezien de duidelijke verboden betreffende
de verkoop van geïmporteerde ijzerwaar waarvan
Sijbers op de hoogte moet
zijn geweest, moet hij een
andere groepering dan de
gildenbroeders van het
smedengilde hebben bedoeld. Noch uit klachten
van het gilde aan de magistraat noch uit magistraatresoluties uit de jaren zestig
en zeventig van de achttiende eeuw blijkt dat leden
van het smedengilde zich
hadden bezondigd aan de
verkoop van ingevoerd
ijzer. Hierop zal nog worden teruggekomen.
Met de opmerking dat er
maar twee tingieters in
Venlo werkzaam waren,
suggereerde Sijbers dat
deze niet aan de vraag konden voldoen.
De invoer bood de burger
ook financiële voordelen.
Het prijsverschil bedroeg
een halve tot hele stuiver
per pond tin. De klacht dat
de tingieters werk en
inkomsten zouden verliezen wees hij van de hand.
Elke gildenbroeder kon
gebruik maken van het
recht om goederen te
importen en daarom werd
niemand benadeeld. Sijbers
stelde uitdrukkelijk dat het
niet zijn bedoeling was de
tingieters Mans en Alberts
van onderlinge prijsafspraken te beschuldigen.

Sijbers wilde echter meer. Aangezien hij meester was van
zowel het smeden- als het kramersgilde verlangde hij van
het stadsbestuur niet alleen toestemming tot de verkoop
van ingevoerd tin, maar van alle producten die door smeden werden vervaardigd. Met zijn verweer gaf Sijbers blijk
in feite voorstander van de Verlichting en de hieruit opkomende moderne kapitalistische industrie te zijn. Twee
belangrijke pijlers van het gildenwezen wees hij namelijk
af: de wering van de vrije mededinging en de vaststelling
van de prijzen die de gildenleden een vast inkomen garandeerden. Met zijn verlangen om alle smeedwerk te mogen
invoeren keerde hij zich immers af van de monopoliepositie van de gilden. En met zijn bewering dat de prijs van het
ingevoerde tin een halve tot hele stuiver goedkoper was,
deed hij een aanval op de door het gilde vastgestelde prijzen. In dat kader past ook de opmerking dat hij niet de
intentie had Mans en Alberts van prijsafspraken te beschuldigen.
Het standpunt van de gildenmeesters stond hier begrijpelijkerwijs lijnrecht tegenover: zij verdedigden de belangen
van hun ambacht. Allereerst verzochten zij om een verbod
op de invoer van smeedwerk, dat in Venlo geproduceerd
kon worden. De invoer was niet alleen schadelijk voor heel
het gilde, maar zou vooral de starters, die schulden en
zware lasten – niet in de laatste plaats veroorzaakt door het
toelatingsgeld – op hun schouders hadden genomen, in
grote problemen brengen. Smeedwerk mocht alleen verkocht worden door leden van het smedengilde. Maar ook
zij mochten geen ingevoerd koper-, tin- en ijzerwerk verkopen, dat binnen Venlo kon worden vervaardigd. Voorts
wensten de gildenmeesters bescherming van de exclusiviteitsrechten van de verschillende beroepsgroepen binnen
het gilde. Nauw verband hiermee hield de eis dat de leden
van het smedengilde geen waren te koop mochten aanbieden die zij niet zelf gemaakt hadden of niet konden maken.
Tenslotte probeerde de gildenmeesters de monopoliepositie
van het gilde te versterken door te stellen dat het de oude
klerenverkopers - een groep handelaren in tweedehands
spullen - verboden moest worden ‘(…) oudt coper, tinn,
ofte ijserwerck (…) te verkopen. Ongetwijfeld was dát de
groep waarop Sijbers doelde.
In zijn resolutie van 15 december 1773 stelde het stadsbestuur de gildenmeesters van het smedengilde in het gelijk.
Hun verzoek om de oude klerenverkopers te verbieden
tweedehands voorwerpen van tin, koper en ijzer te verkopen, werd echter afgewezen. Teneinde de werkterreinen af
te bakenen had het stadsbestuur aan de verschillende
ambachten gevraagd waaruit hun meesterproeven bestonden. Dankzij dit conflict zijn de meesterproeven en een
aantal bijbehorende tekeningen bewaard gebleven.
De smeden moesten een dag en nachtslot met bijbehoren-

de sleutel maken. Die van de hoefsmid bestond uit het
smeden van hoefijzers en het daarmee beslaan van paarden.
De horlogemaker had als meesterproef het maken van een
tafelklok waarvan het slagwerk om het kwartier ‘(…) repeteerde (…)’ en een rondsel met veertien tanden. De uurwerken liepen zeven dagen. Dat de horlogemakers een
tafelklok (zie afbeelding) als proef hadden is opmerkelijk.
Uit de overigens schaars voorhanden zijnde gegevens blijkt
namelijk dat tafelklokken in de zeventiende en achttiende
eeuw in Limburg niet echt gangbaar waren.
Op de tekening is de slinger (boven) goed te zien. Het slagwerk rechts is ook duidelijk aangegeven. De horlogemakers
deelden mee dat smeden de grove en zij de ‘(…) fijne (…)’
uurwerken maakten. Zij verzochten om overplaatsing naar
het kunstenaarsgilde. Op grond van het feit dat de horlogemakers in de uitoefening van hun ambt geen blaasbalg
gebruikten willigde het stadsbestuur het verzoek in.
Het meesterstuk van de tinnengieter bestond uit de vervaardiging van een schotel, maatkan en een Engelse theepot met getordeerde tuit. Getordeerd wil zeggen: een zodanig bewerkte tuit dat deze een schroefvorm vertoont. Een
zadelmaker moest zijn bekwaamheid aantonen in het
maken van een vrouwenzadel, of een sterk gesloten pikeurzadel. De gildenmeester beëindigde zijn verslag met de vermelding dat de productie van leren holsters voor de zwaar-

De sleutels die de slotenmakers moesten vervaardigen als onderdeel van hun
meesterproef. Bron: GA Venlo, Archief schepenbank Venlo, inv. nr. 3025
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De meesterproeven van de metselaars. Beneden de sokkel. GA Venlo,
Archief stedelijk bestuur Venlo 1272-1815, inv. nr. 1443

bevestiging van de loop aan de lade. Voorts werd verlangd
dat de loop op dusdanige wijze op de lade was bevestigd,
dat zij kon worden gedemonteerd zonder het slot te hoeven
te verwijderen.
Het slot (het vuurmechanisme) diende te zijn voorzien van
een veiligheidspal. Het slot dat zich aan de rechterzijde
bevond, werd aan de lade bevestigd door een zijplaat aan
de tegenovergestelde zijde. De schroeven moesten onder
deze plaat ‘(…) verborgen (…)’ zijn, waarmee bedoeld
werd dat de schroeven in de plaat verzonken moesten zijn.
Ten slotte behoorde geëxamineerde ‘(…) de monteeringe
(…)’, oftewel het beslag van zuiver koper op het geweer
aan te brengen. Het beslag bevond zich doorgaans op de
zijplaat, de duimplaat, de kolfknop, de trekkerbeugel en
indien het een zogenaamde voorlader betrof op het laadstokpijpje. Dit pijpje bevond zich aan de onderkant van de
lade. De laadstok werd hierin geschoven. De koperslager
moest een koperen korf uit een stuk met een vierkante voet
als meesterstuk maken.
De blikslager moest voor het examen een achtkantige comvoirback (komfoorbak) op poten en met opschrift maken.
Een komfoor was een met houtskool gestookt toestelletje
om iets warm te houden. Het werd bij verschillende
ambachten en in de keuken gebruikt.
De metselaar had de keuze uit een achthoek in kruisverband of een ‘(…) lampetschap (…)’, dat wil zeggen: een
sokkel waarop beelden konden worden geplaatst.
Het meesterstuk van een leiendekker bestond uit twee
onderdelen: ‘(…) eene kerckegeute en het loot met leyen
in’t waterpas decken, en naer afdraght derselve geute de
lange leyen uitdecken, en ten eynde van die leghen laeten
doodtloopen genoemt wordende verlooren laeghen, en
aldus eene kerchgeute decken mit verlooren laeghen , alsmede een driehoek dekken, met de leyen op de hoeken
dicht, ‘(…) en in sijn verbandt volghen eysch, het welck
genoomt een boeckens kooren (…)’ Het leggen van een
kerkengoot met leien moge op het eerste gezicht vreemd
klinken, maar het bedekken met leien was heel duur.
Daarom waren alleen kerken en andere belangrijke gebou-

bescherming van het beroep, de kwaliteit van de
producten en de vaststelling van de tarieven raakten
steeds meer uit de tijd.
Duiden de stellingen van
Sijbers er al op dat ook in
Venlo niet iedereen nog
geporteerd was van het gildensysteem, eind achttiende eeuw werd zo vaak
nagelaten de meesterproef
af te leggen dat het stadsbestuur zich genoodzaakt zag
in te grijpen. Het gelastte
op 26 oktober 1787 aan de
gilden ‘(…) verpligt wesende eenige proeven te maaken, aan niemand eenig gild
te vercoopen bevoorens de
proeve sal hebben gemaakt,
de selve opgenomen en
goedgekeurt (…)’. Degenen
die lid van het gilde waren
geworden en het ambt uitoefenden, zonder de meesterproef te hebben afgelegd,
kregen twee maanden de
tijd om de proef alsnog af te
leggen.
De gilden hadden hun
langste tijd echter gehad.
Onder Frans bewind werden ze per decreet van 2
juli in 1796 afgeschaft.
Hiermee verdwenen ook de
meesterproeven.

oud pistool
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wen, zoals het stadhuis,
ermee gedekt. Een nagelsmid had als meesterproef
duizend nagels ‘(…) welcke
alle in hoender eyerschael
sullen een connen gevult
worden.(…)’ De speldenmaker moest duizend fijne
spelden maken.
Vanaf 1770 begon de buitenlandse industrie, met
name die uit Engeland en

Frankrijk, de Nederlandse
markt met goederen te
overspoelen. Tegen het systeem van de moderne kapitalistische industrie, met
name gebaseerd op vrijheid
van mededinging, massaproductie en een zoveel
mogelijk gedrukte kostprijs, kon de op het gildenwezen gebaseerde nijverheid niet opboksen. De

▼

den een halve eeuw geleden was overgegaan naar de
schoenmakers. Hij toonde zich hiermee weinig ingenomen.
Het stadsbestuur ging op deze ‘wenk’ echter niet in.
Een geweermaker, ook wel met de term ‘(…) bussemaecker
(…)’ of ‘(…) zwaerdveeger (…)’ aangeduid, had als meesterproef een ‘(…) compleet (…)’ geweer. Vervolgens werden de specifieke exameneisen opgesomd. Aan de achterzijde van de metalen loop, die op een houten lade rustte,
moest een Engelse haak worden geschroefd. De haak was
een lichtgebogen horizontaal plaatje met een gat. Aan de
onderzijde van de loop moesten twee kleine schijfjes worden gesmeed. Zowel de haak als de schijfjes dienden ter

Ontwerp van de tafelklok, die de horlogemakers als meesterproef hadden.
Bron: GA Venlo, Archief stedelijk bestuur Venlo 1272-1815, inv. nr. 1443

bladzijde met verklaringen uit boek.

BUUN 57

DOOR
ADRI GORISSEN

Bergerpark
berichten

2

FOTO
JACQUES PEETERS

Ook
mijn
door
park

De Orlosimaaker en de Roeremaaker.
Uit het boek: Het menselyck bedryf, dat in 1694 door Johannes en Caspaarus
Luiken werd uitgegeven
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als ik met
ogen dicht
het Bergerzou lopen,

zou ik genieten.
Zeker in de lente, als
alle vogels hun blijdschap over de komst
van dit mooiste aller
seizoenen roekeloos
melden aan wie het
maar horen wil. Dus
ook aan degenen die er
met andere oren naar
luisteren dan ik, die er
uit afleiden waar dat
smakelijke hapje zich
bevindt. Maar om de een of andere reden
kunnen vogels in de lente niet terughoudend zijn. Hun vreugde moet eruit.
Gelukkig maar, want anders zou ik het
mooiste aller concerten missen.
Het rare is dat aan dat concert zowel
getalenteerde zangers als schorre
schreeuwers meedoen. Ook de vogelwereld kent zijn Emmylou Harrissen en Joe
Cockers. Wat die laatste categorie
betreft, van de kraai kun je toch onmogelijk zeggen dat hij een mooi geluid voortbrengt. Zijn donkere gekras – kra kra kra
- past goed bij zijn verenkleed, maar dan
heb je het wel gehad. En het schetterende geluid van de ekster lijkt geen ander
doel te dienen dan het aankondigen van
zijn komst en dat wil voor de meeste
andere vogels dus zeggen: gevaar. Zo
klinkt het ook. Het roekoekoekoekoe van
de houtduif is evenmin een streling van
het trommelvlies. Met zingen heeft het
niks te maken, eerder is het irritant als de
duif dat maar blijft roepen. En heel veel
anders kan het beest niet.
Nee, dan de Emmylou Harrissen. Je kunt

van een merel veel zeggen, dat hij niet
echt moeders mooiste onder de vogels is
bijvoorbeeld, maar hij doet wel zijn best
om met zingen geen doorsnee te zijn.
Een merel heeft een echt lied op het
repertoire. Het klinkt ongeveer als volgt,
en nu wreekt zich dat ik bij muziekles
nooit goed heb opgelet en moet ik het
fonetisch weergeven: fuuwiet, fuuwiet,
fuuwietewietewiet. En dat dan een aantal
keren achter elkaar, met tussendoor een
paar fraaie rollers. Fraai is ook het in
wezen simpele lied van de koolmees, dat
is gebaseerd op een snelle herhaling van
piewie, piewie, piewie, piewie. Volgens
een vriend roept de vogel verliefden na:
zie die twee, zie die twee, zie ze.
Bijzonder is het geluid van het winterkoninkje. Dat lijkt op het geluid van metalen speelgoed dat je vroeger had, bijvoorbeeld in de vorm van een kikker.
Daar zat dan achterop een ijzertje dat je
moest indrukken. Als het terugsprong,
maakte het een klikgeluid. Het winterkoninkje herhaalt dit geluid diverse keren
snel achter elkaar, alsof het diertje is
opgedraaid, en bouwt zo een melodietje.
De zang van de roodborst heeft daar
overigens af en toe wel wat van weg. Als
je de vogels dan niet ziet zitten in de
struiken, twijfel je toch wel even om
welke soort het gaat. Eigenlijk zou ik een
cd bij dit stukje moeten voegen, want op
deze manier sta ik natuurlijk voor gek.
Maar ja, als u maar een beetje aanvoelt
wat ik bedoel.
Het vreemde is dat al die geluiden zich
op de een of andere manier samenvoegen tot een harmonieus geheel. Als ik
door het park loop, melden de diverse
vogelsoorten zich om beurten met hun
lied of geluid, of ondersteunen elkaar
exact op het juiste moment. Alsof er
ergens tussen de struiken een dirigent zit
verstopt, die regelt dat al die fuuwieten,
krakraën, roekoeën, piewieën en tsjieptsjiepen perfect bij elkaar passen. Terwijl
een winterkoninkje voor de basistoon
zorgt, neemt een merel de melodielijn
voor zijn rekening, geeft een zanglijster
een riedeltje weg en wordt dat alles op
de juiste momenten ondersteund door
de baskras van de kraai of het trompetgeluid van de ekster. Een gratis concert
in het Bergerpark. Dat is puur genieten.
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Door Tilly Eykhout-Deneer
Foto’s Jacques Peeters

De
cirkel
is
gesloten

Journalist

en columnist voor NRC Handelsblad Fr i t s A b r a h a m s ,
in 1946 geboren in Nijmegen maar opgegroeid in Venlo, wist op twaalfjarige leef tijd al
dat hij jour nalist wilde worden. Opstellen schrijven kon hij goed. En naar mate hij ouder werd nam
zijn liefde voor de taal toe.
“Ik zat op de jongensschool aan de L euther weg. Ik was
geen schoolkind. School was saai, ver velend. Bovendien
waren er enkele nare onder wijzers. Er was er een die met borstels en krijtjes gooide naar de leerlingen, een ware tiran. Ik
was linkshandig en dat werd niet geaccepteerd in die tijd. Op
een uiterst onpedagogische manier werd mij dat afgeleerd.
De school was nog echt katholiek, katholieker dan wij thuis
waren. Mijn ouders deden niet zo veel aan het geloof.
Opmerkelijk was, achteraf gezien, dat een van de onder wijzers
van die school, Col Stikkelbroeck, een goede man overigens,
een oom bleek te zijn van Margriet, mijn vrouw. Margriet heb ik
in 1966 met de Car naval in Venlo leren kennen. Ze woonde in
Eindhoven en kwam met enkele vriendinnen bij haar tante
Mien in Venlo logeren om daar Car naval te vieren. Har rie
Stikkelbroek, een zoon van tante Mien, was mijn beste
vriend. En Har rie en ik, er varen Car navalsvierders,
stonden klaar om de dames te laten zien hoe
j e i n Ve n l o C a r n a v a l v i e r d e . Tu s s e n
Margriet en mij sloeg de vonk over
en sinds die tijd zijn we bij
elkaar.”
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W

e zitten in de smaakvol ingerichte woonkamer
van het appartement van Frits en Margriet in
een rustig stukje binnenstad van Amsterdam. Het uitzicht is adembenemend. Een stille gracht met bootjes,
prachtige grachtenpanden, een blauwe regen in bloei.
“Daar aan de overkant woont schrijver Thomas
Rosenboom. Ja, we hebben lang naar deze woning
gezocht. We wilden graag aan een gracht wonen in
het centrum. Maar niet in een drukke wijk. Ik denk
niet dat we hier nog ooit weg willen. Het is heerlijk om
hier te wonen.”
Margriet zet enkele schalen met verse broodjes op
tafel. Koffie is in de maak.
“In Nijmegen heb ik maar enkele jaren gewoond als
klein kind. Ik herinner me maar weinig uit die periode. Ja, het was vlak na de oorlog. We woonden in de
Beethovenstraat. Ons huis werd als enige door een
granaatscherf getroffen. Dat huis heeft daardoor nu
nog steeds een rood dak, de rest van de woningen in
de straat niet. We verhuisden al spoedig naar Venlo.
Mijn vader werkte in de verzekeringen bij Nationale
Nederlanden. Hij wilde dat ik ook die richting uit ging.
Maar dat was niet wat ik wilde. Na de lagere schoolperiode ging ik naar de H.B.S. Een moeilijke tijd voor
mij. Ik hang aan mijn voorkeuren, aan mijn hobby’s,
mijn passies. Nu, maar ook toen. Taal en geschiedenis, dat interesseerde me bovenmatig. Maar wiskunde
liet ik versloffen. Ik deed er niks aan. Er werd op die
school weinig aan literatuur gedaan en dat vond ik
jammer. Het is daar niet goed met me afgelopen. In
het tweede jaar moest ik van de Rijks H.B.S. af. Ik
belandde op de MULO aan de Craneveldstraat.
Een katholieke broederschool met die vreselijke broeder, hoe heette hij ook al weer? Ook daar had ik het
niet naar mijn zin, maar ik was gewaarschuwd. Ik
deed ditmaal mijn best, ook met wiskunde. Dit keer
had ik succes. Mulo A met Wiskunde. De rector van
de H.B.S. had blijkbaar wel wat op met mij. Toen hij
hoorde dat ik geslaagd was voor de Mulo, mocht ik
van hem terugkomen om de H.B.S. af te maken, maar
dat heb ik niet gedaan. Ik wist namelijk heel zeker wat
ik wilde worden: journalist. Maar ja, het was toen
moeilijk om werk te krijgen in de journalistiek, want
er waren weinig banen. Uiteindelijk belandde ik dus
toch op een verzekeringskantoor, bij Steegh
Assurantiën op de Parade. Een jaar heb ik daar met
grote tegenzin gewerkt. Ik heb daar echter toch mijn
assurantiediploma gehaald. Maar ik voelde me er niet
op mijn plaats. Ik wilde helemaal niet in de verzekeringswereld blijven werken. Mijn toekomst lag ergens
anders.
‘Maar wat ik wil kan ik niet worden.’ Dat was een
onverdraaglijke gedachte. Ik kreeg een inzinking. Van
de ene op de andere dag zegde ik mijn baan op. Een
blauwe maandag ben ik toen ook nog kegeljongen
geweest bij de kegelbaan van Pietje Teeuwen daar bij

het station in Venlo. Ik moest kegels rechtop zetten.
Het leverde wat zakgeld op en af en toe een pilsje.
Mijn oudere broer Harrie ging inmiddels Nederlands
studeren. Even heb ik dat ook overwogen, maar mijn
passie voor de journalistiek won het. In Nijmegen
bestond een journalistieke opleiding, een voorloper
van de School voor Journalistiek. Op zaterdag vonden
de lessen plaats, die gegeven werden door leraren en
professoren van de Universiteit. Staatsinrichting,
Rechten, Theologie, dat soort vakken. De theoretische
kant van de journalistiek, zou je kunnen zeggen. Die
opleiding, die twee jaar duurde, heeft me veel voldoening gegeven. Ik ging er met plezier naar toe.
Eindelijk vond ik waardering voor mijn talent: het
schrijven. Ik werd bevestigd in datgene wat ik allang
wist: schrijven is mijn roeping!
Kort daarvoor had Ed Hermans, een relatie van mijn
vader uit de verzekeringswereld - ik geloof dat hij ook
nog prins Carnaval is geweest - een goed woordje
voor me gedaan bij Bertels, toenmalig hoofdredacteur
van het Dagblad voor Noord-Limburg. Ik werd daar
aangenomen. Ik was negentien en werkte eindelijk bij
een krant. Dolgelukkig was ik! Het eerste jaar heb ik
uitsluitend correctiewerk gedaan, maar dat maakte
niet uit, ik wist dat ik wel verder zou komen. Ik werd
er als leerling-journalist opgeleid door Cor Deneer,
een man van wie ik veel heb opgestoken en die ik
zeer waardeerde en nog altijd waardeer. Ik bewaar
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van Erwin en Ronald voetbalden indertijd voor
wat toen eredivisieclub
GVAV heette en later FC
Groningen. Het waren
allemaal heel aardige
mensen met wie ik
samenwerkte. Ze zijn
daar in het noorden heel
open en recht door zee,
zonder vooroordelen. Ik
nog steeds knipsels van artikelen
van hem uit de krant van toen en
gedichten van hem. Met Walter de
Bruijn, later chef van de
Kunstredactie, heb ik een tijd lang
de nachtdienst gedraaid. Ook van
hem heb ik veel geleerd.
Geleidelijk aan mocht ik toen ook
zelf berichten maken. Ik schreef
zelfs een tijd lang wekelijks een
column: Mutah genaamd, naar
een romanfiguur uit ’De tranen
der acacia’s’ van W.F. Hermans,
een boek dat ik zeer bewonderde. Mijn eerste columns, bleek
later.
Maar het botste op den duur met
Maarten Plukker, die Bertels als
hoofdredacteur was opgevolgd
en die zeer rooms was. Het botste
tussen ons over het geloof en de
politiek, uiteraard. Langzaam
groeide toen bij mij het idee om
weg te gaan uit het zuiden. Ik
voelde ook dat het niet zo goed
meer ging met de krant. Het was
echter moeilijk om elders werk te
krijgen. Niettemin, toen er een
vacature kwam bij het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ in
Groningen heb ik gesolliciteerd.
Ik werd er aangenomen als sportredacteur.
Het was heus wel even spannend,
want Margriet en ik hadden net
een huis in Venlo gekocht, maar
gelukkig konden we dat snel
weer verkopen.
Tien jaar heb ik vervolgens met
veel plezier in Groningen
gewerkt. We woonden op het
platteland, in een dorpje in de
buurt van Groningen. Piet
Fransen, Martin Koeman – vader

62 BUUN

kreeg nooit kritiek op
mijn zachte g. Dat gebeurde later wel in de
Randstad. Daar werd nog
wel eens spottend gereageerd op die zachte g.
Toen deed zich de kans
voor om bij de Volkskant
te gaan werken. Weer
een stapje hoger, dacht
ik. In het Nieuwsblad
voor
het
Noorden
schreef ik wekelijks twee
sportcolumns, die blijkbaar waren opgevallen
bij Ben de Graaf, chef
sportredactie van de
Volkskrant. Hij vroeg me
om bij de Volkskrant te
komen. Het was toen
nog de echt linkse en
zeer kritische Volkskrant,
ook op de sportredactie
met mensen als de al
genoemde Ben de Graaf,
Frans van Schoonderwalt en wijlen Hans van
Wissen.

Van die kritische houding
gaven we bijvoorbeeld
blijk in onze verslaggeving van het Wereldkampioenschap Voetbal
in het Argentinië van de
kolonels. Zoiets werd je
niet door iedereen in
dank afgenomen. Ik heb
altijd graag op de sportredactie gewerkt. Sport is
drama, het is kleurrijk,
maar het is natuurlijk
ook wel wat eenzijdig.
Na een paar jaar kreeg ik
de kans om binnen de
krant over te stappen
naar de Kunst- en
Mediaredactie waar ik
toen televisiekritieken
voor ging schrijven. Ben
de Graaf heeft me die
overstap nooit kwalijk
genomen, wat ik zeer
kan waarderen. Ik was
dus inmiddels van een
kleine regionale krant in
Limburg naar een grote
regionale
krant
in
Groningen vertrokken en
van daaruit terechtgekomen bij een grote,
belangrijke
landelijke
krant. Bovendien had ik
als
televisierecensent
van de Volkskrant meer
vrijheid dan als sportredacteur. Ik kon schrijven
wat ik wou! En dat beviel
me wel.

I

n de jaren tachtig
werkte ik als redacteur
bij Vrij Nederland, toentertijd de top in de
Nederlandse journalistiek. Achteraf had ik die
overstap echter misschien beter niet kunnen
maken. De mensen daar
gingen slecht met elkaar
om! Het leek wel een
soort burgeroorlog! De
omgangsvormen waren
beroerd, er was wantrouwen over en weer. De

oorzaak? Volgens mij
diepe vetes van jaren
terug. Je zou kunnen
zeggen dat er twee kampen
waren.
Rinus
Ferdinandusse en Joop
van Tijn aan de ene kant
en Martin van Amerongen en Igor Cornelissen aan de andere
kant. Met allebei voor- en
tegenstanders op de
redactie. Ik kon het weliswaar goed vinden met
Martin van Amerongen,
maar ik probeerde desondanks onpartijdig te
zijn. Toch was Vrij
Nederland toen natuurlijk een prachtig blad.
Drie jaar lang mocht ik
mooie lange stukken en
interviews
schrijven.
Maar op een gegeven
moment raak je toch
betrokken bij de gebeurtenissen die zich daar
achter de schermen
afspelen, je kunt niet
meer onpartijdig blijven.
De toestand werd ondraaglijk. Na zeven jaar
ben ik er weggegaan. Uit
mezelf. Ik was zeer
teleurgesteld. Het heeft
me diep geraakt.
André Spoor, ex-hoofdredacteur van NRC Handelsblad liep in die
dagen met plannen rond
om het blad Elsevier te
vernieuwen. De ouwe
rechtse hap moest weg,
vond Spoor, hij wilde een
links-liberaal weekblad
maken. Adriaan van Dis
deed mee als adviseur
en ik werd ook gevraagd.
Maar het viel tegen.
Spoor werd door de
directie tegengewerkt.
Na een jaar werd het
experiment gestopt. Ik
kon daar wel begrip voor
opbrengen. Je kunt niet
zomaar een blad omturBUUN 63

C i t a t e n u i t d e c o l u m n ‘ D AG’
v a n Fr i t s A b r a h a m n s
Vreemd eigenlijk. We leven in een van de rijkste
landen ter wereld, maar we zijn niet in staat
om onze gezondheidszorg en ons onderwijs op
een aanvaardbaar peil te houden. (15 juni
2000)
Terri Schiavo en de paus lagen, ver van elkaar
verwijderd, simultaan te sterven, maar de eerste wist niet dat zij doodging en de ander wilde
niet dat hij doodging. Dat
maakte nogal wat verschil, vooral voor de achterblijvers. (1 april 2005)

nen. Een groot deel van
je abonnees loopt dan
weg. Je moet op zoek
naar een nieuwe doelgroep en dat valt niet
mee.

S

inds 1988 werk ik nu
bij het NRC Handelsblad. Hans Maarten van
de Brink, chef - redacteur
van de zaterdagbijlage Z

Wilders is de achilleshiel
van neorechts Nederland. (17 maart 2005)
Al die kindvriendelijke
onderwijzers en leraren
die met zoveel liefde
over hun werk praten –
waarom heb ik ze vroeger op school zo weinig
meegemaakt? (15 maart
2005)
Als je Dittrich, De Graaf en Van der Ham van
D66 beluistert, hoor je het populistische haatjargon van Fortuyn. (31 maart 2005)

Columnisten worden nu eenmaal nooit helemaal serieus genomen, en dat is maar goed
ook. (uit: Mijn vader vond het mooi geweest,
Prometheus, 2004)
Liefde voor PSV heb ik nooit gehad, wel respect.
Dat begon al vroeg. Als PSV in de jaren vijftig op
bezoek kwam bij ‘mijn’ club, VVV in Venlo, was
dat een hele gebeurtenis. Meestal won PSV. We
troostten elkaar met het excuus dat PSV nu eenmaal ‘geld van Philips’ had. (14 april 2005)
Peter R.de Vries wil minstens 25 zetels halen.
Mijn stem krijgt hij niet, want ik houd niet van
populisten, maar ik geef hem meer kans dan
Wilders – mits hij zijn ijdele ego wat beter in
bedwang houdt. (1 april 2005)
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werpen. Maar het wordt
er niet gemakkelijker op.
Veel onderwerpen heb ik
al gehad. Ik probeer verschillende genres te
gebruiken: impressies,
satire, ervaringen met
mensen, commentaren.
Maar ik schrijf weinig
over intieme roerselen.
Dat is ook het verschil
met een schrijver. Die
doet dat wel. Die verhaalt, al of niet verhuld,
over zijn innerlijk leven,
over zijn obsessies en
zijn
kwellingen.
De
schrijver schrijft over
zichzelf, de columnist
doet alsof. Hij kijkt wel
uit! Hij weet dat de buren
morgen de krant lezen,
dus is hij voorzichtig. Kijk
maar naar Simon Carmiggelt, een van onze
beste columnisten ooit.
Liet hij ons zijn meest
intieme gedachten zien?
Schreef hij over zijn
getourmenteerd liefdesleven? Nee, dat liet hij
over aan zijn vriendin
Renate Rubinstein, de
schrijver. Toen Renate
multiple sclerose kreeg,
raadde hij haar aan er
niet in de krant over te
schrijven. Een boek, dat
kon wel, vond hij.
Nee, ik doe niet al te veel

buiten de krant. Vroeger
zat ik in de redactie van
het boekenprogramma
van Adriaan van Dis op
televisie. Ik werk tegenwoordig mee aan het
radioprogramma ‘Knetterende Letteren’. Maar
ik houd niet van openbare optredens. Ik sta niet
graag in het middelpunt.
Eigenlijk wil ik alleen

B i b l i o g r a f i e Fr i t s A b r a h a m s

voor de krant schrijven
en verder niks.”

Weg van Nederland (co-auteur), Amsterdam,
1996.
Het scherm der verbeelding: opstellen over
televisie (co-auteur), Amsterdam, 1998.
Barre dagen, Amsterdam, 2000.
Liefde en ander leed, Amsterdam, 2002.
Simon & Godfried, Amsterdam, 2002.
Een zonnige voorjaarsdag: Nijmegen 22 februari 1944, Nijmegen, 2004.
Mijn vader vond het mooi geweest,
Amsterdam, 2004.

▼

Ajax zou model kunnen staan voor een hoofdstuk over falend leiderschap in een boek over
bedrijfsmanagement. Titel: Hoe succes tot verloedering leidt. (21 maart 2005)

van het NRC Handelsblad, vroeg mij. ‘Kom bij
mij,’ zei hij. ‘Ga interviews maken.’ Woltz was
toen
hoofdredacteur,
maar het was er een
soort van eilandenrijk.
Elke redactie vormde
een zelfstandig clubje.
De chef van een deelredactie maakte uit wie er
kwam werken.
Ik schreef grote interviews en later begon ik
daarnaast een wekelijkse rechtbankrubriek. Ik
was niet zozeer geïnteresseerd in drugsbaronnen of penozepatjepeeërs. Het ging mij om
ogenschijnlijk simpele
zaken, ook om mensen
die in een opwelling de
fout ingaan.
Daarna schreef ik dagelijks televisiekritieken.
Dat beviel me, omdat je
op een gegeven moment

op een leeftijd komt dat
je genoeg gaat krijgen
van lange reportages en
interviews. Bovendien
geeft het schrijven van
televisiekritieken je een
grote mate van vrijheid.
Je mag kiezen wat je wil:
welk programma je aanstaat of juist niet. Welk
onderwerp je aanspreekt
of niet.
In oktober 1998 begon ik
ten slotte met de dagelijkse column “Dag” op
de achterpagina van het
NRC Handelsblad. De cirkel was gesloten. Zo was
ik indertijd ook begonnen bij het Dagblad voor
Noord-Limburg, met het
schrijven van columns. Ik
ontdekte dat je een goed
verhaal ook kwijt kunt in
een kleine ruimte. In
mijn notitieboekje noteer
ik af en toe een zin. Ik
wik en weeg waar ik
heen zal gaan. Want ik ga
eropuit. Jan Blokker bijvoorbeeld, die ik overigens zeer bewonder,
gaat niet gauw de straat
op. Hij leest kranten, kijkt
televisie en schrijft daar
dan zijn stukje over. Maar
ik ga meestal op pad. Als
ik met iemand praat let
ik goed op. Zegt die persoon iets wat ik kan
gebruiken?
Vroeger
maakte ik een scheiding
tussen werk en vrije tijd.
Dat doe ik nu niet meer.
Ik ben steeds op zoek
naar een onderwerp.
Nee, ik heb geen stukje
in de la liggen voor noodgevallen. Ik kan niet
vooruit werken. Mocht ik
eens ziek zijn, dan is er
geen stukje. Ik reageer
regelmatig op het onderwerp dat het gesprek van
de dag is, maar ik mik
ook op tijdlozer onder-

Ontvoering op Wimbledon, jeugdboek, Den
Haag, 1987.
Uiteindelijk helpt niets. Gesprekken over
leven en overleven, Amsterdam, 1992.
Onder verdenking: drama’s in de rechtszaal,
Amsterdam, 1993.
Simons broer (overdruk column Carmiggelt),
Oosterhesselen, 1994.
Daar sta je dan: rechtbankverhalen,
Amsterdam, 1994.

Marcel Abrahams interviewt zijn oom Frits Abrahams, een initiatief van het ‘Literair Station’. Venlo, augustus 2005.
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▼
De friteskraam
van Jan
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Haagse jaren
Hoe voetballer Harrie Heijnen uitgroeide tot cultfiguur bij ADO
Door Marcel Abrahams

een sitostick krijgen. Het interieur was even sober als het aanbod
en bleef altijd hetzelfde. De jaren vijftig straalden ervan af, vooral door de lichtgroene wandtegeltjes.
Wie de eerste keer bij Jan binnenstapte, had niet meteen in de
gaten dat er achterin iemand op een stoel zat: zijn vrouw, eveneens met witte schort, die alles wat zich in de zaak en buiten op
straat afspeelde stilletjes opnam. Zelden hoefde ze bij te springen. Alleen als het erg druk was, sneed ze de uien voor de frikadel-speciaal of pakte ze de bestellingen in.
Het echtpaar woonde boven de zaak. Toen zijn vrouw steeds
meer last kreeg van reuma, besloot Jan om zijn zaak en de
woning te verkopen. Ze verhuisden naar een appartement met
lift.
De nieuwe eigenaar heeft het interieur een beetje veranderd en
hier en daar een nieuwe kleur gegeven. En er hangen nu andere
geluiden, zoals muziek uit de radio.
Alleen de lichtgroene tegeltjes vormen een blijvende herinnering
aan de friteskraam van Jan.

friteskraam

Een naam had zijn zaak niet. Of
het moest deze zijn: ‘Jan van de
friteskraam’, eenvoudig zoals
de zaak zelf, maar misschien
puur geboren om verwarring
met ‘Jantje de kapper’, eveneens aan de Sloot, uit te sluiten. Drie jaar geleden verkocht
Jan zijn frietzaak. De nieuwe
eigenaar heeft Cafetaria K &
C* de Sloot op het raam laten
aanbrengen en verkoopt, naast
friet, gerechten als pizza’s en
döner kebab - een stuk ingewikkelder.
‘Jan van de friteskraam’ had
nauwelijks concurrentie, ook
niet van De Prins, tweehonderd meter verderop, hoewel
je daar - wist iedereen - per
portie méér en - vonden sommigen - lekkerder frieten
kreeg. Jan had zijn vaste klanten, bewoners uit de Sloot zelf
en uit de straten in het gebied
Krekelveldstraat - Verdragstraat, de ‘sloopwijk’ die momenteel plaatsmaakt voor nieuwe
woningen en straatnamen.
Jan van de friteskraam kende iedereen, en iedereen kende Jan.
Gestoken in zijn witte jasschort begroette hij je met dat onnavolgbare ‘Oohoi’, langgerekt, met omhooggaande toon naar het
einde. Of zei hij het alleen als je weer wegging? Ooit, toen ik wat
langer op een bestelling moest wachten, was ik getuige van het
volgende tafereel. Klanken van een levenslied kondigden de
komst van een Mercedes aan, die voor de deur stopte. De met
sieraden omhangen bestuurder stapte onverschillig binnen, werd
verwelkomd met ‘Oohoi’ en ‘Zèg ‘t maar’, en gaf zijn wens door:
‘Leese mich d’r unne frikadel in, Jàan?’ Het levenslied bleef intussen tot in de zaak hoorbaar, want verder heerste er stilte: een
radio ontbrak. Dan: sissend vet en rinkelende munten bij de gokautomaat in de hoek. Dat waren de enige geluiden. De meeste
bezoekers wisselden hooguit een paar woorden met Jan, te weinig om van een praatje te kunnen spreken.
‘Hoje, Jan.’
‘Oohoi’.
Klant weg, levenslied weg, opnieuw kale stilte, slechts verbroken
door de handelingen achter de toonbank.
Het aanbod snacks leek precies afgestemd op de behoeften van
de avond: in de vitrine lagen bij wijze van spreken vier kroketten,
drie frikadellen, en vier hamburgers, naast blikjes frisdrank en
bier. Wel kwamen er in de loop der jaren steeds meer eigentijdse producten bij. Ook bij Jan kon je tenslotte een mexicano of
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“Weet je wat ik nog het
mooiste vind aan mijn tijd
bij ADO?”, vraagt Harrie
Heijnen. “Dat de spelers van
toen elkaar nog steeds
komen opzoeken.” Het is
april 2005 en Harrie Heijnen
vertelt in zijn woning in de
Venlose Hertogin Isabellastraat over zijn periode als
semi-profvoetballer bij het
Haagse ADO (1962-1969).
Een vriendenploeg, dát was
het. Vrouw Riet (‘We zijn
twaalf jaar getrouwd, maar
al 32 jaar samen’) schenkt
koffie in.
Harrie 50, ADO komt eraan.
Een vliegtuigje met een
rood-groen dundoek erachter scheert over het huis van
oud-international Harrie
Heijnen te Venlo-Oost. Het
is de herfst van 1990 en
Heijnen krabt zich even achter de oren. ’s Avonds wordt
hij wederom verrast, dan
door een bus die pal voor
zijn huis stopt. De deuren
gaan open en voormalige

spelers van het Haagse ADO
als Dick Advocaat, Lex
Schoenmaker en Aad Mansveld stappen uit. Ze willen
samen met hun voormalige
rechterspits diens verjaardag
vieren. Het illustreert de
populariteit van Heijnen,
onlangs verkozen in het elftal van de eeuw van volksclub ADO, tegenwoordig
beter bekend als ADO Den
Haag. Heijnen: ,,Ze waren
me niet vergeten, dat gebaar
deed me heel veel. Komen al
die Hagenezen over voor dat
boertje uit Venlo. Prachtig
toch?” De plakboeken gaan
open, de loopbaan van
Heijnen passeert de revue.

Debuut bij VVV
Harrie Heijnen wordt op 17
oktober 1940 geboren in de
Venlose Nieuwstraat als
zoon van Jan en Thea
Heijnen. Kostwinner Jan
‘Sjang’ Heijnen is oud-speler van VVV en boekhouder

bij de Nedinsco-fabriek.
Harrie heeft ook nog een
broer, Willy, die inmiddels
overleden is. Van jongsafaan
is Harrie Heijnen verzot op
voetbal. “Ik sliep bijna met
dat ding, sleepte mijn bal
overal mee naartoe. Het
Venlose centrum kende weinig geheimen voor me. Ik
speelde niet alleen partijtjes
met buurtgenoten, maar
was ook vaak alleen in de
weer. Dan trapte ik tegen
een muurtje en probeerde de
bal goed aan te nemen. Een
betere manier om balgevoel
te kweken bestaat niet.”
De talentvolle Heijnen gaat
als jongeling voetballen bij
Venlose Boys, maar komt al
snel in de jeugdopleiding
van VVV terecht. “En daarna
ging alles vanzelf.” Op zijn
zeventiende debuteert Heijnen in het eerste elftal van
VVV, waar hij al snel de bijnaam ‘Mandje’ verwerft. Een
overblijfsel uit zijn jeugd,
want ‘Mandje’ is een dame
van lichte zeden die in de

oorlogsjaren rondzwerft in
de buurt waar Heijnen het
levenslicht ziet.
VVV degradeert in het seizoen 1961-’62 naar de eerste
divisie, maar Harrie Heijnen
voelt er weinig voor om een
afdeling lager te gaan voetballen. Inmiddels is er interesse voor de jeugdige aanvaller. Het Haagse ADO
blijkt het meest concreet. De
club heeft Heijnen, in de
persoon van de legendarische trainer Ernst Happel, al
een paar keer geobserveerd
in vertegenwoordigende
teams. “In het verleden had
de KNVB me al meermalen
geselecteerd voor Oranje
onder 16 of 18, waardoor
scouts van verschillende
profclubs me zagen spelen.
Ik vond die uitjes met leeftijdsgenoten altijd geweldig.
Op die manier reisde ik
regelmatig naar de Randstad. Prachtig vond ik dat,
want als jochie uit Venlo
kwam je nooit in Amsterdam of Rotterdam.”
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Heijnen is door zijn niet
aflatende werklust (hij speelt
als rechtshalf of rechtsbuiten) en spontaniteit een
graag geziene speler in vertegenwoordigende elftallen.
Zo is hij goed bevriend met
de Haagse middenvelder
Guus Haak (later 14-voudig
international), die zijn
ploeggenoot wordt bij ADO
en ook nog voor Feyenoord
uitkomt. “Misschien had
Haak mijn naam genoemd
bij ADO, wie zal het zeggen.
Ik zat verder in de selectie
van het VVV-elftal dat in
1959 de KNVB-beker won,
door een 4-1 zege op datzelfde ADO. Alles leek vanzelf te
gaan.”

Transfer naar ADO
Hoe het ook zij, het bestuur
van de Haagse club neemt
begin jaren zestig contact op
met de ouders van Heijnen
om te praten over een overgang naar ADO. En zo kan
het gebeuren dat voorzitter
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Herman Choufoer en
manager Eddy Hartman
afreizen naar de Venlose
Houtstraat, waar Heijnen
destijds met zijn vader en
moeder woont. “Mijn vader
stuurde me naar boven en
deed uiteindelijk zaken met
Choufoer. Hij sleepte er een
prima contract uit. Bij VVV
verdiende ik op jaarbasis
6000 gulden, bij ADO kreeg
ik een salaris van 16.000 gulden. De wedstrijdpremies
waren ook niet verkeerd: bij
een zege in de competitie
driehonderd gulden, een
gelijkspel leverde de helft
op. Voordat Choufoer
akkoord ging, wilde hij eerst
van mijn vader weten of ik
vaak rookte of dronk. Toen
die oude heer van mij ontkennend antwoordde, was
de overeenkomst beklonken. VVV ontving 80.000
gulden voor mij.”
Heijnen komt bij ADO binnen op een moment dat de
club geen vooraanstaande
rol in de eredivisie speelt. De
ploeg voetbalt al vanaf 1957

in de hoogste afdeling, maar
eindigt steevast onder in de
middenmoot. Aanvallend
kan het elftal geen potten
breken, vandaar dat de
komst van een goede aanvaller als Heijnen wenselijk is.
De club regelt meteen een
gastgezin voor hem. “Ik kon
ook in een hotel of appartement gaan wonen, maar
daar had ik in eerste instantie weinig zin in. Ik wilde
mensen om me heen hebben.” Uiteindelijk trekt
Heijnen in bij de familie
Wille: vader Wim, moeder
Tiny en zoontje Paul. Wim
en Tiny Wille bestieren een
kruidenierswinkel op een
paar honderd meter van het
Zuiderpark, het stadion van
ADO. ,,Het waren aardige,
hardwerkende mensen. Ze
zorgden goed voor me,
waardoor ik me volledig op
het voetballen kon concentreren. Pas na een paar jaar
verhuisde ik naar een huisje
in de Haagse wijk Bezuidenhout.”

Publiekslieveling
Het verhaal over de eerste
dag van Harrie Heijnen in
Den Haag doet het nog altijd
goed op feestjes en partijen.
De aanvaller besluit vanwege
het goede weer even naar het
strand te gaan. Heijnen:
“Strand kende ik in Venlo
niet, dus de pier van
Scheveningen wilde ik wel
even van dichtbij zien. Ik
was 21 jaar, profvoetballer
en in de kracht van mijn
leven. De grote stad met al
zijn verlokkingen oefende
een enorme aantrekkingskracht op me uit. Eenmaal
liggend in het zand viel ik in
slaap. Toen ik wakker werd,
bleek mijn witte lijf compleet verbrand te zijn.
Uiteindelijk belandde ik met
tweedegraads brandwonden
in het ziekenhuis.”
Heijnen kent weinig problemen om zijn plek te vinden
in de spelersgroep van ADO,
die voornamelijk bestaat uit
mondige Hagenezen. “De
voetbaltaal was toen ook al

universeel. Ik deed enorm
mijn best op de trainingen
en werd snel opgenomen
door de groep. ADO
beschikte over een selectie
met de juiste mix: technische spelers en hardwerkende jongens. Zo waren Mick
Clavan en Carol Schuurman
bijvoorbeeld begenadigde
voetballers met een uitstekende wedstrijdmentaliteit.”
Heijnen kan een aardig balletje trappen, maar weet ook
wat hard werken is. Hij is als
speler een type Dirk Kuijt,
niet geheel toevallig de huidige lieveling van het
Feyenoord-publiek.
“De
ADO-supporters sloten me
snel in de armen. Het duel
tegen PSV was mijn eerste
thuiswedstrijd voor de
ploeg. PSV kwam opdraven
met grote jongens als Willy
van der Kuijlen en Roel
Wiersma. Ik begon nerveus,
we kwamen ook nog eens
met 1-0 achter. Als rechtsbuiten bestreek ik bijna de
hele flank, het fel meelevende ADO-publiek aan de
lange zijde moedigde me
iedere keer weer aan. Ik
kwam steeds beter in de
wedstrijd, en op een gegeven
moment schoot ik zelfs de 11 binnen. Het ‘Harrie! Harrie!’
klonk uit 30.000 kelen. Dat
is eigenlijk altijd zo gebleven, zeven jaar lang. We verloren uiteindelijk met 3-1,
maar ik had mijn visitekaartje afgegeven.”

Het Haagse leven
Ook buiten het veld vindt
Heijnen snel zijn draai. Met
zijn collega-aanvallers Kees
Aarts (die later nog een
interland speelt) en Lambert
Maassen gaat hij geregeld de
stad in, terwijl Carol
Schuurman hem wel eens
meeneemt naar de ijshockeyers van HHIJC, destijds
een Europese topclub. ,,In
Den Haag ging er een wereld
voor me open, er was zóveel
te doen. Leuke kroegen, veel
musea, een dierentuin,
noem maar op.” Lachend:
“Zelfs de koningin scheen er
te wonen.” Aan het verkeer
kan Heijnen maar moeilijk
wennen. “Net nadat ik naar
ADO getransfereerd was,
kocht ik een Volkswagen
Kever voor 3500 gulden. Ik
dacht even de blits te maken
in het Haagse verkeer, maar
dat viel nogal tegen. Trams,
auto’s: alles crosste maar
door elkaar heen, ik had tien
paar ogen nodig. Na drie
maanden reed ik die Kever
total-loss.”
Op donderdagavond gaat de
selectie van ADO steevast op
stap. De spelers komen dan
bij elkaar in café De
Bierkelder, in het centrum
van Den Haag. “Die avonden
waren altijd goed voor de
teamgeest. De groep trok
toch al bijna dag en nacht
met elkaar op. In De
Bierkelder legden we een
kaartje en dronken we ons
pilsje. We spraken dan vaak
over voetbal, de tegenstan-

der van zondag werd uitgebreid geanalyseerd.”
De jonge Heijnen heeft
uiteraard ook oog voor het
vrouwelijk schoon, hij is
immers nog vrijgezel. “Voor
profvoetballers was het ook
in de jaren zestig al niet
moeilijk om aandacht te krijgen van de dames. Zelf had
ik in die periode af en toe
een vriendinnetje, maar vergeet niet dat ik echt voor
mijn sport leefde. Aan het
einde van een lange trainingsweek keek ik geen
meisje meer aan. Ik wilde fit
zijn voor de wedstrijd. Ik kan
me tegenwoordig nog
steeds verbazen over berichten in de media over voetballers die stomdronken op de
training verschijnen. Dan
ben je toch niet goed met je
vak bezig?”
Heijnen moet ook wel gedisciplineerd leven, want hij is
geen
voltijds-voetballer
maar semi-prof. In Venlo
heeft hij op de lts gezeten en
geleerd voor bankwerker, in
Den Haag krijgt hij via ADO
een baantje bij een bedrijf
dat radiatoren vervaardigt.
Dankzij
ADO-voorzitter
Herman Choufoer, die een
hoge functie bij de PTT in
Den Haag bekleedt, komt hij
uiteindelijk bij het toenmalige overheidsbedrijf terecht.
Daar leert hij ook zijn huidige vrouw Riet Meurink kennen, die in de koffiekamer
werkt.
Samen met zijn ADO-collega’s Kees Aarts en Lambert
Maassen gaat Heijnen bij de

PTT als technisch tekenaar
aan de slag. Op linnen werkt
hij modeltekeningen uit van
ondergronds te plaatsen
telefoonkabels. “Ik werkte
tot twee uur in de middag,
dan sliep ik wat en ging ik
om vier uur na de training.
Een perfecte combinatie:
eerst op kantoor, daarna op
het veld.”
Veertig jaar na dato kent
Heijnen het trainingsprogramma van ADO nog uit
zijn hoofd. ,,Op de maandag
na de wedstrijd moesten we
van Happel aan Körperpflegung doen: in bad en daarna
een massage. Op dinsdagmiddag trainden we vrij rustig, op woensdag moesten
we gedurende twee sessies
vol aan de bak. We deden
dan aan gewichtheffen met
Bram Charité (bronzen
medaillewinnaar op de
Olympische Spelen van 1948
in Londen, red.).”
Na een korte pauze: “Op
donderdag was er altijd een
wedstrijd tussen het eerste
en tweede elftal van ADO.
Het tweede moest dan spelen zoals de tegenstander
van zondag. Happel was met
dat idee zijn tijd ver vooruit.
Hij liet het tweede elftal
exact zo voetballen als onze
komende opponent, en
wees ons dan meteen op
diens zwakke punten. Na de
training kwam de pers altijd
even langs voor een praatje.
De journalisten van Het Vrije
Volk en de Haagsche
Courant visten dan altijd
naar onze opstelling, maar
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die gaf Happel nooit prijs.
Op vrijdag trainden we ook
nog één keer, terwijl op
zaterdagmorgen een lichte
sessie met veel afwerken op
het programma stond.”

Band met Happel
Heijnen ontwikkelt gaandeweg een goede band met zijn
Oostenrijkse trainer Ernst
Happel, die tegelijk met hem
gekomen is en zijn trainersloopbaan bij ADO begint.
Later groeit Happel uit tot
een internationale topcoach,
die in 1983 met het Duitse
HSV de Europacup voor
landskampioenen wint. Als
voetballer heeft Happel al
een indrukwekkende palmares opgebouwd, als robuuste en tactisch zeer onderlegde libero van de Oostenrijkse ploeg.
Heijnen: “Happel dwong
respect af met zijn kennis
van het spel. Met drie omzettingen kon hij een wedstrijd
doen kantelen. Niet zelden
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kwam ADO door zijn ingevingen terug van een achterstand. Hij had alleen weinig geduld met spelers. Als
hij ze niet goed genoeg
vond, konden ze vertrekken.
In mijn eerste jaar gooide hij
er direct vier uit.”
Op trainingen steelt Happel
regelmatig de show. “Hij
deed na afloop van een
oefensessie wel eens een
spelletje ‘latje-trap.’ Dan
zette hij wat lege flessen op
de lat en dan ging hij op de
zestienmeter staan. En wat
dacht je? Hij schoot ze er
allemaal vanaf. Daarmee
dwong hij onmiddellijk
respect af bij de spelersgroep. Voetballers hebben
toch een voorkeur voor een
trainer die zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld.”
Heijnen, de Nederlandse
voetballer die het langst
onder Happel dient, is zo
ongeveer de enige ADO-speler die zijn trainer ook buiten
het voetbal om omtmoet.
“Als ik goed speelde, mocht
ik met hem koffie gaan drin-

ken in zijn favoriete uitspanning aan de Lange Poten in
Den Haag. Met zijn typische
taalgebruik zei hij dan:
‘Liemboerger, hör mal zu.
Am Sonnstag gehst du langs
die Linie und du gehst ein
vuurtje machen. Dann
explodierst du in die sechzehn und dann gehen die
tegenstanders er allemaal
dran. Und wenn es gelingt,
dann kommst du morgen
bei der Wiener Konditorei in
Poten langs. Ich sitze da
jeden Tag, das weisst du,
und dann trinken wir
zusammen eine Tasse
Kaffee.”

ADO bloeit op
Mede door de komst van
Heijnen en trainer Happel
bloeit ADO medio jaren
zestig op. De kleurloze middenmoter meldt zich steeds
vaker in de subtop. In de
zeven jaar dat Heijnen bij
ADO speelt, eindigt de ploeg
in de eredivisie twee keer als

derde, twee keer als vierde,
twee keer als tiende en eenmaal als zesde. Meerdere
malen wordt kwalificatie
voor Europees voetbal afgedwongen. Bovendien haalt
de ploeg liefst vier keer de
finale van de KNVB beker.
Alleen in 1968 slaagt ADO
erin die te winnen, door een
2-1 zege op Ajax in het eigen
Zuiderpark.
“We hadden een prima elftal
met een vaste basis”, herinnert Heijnen zich. “Luister
maar eens naar de namen:
Ton Thie stond in het doel,
met voor zich de verdedigers
Theo van der Burch, Jan
Villerius, Aad Mansveld en
Harry Vos. Op het middenveld voetbalden we doorgaans met Joop Jochems,
Henk Houwaart en Piet de
Zoete, voorin stonden
Harrie Heijnen, Lambert
Maassen en Kees Aarts.
Later kwamen daar nog Lex
Schoenmaker en de latere
bondscoach Dick Advocaat
bij. Ik speelde altijd in de
basis, op één wedstrijdje na.

Henk Houwaart had privéproblemen en moest verkocht worden. Happel vroeg
of hij op mijn plek mocht
spelen. Ik stemde toe, ging
op de bank zitten, pakte de
premie mee en Houwaart
werd inderdaad verkocht.”
Naar goed voetbalgebruik
hebben de meeste spelers
ook een bijnaam. Heijnen,
grinnikend: “Theo van de
Burch was ‘de kanarie’, vanwege zijn haar. Piet de Zoete
noemden we ‘Oortje’ vanwege z’n mooie oren. Jan
Villerius heette ‘Sjeng’,
omdat hij als een Limburger
kon toepen. Ton Thie was
‘De Dominee’, maar waarom weet ik niet meer. Zelf
heette ik ‘Mandje’ of ‘De
Limburger’, dat was al gek
genoeg.”

De winnende tegen
Ajax
Volgens de Venlonaar is zijn
periode bij ADO de mooiste
uit zijn voetballeven. De herinneringen aan zijn tijd in
Den Haag zijn dan ook talrijk. Als meest memorabele
wedstrijd voor ADO noemt
Heijnen een thuisduel tegen
Ajax, op 3 december 1967.
“Ajax trad grotendeels aan
met de ploeg die een paar
jaar later drie keer op rij de
Europa Cup voor landskampioenen zou winnen. Zo
speelden Johan Cruijff, Wim
Suurbier en Barry Hulshoff
mee. Ajax stond tweede, wij
derde, we waren halverwege

het seizoen. Het bleef lang
0-0, totdat ik drie minuten
voor tijd de bal na een hoekschop van Kees Aarts ineens
op de slof nam: 1-0! Het stadion ontplofte bijna, uiteindelijk bleek het de winnende
treffer te zijn geweest.”
Een paar maanden voor de
wedstrijd tegen Ajax heeft
ADO een financieel lucratieve zomertrip gemaakt naar
de Verenigde Staten, waar de
ploeg gedurende twee
maanden deelneemt aan een
mini-competitie met uitsluitend Europese ploegen.
Onder de naam Golden Gate
Gales speelt ADO zijn thuisduels in San Francisco. De
ploeg werkt wekelijks liefst
drie wedstrijden af, verdeeld
over het land.
Heijnen: “We zaten daar
zonder onze vrouwen, en
Kees Aarts was net vader
geworden. Toen hij terugkwam zat die kleine van hem
al bijna op de hbs. Maar we
hebben ons verder uitstekend vermaakt daar. We kregen duizend dollar zakgeld,
daar kon je destijds veel mee
doen.”
Een wedstrijd tegen het
Engelse Wolverhampton
Wanderers in San Fransisco
staat Heijnen nog helder
voor de geest. Het felle duel
ontspoort volledig. “Beide
ploegen speelden ongelooflijk hard. Dick Advocaat was
wisselspeler, maar op een
gegeven moment schopte
hij uit balorigheid een
emmer water de dug-out van
Wolverhampton in. Die gas-

ten waren zeiknat en sloegen Advocaat meteen een
blauw oog. Daarna ontstond
er een enorme kloppartij.
Maar goed, de wedstrijd
werd uitgespeeld en we
wonnen met 1-0. Na afloop
in de kleedkamer was onze
manager Eddy Hartman
woedend. ‘Jullie moeten je
schamen’, riep hij. ‘Zometeen komt onze sponsor
hier, mister Flyerty. Nou, dan
zullen we wat horen.’ Even
later komt die Flyerty inderdaad binnen, helemaal door
het dolle heen. ‘Well done
boys! Fantastic!’Die man had
alleen maar van die vechtpartij genoten.”
Ook een stapavond in het
Zwitserse Lugano staat
Heijnen nog in het geheugen gegrift. “We waren daar
voor een Intertoto-wedstrijd. We mochten van
Happel niet op stap, maar
dat deden we uiteraard toch.
In een schouwburg scheen
een groot feest te zijn, dus
lieten we ons daar met taxi’s
af zetten. Het was een dolle
boel, op het einde van de
avond klommen we nog het
podium op om met wat
artiesten mee te zingen.
Helaas werd de avond live
uitgezonden op de Zwitserse
televisie, Happel had op zijn
hotelkamer alles gezien. We
kregen een dag later de wind
van voren.”

Debuut in Oranje
Het absolute hoogtepunt
van Heijnen gedurende zijn
Haagse jaren is zijn uitverkiezing voor het Nederlands
elftal. De troika Harrie
Heijnen-Lambert MaassenKees Aarts speelt in de tweede helft van de jaren zestig
dermate sterk, dat bondscoach Georg Kessler Heijnen en Aarts oproept voor
Oranje. Het betreft een
oefenduel tegen Oostenrijk.
Voor beiden blijkt de wedstrijd op 18 juni 1966 in het
Weense Prater-stadion de
eerste en laatste cap.
Debutant Heijnen wordt kritisch beoordeeld door de
vaderlandse pers. Zelf vind
de alles-of-niets-rechtsbuiten, type Helmut Rahn, dat
zijn zwakke punten te veel
worden benadrukt. “Ik
speelde niet geweldig, maar
had toch een paar goede
acties. Helaas werd ik nauwelijks fatsoenlijk aangespeeld. Later heb ik nog een
paar keer bij de selectie
gezeten, maar ik kwam
nooit meer het veld in.”
ADO heeft ook wel eens een
wedstrijdje weggegeven,
aldus Heijnen. In 1968
speelt de club in een tijdsbestek van twee weken even
zovele malen tegen Ajax: in
de competitie én in de bekerfinale. Als Ajax in de competitie van de Hagenaars wint,
heeft de Amsterdamse ploeg
de titel op zak. Bij elk ander
resultaat bestaat de kans dat
PSV landskampioen wordt,
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het geval? Happel had voor
honderden guldens op de
uitslag gewed! Tot aan zijn
dood in 1992 is daar niet
meer over gesproken.”

Het afscheid
Als Happel in het seizoen
1968-1969 zijn vertrek aankondigt en Heijnens maatjes
Aarts en Maassen met zware
knieblessures het profvoetbal vaarwel moeten zeggen,
vindt de Venlonaar het tijd
om te vertrekken. “Voetballend werd de ploeg minder
sterk, er moest een nieuwe
start gemaakt worden. Het
werd voor mij tijd om een
andere club te zoeken.”
In zijn zeven seizoenen bij
ADO scoort publiekslieveling Harrie Heijnen 62 doelpunten. Hij wordt door veel
kenners gezien als een van
de betere rechtsbuitens in de
eredivisie, achter de ongenaakbare Sjaak Swart van
Ajax. Heijnen vertrekt naar
MVV, maar kan in Maas-

tricht niet opschieten met
trainer George Knobel. In
1970 keert hij terug in stadion De Koel, waar de routinier bij VVV zijn loopbaan in
het seizoen 1972-1973
afsluit.
In Venlo, waar ook zijn kinderen Petra en André worden geboren, bestiert Heijnen een drankenhandel en is
hij als trainer werkzaam bij
diverse amateurclubs. In
Nederlandse voetbalkringen
geniet hij nog steeds
bekendheid als coach van de
oud-internationals, een select gezelschap dat stad en
land afreist om wedstrijdjes
te spelen. Heijnen komt nog
geregeld in actie voor de
ploeg, waarvoor hij overigens al meer dan vierhonderd duels speelde. “Ik ben
nooit geblesseerd, dat was
vroeger ook al zo. Een sterk
lichaam en een ijzeren discipline, zullen we maar zeggen.”
Ofschoon Heijnen als geboren en getogen Venlonaar op
zijn plaats is in het stedje van

lol en plezeer, denkt hij nog
regelmatig terug aan zijn tijd
bij ADO. De kameraadschap, de mentaliteit, de
mensen. “Hagenezen zijn
veel directer, dat bevalt me
wel. Als je aan een Venlonaar
vraagt: ‘Zie ik je vanmiddag
nog?’, zal hij antwoorden:
‘Misschien wel, je hoort nog
van me.’ Een Hagenees zegt
óf meteen ‘Ja, prima!’ óf
‘Nee joh, ander keertje.’ Dát
is het grote verschil.”

Onder oud-suppoosten
E

en saaie baan moet dat zijn, dacht ik altijd over het beroep van de
suppoost: voortdurend in de gaten houden of de expositie ordelijk verloopt, een tijdje zitten, een stukje lopen, en elke dag tegen
dezelfde schilderijen aan kijken. Het was een verkeerde inschatting,
heb ik intussen ontdekt. Pierre Lücker (1937) en Sef Dael (1930)
werkten vele jaren bij het Cultureel Centrum in de Begijnengang en
bij het Museum Van Bommel Van Dam en kunnen daar prachtige verhalen over vertellen. Een avond onder oud-suppoosten ten huize van
Sef Dael.

▼

waardoor Ajax in de bekerfinale voluit moet gaan om
zich te plaatsen voor de
Europa Cup voor bekerwinnaars. Heijnen: “‘Als Ajax
kampioen wordt, kunnen ze
het lekker rustig aan doen in
de bekerfinale’, kwam voorzitter Choufoer ons vertellen
voor aanvang van het competitieduel tegen Ajax. ‘Laat
die gasten maar winnen, de
premie is geregeld’, zei hij
nog. Enfin, wij het veld op
en na drie minuten kopt
Kees Aarts een voorzet van
mij binnen. Hij had nog
nooit met zijn kop gescoord!
De spelers in het veld keken
elkaar verbijsterd aan. Vlak
voor rust werd het echter 1-1,
tien minuten voor tijd maakte onze laatste man Aad
Mansveld hands en kwam
Ajax op 2-1. Uiteindelijk won
Ajax zoals afgesproken, niks
aan de hand dus. Wij aan de
champagne, komt Happel
woedend de kleedkamer in.
‘Ich habe gestern toch
gesagt dat wij mit drei-eins
verlieren müssen!’ Wat was

Sef Dael (links) en Pierre Lücker
met een schilderij van Hans van
Ieperen.
(foto: Jacques Peeters)

DOOR THIJS LENSSEN
FOTO’S JACQUES PEETERS

Het kan verkeren. Pierre Lücker maakte op 14-jarige
leeftijd een tekening, waar de rest van het gezin hem
om uitlachte. “En ik heb daarna nooit meer iets in die
richting geprobeerd.” Maar het klinkt bijna als een
zoete wraak wanneer hij vertelt dat hij 27 jaar lang
suppoost is geweest, en zich dus toch intensief met
kunst heeft beziggehouden. “In 1971 had ik bijna twintig jaar in de metaalsector gewerkt, waarvan tien jaar
bij de Globe, en ik wilde wat anders. Toen zag ik de
vacature voor suppoost bij de Culturele Dienst van de
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De advertentie waar Sef Dael op
reageerde.
Lei Alberigs, Maarten van Bommel
en Reina van Dam, in de woning
aan de Sarphatistraat op de dag van
de verhuizing naar Venlo. (foto: Sef

Rechter pagina:

Dael)

Maarten van Bommel in de
Sarphatistraat op de dag van de
verhuizing. (foto: Sef Dael)
Karel Appel in het Cultureel
Centrum, midden: Ineke Kuijpers,
secretaresse van Lei Alberigs. (foto:
Sef Dael)
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gemeente Venlo. Dat leek mij een mooie baan.
Omdat de sollicitatietermijn al verstreken was,
besloot ik de brief te antidateren. Ik heb dus geluk
gehad.”
Sef Dael kreeg er in 1970 zijn aanstelling: “Eigenlijk
heb ik bij Shinkichi Tajiri gesolliciteerd. Ik zag de
vacature bij de Culturele Dienst staan en wist meteen:
die baan moet ik hebben. Ik had allerlei baantjes
gehad, was kok geweest bij V&D, werkte bij Voss
Modemagazijn enz.. Hoe pak ik dat aan, dacht ik. Ik
had al belangstelling voor kunst sinds de jaren vijftig,
en kende Tajiri via Leo Marks, van het reclamebureau. Zo heb ik eerst een lang gesprek met de
Japanse kunstenaar gehad, en die heeft weer een
goed woordje bij Lei Alberigs gedaan: ‘That is the
right person for you’. Vergeet niet dat er ruim tachtig
sollicitanten waren. Ik werd aangenomen en was
hemels gelukkig.” Nog vóór zijn eerste officiële werkdag begon, ging hij naar het Cultureel Centrum,
omdat er net een nieuwe expositie werd geopend.
“Zo stond ik toen al met een dienblad de gasten van
drankjes en hapjes te voorzien. Ik vond het prachtig
tussen allemaal die kunstenaars. Lei Alberigs heeft
het later nog eens gezegd: ‘Sef kwam hier al werken
voor hij goed en wel begonnen was’.”
Lei Alberigs was in die tijd hoofd van de Culturele
Dienst en tegelijk directeur van het Cultureel
Centrum. Beide suppoosten hebben geweldig mooie
herinneringen aan hem: “een prachtvent”, “een
goudstuk van een baas”, vinden ze. Het waren ook
gouden tijden voor de kunst in Venlo. Pierre Lücker:
“Alberigs had een budget ter beschikking en kon
daarmee doen en laten wat hij wilde.” “Maar als je
het mij vraagt”, vult Sef Dael aan, “waren ze er bij de
gemeente zelf verder niet mee bezig, ze vonden kunst
niet echt belangrijk, en zo lieten ze Lei Alberigs zijn
gang gaan.”
Inderdaad zette Alberigs Venlo op de kunstkaart, in
Limburg, Nederland, Vlaanderen en daarbuiten,
zeker nadat er in 1971 een nieuw museum bijkwam:
Museum Van Bommel Van Dam. Dit museum was
genoemd naar het Amsterdamse echtpaar Maarten

en Reina Van Bommel-Van Dam, dat zijn kunstcollectie aan de gemeente Venlo had geschonken. Lei
Alberigs werd tevens directeur van dit museum, Thei
Voragen was adjunct-directeur van zowel het
Cultureel Centrum als het Museum Van Bommel Van
Dam. Pierre Lücker en Sef Dael werkten afwisselend
in beide gebouwen.

I

n die beginjaren had Sef Dael een kleine aanvaring
met Lei Alberigs. “Ik was alweer weer bijna vertrokken als suppoost”, lacht hij. “Dat kwam zo. Op een
dag stapte er een man, Groeneveld heette hij, het
Cultureel Centrum binnen, die verzamelaar van kunst
bleek te zijn. Hij was op zoek naar werk van Hans van
Ieperen. Het liep al tegen sluitingstijd, maar hij wist
me toch over te halen om op de bovenetage naar
enkele schilderijen van Van Ieperen te gaan kijken. Ik
was er zelf ook meteen kapot van, maar zei tegen de
man: ‘Helaas kan ik zoiets van mijn salaris niet betalen’. Al pratende over kunst beloofde hij ten slotte, dat
hij mij met Van Ieperen in contact zou proberen te
brengen.” Na enige tijd ontving Sef zowaar een brief
van de verzamelaar met een uitnodiging. “Om het kort
te vertellen: Groeneveld nodigde mij uit om, samen
met mijn vrouw, een weekend naar zijn huis te
komen, én hij had Van Ieperen zover gekregen dat wij
er een keer op bezoek konden. Zo zaten Dien en ik op
een zaterdag bij de kunstenaar Van Ieperen in Den
Haag. Een geweldige dag was het, we gingen met de
laatste trein terug naar Blerick en we hadden voor een
‘vriendenprijsje’ een schilderij gekocht. Intussen heb
ik al zo’n drie werken van hem. Maar om terug te
komen op het verhaal: een paar dagen later kwam Lei
Alberigs naar me toe. Maarten van Bommel had zich
erover beklaagd dat ik mij te zeer met kunstenaars
ophield. ‘Wat moet ik daarmee Sef?’, vroeg Lei me.
‘Tja, dat weet ik ook niet’, zei ik, ‘zal ik dan maar ontslag nemen?’ ‘Nee, zo erg is het niet, maar ik moet je
wel een reprimande geven. Ik zal het er nog eens met
Maarten over hebben.’ Het mooiste is nog dat Maarten
in gezelschap van anderen te pas en te onpas zei: ‘De
enige die hier verstand van kunst heeft, is Sef.’ Kijk:

iedere baan heeft zijn voordelen. Zo kwamen wij in
ons werk veel met kunstenaars en kunst in contact.
Het is overigens allemaal goed gekomen, want ik kon
altijd prima met hem en met Reina overweg. Maarten
knipte zelfs een tijdlang krantenartikelen over Jean
Paul Sartre voor me uit, omdat hij wist dat ik me daarvoor interesseerde.”
Pierre Lücker en Sef Dael waren allebei betrokken bij
de verhuizing van de enorme kunstcollectie van het
echtpaar van Amsterdam naar Venlo. Pierre: “Drie
vrachtwagens waren nog niet voldoende om alles
over te verhuizen.” Sef: “Weet je nog Pierre, dat het
huis aan de Sarphatistraat in Amsterdam ten slotte
bijna helemaal leeg was? Maarten had zich met zijn
pijp in de hand op de sofa geïnstalleerd. Een mooi
moment, waar ik meteen een foto van heb gemaakt.”
Sef Dael zou zich ontwikkelen tot de huisfotograaf van
de beide musea, tijdens openingen van exposities, bij
bezoeken aan ateliers en bij het maken van catalogi.
“Dat is zo’n beetje begonnen toen er een catalogus
van Albert Servaes moest worden gemaakt. Het zou
erg duur zijn als er een professionele fotograaf voor
moest komen. Omdat fotograferen een van mijn hobby’s was, zei ik tegen Lei, dat ik dat ook wel zou kunnen. ‘Ga je gang dan maar’, zei die. Zo heb ik in de
loop der jaren honderden kunstwerken en vele kunstenaars voor de lens gehad.” Hij deed alles eigenhandig, tot en met ontwikkelen en afdrukken, in de
donkere kamer van het Cultureel Centrum.

T

ijdens het gezamenlijke gesprek lopen de herinneringen van de suppoosten bijna synchroon.
Herinneringen aan kunstenaars en exposities, aan
‘safaritochten’, wanneer kunstwerken in binnen- en
buitenland moesten worden opgehaald, en aan enkele hoogwaardigheidsbekleders.
Voor de ingebruikname van Museum Van Bommel
Van Dam moest de opbergruimte worden ingericht.
Pierre Lücker: “Lei Alberigs vroeg of we daar eens
over konden nadenken en of we een soort rekken
konden timmeren. Zo gezegd, zo gedaan, en hij was
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Voragen tijdens het schouwen
van kunst. (foto: Sef Dael)
Alberigs en Kees Verwey. (foto:
Sef Dael)

Pierre Driessen en een medewerker van verhuizer Beurskens met
een beeld uit de collectie van het
echtpaar Van Bommel Van Dam.
(foto: Sef Dael)
Lei Alberigs, Walter de Bruijn en
Herman van de Avoort in de berging van het Museum Van
Bommel Van Dam. (foto: Sef Dael)
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er uiteindelijk zelfs trots
op dat ‘zijn’ mannen dat
zo goed voor elkaar hadden gekregen, zonder
dat het al te veel geld
had gekost. Maar hij
kreeg er wel, tijdens de
openingsceremonie, een
sneer voor van burgemeester Gijsen. ‘Daar
waren de suppoosten
niet voor aangesteld, dat
had hij aan iemand an-

ders moeten overlaten’.
Een genante opmerking
vond ik dat.”
Vers in zijn geheugen ligt
eveneens het bezoek van
Juliana in 1972, die de
Koninklijke
Subsidies
kwam toekennen aan
een aantal kunstenaars.
“Juliana kwam per helikopter in het Julianapark
aan, waar onder andere
burgemeester Gijsen en
de
hoofdcommissaris
van politie haar opwachtten. De laatste was in uniform gestoken, met sabel, die veel te lang was
als je het mij vraagt, want
hij kon er nauwelijks
mee lopen. Juliana liep
tussen de mannen het
park door, maar er was
niemand die haar durfde
te vertellen dat haar
onderrok onder de jas
uitkwam. Daar moest ik
toen innerlijk wel om
lachen.” Juliana bleek
oprechte belangstelling
te hebben voor de werken in het Cultureel Centrum. “Het programma
was al behoorlijk uitgelopen, toen de burgemeester haar naar de uitgang
wilde begeleiden. ‘Maar
die schilderijen daar heb
ik nog niet gezien’, zei de
koningin en zo werd het
alleen maar later.”
Openingen van exposi-

ties gingen steevast
gepaard met het nuttigen
van sterke drank. In het
keukentje onder de trap
in het Cultureel Centrum
werden dan de nodige
flessen wijn
opengemaakt. Pierre: “Bij die
openingen
kwamen
altijd veel kunstenaars
opdagen. Na afloop zag
je ze vaak waggelend het
museum uitlopen. En het
is geen geheim dat ook
Lei Alberigs van een
drankje hield. Hij moest
dan nog helemaal naar
zijn woonplaats Elsloo
rijden. Eenmaal ben ik
hem achterna gereden,
omdat ik me ongerust
maakte of dat wel goed
ging, maar het bleek
mee te vallen. In Baarlo
ben ik terug naar huis
gereden.”
“En wat hebben we toch
wereldtentoonstellingen
gehad, niet Pierre?”, zegt
Sef. “Grote namen, zoals
Appel, Anton Rooskens,
Kees Verwey, Permeke,
Jaap Wagemaker. Schiet
me nu te binnen dat het
een paar maal is voorgekomen dat een kunstenaar kort nadat we een
overzichtstentoonstelling
hadden, kwam te overlijden.” “Inderdaad”, valt
Pierre hem bij, “Wagemaker, Aad de Haas,
Rooskens. Alsof de dui-

vel ermee speelde.”
“Grote namen ja”,
gaat Sef Dael verder,
“maar er kwam vaak
geen hond. Ik nam
trouwens altijd een
stapeltje boeken mee
wanneer ik dienst
had. Ik weet bijvoorbeeld nog goed hoe het ging met
de tentoonstelling over Jan Schoonhoven, waar ik
helemaal weg van was. Er kwamen bezoekers die het
binnen twee minuten voor gezien hielden en zeiden
dat hun zoontje zo ook kon tekenen. Daar kan ik me
zo aan ergeren. Niet iedereen zal die kleine abstracte
tekeningen mooi vinden - smaken verschillen -, maar
kom niet meteen met dat cliché aanzetten.”

B

eiden zijn diverse malen mee geweest op transport, ‘op safari’, zoals Sef Dael het noemt, naar
alle uithoeken van Nederland en naar het buitenland,
tot in Oostenrijk en Zwitserland toe. Sef: “Een keer
heb ik geweigerd toen Alberigs me vroeg om mee
naar Frankrijk te gaan. Dat vond hij niet zo leuk, maar
ja, ik moest ook met mijn gezin rekening houden. Het
waren wel altijd mooie uitstapjes, je kwam bij
beroemde kunstenaars thuis, en bij rijke mensen. Lei
Alberigs maakte er nooit een punt van wanneer ik er
niet al te netjes uitzag. Ik ben niet gewend in een pak
te lopen en had mijn haren meestal wat warrig zitten.
Gelukkig hield mijn vrouw Dien een beetje in de gaten
of ik er wel verzorgd uitzag. Want we aten in restaurants en soms bij deftige families thuis. Als ik denk
aan de Leie in België, al die villa’s waar we zijn
geweest. Bij mensen met de duurste kunstwerken. Ik
ben eens ergens op een toilet geweest, dat nog groter
was dan mijn slaapkamer. En er hing een Modigliani.
Zeiden die mensen dat er op het toilet wat minder
werk hing. Tja…”
Voor de transporten werd in de beginjaren vooral
gebruikt gemaakt van verhuisbedrijf Beurskens uit
Tegelen. Pierre: “Echt professioneel waren die. Ik
denk dat die konden concurreren met de beste kunstverhuizers.” Eén keer ging er iets goed mis, herinnert

hij zich nu. “We moesten een aantal werken van
Nederlandse kunstenaars naar een museum in
Düsseldorf overbrengen, die daarvoor in Venlo te zien
waren geweest. In het kader van een uitwisseling.
Door een loszittende traptrede viel ons die dag een
beeld van Gène Eggen uit handen. De kop was eraf! O
man. Ik dacht dat ik door de grond ging. En laat het
nou net Gène Eggen zijn die altijd zei dat er met zijn
beelden niets kon gebeuren. Gelukkig is er voor dat
soort calamiteiten een goede verzekering. Meestal
gaat zo’n beschadigd werk dan terug naar de kunstenaar, al zal die dat natuurlijk net zo verschrikkelijk vinden, want het zijn toch unieke objecten.” Sef Dael
moet terugdenken aan de dag dat ze werk van Ruudt
Wackers moesten ophalen. “Die maakte uitzonderlijk
grote werken; het raam van zijn huis moest er zelfs
voor uitgehaald worden.” Of ze het werk dat ze vervoerden mooi vonden of niet, voorzichtigheid was
iedere keer weer geboden. “Ik ben bijvoorbeeld nooit
zo weg geweest van de Pop Art in de collectie van
kunstverzamelaar Salco Tromp Meesters. Maar ook
met dat werk moest je natuurlijk voorzichtig omgaan.
En het deed me ook nog pijn in het hart, toen ik later
hoorde dat de collectie geveild zou worden.” Pierre
Lücker vertelt het alsof hij een geesteskind zag verdwijnen. Hij moet vertrouwd zijn geraakt met de talloze werken die hij in zijn lange loopbaan moest ophalen en weer terugbrengen. Hetzelfde geldt voor de
werken uit de museumcollectie. “Als ik zou moeten
nagaan hoe vaak ik die in handen heb gehad...”

L

ei Alberigs stond altijd honderd procent achter de
kunst en de kunstenaars, volgens de beide suppoosten. Sef: “En hij maakte geen principieel onderscheid tussen kunstenaars die geheel zelfstandig
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Harr Scheffer en Lei Alberigs
bezoeken een expositie die georganiseerd was door Thei Voragen.
Dit was de eerste keer dat Lei
Alberigs een expositie bezocht
waar hij zelf geen bemoeienis meer
mee had. (foto: Sef Dael)
Dien, de echtgenote van Sef Dael,
in het huis van Hans van Ieperen.
(foto: Sef Dael)

Rechterpagina:
De bouw van de atoomkelder, juni
1984, waar later de nieuwe vleugel van het museum overheen
gebouwd werd. (foto: Sef Dael)

78 BUUN

waren en degenen die
gebruik maakten van de
BKR. Kwaliteit, daar ging
het om.” Pierre knikt
bevestigend: “De kritiek
die hij kreeg vanuit de
kunstenaarsbond BBK,
ten tijde van de tentoonstelling Kunst in Limburg, dat hij zich te weinig voor de Limburgse
kunst zou hebben ingezet, was dan ook niet
terecht.”
Hun belangstelling voor
kunst is er door de jaren
heen alleen maar groter
op geworden. Beiden
kochten ook wel eens
werk bij de Grafiekverkopen die jaarlijks in
november plaatsvonden.
Pierre: “Dat gebeurde op
drie
plaatsen
in
Nederland: in De Vaart in
Hilversum, De Krabbedans in Eindhoven en in
Venlo. Voor een relatief
gering bedrag kon je dan
een map met tien werken kopen, maar we
mochten we er soms
ook wel per stuk kopen.
Mijn kinderen gingen
vaak mee om er enkele
uit te zoeken. Die werken hebben ze vandaag
nog in de kamer hangen.
Ze zijn spelenderwijs, en
anders dan ikzelf in mijn
jeugd, met kunst opgegroeid.”

Eind 1983 ging in het
Cultureel Centrum de
laatste tentoonstelling
van start, met werken
van Willem Vermaase.
Het Cultureel Centrum
zou het jaar daarop worden opgeheven. Lei
Alberigs was intussen gestopt, Thei Voragen werd
directeur van het Museum Van Bommel Van
Dam. In diezelfde tijd
kwam de BKR onder
druk te staan. In het hele
land hadden kunstenaars al geprotesteerd, in
veel gevallen via bezettingen. Venlo zou niet
achterblijven.

T

erwijl Thei Voragen
de laatste tentoonstelling in het Cultureel
Centrum opende, op zaterdagmiddag 17 december, stapte een groep
kunstenaars het museum aan de Deken van
Oppensingel
binnen,
waar Pierre net zijn

dienst draaide. “Wel tien
tot vijftien man, een aantal kende ik er wel, zoals
Hans Reijnders, Mathieu
Knippenbergh en Jacques
Fransoo. ‘Pierre, het museum is bezet’, zei Hans
Reijnders tegen me. Ze
hadden slaapzakken bij
zich, en leverworst en
kaas, en een tv - ik meen
dat er ’s avonds een voetbalwedstrijd was - dus ik
verwachtte dat het lang
kon gaan duren. De deur
ging in elk geval dicht.”
Dan lachend: “Op een
zeker moment zag ik
mijn vrouw buiten komen aanlopen. Die ging
zaterdags vaak met me
mee naar het werk, en ze
was net even de stad in
geweest. ‘Zeg maar dat
we gesloten zijn’, riep
een van de kunstenaars.
‘Maar dat is mijn vrouw
Annie’, zei ik terug. Ik
ging naar haar toe en zei
dat ze maar vast naar
huis moest gaan. Of ik

die dag nog thuis zou komen, was toen nog niet duidelijk.” Hij zou nog diezelfde avond naar huis kunnen,
want na een paar uur verscheen burgemeester Feij
aan de deur, samen met een aantal agenten. Pierre:
“‘Openmaken’, riep hij naar binnen. De kunstenaars
zaten ergens achterin in het museum te overleggen. Ik
besloot de deur te ontgrendelen, waarna de politie
naar binnen ging. ‘Gvd’, riep een van de kunstenaars
nog, ‘wie heeft dat geflikt?’ Ik zei dat het een bevel van
de burgemeester was. Tja, wat doe je in zo’n geval? Ik
voelde me toch een beetje verantwoordelijk voor het
museum, en misschien was ik wel ontslagen als ik
geweigerd had.” De politieagenten brachten de bezetters naar buiten. “Dat ging eigenlijk vrij gemoedelijk.
Maar Hans Reijnders wilde zijn spullen eerst nog bijeenrapen.” Daar hadden de gezagsdragers geen tijd
voor en zo verscheen die befaamde foto in het
Dagblad voor Noord-Limburg waarop Hans Reijnders
onder veel protest, zo leek het, maar buiten werd
gedragen. De kunstenaarsacties konden overigens
niet voorkomen dat de BKR verder werd afgebouwd;
in 1987 zou er zelfs een eind komen aan de regeling.

I

nmiddels was al besloten dat het Museum Van
Bommel Van Dam zou worden uitgebreid. Die uitbreiding werd gecombineerd met de bouw van een
atoomkelder in het Julianapark, die de PTT als communicatieruimte wilde inrichten. De nieuwe vleugel
van het museum zou tegelijk de luchtkokers van de
kelder moeten camoufleren. “Daar heb ik toen nog
een serie foto’s van gemaakt”, zegt Sef Dael, terwijl hij

naar een kast loopt en er
een map uithaalt. “Ik
kwam er bijna elke dag
langs, op weg naar mijn
werk. Maar op een dag
sommeerde een van de
werkers mij om weg te
gaan. ‘Mag dat dan niet?’,
vroeg ik. Ik vertelde maar
niet dat ik bij het museum werkte, want was
bang dat daar gedonder van zou komen.”
Volgens hem veranderde er omstreeks die tijd van
alles, en niet in gunstige zin: “Je kon merken dat er
minder geld werd uitgetrokken voor de beeldende
kunst. In elk geval veranderde het beleid. De sfeer
werd wat formeler, we mochten bijvoorbeeld niet
meer teveel met kunstenaars praten. Maar het ergste
was dat ik, van de ene op de andere dag, geen fotograaf meer mocht zijn.” Hij meldde zich ziek. “De zin
voor het werk was me totaal over. ‘Dan blijf je toch
lekker thuis’, zei mijn vrouw.” Hij zou niet meer terugkeren als suppoost. In de zomer van 1985 kreeg hij
een oproep voor een onderzoek naar zijn gezondheidstoestand. “Naar het ziekenhuis van Boxmeer
moest ik. Wat nu?, dacht ik. Ik bereidde me goed voor,
wist wat ik zou gaan zeggen, dat het me allemaal niet
lekker zat enz.. Dien ging die morgen mee en bleef in
de wachtkamer achter.” Zijn vrouw had de koffie nog
niet op, of Sef kwam al naar buiten, met een verklaring van arbeidsongeschiktheid. “Tijdens het gesprek
stelde de arts nauwelijks vragen, zocht alleen naar
een formulier en vroeg of ik daar en daar maar wilde
tekenen.” Hij verbaast zich er nog over dat het allemaal zo snel ging. “Als je hoort hoe streng er nu met
de WAO wordt omgegaan…. Maar ik vond het prima
zo, hoor, begrijp me goed.”
Hij ging zich voortaan volledig wijden aan zijn hobby’s: fotografie, schilderen, boetseren, modelvliegtuigen bouwen en ingenieuze houten apparaten maken.
“Erotische machientjes zijn het, voornamelijk van
hout gemaakt. Hoe die werken? Dat kan ik je wel laten
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Onder

oud-suppoosten
Pierre en Sef bekijken foto’s van Sef. Op de achterwand een foto van echt-

DOOR
ADRI GORISSEN

Bergerpark
berichten

3

genote Dien, gemaakt door Sef Dael.
(foto: Jacques Peeters)

FOTO
JACQUES PEETERS

I

n 1991 was Pierre Lücker een van de tien gegadigden die hun persoonlijke keuze mochten aangeven
bij het inrichten van de expositie ‘Met betrekking tot
een collectie’. “Een initiatief van Pascalle Mansvelders, die toen net in het museum werkte. Ik wist
wel ongeveer wat ik wilde. Pietje Lommen, een collega-suppoost, was me helaas voor met Nardus van de
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I

n 1999 troffen Pierre en Sef elkaar bij toeval in het
Singer-museum in Laren, op een tentoonstelling
van Van Ieperen. En nog altijd ontvangen ze uitnodigingen als er nieuwe exposities van start gaan. Kort
voor het gesprek zijn ze allebei naar Van Bommel Van
Dam geweest, waar zes karakteristieke kunstenaars uit
de museale verzameling te zien waren. Daaronder
enkele vroege tekeningen, grafiek en schilderijen van
Armando, Anton Heyboer, Lataster en Schoonhoven.
“Die vroege werken van Heyboer vind ik overigens
beter dan zijn laatste”, zegt Pierre. In de andere zaal
was een expositie van de Amerikaan Michael Kiernan.
“Grote kleurrijke werken, mooi hoor. Ik heb nog even
met hem staan praten”, zegt Sef Dael. Trots haalt hij
zijn gesigneerd exemplaar van de catalogus ‘Run
Rabbit Run’ tevoorschijn. “Elk beroep heeft nu eenmaal speciale voordelen”, had hij erbij kunnen zeggen.

* Met dank aan Maria Adams, secretaris van de Lei Alberigs
Stichting, die onder meer de Lei Alberigs Museumkapel aan de Mgr.
Zwijssenstraat 2 in Venlo onder haar hoede heeft.

Hij staat met stip op de eerste plaats van mijn Bergerparkvogeltoptien: de ijsvogel. Ik ben elke
keer weer verrukt als hij zich enkele
seconden aan mij toont en gelukkig
gebeurt dat steeds vaker. De ene
keer in het parkdeel achter het politiebureau, een andere bij het eiland
in het midden van het echte park en
dan weer bij de plek waar de
Muizenmolenbeek via een betonnen
buis een van de waterpartijen binnenstroomt. Op die laatste plek zie
ik hem het meest. Dan zit hij op de
betonnen buis en spiedt naar de
stekelbaarsjes die daar in een
school bijeen zijn, omdat die visjes
het heerlijk vinden tegen stromend
water in te zwemmen. Het blijft
natuurlijk niet bij spieden alleen, als
hij de kans krijgt duikt hij naar beneden en spiest een visje. Helaas heb
ik dat nog nooit gezien, want zodra
een ijsvogel je in de gaten heeft, is
hij weg. Daardoor blijft het bij vluchtige ontmoetingen.
Die ontmoetingen duren gelukkig
meestal net lang genoeg om te kunnen zien hoe mooi hij is. Althans
voor Nederlandse begrippen, want
de vaderlandse vogelaars zijn qua
schoonheid van vogels niet zo verwend. De rug van het beest is overwegend kobaltblauw, met van kop
naar staart een lichter blauwe
(metallic-achtige) baan. De borst is

oranjebruin, wat een sterk contrast
vormt met de rug en met de kop die
ook bijna helemaal blauw is. Onder
de kin en bij de wang zitten witte
vlekken. Zijn lijf past niet helemaal
bij dat fraais, want het is nogal
gedrongen. Dat is echter nodig voor
een gestroomlijnde duik in het water
om met zijn lange dunne snavel een
visje te kunnen spiesen.
De meeste kans om een ijsvogel te
zien, heb je in de vroege ochtend of
’s avonds in de schemering. Zo tussen donker en licht en licht en donker in. Op de een of andere manier
voelt hij zich dan vrijer, durft wat
meer tussen het groen rond de vijvers vandaan te komen. Tussen dat
groen houdt hij zich overdag volgens
mij verscholen. Het is er rustig
omdat daar nauwelijks mensen
komen en er is veel water en dus
ook vis. Wat wil een ijsvogel nog
meer? Blijkbaar toch even rondkijken op andere interessante visplekjes.
De opmerkelijkste is de al genoemde bij de inlaat van de Muizenmolenbeek. Die buis bevindt zich op
ongeveer vijf meter afstand van de
redelijk drukke Schaapsdijkweg en
er loopt een pad vlak langs. Heel
veel inkijk dus en daar houdt een ijsvogel niet van. Toch overwint hij
geregeld zijn schuwheid. Omdat ik
dat inmiddels weet, benader ik die

plek zeker in de vroege ochtend en
bij het vallen van de avond heel
omzichtig. Ik hou de hond wat korter aan de riem en loop via het pad
achter het huis op de hoek
Schaapsdijkweg-Rijnbeekstraat er
naar toe. Het pad loopt een klein
beetje evenwijdig aan de daar gelegen waterpartij. Ik weet dat als er
een ijsvogel op de buis zit, hij over
het water zal vluchten en mij dus
tegemoet zal vliegen. Zo kan ik hem
extra lang zien.
Hoeveel ijsvogels er in het park zitten, weet ik niet. Op een van mijn
rondgangen ben ik er eens drie
tegen gekomen. Maar het zou net zo
goed drie keer dezelfde kunnen zijn
geweest. Wat me het meest bezighoudt, is de vraag waar ze hun nestpijpen hebben. Daarvoor hebben ze
nogal hoge oevers nodig en die zijn
er in het park bijna niet. Eigenlijk
alleen in het stuk achter het politiebureau. Toch nog maar eens goed
kijken als ik er weer met de hond
doorheen loop.
▼

zien”, zegt hij terwijl hij een van de apparaten in de
huiskamer elektrisch aansluit. Via wieltjes, touwen,
en slagboompjes komt helemaal in de top een liggend
figuurtje in beweging. “Zo heb ik er een stuk of vijftien
gemaakt. Ik heb ermee op beurzen gestaan en ben op
de tv geweest, in Vara’s Nachtshow.” Veel van de
apparaten maakte hij in de tijd dat hij samen met zijn
vrouw bij de Baarlose kunstenaar Tajiri woonde, in
een ruimte boven de poort van het kasteel. Jarenlang
heeft Sef Dael zich beziggehouden met het vastleggen
van dagelijkse gebeurtenissen in het gezin. Hij haalt er
een fotografisch dagboek bij, waarin zijn vrouw en
kinderen veelvuldig figureren. Triestheid overvalt hem
wanneer hij terugdenkt aan de ernstige ziekte van zijn
vrouw, en haar overlijden tien jaar geleden. “Dien was
er altijd en overal bij.”

Ven en Peerke Bust, een van mijn grote favorieten. Ik
koos daarom voor een schilderij van Hans van Ieperen
en een beeld van Gène Eggen.” Van de tentoonstelling
zouden live opnames op de televisie gemaakt worden. Pierre werd gevraagd om eraan deel te nemen.
“Maar de uitzending was op een ongelukkige dag,
namelijk precies op de dag dat mijn vrouw en ik naar
Australië zouden afreizen, op familiebezoek. Ik heb
toch toegestemd; die gelegenheid om op tv te komen
zou zich niet snel meer voordoen.” Na de uitzending
werd hij vanuit Hilversum die middag in allerijl, met
de studio-make-up nog op zijn gezicht, naar Schiphol
gebracht.
Net als Sef Dael heeft hij een zwak voor het werk van
Van Ieperen, sinds die dag eigenlijk nog meer. “Ik had
altijd in mijn achterhoofd er nog eens een schilderij
van te kopen. Maar enkele jaren later las ik in de krant
dat hij overleden was. Een schilderij van hem kan ik nu
wel vergeten, dacht ik toen, want meestal legt de familie de verkoop stil als een kunstenaar dood gaat.” Bij
zijn afscheid als suppoost in 1998 stond hem een verrassing te wachten. “Tegen Reina had ik wel eens verteld van mijn bewondering voor de Haagse schilder. Ik
vond het geweldig dat ze bij mijn pensionering kwam
aandragen met een Van Ieperen uit haar eigen collectie.”
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b i e d t t e l ke n s w e e r
iets nieuws
DOOR BART EBISCH
FOTO’S JACQUES PEETERS

Peter Gaal uit Venlo, nog
zo’n groot Americanaliefhebber. De twee ontmoeten elkaar iedere
zaterdagochtend in Nederlands best gesorteerde platenzaak. Ze kletsen
bij over werk, familieaangelegenheden en (wereld)politiek en duiken
vervolgens met hun oren
tussen de koptelefoons.
Muziek als verbindende
factor, zoals Peter het
zegt. Af en toe tikken ze
elkaar aan. Zo van: ‘dit
moet je beslist horen’.
Hein: „Op de middelbare
school verzamelde Peter
al platen. Ik herinner me
dat hij een spreekbeurt
hield over Bob Dylan. De
klas luisterde ademloos.”
De verzamelwoede bij
Hein ontpopte zich relatief laat, begin jaren
negentig, na een echtscheiding. „Mijn liefde
voor de muziek begon
eerder, met The Beatles
op Radio Luxemburg.
Dan praat ik over de

jaren zestig. Maar het
echte verzamelen begon
nadat ik Peter weer ontmoette. Ik heb toen de
schade zeg maar ingehaald. Momenteel bezit
ik zo’n 12.000 cd’s.”
Dat is ongeveer tien procent van het totale aanbod van Sounds. De collectie van Peter is nog
groter en telt veel (zeldzame) elpees. „De Vijfde
Symphonie van Beethoven, dat is wat er vroeger thuis werd gedraaid.
En Freddy Quinn en Del
Shannon.” Bob Dylan is
zijn eerste grote jeugdheld. De rest somt hij snel
op: The Byrds, The Flying
Burrito Brothers, The
Eagles, Poco, en niet te
vergeten Fairport Convention en in het bijzonder zangeres Sandy Denny.
Hein
noemt
Bruce
Springsteen. Niet de rocker Springsteen, maar de
singer-songwriter van
het
introvert-donkere

album Nebraska, „een
plaat die ik ieder jaar wel
een paar keer draai. Het
mooiste van alles is een
nieuwe artiest ontdekken”, zegt hij. Zo tikte
Hein in een platenzaak in
Amsterdam een cd op de
kop van Cary Swinney,
een singer-songwriter uit
Texas. Glunderend: „Was
ik al jaren naar op zoek.
En daar lag de cd in een
rek voor slechts een paar
euro.”
Heins voorkeur gaat
vooral uit naar de ‘kleinere’ artiesten. Zangeressen als Lynn Miles,
Patty Griffin en Eliza
Gilkyson. Singer-songwriters die iets te vertellen hebben. „Het valt me
op hoe makkelijk benaderbaar ze zijn.” Dat
laatste kan Peter beamen. November 2001
bezocht Lynn Miles zijn
ziekbed in het ziekenhuis
te Venlo. Hij was kort
daarvoor ernstig gewond geraakt tijdens
skeeleren, zijn hobby. De
Canadese
zangeres
speelde drie liedjes voor
de tot tranen geroerde
Venlonaar. „Het mooiste
concert van mijn leven.”

DE PARADE EN NIET

Sounds

DE KALVERSTRAAT HERBERGT NEDERLANDS BESTE PLATENZAAK: SOUNDS. DE BUUN STAPTE ER
OP EEN ZATERDAGOCHTEND BINNEN EN ONTMOETTE ER BEIDE EIGENAREN EN EEN PAAR

b i e d t t e l ke n s w e e r
iets nieuws D

MUZIEKLIEFHEBBERS. „NEET OET LOTTUM IS OP DIT MOMENT DE ABSOLUTE TOPPER.”
e Parade komt zaterdagmorgen langzaam in
beweging. Nog geen drommen Duitsers te zien.
De wekelijkse verkeersopstoppingen moeten nog
komen. Bij Sounds komt de koerier een bestelling cd’s
afleveren op een laadwagentje. Tegelijk melden zich
de eerste klanten, onder wie Hein Strijbos uit Reuver.
De muziekliefhebber komt bij de balie met een stapeltje Americana-cd’s aanzetten. Die gaat hij beluisteren. Een half uur later krijgt Strijbos gezelschap van
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GROTE BAKKEN
Folk en Americana, dat
zijn de favoriete muziekgenres van Peter. Hein
voegt daar blues en soul
aan toe. Sounds biedt
het allemaal. Alle populaire muziekstromingen van punk tot country,
van wereldmuziek tot
Limburgstalig en van
death metal tot golden
oldies - staan verzameld
in grote bakken. In het
hart van de winkel staat
een klein podium voor
live-optredens. Op de
BUUN 83
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eerste etage kan de liefhebber van de ouderwetse
elpee en single terecht en mensen die op zoek zijn
naar (tweedehands) koopjes. Totale aanbod: 120.000
cd’s en elpees.
Wat een verschil met 1984, toen Leo Hagens en Geert
Driessen met een startkapitaal van 35.000 gulden een
platenzaak met 2500 elpees en singles aan de
Koninginnesingel begonnen. Op de dag van de opening door blueslegende Bo Diddley was de helft van
de voorraad verkocht.
Twee jaar later verhuisde Sounds naar een groter
pand aan de Jodenstraat. In 1994 volgde de opening
van de tweede zaak iets verderop in dezelfde straat.
Ondanks alle uitbreidingen bleef het een beetje behelpen. „We moesten regelmatig klanten van de ene
naar de andere winkel sturen. Nu hebben we sinds vijf
jaar alles onder één dak op de Parade. Dat is toch wel
makkelijker. Bovendien ligt de huidige winkel aan een
drukkere winkelstraat”, vertelt Geert.
„De totale vloeroppervlakte bedraagt 950 vierkante
meter, twee keer zoveel als de twee winkels aan de
Jodenstraat”, vult Leo aan. „De afstand van voor naar
achteren is groter dan de afstand tussen de beide
winkels aan de Jodenstraat. Tijdens het vertimmeren
van het huidige pand ontdekten we de bovenverdieping. Dat kwam heel goed uit. Want anders was de
winkel te klein geweest voor het herbergen van al het
vinyl.”
Geert blikt terug. Hij en Leo werkten bij Dom van de
Bergh in de Vleesstraat. Iedere zaterdag hingen grote
groepen jongeren aan de draaitafels. De elpee-afdeling was langzamerhand een winkel in een winkel
geworden. De twee wilden graag voor zichzelf beginnen. „Een adviseur van het Instituut voor Midden en
Kleinbedrijf zei dat we konden starten met behoud
van uitkering. Later bleek die mededeling voorbarig.
Het IMK zag er geen brood in. Kwam ook door ons.
Wij konden hem niet duidelijk maken wat we voor
ogen hadden. Als je ziet hoe de winkel is gegroeid.
Eigenlijk zouden we hem nog eens moeten bellen…”
Vinden ze het niet gek dat een winkel als Sounds niet
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in Amsterdam ligt, maar in een provinciestadje als
Venlo? „Zou je wel denken”, zegt Leo, „maar ik geloof
niet dat je Sounds zomaar kan overhevelen naar
Amsterdam. Dat heeft te maken met traditie. De winkel is langzaam gegroeid. In de loop der jaren hebben
we een groot klantenbestand opgebouwd.”
Wekelijks komen er zo’n honderd nieuwe titels uit.
Het blijft telkens gokken of iets wel of niet verkoopt.
„Met Coldplay weet je dat die goed verkoopt. Maar
neem Within Temptation. Hadden we goed ingekocht, maar de cd verkoopt niet”, weet Geert. „Hoe
dat kan? Het luistert heel nauw in de metalwereld.
Als een band te populair wordt, dan haakt de harde
kern af. Ik denk dat dat Within Temptation nu is overkomen.”
MUZIKALE VORMING
Heel wat jongeren zijn muzikaal gevormd bij Sounds.
Neem zanger Marco Roelofs van De Heideroosjes, die

zeventien jaar geleden
als
14-jarige
puber
Sounds aan de Jodenstraat ontdekte. Hij kan
er nog altijd verrukt over
vertellen.
„De underground punken metalplaten die ik
destijds zocht, kon ik
alleen daar vinden. Daar
trok ik dan een hele middag voor uit. Met de fiets
naar
station
HorstSevenum, dan vijftien
minuten met de trein,
lopen naar de Jodenstraat, luisteren, luisteren, luisteren en dan uit
die hele stapel elpees ja,ja, de cd kwam toen
net op - maar één exemplaar kunnen kopen.
Omdat mijn zakgeld niet
meer toeliet destijds.
Meestal gingen we met
een groepje vrienden en
dan kochten we allemaal
een andere plaat. Konden we daarna van
elkaar overnemen op
cassettebandjes.
Bij Sounds had en heb je
mensen achter de toonbank die liefhebber zijn.
Geen ‘baliemedewerkers’
die units weg moet shiften. Dat waardeer ik aan
Sounds. Daardoor heb ik
platen ontdekt die mijn
liefde voor punkrock
steeds groter maakte. De
meeste platenzaken hadden één bakje ’hardrock’, maar bij Sounds
hadden ze een hele afdeling vol harde herrie! Dat
was smullen.
Tegenwoordig kom er
niet zo vaak meer. Ik heb
minder tijd om een hele
middag cd’s te luisteren
en daarna te kopen. Als
een band me interessant
lijkt dan bestel ik de
plaat even via internet.
Branden doe ik niet. Niet

in de bak schijten waar je
zelf uit moet eten...haha.
Maar als ik in Venlo kom
loop ik altijd nog even
binnen bij Sounds. En
loop ik altijd ook weer
met een cd de winkel
uit.”
Verslaggever
Guuz
Hoogaerts van Nieuwe
Revu was er jarenlang
vaste klant toen hij in
Venlo werkte bij Dagblad
De Limburger. „In de
meeste platenwinkels
overvalt me altijd een
hebberig gevoel, gecombineerd met een plots
opkomende druk op de
blaas. Heel soms op de
darmen, zelfs. Meer
mensen hebben daar last
van, heb ik gemerkt. Bij
Sounds had, en heb, ik
daar nooit last van. Ik
weet gewoon dat ze
hebben wat ik zoek. Zelfs
als ik niet weet wat ik
precies zoek. Een platenwinkel als anti-stress-balletje. Ik moet er binnenkort toch maar weer
eens langs gaan - er
gaapt een gat in mijn

Can-collectie.”
Hoogaerts maakt een
vergelijking met Amoeba
Music, een gigantisch
grote platenzaak in Los
Angeles. Via email laat
hij weten: „De hemel ligt
aan het einde van Sunset
Boulevard in Los Angeles, iets voor het
immense CNN-gebouw.
De hemel beslaat een
half voetbalveld, en staat
van boven tot onder vol
met platen, dvd’s en
cd’s. Wie als muziekliefhebber binnenstapt bij
Amoeba
Music
in
Hollywood, moet de neiging onderdrukken om
niet op de knieën te
gaan en in een vertwijfeld grienen uit te barsten. Een laagdrempelige
variant, minder bovennatuurlijk, is Sounds.
Waar Amoeba de klant
een verlicht gevoel geeft,
daar vervulde Sounds me
altijd
met
tevreden
berusting. Hier stond het
gewoon allemaal, in die
grote bakken. Country,
metal, reggae, jazz,
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dance (altijd een bende
in die afdeling), ik kon
het niet zo gek bedenken of er was wel een
vakje voor bedacht,
waar niet alleen de
canon in was gezet,

maar ook de interessante ondergrondse.”

86 BUUN

zijn platenwinkels ook
bereid om die uit te
brengen.”
Begin dit jaar maakten
ze zich toch wel even
zorgen. De omzet liep
plotseling terug. Toch de
invloed van illegaal
kopiëren? „Nee, eerder
de economische dip. Kijk
maar eens hoe het de
meubelzaken vergaat.”
Geert: „In het tweede
kwartaal zette het herstel in.”
Met net zoveel plezier als
een kwart eeuw geleden
bij Dom van den Bergh
gaan ze dagelijks naar
het werk. Telkens nieuwe
muziek ontdekken, dat
maakt het vak zo aantrekkelijk. De glorie van

punk hebben ze meegemaakt, new wave, grunge en de opkomst van
dance en wereldmuziek.
Leo: „Of neem nu die
jonge lichting gitaarbandjes in Engeland. Die

klinken fris en gedreven.
Bandjes als Editors en
The Rakes”. Geert: „Limburgstalig verkoopt goed.
Neet Oét Lottum is zelfs
de absolute topper in
onze zaak. Van hun laatste cd Krak hebben we
onlangs het duizendste
exemplaar
verkocht.
Daarmee hebben we
denk ik toch wel een
vlaai verdiend.”
▼

AANTREKKELIJK VAK
Geert Driessen en Leo
Hagens zien hun totaalzaak als beste wapen
tegen het branden van
cd’s en het illegaal
downloaden. „We willen
dat de winkel aantrekkelijk blijft voor de popliefhebber”, legt Geert uit.
„Mensen moeten hier
alles kunnen vinden op
het gebied van pop,
blues, rock, soul, jazz,
cajun, noem maar op. En
als we het niet hebben,
moeten we het voor ze
kunnen bestellen.”
Leo: „Als je het maar
aanbiedt, dan kopen

mensen
het
wel.
Vandaar ook dat we
samenwerken met een
paar platenwinkels elders in het land. Als je
afspreekt dat je cd´s in
de winkel aanbiedt, dan

▼
De ‘Friet Kraam’
van de Wambach
groeve
Er staan altijd wel een of twee
vrachtwagens geparkeerd bij
de ‘Friet Kraam’ op de Kaldenkerkerweg in Tegelen. De
grens met Duitsland ligt op een
steenworp afstand. In dit stukje niemandsland, waar buiten
de friteskraam nog een of
twee bedrijven liggen, voelt
menigeen de drang nog gauw
even de maag te vullen alvorens het land te verlaten.
De ‘Friet Kraam’, een bouwsel
dat nog niet veranderd is in
een cafetaria, restaria of eetcafé, doet zijn naam eer aan.
Het is een eenvoudige kraam
waar frites wordt verkocht. En
alles wat daarbij hoort, van
nasibal tot ‘frikandel Duits’.
Wat dat is, dat laatste? Een
platte frikandel, zoals de
Duitsers die kennen. Ligt
vreedzaam naast ‘onze’ langwerpige frikandel in de vitrine.
Aan de voorkant van de kraam is een van tentzeil gemaakt hoekje toegevoegd, dat beschutting biedt tegen barre weersomstandigheden. Een grote televisie geeft wat afleiding in deze wat
desolate omgeving. De prijslijst is in heldere drukletters geschreven. Koffie is er voor vijfenzeventig eurocent. Openingstijden
zijn van elf uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. Aan de linkerkant van de friteskraam hangt een groot prikbord, waarop
honderden visitekaartjes van vaste klanten zijn vastgeprikt.
Achter de ‘Friet Kraam’- zoals het opschrift luidt- ligt de
Wambachgroeve, een mooi stukje natuur, voorheen stortplaats
van sloophout e.d., waar nu in alle rust runderen grazen op een
groene helling.
Door Europese regelgeving wordt het voortbestaan van friteskramen bedreigd. In België bijvoorbeeld is de overheid al jarenlang bezig met het opheffen van legale en illegale ‘frietkotten’.
Dat is een doorn in het oog van de Belgische kunsthistoricus en
fotograaf Paul Illegems. Al in 1981 richtte hij in Antwerpen het
Frietkotmuseum op. In zijn standaardwerken ‘Het Belgische
frietenboek’ en ‘De frietkotcultuur’ pleit hij voor het behoud van
het frietkot.
De actiegroep ‘Het frietkot patrimonium’, door Illegems opgericht, wil bescherming van het culinair-cultureel erfgoed.
België is toch het land van de echte patat?
Tot 11 september 2005 was er een foto-expositie in de Kunsthal
in Rotterdam met de titel: ‘Het frietkot. Architectuur voor de

snelle trek.’ Wederom een poging van Illegems om te redden
wat er te redden valt. Zijn foto’s van schamele caravans en
bouwvallige houten hutjes die als frietkot dienst doen, zien er
niet erg uitnodigend uit. Andere fotografen die hier hun foto’s
van een friteskraam, Imbiss, grilli of patatkraam exposeren
komen uit Nederland (Martin Kers), Finland (Marko Hämäläinen), Zweden (Jenny Nordqvist) en Duitsland (Christoph
Buckstegen).
Het goede nieuws? Paul Illegems lijkt succes te hebben. De
Belgische overheid gaat stappen ondernemen om het frietkot op
de monumentenlijst van Unesco te krijgen.
Het frietkot als nationaal erfgoed. Is dat misschien ook iets voor
Nederland?
Met helemaal bovenaan de lijst de ‘Friet Kraam’ van de
Wambachgroeve in Tegelen?

friteskraam

Sounds

DOOR
T I L LY E Y K H O U T- D E N E E R
FOTO
JACQUES PEETERS
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DOOR KOEN EYKHOUT
FOTO’S JACQUES PEETERS
VERTALING GEDICHTEN: IRINA NAZAROVA/PETER VAN NUNEN

DE UIT RUSLAND AFKOMSTIGE IRINA NAZAROVA (1960) DOCEERT SINDS
ENIGE JAREN IN VENLO RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR AAN EEN GROEPJE KINDEREN VAN IN NOORD-LIMBURG WOONACHTIGE RUSSISCHE IMMIGRANTEN. DE LESSEN VINDEN PLAATS OP WOENSDAGMIDDAG IN EEN
ZAALTJE VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VENLO AAN DE BEGIJNENGANG.
BOVENDIEN SCHRIJFT ZE GEDICHTEN WAARVAN U ER IN DEZE BUUN EEN
DRIETAL AANTREFT IN
DE OORSPRONKELIJKE,
RUSSISCHE VERSIE MET
DAARNAAST DE NEDERLANDSE VERTALING.

“Samen met mijn zestienjarige dochter Martha woon
ik sinds zeven jaar in Nederland. Ik ben getrouwd met
een Nederlandse man, maar wij komen oorspronkelijk
uit Rostov aan de Don, een stad van ruim een miljoen
inwoners. Dankzij zijn geografische ligging en de
betekenis van de stad voor de Russische economie
heet Rostov ook wel ‘de Poort van de Kaukasus’. Het
is een centrum van cultuur en wetenschap. Zo komen
uit Rostov en zijn omgeving beroemde schrijvers als
Anton Tsjechov en twee van de vijf Russische
Nobelprijswinnaars voor de Literatuur, Michail
Sjolochov en Alexander Solzjenitsin. De laatste heeft
Natuurkunde gestudeerd aan de universiteit van
Rostov, in het universiteitsgebouw waar ik in de jaren
1977-1982 Russische Taal- en Letterkunde studeerde.
Eind jaren negentig, toen Solzjenitsin vanuit zijn emigratie in Amerika terugkeerde naar Rusland, hield hij
in hetzelfde gebouw een lezing die ik, in dié tijd
docente aan de faculteit Filologie en Journalistiek, bijwoonde samen met enkele honderden collega’s en
studenten.”
“Tegenwoordig wonen mijn dochter en ik op het platteland van Nederland, in een klein Limburgs dorpje
(Buggenum). Alles is hier heel anders voor ons dan in
onze geboortestad, maar wij zijn er goed gewend en
volkomen geïntegreerd. We hebben er veel vrienden
en kennissen, Nederlanders zowel als Russen. Mijn
dochter gaat naar de vijfde klas van het VWO. Ze
spreekt vlekkeloos Nederlands maar ook Russisch,
wat ik persoonlijk zeer belangrijk vind. Ik ben zelf
docent Russisch en heb aan mijn dochter enkele jaren
Russisch gedoceerd. Daardoor kan ze nu haar moedertaal niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven.“
“Sinds 2000 geef ik ook Russisch aan kinderen van
Russische afkomst die in Limburg wonen. Vanuit de
taal kunnen ze verder onderricht worden in Russische
literatuur en meer kennis krijgen van de Russische
geschiedenis, cultuur en tradities. Ik ben er vast van
overtuigd dat het voor kinderen van groot belang is
zo breed mogelijk geïnformeerd te worden over hun
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geboorteland of, als ze
zelf in Nederland geboren zijn, over het
vaderland van hun
ouders.“
“De laatste drie jaar
ben ik werkzaam in
Venlo. In de Venlose
bibliotheek heb ik de
beschikking gekregen
over een leslokaal
waar een prettige sfeer
heerst, bij uitstek geschikt om iets te leren. De kinderen komen een keer
per week naar deze ‘Russische school’ en maken ook
geregeld hun huiswerk, ook als ze soms nog maar 6
jaar oud zijn. Ze moeten veel gedichten van bekende
Russische dichters uit het hoofd leren, verhaaltjes
lezen en schriftelijke oefeningen maken. Vaak schrijf
ik zelf gedichten en verhaaltjes voor mijn leerlingen.
Ze wennen aan het idee dat ze één taal extra beheersen en dat ze meer te leren krijgen dan andere kinderen. Maar ze vinden dat niet erg, ze weten goed dat
andere Russische kinderen in Nederland dat ook
doen. Samen met de ouders van mijn leerlingen en in
samenwerking met mijn landgenoten, docenten
Russisch uit heel Nederland, probeer ik de kinderen
zoveel mogelijk te betrekken bij verschillende activiteiten zodat ze kunnen zien dat Russisch niet alleen
een schoolvak is dat ze van de ouders moeten leren,
maar dat het ook een communicatiemiddel is en een
belangrijke manier om kennis te verwerven.“

“In juni 2004 ben ik met mijn leerlingen en hun
ouders naar Leiden geweest waar ook een Russische
school gevestigd is. Daar werd de 205de verjaardag
van de grootste Russische dichter aller tijden Alexandr
Poesjkin gevierd. De kinderen kregen zo de mogelijkheid kennis te maken met een achterkleindochter van
de dichter die er speciaal voor uit Moskou was gekomen, maar ook met Russische kinderen uit RotterBUUN 89
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IMPRESSION

Ben Janssen
Openbare Leeszaal Venlo

Bij de vervallen middeleeuwse burcht te Swalmen

dam, Amsterdam en
andere steden in Nederland waar ook Russisch
op een ‘Russische’ school
wordt geleerd.“

Op het groene lijnwaad van het weiland

“Wij vieren hier ook
samen onze nationale
feesten, zoals de jaarwisseling op 31 december, de Dag van Overwinning in de
Tweede Wereldoorlog op 9 mei of Internationale
Vrouwendag. Het is in Rusland namelijk traditie om
Oud en Nieuw uitgebreid te vieren in de periode tussen de katholieke en de orthodoxe kerst, tussen 24
december en 7 januari. Er worden in die periode overal voorstellingen gegeven voor kinderen, altijd met
een versierde kerstboom en typisch Russische sprookjespersonages zoals Ded Moroz, in het Nederlands
Opa Vorst, een soort Kerstman, en zijn kleindochter
Snegoerotsjka, Sneeuwmeisje of Sneeuwwitje, die
een grote zak vol cadeautjes voor de kinderen meebrengen. Vorig jaar, rond de kerst, heeft een van de
moeders van mijn leerlingen, docente muziek Larissa
Volenko uit Blerick, een erg mooi kindertoneelstuk
uitgevoerd. De acteurs, kinderen van zes tot veertien
jaar, vonden het prachtig ondanks dat ze veel moesten oefenen en hun rollen uit het hoofd moesten
leren. Er waren stukjes bij in versvorm uit Poesjkin’s
sprookjes, waaruit Larissa en ik een scenario hadden
samengesteld. Een paar jaar geleden is zo’n kerstvoorstelling ook in Eindhoven opgevoerd door
Russische kinderen en leerkrachten van de Russische
school. Voor die voorstelling werd een van mijn eerder geschreven scenario’s gebruikt. Toentertijd was ik
daar werkzaam en speelde ik ook een van de rollen in
het toneelstuk. Dit jaar zullen we in Blerick mijn
sprookje over meisje “Knoeipotje” opvoeren. Larissa
Volenko en ik zijn van plan een Russische kindertoneelclub op te richten. Ik zou dan het liefst als toneelschrijver optreden, hoewel ik al in mijn kinderjaren
graag regisseerde en toneelspeelde.“

als vanzelf een eeuwenoud pad.
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En ik vond zonder te vragen

avonden die ik elk jaar hier in Nederland organiseer.
Voor mijn poëzieprogramma’s kies ik gedichten van
beroemde Russische dichters die in het Nederlands
vertaald zijn, zodat een tweetalige voordracht mogelijk wordt. Het is belangrijk dat Nederlandse poëzieliefhebbers of geïnteresseerden in Rusland en zijn cultuur de kans krijgen om de Russische poëzie in het
Russisch en in hun eigen taal te leren kennen. Na een
van deze optredens in de bibliotheek te Best kreeg ik
een e-mail van een van de toeschouwers die me
schreef dat hij kippenvel van mijn voordracht had
gekregen en dat hij een CD met mijn gedichtenvoordracht wilde kopen. Helaas heb ik tot nu toe echter
geen CD’s opgenomen. Wel zijn er enige poëziebundels met mijn gedichten en vertalingen uit het
Nederlands in Rusland en Nederland verschenen.
Naast dit letterkundig werk vind ik het ook leuk om
teksten voor liedjes te schrijven. Een tiental liedjes heb
ik geschreven op muziek van componisten uit
Rusland, Israël en Nederland.“
“Ten slotte zou ik heel graag Russisch geven aan middelbare scholen en aan volwassenen in Nederland.
Helaas wordt in Limburg alleen op een school in
Maastricht Russisch aangeboden als keuzevak. Dat er
zo weinig belangstelling voor Russisch is in
Nederland, bevreemdt me een beetje. Rusland is toch
een belangrijke economische en culturele partner van
Nederland? Gelukkig staat vanaf dit schooljaar
Russisch wel weer op het programma van de
Volksuniversiteit in Roermond, na een onderbreking
van tien jaar. Ik hoop dat daar de eerstejaars van nu
ook kiezen voor de vervolgcursus van komend jaar.
Als docente zal ik er mijn best voor doen!”

Een bruggetje, vervallen en krom,
kraakte uitgeput onder mijn voet.
Was dat – na honderden van jaren –
een kreun van pijn? Was het een vreugderoep?..

En plots stond het voor mij,
het doodstil karkas van een burcht –
de trouwe wachter van eeuwen
die nimmer zijn post verlaat.

Niet te herkennen is een veranderd gelaat
in de ajour bewerkte ruïnerand.
Tot het lezen van ‘t spijkerschrift van rimpels
is slechts een strelende zonnestraal in staat…

▼

“Dan treed ik ook nog op als declamator op poëzie-

likt de zon zijn cascades glad.
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STERRENNACHT IN BUGGENUM

EEN LIEFDESFANTASIE

Vuurvliegjes

De nacht doet de dagketenen uiteen,

in ’t donkerblauwe gras

zondert ons af van het licht en de schaduw,

van de hemel,

raapt bergen en steppen in zijn hand bijeen –

een roestbruine wolk

een gebroken contour van een voorbij domein...

– net een gedroogd blad –
hebben de sterren

En zie – we zijn weer met ons tweeën.

– verkleumd in de nacht –

De nacht trok zich terug door het raam.

over zich heen getrokken

Hij voorspelt met de sterren.

en een kruis geslagen

Zolang hij ze alle moet tellen

voor het slapen gaan.

blijven wij met ons tweeën…

En vast komt in hun dromen

Jij zal ze losmaken – mijn sandalen,

mijn bewonderende blik

behoedzaam van mijn voeten halen.

in het midden van de aarde

De verten zullen naderen, de tijd zal deinen,

die zich lui heeft uitgestrekt.

de maansikkel begint zijn tocht, een pelgrim gelijk...

Teder verroeren zich wimpers
en in de verte glimlachen

En zie – we zijn weer met ons tweeën.

de sterren

De nacht trok zich terug door het raam.

naar megapolen

Hij voorspelt met de sterren.

– glimwormpjes –

Zolang hij ze alle moet tellen

verliefd.

blijven wij met ons tweeën…

De klankcontouren van de lippen opvangend
zal ik het horen – ’t gefluister van planten en zeeën …
’t Zal me nooit overkomen – ook niet in eeuwige scheiding! –
de hemelse momenten van toen te vergeten…
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Verhalen in kleur en beweging
I

ntroduceerde ik vorig jaar
bij u mede-redactielid Pascalle Mansvelders al als kunstenares, dit jaar is het de
beurt aan een ander redactielid, namelijk vormgeefster
Hélène Hermans. Vorig jaar
stelde zij de vragen aan
Pascalle over haar gedachtegoed, haar inspiratiebronnen
en haar werk. Dit keer moet
zijzelf de vragen beantwoorden, en dat blijkt moeilijker
dan gedacht. Hélène moet
nu achter haar schilderijen
vandaan komen, kan niet
meer alleen haar werk laten
spreken.
Toch spreekt dat werk natuurlijk een hartig woordje mee.
Hélène, afgestudeerd aan de
Kunstacademie Maastricht, is
in Venlo vooral bekend is als
grafisch vormgever. Ze maakt
kleurrijke, tamelijk abstracte
schilderijen.
Echter niet zo maar wat
voorstellingen. Haar werken
zetten je altijd aan het denken, laten je mijmeren over
wat er op het doek te zien is.
Over mysterieuze figuren,
die misschien wel dansers
kunnen zijn, bezig aan een
pirouette. Of over een eenzaam wezen, dat nietig lijkt
op een immens doek.
Haar werk oogt vanzelfsprekend, maar is het niet.
Daarvoor schuurt en wringt
er teveel. Wat er precies
schuurt en wringt, weet
alleen Hélène. Maar je kunt
het natuurlijk ook voor je
zelf proberen te achterhalen.
Kijk maar op de volgende
bladzijden.
Adri Gorissen
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<pascallemansvelders@yahoo.com>
To: Helene Hermans
<post@hermansdesign.nl>

Hélène,
zijn geproken woorden zo erg? Maar wat ik nog veel liever
wil weten: hoe is dat, denken in kleuren? Ik kan me er echt
niets bij voorstellen.

Hélène Hermans vertelt op het schildersdoek

From: Pascalle Mansvelders
<pascallemansvelders@yahoo.com>

woorden

To: Helene Hermans

communicatie

From: Helene Hermans

<post@hermansdesign.nl>

verbeelden

<post@hermansdesign.nl>

kleuren

To: Pascalle Mansvelders

keuzes

<pascallemansvelders@yahoo.com>

Hélène,
Om gewoon ergens te beginnen; we kennen jou voornamelijk van je grafische ontwerpen, maar je schildert ook.
Prachtige, kleurrijke, vrij geabstraheerde doeken. Wat je
schildert, daar komen we nog wel bij uit, daarom maar
gewoon als eerste vraag: waarom?

kleuren
reeks
verhaal
figuren

Pascalle
Woorden, taal, poëzie, communicatie; het mooi verwoorden is absoluut belangrijk maar wat ik bedoel is dat in
mijn werk als grafisch vormgever en in mijn schilderijen
beelden, het verbeelden (visuele communicatie ) voorop
staat. Een krachtig beeld roept meer op. En daarbij is kleur
heel belangrijk voor mij.

schilderen
vrijheid
uiten
uitdrukken
kleuren
From: Helene Hermans
<post@hermansdesign.nl>
To: Pascalle Mansvelders
<pascallemansvelders@yahoo.com>

Pascalle,
Waarom schilderen. Schilderen is voor mij een vorm van
vrijheid. Vrij om te uiten wat ik voel, waar ik mee bezig
ben, zonder iets verbaal te hoeven zeggen, zonder gesproken woorden.
In een schilderij kan ik alles kwijt wat ik wil ‘zeggen’. Dit
‘uitdrukken’ werkt voor mij beter op een plat doek dan in
een sculptuur omdat ik denk in kleuren. Kleur is voor mij
bepalend, de materie minder.

Als ik nadenk over onderwerpen komen er automatisch
kleuren naar boven. Niet dat ik ze benoem, maar in mijn
hoofd ‘zie’ ik gelijktijdig de kleur bij datgene waarover ik
nadenk. Vormen en kleuren hebben een samenhang. Dat
wil niet zeggen dat ik een schilderij al van te voren helemaal
in mijn hoofd heb. Het schilderen is toch een proces, je
maakt de keuzes op het moment, ook de kleur en de kleurencombinatie. Maar intuïtief maak ik vaak gebruik van
deze kleuren.
Ook wel van dezelfde kleuren. Dat komt omdat ik vaker
een serie van schilderijen maak. Hetzelfde onderwerp maar
dan in een reeks, heel verhalend eigenlijk. Zo zie ik het dan
ook, als een soort van verhaal, het loopt door. Er gebeurt
iets, er verandert iets. Er ontstaat een ritme, een herhaling
en tenslotte een verhaal.
Op dit moment ben ik bezig met een schilderij, een serie,
waarin veel verschillende mensfiguren voorkomen. Ieder
kleurrijk figuur anders.

groet Hélène

From: Pascalle Mansvelders

groet, Hélène
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From: Pascalle Mansvelders

From: Pascalle Mansvelders

<pascallemansvelders@yahoo.com>

<pascallemansvelders@yahoo.com>

To: Helene Hermans

To: Helene Hermans

<post@hermansdesign.nl>

<post@hermansdesign.nl>

Hélène,
voordat ik je laatste werk zie, nog één algemene vraag, werk
jij intuïtief of volgens een te voren bedacht en opgesteld
plan, concept of lijn? Ben heel benieuwd naar het werk...

Hélène,
kun je iets meer vertellen over deze nieuwe werken.
Deze mensfiguren. Wat is hun verhaal?

Dit vind ik zo mooi als contrast met mijn werk als vormgever, waarin heel duidelijk een concept ten grondslag ligt.
Hélène

From: Pascalle Mansvelders
<pascallemansvelders@yahoo.com>
To: Helene Hermans

Pascalle

<post@hermansdesign.nl>

Pascalle
vastleggen van

From: Helene Hermans

een vluchtig

<post@hermansdesign.nl>

moment

To: Pascalle Mansvelders

oplossen

From: Helene Hermans

open

<pascallemansvelders@yahoo.com>

opgaan in de

<post@hermansdesign.nl>

ritme

massa

To: Pascalle Mansvelders

in beweging

verdwijnen

<pascallemansvelders@yahoo.com>

vrijheid

voelen

kadans

ruimte

ritme

lucht

herhaling

Hélène,
kunst is een vorm van communicatie. Maar in een gesprek
met iemand merk je soms dat wat je zegt, totaal anders
overkomt dan dat wat je hebt bedoeld. Vaak is dat met
kunstwerken ook zo. Ik vind dat zelf juist wel een van de
mooie dingen van kunst. Waar zoiets in een gesprek kan
frustreren, kan het in een kunstwerk zelfs stimuleren.
Bijvoorbeeld. Wat ik ervaar naar aanleiding van een van
jouw schilderijen, kan ik je illustreren in een beschrijving
ervan: (pag. 98)

Pascalle,

plek

Ik werk grotendeels intuïtief.
Pascalle,
Een groep, tijdelijk bij elkaar, die opgaat in de stad, verdwijnen in de avond, hun eigen weg gaan. Totdat er een
ogenschijnlijk lege ruimte overblijft, maar waarvan je voelt
dat daar leven is.
Dingen ontstaan, er is een herhaling, elke dag opnieuw.
Hélène

mensen

From: Helene Hermans

figuren

<post@hermansdesign.nl>

personen

To: Pascalle Mansvelders

verhaal

<pascallemansvelders@yahoo.com>

beweging
From: Pascalle Mansvelders

omgeving

<pascallemansvelders@yahoo.com>

kleur

To: Helene Hermans

emotie

<post@hermansdesign.nl>

Hélène,
het verhaal waarover je vertelt, het verhaal dat zit in een
serie van schilderijen, is dat telkens een ander verhaal? Heeft
het dezelfde personages, immers, er zijn altijd mensen te
vinden in je werken...wat is jouw verhaal?

Pascalle,
in mijn schilderijen komen meestal mensen voor, vrij abstract, het zijn meer mensfiguren zoals ik ze noem. Deze
personages zijn dezelfde in de serie schilderijen. Het verhaal loopt door.

Van te voren heb ik wel al een idee over het werk, het
onderwerp, bepaalde kleuren en hoofdlijnen in de compositie. Maar vanuit mijn ‘emotie’ ontstaan dingen, uiteindelijk een schilderij en vaak anders dan ik van te voren in
mijn hoofd had. Die vrijheid heb ik.
Indrukken die ik opgeslagen heb zijn vaak de basis. Ritme,
het ritme van een stad bijvoorbeeld. Ik ga graag naar een
grote stad, naar parken of volkswijken in een stad als
Madrid of Barcelona en kijk. Heerlijk, gewoon kijken naar
het leven daar, dat levensritme.

Tegen een overwegend oranje gekleurde achtergrond, is
een naakte vrouwelijke figuur voorgesteld, die lijkt te leunen tegen een bruinrode geabstraheerde rots. Hoewel haar
gezicht geen duidelijke kenmerken bevat, lijkt ze toch de
beschouwer aan te kijken. Maar gezichtsloos. Zelfs ietwat
wezenloos. Ze trekt niet veel aandacht in het geheel. Ze is
ondergeschikt gemaakt aan een kobaltblauwe, elipsachtige
vorm, waarin witte strepen zijn te onderscheiden. Als een
schild dat balanceert op een soort van stellage die zich
bevindt naast de vrouw. De vorm is in evenwicht, al lijkt ie
snel uit balans te kunnen bewegen. De vrouw zit er wat
gelaten bij. Haar beweging zit ‘m in haar been, waarvan het
niet duidelijk te zeggen is waarop het rust en in haar linkerarm die de kobaltkleurige vorm bij de standaard vasthoudt.
Hoewel kleiner en wat ondergeschikt, is zij het die de vorm
op z’n plaats houdt. De achtergrond van het schilderij ziet
eruit als een landkaart, een kustlijn met water, land en misschien zelfs een paar eilandjes. De vrouw is erboven verheven, ze lijkt in een ruimte te zijn gezet met het land, misschien niet vrijwillig, maar ze houdt het onder controle.
De kleuren zijn overheersend vrolijk, met uitzondering van
de kleur waartegen de vrouw leunt. Het ziet er nu misschien niet zo goed uit, maar dat deel bevindt zich precies
achter haar. Voor haar ontvouwen zich prachtige kleuren.
En zij heeft die in de hand. Zij is aan zet. In alle opzichten.

Pascalle
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In het werk waar ik nu mee bezig ben is de groep mensen
in beweging in steeds een andere omgeving, en in een
andere kleur, een andere emotie of toestand. De kleine verschillen in beweging zijn belangrijk.

Spits in de wolken

Hélène

Links: zonder titel
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driet gekeerd. Een donkere periode heeft haar vast. Tijdloos
kijkend boven de wereld uit. Stijgend. Ze kijkt naar de toekomst en kan weer kleur zien.

Een werk roept heel veel vragen bij me op.
Misschien is dat ook een manier van communicatie in kunst.

Hélène

De achtergrond wordt gevuld door drie verticale kleurbanen, wit, blauw en oranje. (Je
geeltinten zijn het meest veranderd in de
loop der tijd, heeft dat een betekenis voor
iemand die sterk met kleur bezig is?). In het
witte vlak zitten blauwe vormen, als een soort
van negatief van het anders zo aanwezige
kobaltblauwe element met witte vormen.
Daarvoor bevinden zich mensfiguren die,
hoe meer ze naar beneden gaan, meer lijken
op te gaan in het landschap of zelf landschap
lijken te worden. De opvallendste figuur is de
bruinrode in het midden. Deze houdt de
boel bij elkaar. Het lijkt mij een mannelijke
figuur, hoewel geen enkel teken daarop wijst.
Maar wat me zo bezighoudt aan dit werk is
de sfeer erin, die kan twee kanten op. Je zou
kunnen denken dat de figuur zijn armen om
de - wel zeer - onopvallende figuur rechts
van hem, heenslaat. In een beschermend
gebaar. En dat hij hetzelfde doet bij de kleine
bruine figuur aan zijn linkerkant. Anderzijds
is hij zo overheersend, met de okerkleurige
figuur achter hem als een bepalende schaduw, dat het ook bedreigend overkomt.
Vooral bij de kleine figuur. Het is mooi als dit
soort vragen in een schilderij zitten, vind ik.
Als je je best moet doen iets te doorgronden
en je je mening af en toe bij kunt en moet
stellen. Ik hoef op deze vragen ook geen antwoorden van jou. Maar ik blijf natuurlijk wel
geïnteresseerd in je eigen verhaal…

From: Pascalle Mansvelders
<pascallemansvelders@yahoo.com>
To: Helene Hermans
<post@hermansdesign.nl>

Hélène,
Je nieuwe werken, interessant om te zien dat ze zo anders
en toch zo gelijk zijn aan je oudere werken. Goed ook dat
de blauwe ellipsachtige vorm met witte onderbrekingen
blijft terugkomen maar telkens een andere functie lijkt te
vervullen. Een nieuwe vorm lijkt te worden en zo met je
onderwerpen mee veranderen kan. Zoals het leven zelf.
Heel mooi vind ik het werk met het blauwe huis, om het
maar zo plat zo te noemen. Of is het een kerk? De spits gaat
op in de wolken, een mooi gegeven. De ramen lijken leeg
en langer gerekt door de beweging van de strepen die erboven zijn gezet. De achtergrond contrasteert prachtig met de
kleuren van de voorgrond. Hier zag ik het inderdaad: je
denkt in kleuren. En dan de figuur die er half achter verscholen is. Ik vind het knap hoe jij figuren behoorlijk abstraheert en toch een duidelijk wezen meegeeft.
Links: Naakt Beneden: Op weg Rechts: Dit is de plek

gevoelens
verdriet

From: Helene Hermans

kleur

<post@hermansdesign.nl>

op weg

To: Pascalle Mansvelders
<pascallemansvelders@yahoo.com>

Pascalle,

From: Helene Hermans
<post@hermansdesign.nl>
To: Pascalle Mansvelders

blauw

Pascalle,
Gelukkig ja, mag iedereen in een kunstwerk iets anders
zien, en kan er op een andere manier door geraakt worden.
Een schilderij, beeld, gebouw, het raakt je en doet iets met
je, of juist niet.Terwijl dat bij een ander helemaal niet zo
hoeft te zijn. Dat maakt het zo boeiend en stimulerend. En
soms confronterend.
Het lezen van jouw indruk over mijn schilderij was een
ervaring op zich. Ik ben er zelf nog eens goed naar gaan kijken. Dit werk wat jij uitgekozen hebt om een beschrijving
van te maken, heb ik gemaakt in een moeilijke tijd, in de
periode na de dood van een dierbare, mijn vader.
De vrouw in het schilderij voelt zich naakt en in haar ver-
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<pascallemansvelders@yahoo.com>

lucht
vrijheid
adem

Pascalle,
Mijn kleuren zijn in deze serie meer aardekleuren geworden, kleuren die voor mijn gevoel meer met het zoeken
naar een basis te maken hebben. Op de een af andere
manier is de verbondenheid tussen de figuren en hun
omgeving groter geworden, de kleuren zijn dan ook naar
elkaar toegegroeid.
Een soort thuisgevoel, verbondenheid.

ritme
plek

oker
geel
oranje
roodbruin
aarde
thuis

In het werk dat bij jou vragen oproept, vormen een aantal
mensfiguren op zichzelf weer een nieuwe plek. Een kleurige plek. De opvallendste figuur draagt het kleine huis. Is een
deel van het huis. Maar samen, met ieders specifieke eigenaardigheden vormen ze juist daardoor deze plek in dit landschap, en zijn ze met elkaar verbonden. Dat is belangrijk
voor mij, dat ieder zijn eigen plek heeft in relatie tot de
ander en tot zijn omgeving.
Hélène
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KIM VAN BAKEL,
EEN ONTMOETING TUSSEN EEN OUDE ROT IN HET KUNSTVAK EN EEN
JONG AANSTORMEND TALENT. DAT IS HET GESPREK TUSSEN DE

DESIGNER
VOORMALIGE KUNSTACADEMIESTUDENT JAN BROUWERS EN DESIGN
ACADEMY-STUDENTE KIM VAN BAKEL. EEN GESPREK OVER VORMGEVING, JONG ZIJN IN VENLO, WERKEN VER WEG VAN DE RANDSTAD
EN NOG VEEL MEER.

DOOR JAN BROUWERS FOTO JACQUES PEETERS

H

et is begin april en Kim van Bakel werkt
keihard aan haar eindexamenproject
voor de Design Academy in Eindhoven.
Nadat ze vier jaar in Eindhoven heeft
gewoond en een half jaar in Amsterdam
heeft doorgebracht voor een stage, is ze
weer terug in Venlo. Hier liggen haar sociale
contacten, wonen haar vrienden en speelt
zich haar uitgaansleven af.
Nu richt zich al haar energie op dat eindexamen, maar daarna… Wat dan?
Kim zit van jongs af aan vol ideeën.
’s Avonds in bed bedenkt ze voor het slapen
gaan honderdachtentachtig manieren om
het licht uit te maken zonder het bed uit te
hoeven. Op de havo krijgt het idee om iets
met vormgeving te gaan doen steeds vastere vorm. Als ze zestien is, loopt ze alle open
dagen van de kunstacademies af. Maastricht
is top! Maar Den Bosch anderzijds een puinhoop. Niet het studieprogramma, maar de
entourage maakt de keuze belangrijk. Toch
durft ze het niet aan. Er lopen toch wel héél
veel weirdo’s rond! Wat nu? Ze vindt zichzelf te jong voor het ‘grote werk’ en besluit
om het atheneum er bij te pakken. De liefde
voor de kunstacademie blijft en na het eindexamen gaat ze opnieuw naar de open
dagen. Eenmaal in Eindhoven, waar de Academie voor Industriële Vormgeving net is
omgedoopt in Design Academy en zich gevestigd heeft in de Witte Dame, is de keuze
duidelijk: dit wil ik!
Ze haalt het toelatingsexamen en doorstaat
met glans de introductieweek. Dan begint
de harde werkelijkheid: op een kamertje van
een paar vierkante meter en met alle aandacht gericht op vormgeven.

Maar wat houdt dat in? Een artistiek zwart gat doemt op.
“Het eerste jaar krijg je alle vrijheid om echt, ongebonden creatief bezig te zijn. Het is keihard werken,
je krijgt vertrouwen in je kunnen en leert je creatieve
grenzen verkennen. Maar dat leidt er ook toe dat
bijna de helft van je collega-studenten afhaakt of
moet afhaken: de selectie is streng.”
Maar Kim vindt het leuk.
“Je bent met je hoofd en je handen bezig. En ook met
een paar boeken, maar die moest je er maar even bij
doen. Het was een hele omschakeling, ben ik eigenlijk
wel aan het leren? Immers: leren doe je toch uit boeken?! Vanaf het tweede studiejaar kwam het besef
dat we hier misschien niet veel uit boeken leren, maar
dat je door het werken, het doen, de praktijk dus, nog
veel méér leert. In die jaren op de Academie heb ik
nooit nagels gehad!”
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project: Awaer, paperbag
verbeelding van de tijdelijkheid van mode. portfolio Kim van Bakel

De beoordelingen zijn spijkerhard.
“In teeveeprogramma’s worden sommige jonge
artiesten genadeloos neergesabeld. Als je dat gemeen
vindt, dan moet je hier maar eens komen! Zonder een
gigantische portie doorzettingsvermogen kun je het
wel vergeten. Ik begon in een club van 150 studenten.
Als er dit jaar veertig van slagen is dat veel!”
Ze kiest de richting ‘Man and Identity’.
“Tja, wat houdt dat in? Het is een heel breed vakgebied. In principe gaat het erom dat jij de identiteit van
je opdrachtgever kunt vormgeven, in iets tastbaars
kunt neerzetten. Of dat nu mode, interieur of gewoon
sfeer is, dat maakt niet uit, maar het is wel heel
breed.”
Ze maakt het duidelijk aan de hand van de
twee afstudeeropdrachten waar ze nu mee
bezig is. De eerste heeft als onderwerp ‘tijdelijkheid’. Het resultaat is een glossy magazine waarin fashion aan de vergankelijkheid
wordt onderworpen. Je ziet er onder meer
een accessoireset in een vacuümverpakking
in, met daarop de tekst: ‘after opening only
fashionable for a few days!’ Ze is nu druk
bezig om een uitgever te zoeken. Het moet
de wereld in !
Vergrijzing is haar tweede opdracht. Kim
heeft zich ten doel gesteld om kenmerken
van subculturen uit de jaren zestig en zeventig op een heel subtiele wijze terug te brengen in stofpatronen voor de aankomende
ouderen. Wie vroeger op een Puch met hoog
stuur reed was (en is!) nu eenmaal een ‘kikker’. Maar welke 50-plusser heeft die Puch
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nog, wie slaat nu nog die sjaal van vier
meter lang om zijn nek? Als je niet tot die
echte verzamelfreaks hoort, maar toch die
sfeer wil terughebben…?
“Nou, zo vul ik die opdracht in!”
Tot nu toe is het een gesprek van een ouwe
acadmiestudent met een jonkie dat de toekomst nog voor zich heeft. Maar hoe verder?

Kim wat ga je straks doen als je klaar bent?
“Eigenlijk nog geen idee, ik ben straks gediplomeerd
designer. Heb wel stages gelopen en heb wat kleine
opdrachtjes, maar daar kan ik niet van leven! Textiel,
mode, accessoires, daar wil ik wel mee verder en het
liefst gewoon op mezelf, alle ruimte. Maar misschien
is eerst een baantje onvermijdelijk.”
Blijf je hier in Venlo?
Daar begint het te knagen.
“Het is gemakkelijk om in Venlo te blijven, je hebt
vrienden en kennissen met wie je optrekt, die elkaar
helpen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar met mijn vak
kan ik hier niks, het is zo onzeker om iets in Venlo te
beginnen. In Amsterdam zit je midden in het bruisende hart waar van alles gaande is en al zeker op ontwerpgebied. Het is veel gemakkelijker, want de artistieke sfeer, vakbroeders en opdrachtgevers zijn er. En
je hebt er ook alles bij de hand, materialen, inspiratie,
gereedschappen. Het is er allemaal en om de hoek!
In Venlo ben je een unicum, er zijn geen kleine boetiekjes en alle warenhuizen hebben een voorzichtigere collectie dan in de grote steden. Hier gebeurt het
niet! Als ik in Venlo ga zitten, dan zit ik mijlenver van
connecties in mijn vakgebied. En, dat klinkt heel simpel: maar straks heb ik ook geen OV-jaarkaart meer!
Venlo is vertrouwd, alles is er, maar het is moeilijk om
hier echt iets te bereiken. Venlo is nou eenmaal geen
toplocatie!”
Toch zijn er een paar die van hieruit landelijke bekendheid
kregen .
“O.k., een enkeling. Daar kun je voor kiezen, maar dat
is niet mijn uitgangspunt. Dus Amsterdam,
Rotterdam, whatever.”
Je interesse gaat uit naar mode, textiel, alles wat daarom
heen zit. We hebben toch steden als Düsseldorf met zijn Igedo
en Krefeld als zijdestad in de buurt?
“Ik heb niks met Duitsland. Dat is misschien wel naïef,
maar da’s niks voor mij!”
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maanden ga ik me vervelen! Ik ben bang dat het weer
heel snel afgelopen is.”

erbij liggen geven gelukkig uitleg. Het lijkt af
en toe wel een uitvindersbeurs. Hier zie je
een verbetering van een bestaand product
en daar zie je dat er een grap uitgehaald is
met bekende vormen. Prachtig uitgewerkt
en vaak schitterend vormgegeven.
Toch springen die studenten eruit die een
idee, een concept uitgewerkt hebben. Dat
zijn dan niet altijd de meest oogstrelende
presentaties, soms zijn ze zelfs niet eens af.
Maar wie er oog voor heeft, of liever
gezegd: “oog voor wil hebben” smult wel.
En als je je dan laat meevoeren hoeft het
niet eens van maatschappelijk nut te zijn.
Het is gewoon heel mooi hoe iemand zich
kan verdiepen in een idee. En dat ook nog
eens in een vorm kan gieten die de toeschouwer kan beroeren.
Het aardige is dat alle studenten graag
bereid zijn om je alles uit te leggen. Ze zijn
blij omdat ze geslaagd zijn en willen dat ook
weten. Trotse ouders, opa’s en oma’s die
komen kijken, krijgen een lesje vormgeving
voorgeschoteld. (Een tip voor mensen die
iets meer van kunst willen weten: ga eens
naar een eindexamenexpositie: zonder te
hoeven vragen en gratis voor niks word je
ingewijd in de beweegredenen van een kunstenaar.)

project: Unisex Underwear. portfolio Kim van Bakel

De presentatie van Kim is helder en goed
doordacht. Ze ergert zich een beetje over de
docent die het nodig vond om alsnog kritiek
te spuien. “Dat had-ie ook eerder kunnen
doen!” Ik troost haar met de opmerking dat
dat nu eenmaal zo hoort. Het resultaat is er:
Kim van Bakel, designer!
Maar nu Kim, hoe verder?

Het examen?
“Best wel spannend, je moet toch goed voor de dag
komen. Op het laatste moment wil zo’n docent toch
weer dat het even anders moet. Dan ga je twijfelen!”

H

et is 15 juni en Kim heeft het gehaald!
Vandaag is de eindexamenpresentatie
in het gebouw van de Design Academy,
beter bekend als de oude Philips-toren.
Maar alvorens de resultaten te bekijken, wil
ik even proeven van de werksfeer in het
gebouw. Als een volleerde gids leidt Kim mij
door de hallen en trappenhuizen van dit
fraai
gerestaureerde
monument.
Trappenhuizen met afzonderlijke trappen
voor vrouwelijke en mannelijke werknemers
van het oude Philips!
De verschillende afdelingen hebben weliswaar hun eigen vakspecifieke leslokalen,
maar echt leuk is pas de grote hal, waar
schijnbaar achteloos eilandjes van een paar
tafels en stoelen gecreëerd zijn, waar dan
een docent aan een groepje studenten uitleg geeft over perspectief. Tien meter verder

H

et is een paar weken na het eindexamen. De
meeste werkstukken waar ze zo op gezwoegd is
liggen, verpakt in dozen, opgeslagen in de kelder van
haar flatje in de Veestraat. Ik vraag mij af : “Wat doet
ze daar nu mee?” En denk dan aan mijn eigen, nooit
meer geopende map met houtskooltekeningen op
zolder.
Zij is nu samen met vrienden druk bezig met de aankleding van het Free Funk Festival in Venlo, daarna
gaat ze op vakantie: “Dat heb ik echt verdiend!”
Ik stuur haar nog een sms-je met de vraag of ze nog
heeft nagedacht over haar toekomst, over wat ze in
september gaat doen?
Het antwoord komt uit Spanje: “Ben op vakantie.
Daarna ben ik weer paraat.”
Oké, praten we volgend jaar verder!

▼

De Q4-plannen?
“Ik twijfel echt of ik moet inschrijven. Stel je voor:
daar zit je in je atelier in Venlo. En wat dan? Na drie

styling en fotografie voor glamour magazine. portfolio Kim van Bakel

zit iemand te worstelen met een onduidelijke constructie van hout en textiel. Weer een
stukje verder is een zitje gebouwd. Vier
grote platen verzaagd in de letters HOME, in
een carré geplaatst met daarin met een
aftands bankstel, vormen een kleine rommelige oase, in een al even rommelige woestijn
van tafels, stoelen, on-affe-werkstukken en
mislukte tekeningen.
Soms zitten er honderd studenten en docenten tegelijk in deze ruimte te werken. “Als
het erg druk is, is dat wel eens lastig, maar
het heeft wel sfeer”, zegt Kim. Die sfeer
proef je, ook al is het vandaag rustig: hier
wordt gewerkt, geleerd, geploeterd,
gedacht en vooral gevormd.
Dan zijn er nog de nodige werkplaatsen,
met tal van machines en apparaten om
hout, metaal en kunststof zodanig te bewerken dat het de door jou bedachte vorm
krijgt. Maar... keurig georganiseerd, met
strenge werkplaatsassistenten, werkbriefjes,
arbo toestanden en wat al niet meer.
Een trap hoger en we zijn op de presentatie:
iedereen heeft zijn best gedaan om zijn of
haar werk zo goed als mogelijk te presenteren. Soms denk je wel eens “waar heb je het
in Godsnaam over”, maar de portfolio’s die
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slag bij bureau Hard Werken in Rotterdam, bij boekontwerpers en vormgevers als Gerard Hadders en
Rick Vermeulen. Vrijwel alles van uitgeverij Bert
Bakker deden we. Boeken van Marga Minco, Tim
Krabbé en Fay Weldon, Margaret Atwood en Rita Mae
Brown, maar ook affiches of verpakkingsmateriaal.
Jarenlang heb ik de affiches van het Berlijnse Theater
Hebbel gemaakt, met producties van Marina
Abramovic en Heiner Müller. Of de vormgeving van
het Filmfestival Rotterdam, met die befaamde tijger.”

DOOR KOEN EYKHOUT
FOTO JACQUES PEETERS

M

eer dan zestig procent van de
boekenkopers koopt een boek als
impulsaankoop. Als ze de boekhandel
binnenlopen, weten ze nog niet wat
het gaat worden. Uitgevers kennen
dat en zorgen er voor dat hun boek
niet in een muurkast komt te staan,
maar op een stapeltje komt te liggen
op een tafel of bij de kassa. Dat kan
door het boek een mooi jasje aan te
trekken. Dat scheelt in de verkoop.
K l e u r, p l a a t j e e n b e l e t t e r i n g v a n e e n
omslag kunnen de omzet stimuleren.
‘De dochter ’ (2000) van Jessica Durlacher
deed niks totdat De Bezige Bij de oplage
terughaalde en het boek een ander
omslag gaf. De damesschoentjes van
A n d y Wa r h o l d e d e n h e t s t u k k e n b e t e r
o p d i e o m s l a g d a n d e Ve n u s v a n M i l o
die er eerst op stond. Het tekent het
belang van een boekontwerp. Een toonaangevende boekontwerper-vor mgever
is Erik Prinsen (Eindhoven, 1961) die
s i n d s 1 9 9 9 i n Ve n l o w o o n t . Z i j n s t u d i o
heeft hij aan de Martinusstraat in het
voormalige
tabakswinkeltje
van
mevrouw De Koning. Erik woont met
vriendin en twee kinderen in het
ernaast gelegen pand.

H

HARD WERKEN IN VENLO
I

n Eindhoven heb ik eerst een blauwe maandag
Bouwkunde gestudeerd aan de TU, maar dat was
niks voor mij. Ik vertrok naar Kunstacademie Sint Joost in Breda waar ik in 1987 afstudeerde als grafisch
vormgever. Mijn stages vulde ik anders in dan veel
medestudenten. Zo liep ik stage op een reclamebureau. Dat was toen echt niet hip. Dat kon je niet
maken, vonden ze. Daar trok ik me echter weinig van
aan. Na mijn afstuderen kon ik als vormgever aan de
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ard Werken was eigenlijk een soort geuzennaam. We zaten in het Rotterdams havengebied tussen loodsen en ateliers, werkplaatsen en kantoorgebouwen. Rotterdam was zogenaamd een aculturele stad waar alleen gewerkt werd, vandaar de
naam Hard Werken. We zetten ons een beetje af
tegen het hardnekkige beeld als zou alles in
Amsterdam gebeuren. Het kwam voor dat wij van
Hard Werken aanwezig waren bij boekpresentaties in
het Stedelijk Museum in Amsterdam en dat ze dan
tegen ons zeiden: ‘Zo, helemaal uit Rotterdam hierheen gekomen?!’ Dat vonden Amsterdammers heel
wat. De afstand Amsterdam - Rotterdam was blijkbaar langer dan omgekeerd.
We lieten ons onder meer inspireren door de manier
waarop in Amerika werd vormgegeven. Henk Elenga
van Hard Werken dreef het filiaal ‘Hard Werken L.A.
Desk’ in Los Angeles en dat zegt natuurlijk wel iets.
Onze boeken herken je aan de gedurfde vorm, aan
een minder brave letter en aan de opvallende illustraties. We werkten sterk eclectisch, niet vanuit een
bepaalde strakke optiek. Niet zo zuinig calvinistisch,
niet per se met een
klein lettertype. Je
mocht experimenteren. Binnen een zekere mate van redelijkheid kon er veel.
Misschien heeft het
ermee te maken dat
Rotterdam als havenstad iets kosmopolitisch heeft. Havensteden hebben dat wel
meer, een gevoel van
vrijheid en ongebondenheid. Ik heb er zes jaar met plezier gewerkt.
Rotterdam was voor mij een leuke stad om te wonen
en te werken. In 1993 is Hard Werken gefuseerd met
ontwerpbureau voor verpakkingen Ten Cate Bergmans tot het nieuwe bureau Inizio in Amsterdam.
Elke dag in mijn Kever van Rotterdam naar Amsterdam voor mijn werk, dat werd me te gortig, dus verhuisden we. We vonden een leuk, groen geschilderd
houten huisje in Zaandam, waar we een paar jaar
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gewoond hebben. In 1996 ben
ik voor mezelf begonnen. Het
kwam toen wel voor dat ik 120
boeken per jaar verzorgde,
inclusief de pocketreeksen. Bert
Bakker bracht de Ooievaarpockets uit waarvoor ik vaak het
bestaande beeld van de oorspronkelijke paperback kon
gebruiken. Soms was een kaft
zo bekend dat je er beter niets
aan kon veranderen. Het
omslag van ‘Zen en de kunst
van het motoronderhoud’ was een icoon geworden.
Dat moest je in de pocketversie vanzelfsprekend
handhaven. Ten slotte ben ik in 1999 de ‘liefde achterna’ gereisd naar Venlo, waar mijn vriendin oorspronkelijk vandaan komt. En nu is het dus ‘hard werken’ in Venlo. Nog altijd boeken, maar ik ontwerp ook
zaken als een nieuwe huisstijl of een vers logo. Deed
ik in Rotterdam trouwens ook, onder meer voor Radio
Rijnmond en de gemeente Hellevoetsluis.”

T

erug naar het boek. Eerst is er de inhoud, de
tekst. Die ligt min of meer vast, zeker bij literatuur. Vervolgens is er een ontwerpvergadering. Als
ontwerper krijg ik een synopsis uitgereikt en soms
een vertaling van het boek of de oorspronkelijke buitenlandse uitgave. De titel is er meestal, maar niet
altijd, en een korte aanduiding van hoe ze het willen
hebben. De uitgever zit erbij, een redacteur, vaak ook
de hoofdredacteur en iemand van de productie om in
de gaten te houden of het boek volgens plan in de
catalogus van lente of herfst gepresenteerd kan worden. Eerst maak ik dan wat schetsen, ik zoek op
Internet, blader in boeken en boekjes of dien een verzoek in bij bureaus van stockfotografie. Dan maak ik
het schetsontwerp en verstuur dat als PDF – bestand
naar de uitgeverij. Soms vraag ik vriend en fotograaf
Wim van Groenendaal hier in Venlo voor een omslagfoto, die we dan samen gaan maken.”

●●●
UMBERTO ECO – BAUDOLINO
(Bert Bakker, 2001).
“Deze historische roman van Umberto Eco gaat over
raadsheer Baudolino van keizer Frederik Barbarossa.
Voor het omslag heb ik me eerst goed georiënteerd op
allerlei aspecten van het leven in de Middeleeuwen.
In een manuscriptenboek kwam ik bij toeval de letter
B tegen die nu voor op het boek staat. Een prachtige,
opengewerkte hoofdletter B. In de bovenste lus van

●●●
RENE APPEL – DOORGESCHOTEN
(Bert Bakker, 2003)
“Doorgeschoten” (2003) van thrillerschrijver Rene
Appel is de moord op Pim Fortuyn in romanvorm.
Voor het omslag wilde ik niet weer een dikke nek of
kaal hoofd, dus werd het een foto van een op de
grond liggende man. Met Wim van Groenendaal ben
ik toen naar de Molenbeek in Hout–Blerick gereden,
bij de op– en afritten van de Zuiderbrug. Ik ben op de
grond gaan liggen met mijn nieuwe schoenen aan kijk maar naar de stiknaad van de zool die er nog
ongeschonden uitziet - en met een weliswaar slechtzittend pak, dat toch een keurig kostuum suggereert.
Het was steenkoud die dag, mooi helder winterweer.
De ondergaande zon hebben we met beeldbewerkingsprogramma Photoshop een handje kunnen helpen, zodat de zon net tussen mijn voeten door schijnt.
Op de achtergrond zie je de geluidsschermen van de
nieuwe brug. Van Appel had ik ook zijn thrillers
“Tweestrijd”, “Noodzakelijk kwaad” en “Zinloos
Geweld” vormgegeven. Hij wilde voor dat laatste
boek een enge tunnel op de kaft. Daar hoefde ik niet
ver voor te zoeken. Wim en ik hebben een foto
gemaakt van het voetgangers- en fietstunneltje onder
de spoorbrug in Venlo en die prijkt nu op het boek.”

de B heb ik vervolgens een bestaand portret van de
keizer ingevoegd en een zogenaamd levensecht
miniatuurportret van de fictieve Baudolino. Boven het
portretje van de raadsheer heb ik toen zelf de naam
Baudolino ingetekend, in dezelfde letter als die van de
keizer. De naam van de schrijver en de titel van het
boek dragen een voor mijn doen braaf karakter, maar
dat paste in dit geval bij het historische van de roman,
vond ik, net als het semi-authentieke perkamentkleurige van de achtergrond.”
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●●●
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THOMAS VON DER DUNK – HET NEDERLANDS
MUSEUM ( Van Gennep, 2005)

HENK HANSSEN – BABY MANAGEMENT VOOR
MANNEN (Van Gennep, 2004)

“Aan tv - programma’s als “De Grootste Nederlander
aller tijden” en “Het Nederlandgevoel” kun je afmeten
dat er een groeiende belangstelling is voor wat het is
om Nederlander te zijn. Hoe onze identiteit eruit ziet.
Historicus Thomas von der Dunk schrijft daar veel
over. Met dit boekje van hem – in maart 2005 verschenen toen de Boekenweek als thema De Vaderlandse
Geschiedenis had - schetst hij hoe volgens hem het
Nederlands Museum eruit zou moeten zien. In
Duitsland hebben ze al zo’n museum, het Haus der
Geschichte in Bonn. Het is dan ook niet zomaar dat dit
boekje in Bonn is gepresenteerd met onder meer een
toespraak van Jan Marijnissen, verklaard voorstander
van een dergelijk museum in Nederland. Voor het
boek heb ik niet alleen het omslag ontworpen maar
ook alle illustraties verzorgd. In de stijl van oude gravures, dus met van die arceringen. Thomas gebruikt
ze ook in zijn powerpointpresentatie om lezingen
hierover te ondersteunen.”

“Henk Hanssen is journalist en vrije ondernemer,
maar ook de vader van Rosa. Hij kwam er als jonge
vader al gauw achter dat er een complete markt
bestaat van roze wolk boekjes voor aanstaande moeders, maar dat er eigenlijk niks is voor vaders. Dat
heeft hij toen zelf maar geschreven en dat is dit boekje geworden, waarvan ik alle vormgeving en illustraties voor mijn rekening heb genomen. De opmaak, de
kadertjes en de poppetjes, zoals dit hier. Kijk. Een
tekening van een baby of het een auto is of een dvdspeler die je moet installeren en waarvan ze de onderdelen apart hebben getekend. Met pijltjes erbij staat er
dus bijvoorbeeld “Anus -– reguleert output” of
“Genitaliën –- twee uitvoeringen mogelijk” en “Vlek
–- diverse soorten mogelijk.” De Inhoudsopgave kent
rubrieken als “Product” -– de baby zelf –- en
“Productspecificaties” of “Mobiele modus met transportmiddel” waarmee de kinderwagen wordt bedoeld.”

●●●

●●●

HOOFDBUREAU POLITIE ROTTERDAM
“In 1991 is het hoofdbureau van politie in Rotterdam
opgeleverd, ontworpen door gemeente-architect
Maarten Struys. Hij is onder meer bekend van zijn
kolossale windschermen die als een reusachtig kunstwerk geplaatst zijn langs het Calandkanaal in het
Europoortgebied. Voor de gevel van het politiebureau
heb ik de belettering ontworpen. Het woord ‘politie’
tegen de lichtblauw betegelde voorgevel kreeg van
mij de kleuren bordeauxrood en donkerturkoois. De
letter is een vertaling van een klassieke schreefloze
letter die wat minder streng oogt door het gebruik van
die twee kleuren. Van die belettering op de tegels ben
ik vervolgens uit gegaan voor het ontwerp van de
neonletters die onder de poort achter matglas zijn
aangebracht.”

HARD WERKEN IN VENLO

▼

AFFICHES HEBBEL THEATER.
“In 1988 was Berlijn culturele hoofdstad van Europa.
Ik meen dat we daardoor in contact zijn gekomen met
Theater Hebbel in die stad. We ontwierpen er affiches
en programmaboekjes voor. Ze stuurden een fax wie
er zou gaan optreden en met wat gegevens die we
misschien konden gebruiken en wij maakten er dan
het affiche en het boekje bij. Dat was niet altijd even
makkelijk, omdat je met één beeld op één affiche
meer voorstellingen moest visualiseren. Ik vond de
hier afgebeelde scheepstoeter in de catalogus van
handelsmaatschappij in appendages (scheeps- en
offshore-artikelen) Econosto, een catalogus die ik ook
had ontworpen. Die toeter staat voor wat theater is,
vind ik: iets verkondigen, iets uitroepen als het ware.
Verder zie je dat het een liggend affiche is, dat was
ook bijzonder - bijna alle affiches zijn staand - en dat
het twee oorspronkelijke kleuren zijn plus nog een
mengkleur van die twee.”
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Weg uit de benauwenis Marie-Thérèse in Duitsland

Tijdens het eerste interview
met een verslaggever van het
Dagblad voor Noord-Limburg
in 1985.

Door Adri Gorissen
en de VGZ, waar vader directeur van was, steeds meer
expandeerden en de tuin werd dichtgebouwd. We
kregen platte daken en terrassen, maar het was toch
niet meer zoals vroeger. Onze ouders letten vooral op
een goede schoolopleiding en goede manieren, op
een regelmatig familieleven met vaste spelregels,
waar ieder kind zich aan moest houden.

IN HAAR GEBOORTESTAD VENLO IS ZE ALS SCHRIJFSTER NAGENOEG ONBEKEND
EN HEEFT DE BIBLIOTHEEK ZELFS GEEN BOEKEN VAN HAAR IN HUIS, MAAR IN
DUITSLAND TELT MARIE-THÉRÈSE SCHINS (1943) HELEMAAL MEE. ZE IS ER
ONDER MEER BEKEND ALS SCHRIJFSTER VAN EEN REEKS JEUGDREISBOEKEN
ROND HET MEISJE DORO, ALS ONVERMOEIBAAR PROMOOTSTER VAN HET
NEDERLANDSE JEUGDBOEK EN ALS BIBLIOTHERAPEUTE DIE ROUWENDE KINDEREN EN JONGEREN IN GEVANGENISSEN HELPT BIJ DE VERWERKING VAN HUN
ERVARINGEN. HOOG TIJD VOOR EEN KENNISMAKING MET EEN VEELZIJDIGE
VROUW, DIE OOK NOG EENS SCHILDERT.

Het geboortehuis van MarieThérèse Schins aan de Deken van
Oppensingel.
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Hoe zag uw jeugd in Venlo er uit?
Het was een beschermde jeugd met veel tradities en
rituelen binnen de familie (feestdagen, verjaardagen,
nauw contact met familieleden). De kerk en het katholieke geloof speelden een dominante rol. Iedere
morgen moesten we om half 8 naar de kerk en in de
maanden mei en oktober baden we elke avond na
het eten de rozenkrans met een litanie voor Maria en
alle heiligen. Bovendien liepen of fietsten we ook nog
eens extra naar de kapel van Genooi voor de H. Mis
of het Lof. De kerk beheerste ons familieleven. Ik krijg
nu nog buikpijn als ik aan het maandelijkse biechten
denk, waarbij ik zelfs moest vertellen dat mijn toenmalige jeugdliefde Joppie na een carnavalsbal in de
Prins van Oranje aan mijn borstjes frunnikte. Dat
mocht niet voor het huwelijk.
De lagere school van de nonnen aan de Puteanusstraat vormde een hoofdstuk apart, voorzien van veel
ongemakken en verdriet. Ik vergeet nooit het grote
schilderij aan het eind van de gang boven de kamer
van het hoofd van de school, de zuurpruim zuster
Suzanna, waarop de driehoek van God de Vader, God
de Zoon en God de Heilige Geest was te zien, met
daaronder de tekst: Het oog van God ziet alles. Daar
kreeg ik het op de eerste klas al benauwd van. Ja, het
geloof was een over alles heersende macht, waar je
niet omheen kon.

Wat betekende Venlo toen voor u?
Ik ben pas op mijn twaalfde voor de eerste keer echt
buiten Venlo geweest, op vakantie met de familie
naar Noordwijk aan Zee. Toen ik de eerste keer alleen
boven op de duinen stond, merkte ik hoe wijds en
groot de wereld was. Op dat ogenblik, toen de zon als
een dikke tomaat in zee viel, besloot ik er zo vroeg
mogelijk op uit te trekken en te reizen. Ik wilde weten
wat er achter de zon was.
Venlo was toen een kleine stad, waar heel duidelijk
werd aangegeven wie bij de upper, de middle en de
under class hoorde. Als het je lukte op bezoek te
mogen bij klasgenootjes uit het grote Villapark, was
dat heel wat. De rangorde was lastig en ook het verschil tussen katholieken en protestanten vormde een
probleem. Je speelde niet met kinderen van de School
met de Bijbel. En ook niet met kinderen van ‘het
Hetje’. Ik deed dat wel trouwens. Daar heb ik ook een
verhaal over geschreven, over het klasgenootje Liesje
Wanders (ze is vrij jong overleden) van het Helschriksel.
Ik wilde dus zo gauw mogelijk weg uit Venlo om aan
de weet te komen of ik dan ooit weer eens terug
wilde.

Welke positie nam u binnen het gezin in?
Ik ben het zevende kind van moeder en vader. Ik heb
2 oudere broers en 4 oudere zussen, 1 jongere broer
en 2 jongere zussen.
U was niet helemaal gelukkig in uw jeugd,
zo blijkt uit het autobiografische boek ‘Ik ben niet
alleen van mezelf’. Waarom niet?
Ik voelde me vaak alleen gelaten en werd nogal
geplaagd door mijn broers en zusjes, omdat ik dingen
wilde die buiten de norm lagen, zoals balletles en
tekenles en op bezoek gaan bij volwassen buren waar
ik in de boekenkast mocht rommelen. Ik was een buitenbeentje door mijn artistieke neigingen en ook
omdat ik heel lang lichamelijk een kind bleef. Ik was
klein en moest al vroeg een lelijke bril dragen, met vrij
dikke glazen. Ik voelde me bij vriendinnen vrijer en
trok daarom veel naar andere families. Ik werd pas op
mijn zestiende ongesteld en werd daarmee geplaagd,
ook buiten het gezin.
Het gezin Schins in 1950. Helemaal rechts Marie-Thérèse.

Uit wat voor een familie komt u?
Ik denk, dat ik uit een goed burgerlijk gezin kom. We
mochten vroeg naar school (Montessori-school, achter het vroegere Goltziusmuseum), waar ik op mijn
vierde al kon lezen en schrijven. Ons huis aan de
Deken Van Oppensingel 11 was groot, we hadden een
heerlijke tuin, totdat het Ziekenfonds Noord-Limburg
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Linkerpagina:

Het eerste boekje in 1954. Oplage

Marie-Thérèse (links) en haar jon-

1 exemplaar.

gere zusje Josephine.
Haar eerste publicatie in het
Dagblad voor Noord-Limburg.
Beneden:
Marie-Thérèse Schins
Op reis in India in 1996.

Was die jeugd in Venlo allesbepalend voor
uw leven?
Ja, ik denk van wel. Het was een hele klus om me later
van veel dingen die me destijds in een eng korset
stopten, te bevrijden. Het duurde jaren voor ik geen
benauwd gevoel meer had als ik weer eens in Venlo
op bezoek kwam. Ik had vaak het gevoel er te stikken.

lang netjes wachten in de rij een door de bibliothecaresse geselecteerde stapel boeken voor de neus gezet
te krijgen
Wat betekenden kinderboeken toen voor u?
En nu?
Kinderboeken zijn en waren mijn leven. Ik leg nu nog
graag een roman opzij voor een goed kinder- of
jeugdboek. Kinderboeken bepaalden toen ik jong was
mijn leven. Door hen mocht ik held, monster, ja alles
zijn wat ik maar wilde, ook volwassen. Ik leerde al
gauw dat ik door te lezen veel meer wist dan andere
kinderen. Ik kon me beter uitdrukken en had er plezier in zelf te schrijven en te illustreren. Maar ik las
niet alleen boeken voor kinderen van mijn leeftijd, ik
las alles wat ik te pakken kon krijgen. Ook al begreep
ik niet altijd alles.
Bij oom Jacques Penninx, die in de Van Cleefstraat

Was dat de reden dat u al snel wegging uit
de stad om te studeren?
Ja, ik wilde eruit. Ik mocht niet op kamers, werd na
mijn eindexamen meteen naar een opleiding voor
leeszaalassistente (zo heette dat toen) gestuurd in
Sittard. Daar ontmoette ik eindelijk mensen uit heel
andere, vrijdenkende kringen en kon ik met mijn studiegenoten vanuit een heel ander, niet streng katholiek standpunt discussiëren. Bovendien stond literatuur er in het middelpunt! Ik knapte zienderogen op
en wilde na deze opleiding zo gauw mogelijk naar
een andere stad, bijvoorbeeld naar Nijmegen of
Maastricht.
Het specialiseren in jeugdliteratuur deed ik later in
Nijmegen, waar ik ging werken bij de Katholieke en
Openbare Boekerij. Die stond onder leiding van juffrouw Thien en toen zij merkte met hoeveel enthousiasme en motivatie ik met kinderen werkte, zorgde
zij er voor dat ik een professionele opleiding en een
gestructureerde ondergrond kreeg.
Wat trok u in het beroep van jeugdbibliothecaresse?
Ik wilde eigenlijk een opleiding voor kunstgeschiedenis en schilderen aan de Jan van Eyck-Academie in
Maastricht gaan doen. Na mijn eindexamen aan het
Marianum ben ik er stiekem met een map vol tekeningen en betaald van mijn eigen zakgeld naar toe
gereisd. Datzelfde deed ik ook bij de Kunstacademie
in Arnhem en vervolgens werd ik op allebei de academies aangenomen. Maar vader vond het niet goed, hij
wilde dat ik een degelijke opleiding ging doen om
meteen zelf geld te verdienen.
Toen werd het bibliothecaresse, want ik las sinds mijn
vierde jaar en boeken speelden in mijn leven een
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belangrijke rol. Door te lezen kon ik vluchten uit de
dagelijkse beslommeringen van een groot gezin en
me helemaal terugtrekken in een compleet andere
wereld. Ik las en las en kon bijna niet ophouden.
Werken met boeken en kinderen leek me voorlopig
een goed alternatief. De leerschool was hard, want ik
werkte tijdens de opleiding zonder salaris in de
Rooms Katholieke Leeszaal en Boekerij aan de Grote
Kerkstraat onder de strenge directrice juffrouw
Christel Ridder en met de eveneens strenge en zeer
gecultiveerde dame uit goeden huize juffrouw Jet
Custers. Maar toch had ik er veel plezier, vooral toen
Yvonne van Grinsven een jaar later ook in de opleiding kwam. We zorgden ervoor dat kinderen zelf hun
boeken mochten uitzoeken, in plaats van na een tijd-

woonde en waarvan wij
kinderen Schins allemaal
pianoles hadden, ontdekte ik de Nederlandse cultuur in zijn prachtige
folianten. Ik kreeg als ik
een prijs had gewonnen
bij de jaarlijkse declamatiewedstrijd op de middelbare school telkens een boek uit zijn privé-bibliotheek
cadeau. Oom Jacques was voor mij een culturele
thuishaven geworden. Ik mocht er zingen, declameren en kostbare boeken bekijken. Hij was rijk, vrijgezel en had alle tijd voor mij. Dat was thuis anders.
U ging al snel ook zelf schrijven. Waarom?
Door te schrijven kon ik al mijn wensen die in de realiteit niet in vervulling gingen, toch waar maken. Ik was
ineens het enige kind van prachtige ouders, ik kreeg
alles wat mijn hartje begeerde. Ik schreef me te pletter en al mijn dromen werden waar, ook in de liefde.
Ik voelde me stukken beter als ik mijn verdriet, mijn
geluk of mijn wensen had opgeschreven. Al die verhalen, gedichten, en ook een klein boekje, heb ik nog
allemaal. Het zijn vaak smartlappen, maar vol diepe
hartstocht en eerlijk verdriet.
Wanneer verscheen uw eerste publicatie?
Mijn allereerste publicatie verscheen in het Dagblad
van Noord-Limburg. Een verhaal over een kabouter
en een elfje, het heette ’t Mooie kabouterpakje. Dat
heb ik nog. Ik was 10 jaar. Daarna werkte ik voor de
schoolkrant van het Marianum als redactielid. Mijn
eerste boek-publicatie verscheen in het Duits bij de
gerenommeerde Zwitserse uitgever Sauerländer in
Aarau in 1985. Kort daarna ook in het Nederlands
onder de titel Nu is ’t welletjes, zei mijn vader bij
Ploegsma in Amsterdam.
Hoe kwam u eigenlijk in Duitsland terecht?
Ik ben 1966 na veel strubbelingen thuis naar
Hannover in Duitsland gegaan (de liefde). Na een
geweldige tijd in een groot filiaal van de
Stadtbücherei Hannover en als directrice van de
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Zentrale Jugendbibliothek im Haus der Jugend in
Hannover verhuisde ik naar de wereldstad Hamburg
(alweer vanwege de liefde).
Uw werk in Duitsland had ook alles met kinderboeken te maken. Hoe werd u docent kinder- en
jeugdliteratuur?
In Hamburg kreeg ik geen poot aan de grond in de
bibliotheken. Door de opleiding daar aan de
Fachhochschule Bibliothekwesen waren alle banen in
de bibliotheken bezet. Ik had in Hannover via de
directeur een boel extra kleine opleidingen en cursussen mogen volgen, nationaal en internationaal. Ook
was ik toen al begonnen met het schrijven van recensies voor vakbladen en kranten. En met het schrijven
van artikelen over het werken met jeugdboeken. In
Hannover had ik veel in de praktijk gewerkt door
voordrachten voor ouders, leraren, kleuterleidsters en
maatschappelijk werkers te houden. Ik las enorm veel
vakliteratuur en wilde hogerop komen. Ik wilde laten
zien dat mijn Nederlandse opleiding als basis goed
was.
In die tijd, het was 1968, stond Duitsland in veel
opzichten, maar vooral politiek, op zijn kop. Dat vond
ook zijn neerslag in de jeugdliteratuur. Maar ik deed
daar niet aan mee. Ik viste uit de internationale productie boeken die lang meegingen en schreef daarover. Het was niet makkelijk om tegen de stroom in te
gaan, maar ik hield vol en zelfs toen sprookjes voor
kinderen ‘verboden’ werden, bleef ik sprookjes voorlezen. De politieke kinderboeken waren gauw verdwenen, gelukkig. Ze waren misschien nodig
geweest, maar vreselijk serieus en voor kinderen saai.
Ik solliciteerde vervolgens aan de Hogere Bibliotheekopleiding in Hamburg en kreeg meteen een baan als
docent kinder- en jeugdliteratuur. Meer dan twaalf
jaar lang gaf ik acht uur per week les. Daarna zette de
opleiding het docentschap om in een professoraat en
moest ik promoveren als ik wilde blijven. Gelukkig
kreeg ik toen een aanbod van de Fachhochschule
Sozialpädagogik in Hamburg, ook voor een baan als
docente.
Had u geen moeite met de omschakeling
naar in het Duits werken en schrijven?
Het was een enorme omschakeling. Met Duits heb ik
nog steeds problemen en laat daarom ieder manuscript nog eens corrigeren voor ik het naar de uitgever stuur. Ik had een tijd het gevoel dat de
Nederlandse taal, waar ik toch zo van hield en nog
steeds houd, alsmaar meer verdween uit mijn leven
en dat de Duitse taal wel kwam, maar te gezeefd.
Daar moest ik nog flink aan werken. Mijn Duitse
woordenschat werd wel steeds groter, maar het was
toch niet mijn moedertaal. Door veel in het Duits te
lezen, ook hardop, kon ik na een jaar of twee einde-
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lijk weer zo discussiëren als ik wilde. Ik merkte dat de
Duitse taal een vlijmscherpe, analyserende taal is en
niet bepaald makkelijk. Het was een hele klus om haar
onder de knie te krijgen en ik ben nog steeds niet
tevreden met mezelf. Wat taal betreft legde en leg ik
de meetlat nogal hoog. Ik probeer het Nederlands bij
te houden door ontmoetingen met Nederlandse
vrienden, door het lezen van Vrij Nederland, Elsevier,
De Tijd, De Volkskrant etc. En door het lezen van
recente, Nederlandse literatuur.
U ging Nederlandse jeugdboeken in het
Duits vertalen.
Mijn voorkeur ging uit naar boeken met veel humor,
die waren geschreven in bloemrijke, speelse taal en
waarin grote en kleine problemen aan de orde kwamen. Dat soort boeken, zoals van Joke van Leeuwen
en Dolf Verroen, waren nieuw voor de Duitse boekenmarkt. Destijds waren probleemboeken in Duitsland
en vogue, maar de manier waarop ze door auteurs in
Duitsland werden geschreven was nogal zwaar op de
hand. Het ontbrak aan luchtigheid, die niet oppervlakkig was. En juist daarin waren de Nederlanders
goed. Intussen is er een hele nieuwe generatie van
auteurs en illustratoren in vooral Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland, die net als hun Nederlandse collega’s
werken, ook met veel succes.
Hoe wordt in Duitsland over de Nederlandse
jeugdliteratuur gedacht?
Ze lopen er al sinds lang mee weg en er wordt vrijwel
blind ingekocht. Vooral de Vlamingen, zoals Bart
Moeyaert, zijn momenteel erg in trek. En natuurlijk
Guus Kuijer, die ik naar Duitsland heb gebracht. Ik zelf
ben ook altijd enthousiast geweest over de Vlaamse
literatuur. De taal is onvervalst, vrijwel zonder inwerkingen vanuit andere talen zoals het Engels, en sappig
en krachtig. Een van mijn lievelingsboeken is Ik heet
Kasper van Willy van Doorselaer.
Al snel ging u alleen nog in het Duits publiceren. Waarom?
Duits werd mijn actieve taal. Het ging me steeds vlotter af. Maar toch maak ik mijn aantekeningen meestal
eerst in het Nederlands en verwerk ze dan in het Duits.
Hoe komt het dat uw werk niet in het
Nederlands wordt vertaald? De boeken rond Doro
zijn in Duitsland toch zeer succesvol.
Er zijn in totaal drie boeken van mij in het Nederlands.
Ik weet niet waaraan het ligt, maar ik vind dat de
Nederlandse uitgevers vaak nogal een arrogante houding hebben ten opzichte van Duitstalige (jeugd-)literatuur. Ze zeuren alsmaar over serieus en zwaar op de
hand zijn. Dat klopt allang niet meer. Ze moeten er
ook maar eens over nadenken, waarom auteurs als

Diverse omslagen van haar jeugdboeken.

Cees Nooteboom, Margriet de Moor en Connie Palmen hier veel meer succes hebben dan in Nederland.
Zit het u dwars dat u in Nederland niet gelezen kunt worden?
Ik vind het jammer dat vooral mijn reisromans voor
kinderen, die internationaal gericht zijn, niet vertaald
worden. Eén van die boeken over Doro speelt compleet in Amsterdam. Doro heeft een Nederlandse
moeder, grootouders en een oom. Ik denk dat
Nederlandse kinderen net zoveel plezier zouden beleven aan mijn ‘Doro’-boeken als Duitse kinderen.
Misschien ligt het aan het genre: reisroman. Of aan
het feit dat ik naar Duitsland ben verhuisd en in de
ogen van sommige mensen een ‘moffenmeid’ ben.
Maar daar heb ik geen problemen mee. Ik denk dat
het een beetje kortzichtig en bekrompen is.
U werkt als bibliotherapeute. Wat is dat
precies?
Als kind merkte ik dat lezen en schrijven kan helpen
tegen negatieve gevoelens die anders in ziekte kunnen uitmonden. Ik heb aan het Frederik Perls Instituut
een opleiding in poëzie- en biliotherapie gedaan.
Omdat ik merkte dat ik in mijn werk met rouwende
kinderen en jongeren en in de gesloten afdeling van
gevangenissen met jongeren een betere basis nodig
had. Het was een geweldige, harde opleiding, die met

schrijven, lezen en tekenen te maken had. Precies mijn
straatje. Zo vielen alle levens-puzzelstukjes op hun
plek. Ik deed mijn laatste vingeroefeningen in het
C. G.Jung-Instituut in Zürich met twee psycho-analytici.
Ik werk nu gefundeerder en voorzichtiger om aan
weggestopte gevoelens te komen en mensen te helpen die gevoelens voor zichzelf te accepteren en ook
eraan te geloven dat ze creatieve kwaliteiten hebben.
Iedereen heeft die, je moet ze alleen ontdekken en
naar boven durven te halen.
U doet veel rond
rouwverwerking bij kinderen. Hoe is dat op uw
pad gekomen en wat
doet u daarbij precies?
Door de vroege dood
van mijn neefje Werner
en door het feit dat het
broertje en het zusje tijdens de begrafenis helemaal alleen aan de kant
stonden, merkte ik dat
kinderen in hun rouwproces te kort komen. Ik
schreef binnen een paar
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noemde Brave New World echt een probleem zijn in
andere culturen. Daar ligt namelijk voor mij ook het
probleem in Nederland. De Nederlanders deden altijd
alsof ze zeer tolerant waren en lieten ondertussen
mensen uit andere culturen in Nederland maar aanmodderen. Waarschijnlijk uit angst voor wat er
gebeurde als we eens tegen migranten zeiden wat we
niet zo fijn van hen vonden.

Diverse omslagen van haar jeugdboeken.
Rechts: Marie-Thérèse in India in
2004.

weken het boek Het gebeurde op zondag (Zwijsen)
eerst in het Nederlands. Het werd meteen bij rororo
Rowohlt in Hamburg overgenomen en kreeg elf herdrukken. Ook eigen artikelen en interviews in het blad
Brigitte hielpen me verder op weg. Net als het gegeven dat ik al langer jeugdliteratuur op dat gebied verzamelde en zo een omvangrijke vakbibliotheek heb
opgebouwd, waar ik veel mee werk.
Daarnaast werkte ik al voor de Evangelische Akademie
in Hamburg als docente. Dat kon ik uitbouwen door
aan rouwverwerking te gaan werken in een groot
team met psychologen, theologen, een arts, maatschappelijk werkers en een theaterpedagoog.
Vervolgens was ik betrokken bij de oprichting van het
Institut für Trauerarbeit Hamburg e.V. (ITA). Het ITA
biedt in binnen- en buitenland hulp en een groot programma in rouwverwerking aan met seminars, lezingen en lange weekends met speciale workshops.
U doet ook aan alfabetiseringprojecten voor
jonge gevangenen. Hoe gaat dat?
Ik geloof heel vast aan de toverkracht van letters en
woorden. Ik ben ervan overtuigd dat je zonder literatuur niet goed en tevreden kunt leven. De gevangenen merken dat ze allemaal iets kunnen wat met letters en hen zelf heeft te maken. De projecten begin ik
met teksten uit de ‘grote’ literatuur en werk vervolgens stapje voor stapje verder met tekeningen, hun
eigen teksten, discussies in kleine en grote groepen,
met schilderen door muziek en met lichte yoga-oefeningen. Het resultaat is verbluffend en voor iedere
deelnemer een ‘aha-belevenis’. De gevangenen
komen vrijwillig en werken met mij volgens de methoden van de gestalt-therapie. Intussen heb ik drie boeken met deze methoden en resultaten gepubliceerd.
Ik werk met de gevangenen net zo als met mijn studenten aan de hogeschool. Het zijn voor mij gewoon
deelnemers en het interesseert me niet, waarom ze in
de bak zitten.
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Vanwaar die inzet voor al dit soort projecten?
De energie ervoor heb ik van mijn moeder die een
voorbeeld voor mij was, vooral aan het eind van haar
leven toen ze kanker had. Het idee om creatief met
mensen waar het niet zo goed mee gaat te gaan werken, had ik al tijdens mijn schooltijd. Het ging vaak
niet goed met mezelf, vooral op de lagere school in
grote klassen met afschuwelijk strenge leraressen,
zoals juffrouw Boots in de vierde klas en later juffrouw Gielen in de zesde, die me koeioneerden en
voor gek zetten. Juffrouw Seems uit Swalmen in de
vijfde trok tussendoor weer een boel recht, gelukkig.
En ook door mijn late, lichamelijke ontwikkeling wist
ik, dat kinderen te weinig serieus worden genomen in
hun ellende. De creativiteit speelt in mijn inzet steeds
de hoofdrol.
Hoe bent u op het idee voor de Doro-reeks
gekomen?
Met een fotograaf en mijn petekind (intussen
Afrikanologe) ben ik op uitnodiging van een vriend uit
Togo in Afrika op stap geweest. We logeerden enkel
bij Afrikaanse families en reisden met vrij primitieve
bussen, taxi’s (vaak zonder ramen of met deuren die
je moest vasthouden) en vrachtwagens in Togo en
Ghana.
Ik ben in Lomé, de hoofdstad van Togo, waar net het
Goethe-Instituut in brand werd gestoken, destijds aan
twee levensbedreigende situaties ontsnapt. Ik kon
een jaar lang niet schrijven totdat ik ineens besloot
alle geweldige en mooie dingen, die ik in Togo en
Ghana toch ook had meegemaakt, door een kind,
Doro, te laten vertellen. Doro ging met haar vader
(journalist en fotograaf) op stap. Ik schreef bewust
niet vanuit een volwassene, want anders had ik misschien wel racistisch kunnen denken en schrijven,
zeker gezien de onaangename dingen die waren
gebeurd tijdens die reis.
Maar toch vertel ik niet alleen positief over de eerste
grote avontuurlijke reis van Doro. Ik vond dat ik ook
over dingen mocht schrijven, die voor ons uit de zoge-

De boeken zijn gebaseerd op reisbeschrijvingen. Dat betekent dat u die gebieden eerst zelf
bezoekt?
Ja, ik reis met mensen uit de betreffende landen en
houd dagboeken bij. Ik lees veel literatuur over die
werelddelen en culturen en houd me aan feiten en
aan persoonlijke indrukken.
Doel van de Doro-reeks is kinderen in contact te brengen met andere culturen, hen daarover te
informeren. Hoe pakt u dat aan in de boeken?
Door haar op reis te laten gaan met een prima vader
die zijn dochter helpt, door haar met en in andere culturen te laten leven en vooral ook door haar respect
te laten tonen en tolerant te laten zijn. Het recept
voor deze boeken: ik heb alles zelf mee gemaakt en
vertel vanuit het diepst van mijn hart. De mensen in
deze boeken bestaan allemaal. Het zijn mijn eigen
reisverhalen die ik door Doro laat vertellen.
U pakt in uw werk taboe-thema’s aan.
Waarom?
Dat vind ik noodzakelijk. In mijn jeugd werd alles wat
taboe was ofwel helemaal niet besproken of fluisterend achter de hand in een donker hoekje stiekem en
halfslachtig uit de doeken gedaan. Daar houd ik niet
meer van. De Nederlandse schrijfster Miep Diekmann
was een van de eersten die heel open met veel taboedingen in jeugdboeken omging. Ik vereerde Miep en
ontmoette haar voor het eerst in Hannover, waar ze
de Duitse Jeugdliteratuurprijs kreeg voor haar boek

En de groeten van Elio. Later toen mijn allereerste
boek bij Ploegsma was verschenen, ontmoette ik haar
tijdens lezingen in Sittard en Maastricht. Ze zei: ‘Ga
op je kont zitten en schrijf. Je hebt talent’. Dat zat. Ik
durfde toen pas met mijn tweede boek te beginnen,
ofschoon het eerste in Duitsland al een groot succes
was.
Kunt u iets zeggen over het succes van de
reeks? Reacties en oplagecijfers?
Mijn boek over Afrika loopt als een trein en is intussen ook als pocket uit. India wordt herdrukt, de drie
andere boeken over de Verenigde Staten, Amsterdam
en Australië doen het eveneens goed. De eerste drie
delen werden in het Spaans vertaald. Ik heb stapels
kritieken, die overwegend positief zijn. Enkel in
Zwitserland zit een mevrouw die vindt dat ik een
racist ben, omdat Doro het vaak niet eens is met dingen die onderweg gebeuren. Maar dat is haar probleem, niet het mijne. Kinderen verzamelen mijn boeken en schrijven veel brieven en e-mails, waarin ze
vragen wanneer Doro weer op reis gaat en voorstellen doen voor plaatsen waar Doro nog naartoe kan.
Er zijn al verschillende scripties over deze serie
geschreven en ik word uitgenodigd om op hogescholen met studenten te praten over mijn speciale
omgang met andere culturen. Daar ben ik wel een
beetje trots op. Er wordt ook gekookt uit mijn boeken
(ik schrijf vaak over lekker eten) en op scholen zijn ze
aanleiding voor projecten.
Ik word op scholen vaak in leslokalen ontvangen die
helemaal versierd zijn met dingen uit andere culturen.
Dat ontroert me echt. Pas geleden stond er een versierde zetel voor mij klaar met daarvoor een schapenBUUN 117

vel. Een jongetje zei: ‘Daar mag u uw blote voeten op
zetten. Dat schaap heeft mijn vader zelf geslacht’. Aan
het schoolbord hing een kleed van een moeder uit
Eritrea. Ze had het gewassen en mooi gestreken.
Rondom het schapenvel brandden kaarsjes, die me
zouden beschermen op mijn volgende wereldreis. Ik
moest eventjes huilen, maar dat mocht van de kinderen.
Wat betekent het schrijven van al die boeken voor u?
Ik heb plezier in het schrijven. In mijn boeken verwerk
ik een boel dingen die ik heb beleefd of meegemaakt,
in de hoop dat andere mensen er net zoveel plezier in
hebben of misschien kunnen meeleven en zich daardoor ook in moeilijke situaties kunnen verplaatsen.
Bijvoorbeeld in het rouwen van jongeren en kinderen.
Ik voel me vaak zo’n beetje de spreekbuis van hen, die
niet hun mond durven of kunnen open doen.
Is het zelf schrijven belangrijker dan het vertalen en het lesgeven?
Vertalen doe ik niet meer zo vaak. Lesgeven doe ik
met groot plezier, voor het schrijven heb ik meer energie nodig, dat gaat me niet altijd even gemakkelijk af.
Maar als ik er eenmaal echt in zit, dan is het alsof ik
in een roes zit. Heerlijk.

Schilderwerk.

boekjes, geen voetbalromannetjes, geen vrolijke
schoolverhaaltje, geen boeken die naast de kassa liggen omdat er niets meer bij gezegd hoeft te worden.
Natuurlijk voel ik me door prijzen zeer geëerd!
Wat is de betekenis van uw schilderen?
Het schilderen is voor mij een absolute ontspanning.
Ik ga er helemaal in op en ben dan volledig van de
wereld. In onze nieuwe, grote woning heb ik veel
plaats en kan me totaal uitleven. We wonen sinds
twee jaar in een van de mooiste buurten van
Hamburg, in Blankenese aan de Elbe. Daar hebben we
een woning in een grote oude villa uit 1908. Voordat
we daar woonden, had ik buitenshuis een atelier, bij
een vriendin. Nu heb ik alles aan huis en hoef ik niet
meer zo veel te rijden en te sjouwen.
Wanneer bent u daarmee begonnen?
Ik heb altijd al geschilderd. Maar eigenlijk vooral gewoon voor mijn plezier. Ik voel me absoluut zeker met
pastelkrijt of een penseel in mijn vingers. Een tijdlang
heb ik ook minder geschilderd, omdat ik nog steeds
en vaak kwaad was op mijn vader die me destijds niet
naar de kunstacademie wilde laten gaan. De doorbraak kwam tijdens mijn opleiding in poëzie- en bibliotherapie. Daarna was ik niet meer te stoppen.
Werkte u eerst figuratief of meteen abstract?
Ik werkte in het begin figuratief, later abstract, nu is
het vaak een combinatie van allebei.
Wat maakt u tegenwoordig?
India inspireert me de laatste tijd nogal, vooral de
kleuren in dat land. Ik maak kleine tekeningen en
daarnaast nogal veel abstract werk, ook op grote doeken. Verder heb ik drie grote schilderstukken gemaakt
naar aanleiding van mijn bezoek aan Australië, waar
ik Uluru (Ayers Rock) zag en in Alice Springs schilders
ontmoette. Maar omdat ik vaak in India kom, vooral
door het werk in mijn kinderprojecten in scholen en
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weeshuizen daar, ben ik veel met hindoeïsme en
boeddhisme bezig. Andere culturen en vooral hun
eeuwenoude motieven inspireren me steeds meer.
Komt u nog geregeld in Venlo?
Af en toe kom ik nog wel eens naar Venlo omdat er
familie woont. Dan ga ik altijd naar het museum op
de Deken van Oppensingel.

BIBLIOGRAFIE:

Komt u ooit nog
terug naar Venlo?
Op bezoek ja. Maar niet
voor altijd. Misschien om
dood te gaan. Ik moet
zeggen dat oude mensen
het in Nederland veel
gemakkelijker
hebben
dan hier in Duitsland. In
Duitsland moet je intussen miljonair zijn om
waardig oud te kunnen
worden. Ik hoop dat ik
nog even hier op deze
wereld en gezond mag
blijven en dat ik de energie heb om voor kinderen
en jongeren klaar te
staan. Vooral met boeken.

Jetzt reicht’s aber, sagte mein

▼

U hebt een aantal prijzen gekregen voor uw
werk. Wat doet u dat?
De grootste prijzen zijn voor mij de brieven van kinderen en jongeren die mijn werk echt serieus nemen.
Dat doet me veel en ik beantwoord alle brieven, niet
met een standaardstukje uit mijn computer, maar
meestal persoonlijk en met de vulpen.
Officiële prijzen zijn voor je imago belangrijk. Een
goed imago is vaak ook noodzakelijk, vooral als je met
moeilijke thema’s bezig bent. Ik schrijf geen vakantie-

Marie-Thérèse

Ik heb hier intussen een
reputatie opgebouwd en
voel me in mijn werk
gerespecteerd en welkom. Ik word uitgenodigd op leesreizen en
gevraagd voor voordrachten, interviews enz.
En ook intercultureel
word ik geaccepteerd.
Daar ben ik ontzettend
dankbaar voor.

In het Nederlands:
Nu is ’t welletjes, zei mijn vader
(1985)
Het gebeurde op zondag
(1987)
Ik ben niet alleen van mezelf
(1989)
In het Duits:

Vater (1985)
Strandgut (1985-1987)
Grossvater hat Schwarzbrott im
Koffer (1987)
Es geschah an einem Sonntag
(1988)
Hallo Charlie, Tag Miakind!
(1990)
Die Truhe, Ich bin ein Zigeuner.
Zwei Kurzgeschichten (1991,
1999, 2003)
Warum gerade mein Bruder?
Geschwister und ihre Trauer
(1992)
Vergitterte Jugend (1994,
2004)
2x Papa, oder: Zwischenfall auf
dem Pausenhof (1995)
In Afrika war ich nie allein –
Doro in Afrika (1999, 2005)

Zie voor meer informatie:

Mädchen sind stärker.

www.schins.gmxhome.de

Anthologie. (2000)
Ein Elefant kommt selten allein

Wat bindt u nog aan Venlo?
De familie, het kapelke van Genooi, een wandeling
langs de Maas, een ontmoeting met vriendinnen van
vroeger, op een dag midden in de week door de stad
lopen zonder het luidruchtige volk uit het Roergebied.
En een lekkere kop koffie in de Bovenste Molen, worstenbroodjes en gebak van Broekmans, tenslotte een
bezoek aan het graf van mijn ouders om even met
hen te kunnen praten, vooral met moeder. Ik vind dat
ze veel te vroeg is weg gegaan. Dat neem ik haar echt
kwalijk. En dat zeg ik haar iedere keer weer opnieuw.

– Doro in Indien (2000, 2005)
Und wenn ich falle? Vom Mut,
traurig zu sein (2001)
Luises wilder Landhaussommer
(2002)
Und wo sind die Indianer? –
Doro in Nordamerika (2002)
De allerverrückteste Stadt und
Ich – Doro in Amsterdam
(2003)
Auf Traumpfaden unterwegs Doro in Australien (2004)

Voelt u zich Duitse of Nederlandse?
Ik heb een Nederlands paspoort, mijn hart is in
Amsterdam, ik woon in Hamburg en voel me
Europees.

Zuckerguss fur Isabel (2005)

Wat zijn de voordelen van het leven en werken in Duitsland?
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algemeen dan de waterhoentjes zijn
hun dikke broertjes, de meerkoeten.
Soms zijn er twee, dan vier en dan
weer eens helemaal geen. Dat geldt
ook voor de mandarijneenden.
Soms zie je alleen een mannetje
rondzwemmen, om een paar dagen
later verrast te worden door drie

Je zou mij de zelfbenoemde vogelstatisticus van het Bergerpark

kunnen noemen.
Tijdens elke rondgang met
mijn hond door het park tel
ik de vogelsoorten die ik zie.
Maar niet alleen het aantal
waargenomen soorten slaat
het computertje in mijn
hoofd op. Ook wordt daar
bijgehouden of er bijzondere
‘vangsten’ bij zitten. Een
wandeling waarvan het
resultaat tien soorten is, maar met
daaronder een putter of een grote
bonte specht, is bevredigender dan
een tochtje met zestien verschillende exemplaren.
Jaren ben ik zo al in de weer en heb
daardoor een redelijk goed beeld
van de vogelstand in het park. Tot
de meest algemeen voorkomende
soorten horen de watervogels. Je
hebt de onvermijdelijke eendjes,
waarvan er af en toe zelfs zoveel zijn
dat gemeentefunctionarissen eieren
gaan rapen. Dan heb je de waterhoentjes, waarvoor eigenlijk hetzelfde begint te gelden. Het aantal ganzen is daarentegen al een paar jaar
hetzelfde, namelijk drie. Dat het er
niet meer zijn en ook niet meer worden, heeft volgens mij eveneens met
menselijk ingrijpen te maken.
Vaste watergasten zijn ook enkele
blauwe reigers. Ik schat dat er
gemiddeld een stuk of drie, vier zitten te vissen in het park. Minder
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mannetjes en drie vrouwtjes. Die
mandarijneendjes zijn trouwens
nakomelingen van ooit bij houders
van exotische vogels ontsnapte
exemplaren. De mannetjes vormen
met hun opvallend gekleurde en frivool gedraaide veren een mooie
aanblik.
Net zo mooi is voor mij de staartmees, een kort druppelvormig
vogeltje met een lange staart en op
diverse plaatsen voorzien van een
weergaloze rozebruine kleur. De
staartmezen horen ook tot de vaste
vogelpopulatie van het park. Nog
algemener zijn de koolmezen en de
pimpelmezen. Daarvan zijn er misschien zelfs meer dan van de eenden. Alleen valt het bij hen niet zo
op, omdat ze zich door hun drukke
vliegbewegingen niet zo snel laten
tellen.
Tot de vaste verschijningen tijdens
mijn rondgangen door het park
horen tevens de winterkoning en de

roodborst. Kleine, maar o zo aanwezige vogels. Ook zie ik bij zo’n wandeling vrijwel altijd de huismus, de
merel, de spreeuw en de lijster.
Verder de houtduif, de kauw, de
kraai en de ekster. Iets minder kans
heb ik op een ontmoeting met een
boomklever of een boomkruiper.
Maar ze zitten er wel, net
als de groenling, de kwikstaart, de sijs, de grote
bonte specht en de ijsvogel.
Alles bij elkaar zitten er
bijna dertig vogelsoorten in
het park. Voor de echte
liefhebbers zet ik ze nog
even op een rijtje: huismus,
heggemus, winterkoning,
roodborst, koolmees, pimpelmees, staartmees, vink,
merel, spreeuw, zanglijster,
groenling, sijs, houtduif,
eend, waterhoen, meerkoet, mandarijneend, gans,
blauwe reiger, kokmeeuw,
ijsvogel, ekster, kraai,
kauw, witte kwikstaart,
grote bonte specht, boomklever en
boomkruiper.
Daarmee is het echter nog niet
gedaan, want je hebt regelmatig ook
dwaalgasten in het park. Zo zag ik er
al de volgende soorten: tjiftjaf,
Turkse tortel, kuifeend, putter,
torenvalk, Vlaamse gaai, Nijlgans en
aalscholver. De twee exemplaren
van die laatste soort verrasten me
misschien nog wel het meest. Lang
zijn ze echter niet gebleven. Ze
bivakkeerden een paar jaar terug
enige weken met zijn tweetjes in een
boom bij de vijver naast het politiebureau en kwamen er waarschijnlijk
al snel achter dat er voor hen niet
genoeg vis te halen was. Jammer, ik
had de imposante zwarte watervogels met hun opmerkelijke snavels
graag bij de vaste parkgasten
geteld.

Wat de PC Hooftstraat in
Amsterdam is voor de vaderlandse
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beau monde, is het hoofdpad door het
park voor de honden uit de omliggende
buurten. Waar het in Amsterdam gaat om
het zien en gezien worden, geldt hier
voor de honden ruiken en geroken worden. De gemeente Venlo heeft daar handig op ingespeeld door het pad tot officieel hondenuitlaatpad te bombarderen.
Het betekent dat de honden er – mits er
belasting voor is betaald en ze zijn aangelijnd – legaal mogen poepen en plassen. Met toestemming van wethouder
Freij als het ware.
Gelukkig benut mijn hond Tommie de
geboden mogelijkheden ten volle. Meteen
bij de entree tot het park aan de
Schaapsdijkweg duikt hij meestal tussen
de bomen om er zijn eerste reukvlag uit te
zetten. Hij gaat daarbij altijd zeer nauwgezet te werk. Van de bomen die er bijeen
staan, kiest hij altijd dezelfde uit. Het is de
dikste en tevens degene die het verst het
park instaat. Zoekt hij de dikste boom uit
omdat hij zo een groter oppervlak kan
besproeien? Pakt hij de
boom aan parkzijde
omdat zijn aroma zo
ook over het aangrenzende grasveld uitwaaiert? Het is moeilijk te
zeggen en zelf laat hij er
zich niet over uit. Wel
heb ik al eens gezien
dat er sporen van een
voorganger op de boom
stonden. Die wil hij er
zeker onder krijgen.
Met die eerste sanitaire stop is het meestal
niet gedaan. Op de een
of andere manier heeft
hij zich precies ingeprent hoeveel meters onze dagelijkse wandeling beslaat en op
basis daarvan het aantal doses
en de hoeveelheid plas per dosis
berekend dat hij kwijt kan tijdens
onze rondgang. In de praktijk
komt het erop neer dat hij zowat
om de tien of twintig meter stil
blijft staan en een graspol, een

struik of een boom besproeit. Het vervelende daarbij is dat hij, waarschijnlijk
geplaagd door gêne, zo ver mogelijk van
mij af zijn boodschap wil verspreiden. Hij
zoekt daarbij telkens de uiterste reikwijdte van de riem op. Af en toe brengt
hij mij daardoor aan het wankelen, als ik
een goede balans probeer te vinden tussen zo ver mogelijk op zijn wens ingaan
en mijn verlangen niet van het pad af te
stappen. Ik weet immers wat daar in het
gras allemaal wordt neergelegd.
Het gaat Tommie overigens niet alleen
om het besproeien. Even zo vele keren
blijft hij stilstaan om te ruiken of uitgebreid te snuffelen. Soms werkt hij al
doende een hele grasspriet af. Een andere keer duikt hij met zijn neus zo ver
mogelijk een weelderige graspol of een
sappige weegbree in. Naar het schijnt
diept hij zo de nieuwtjes uit de
Bergerparkhondengemeenschap
op.
Weet hij daardoor exact wie er die morgen al is uitgelaten, of die in een goed
humeur is en hoe het met diens gezondheid staat. Ook kan hij zo de kans berekenen of hij die ene bullebak tegenkomt
tijdens onze wandeling. En uitmaken of
hij dat leuke hondendametje nog ontmoet. Al is hij daar wat lakser in geworden sinds we hem – natuurlijk voor zijn
eigen bestwil, hij is er minder stresserig
van geworden – hebben laten ‘helpen’
door dierenarts Stassen.
Natuurlijk is het een afwisseling van
sproeien en ruiken, ruiken en sproeien.
Actie en reactie eigenlijk. Op de nieuwtjes uit de Bergerparkhondenkrant wordt
meteen gereageerd, die is zo interactief
als maar zijn kan. Dat werkt heel grappig
als twee dominante reuen bij elkaar zijn.
Meteen als de ene hond een plant of
boom besproeit, zet de ander zijn vlag
erover heen. Alsof hij daarmee wil laten
zien wie de baas is. Het mondt echter
niet uit in een competitie. Waar kinderen
uren door kunnen gaan met een wellesnietes-spelletje, geven honden het plasspel al snel op. Geen wonder, er is
immers nog zoveel meer te ruiken en te
besproeien in het park.
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STADSDICHTER
KOOS VAN DEN KERKHOF
Koos van den Kerkhof (Tegelen, 1946) was van september 2002 tot september
2004 stadsdichter van Venlo. In die functie reageerde hij met versregels op
gebeurtenissen in de stad, gaf in poëzievorm commentaar op wat zich voordeed
en gebruikte hij Venlo als muze. Het resultaat waren tien gedichten, die een
plaatsje kregen op de regiopagina’s van de Venlose editie van Dagblad De
Limburger. In Buun 2006 zijn ze voor het eerst – in licht herziene versie - bijeengebracht. Van den Kerkhof publiceert in 2006 een nieuwe bundel gedichten bij uitgeverij In de Knipscheer.

STADSDICHTER
KOOS VAN DEN KERKHOF

V

A

A N M U S E U M V E N LO

Wat hoort hier wel? Wat hoort daar nou niet? Een stad
als alle andere, een plattegrond van straten
horloges, pleinen, joggingpakken.
Niemand maakt daar drukte over, ja toch.
Zijn rug rolt een hond over stoepstenen.
Een man verkoopt bananen bij opbod, schor.
Zou zo het leven wel simpel zijn?
Terwijl het slachthuis, overwoekerd, vervalt.
De vingers houden de smeltstaaf in ijzeren greep.
In deze vitrine staat de man van de klok.
Het museum bewaart de laatste gietpan
trots, vonkend staal. En de machine snijdt
baksteen vertelt de reuzenfoto. Bekijk
de Zigaretten, Butter, Kaffee op video
en volgt u na afloop naar de zaal
waar de tuinder zijn tomaten sorteert.
Nu bent u getuige van de oostelijke vlucht
containers, zouten, gascilinders gieren
over sporen. Wie herkent het rommelen
met de tachograaf ? Aan het toetsenbord
regelt een vrouw netwerken tot Kamtsjatka.
Onze stad overspoelt met mobiele mensen.
Als insecten sturen ze de microben door
naar de maquette midden in het hart.

ENLO, SUPERMARKT JAN LINDERS, 22 OKTOBER 2002, RENEE

Was hij niet een waterhelder kristal? Een jongen nog
vraagt te denken aan de oudere. Mijn god, krijgt hij
een knal. Met de helm? De scooterrijder slaat, trapt hem
verblind. Plet zijn ziel in de vijzel van het leven.
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E R A A D G A AT D UA A L

Het raadslid lacht, het is blij. De raad gaat duaal.
Dat eindeloos debatteren over een stoeptegel
los in het trottoir, is eindelijk voorbij.
En over dat voorstel zullen we dadelijk stemmen.
We komen nu echt via besluit tot een regel.
De raad start duaal. Dat eindeloos debatteren
over een stoeptegel, los in het trottoir
is eindelijk voorbij. Het college kan ophouden
met snuffelen in de papieren en meteen antwoorden.
Wij van de fractie zijn tegen en verlangen opening
van zaken. Zoiets kan er bij ons niet in.
Dat eindeloos debatteren over een stoeptegel
los in het trottoir is eindelijk voorbij.
Hoe staat het met de hinderwet? De tankwagons
rollen over de sporen. Ik spreek namens
de mensen in de wijk. Niet langer gemaard.
We brengen dit in stemming. Veel te duur
de boulevard in de pijplijn en de parkeergarage
wacht al zo lang. Ik eis goed bestuur
meneer de voorzitter, wij willen vooruit.

D

E MAN VAN HET VUUR

Kennen jullie het verhaal van de ruitersoldaat?
Elke herfst is het zijn vuur weer dat brandt.
De naakte arme gaf hij zijn halve mantel op straat.
Via zijn mobieltje bleef hij eigenlijk met boven aan de praat.
Met Je-weet-wel die uit het wolkenland.
Kennen jullie het verhaal van de ruitersoldaat?
Door die Je-weet-wel was hij tot gekke dingen in staat.
Voor de likkende brand ging hij geen centimeter aan de kant.
De naakte arme gaf hij zijn halve mantel op straat.

Over een losse stoeptegel debatteren
is voor altijd voorbij. Ik vraag
om opheldering wilt u dat geloven.
Opheldering over dat overleg heb ik graag
van de wethouder met zijn ambtenaren
over renovatie van het riool. En over het beleidsplan.
Kunt u de aankoop van grond aan ons verklaren?
Wat zijn de afspraken met de projectontwikkelaar?
Dat is eindelijk voorbij, dat over een losse stoeptegel
in het trottoir eindeloos debatteren.
De raad werkt duaal.
Het raadslid lacht, het is blij.

T

R A D E P O R T H AV E N V E N LO

Is dit dood water niet vergeten, waar de zwaan
haar veren poetst bij de Noorderbrug?
Zwaar van lava, grint en staal zwenken
de schepen naar stuurboord langs de boeien.
Rook door de wind, tuft de motor. De schroef
van ‘De Twee Gebroeders’ gromt in het water.
Over de sliblaag draait de schipper bij.
Dit zijn de kades van sjorren en vieren
aanleggen en losgooien, Trade Port Haven Venlo.

Ja, de duivel ging zelfs voor hem aan de haal.
En uit een koe heeft hij de boze geest verband.
Kennen jullie het verhaal van de ruitersoldaat?

Strak spannen de draden, kreunen om de bolders.
De grijper knijpt turf en bonkveen. Pellets kokos
roomt de zuiger af, tapioca, citrus, maïs en meststof.

Uit de blauwe lucht kreeg hij zijn wonderkrachten vandaan.
En redde daarmee de doden uit de eeuwige lappenmand.
De naakte arme gaf hij zijn halve mantel op straat.

Aan de dukdalven kabbelt het water, langs de romp
van aak, duwbak en spits. Wachtend op ketels
motoren, kabel, stol en mout. Kranen hijsen constructies
aan boord. Kiepwagens schuiven granulaat in het ruim.

Van de keizer op de vlammende troon maakte hij haast gebraad.
Zelfs hield hij met zijn woord de slang en de hond in de hand.
Kennen jullie het verhaal van de ruitersoldaat?
De naakte arme gaf hij zijn halve mantel op straat.
124 BUUN

De zwaan strekt haar vleugels. Diep liggend van oud ijzer
split en asfalt varen de schepen voorbij de pijlers
van de Noorderbrug, over de waterwegen van het oude Europa.
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ET HEEL JE SOUL

Vo o r B . T.
Voor je het wist werd je idool. De fans, ze drommen
bij duizenden om je heen. Al de aandacht
van de beau monde, heb je daarop gewacht?
Is dit wat je wilde, de roem met heel je soul?
Je stem is je strot, een hemel klatergoud.
Maar in je blijft flitsen de knaap om de hoek
fietsend zingt hij je songs op niemands verzoek.
In de spots ligt voor je het hoofdenwoud.
Je glansrol is te worden wat is gepland
een ster door allen geplukt, die ieder herkent.
Een wonderboy met een zoetrauw stemgeluid.

Z

O M E R PA R K F A N T A S I E

Aan de bar wacht een meid, zo lekker als kwark
met licht wiegende heupen. Ze doet gitaren verbleken.
De capriolen van het theater zijn verkeken
want tussen duizenden lijven haar lijf in het park.
Op het lemmet van het mes trippelt de prinses. Ze danst
haar handen klappen op ‘t ritme van trommelstokken.
Scheurende saxen swingt ze, blazers, voeten
de refreinen van dranken zingt ze lustig en sjanst.
Vandaag sluit ik haar in mijn klauwen met list
ben ik haar draak, druk ik vlammend de snuit aan haar lippen.
Vandaag zomerpark ik mijn Carmen beslist.
Die koontjes, die poppenhanden, wie kan eraan tippen?
Verhit schroeien mijn nagels. Haar spijkerrok sist
een vlam likt aan de armen, dreigt haar te strippen.
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De ceedees vliegen de winkel uit. Aan gebak
kleeft je naam, een plantsoen is hij opgeplakt
gedrukt op een sjaal. Men maakt en kleedt jou, de buit.

D

E L E S S E N VA N H E T G AT

De grote valkuil, struikelgat.
Het diepe monstergat
van de omvallende muren
in het hart van de stad.
De lange, schoongeschraapte
verlaten, verstikte aarde, stinkende gaping.
De lege, ontzielde put van de poeren.
Het gat van nachtdonker, breuk
en scherven van daglicht.
Het grootse, miskende gat van de winkels plat.
De bres in de toekomst, de boulevard
bonkt de kogel aan de ketting.
Het gat van de grondwerkers
van de mannen op de steigers.
Het gat van het geld, de huren, de hypotheken
de garnalen, de gerookte zalm, de tapenade,
de pasta, de wijn, dit uitgekotste gat.
Het gat van het imago, de etages met uitzicht
van de wind over de havenkade
in het hart van de stad.
De stad die verder moet.
Het gat van de engel met het zwaard.
Het gat van Venlo.
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Bergerpark
berichten

6

FOTO
JACQUES PEETERS

Met achterbuurman Jos ga ik op
excursie in het park. Dat zit

D

E GEEST VAN V & D

Uit het geblindeerde fort Vleesstraat trekt zijn personeel
terug als verslagen soldaten. Tot laatst de kap brak hield
hij het uit rond de melkglazen schemerlamp. In de aan
huis geleverde schragentafel die nu op buispoten de
monitor en het toetsenbord draagt, heeft hij weten te
overleven. ’s Ochtends wekt hij me met de energie van
een pilbatterij. Aan het potlood met vlakgom om de fouten te wissen, herken ik hem dagelijks. Zijn zwakte toonde hij na jarenlange trouwe dienst van het broodrooster.
De gloeidraden begeven, liet hij enkel het beeld van verschroeide kruimels na.
Lang geleden is de geest van V & D als een roltrap
geruisloos de gang binnengegleden. Keer op keer nestelde hij zich in de tijk. In een doos op de vliering verstoft
hij tussen elpees. Zelfs op de Wadden onder het tentdak
bood hij een schuilplaats tegen stormvlaag en regen. Op
tal van plekken in huis spreekt hij zich uit in de dingen.
Maar langzaam, langzaam, zal ook hier hem de tijd verdringen.

N

IEUW LEVEN IN DE DOP

Exota schuimt, bruist en sprankelt.
In Q-4, in de gedroomde stad
stroomt de priklimonade over.
De overbuurvrouw stapt binnen:
het eten gisteravond deed gezellig aan.
Voor het schoonmaken van de zeven
spoort de designer de afvoer op:
t-shirts bedrukt hij met huisgevels.
Straks zal Orpheus in leegstand Eurydice bezingen
filmen de quadrantbewoners met camera zichzelf.
In de schappen van de buurtsuper ligt dan kunst
en het straatleven vereeuwigen scholieren voor de site.
Exota stuwt op, besprenkelt de wijk
met haar prikkels, brengt nieuw leven in de dop.
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zo: hij is bioloog en weet heel veel
van planten en vooral van insecten.
Voor mij zijn dat nog redelijk onontdekte gebieden op de landkaart van
het park, al kan ik natuurlijk wel een
paardebloem van een weegbree
onderscheiden en een vuurlibelle
van een steenhommel. Omdat de
schemering al een beetje invalt,
beperken we ons deze excursie,
waartoe we spontaan hebben besloten, tot de planten.
De intredende duisternis heeft er al
voor gezorgd dat het speenkruid zijn
nu – het is begin april – massaal
bloeiende bloemetjes heeft gesloten. Jammer, want de kleine zee van gele bloemetjes
meteen aan het begin van
het park, bekoort me
nogal. Als ik hem op de
vele laag tegen de grond
gedrukte plantjes wijs,
weet buurman meteen de
naam. Om de herkomst
van de naam speenkruid
te verduidelijken, graaft hij
een plantje uit. De wortelknolletjes, zo blijkt, lijken
op spenen. In het boek
‘Planten en hun naam’ van
H. Kleijn, dat hij me na
afloop van de wandeling
leent, staat nog een andere verklaring. Een van de
wortels getrokken extract
zou als smeersel goed helpen bij pijnlijke tepels.
Aambeien zouden er zelfs

van verschrompelen. Overigens zet
buurman het plantje gewoon weer
terug. Eenmaal bioloog, altijd bioloog.
In de volksgeneeskunde werd ook
smeerwortel gebruikt, een plant die
langs de kant van het hoofdpad
door het park staat. Het is een plant
die flink groot kan worden, wel zo’n
tachtig centimeter, en die roze of
witte bloempjes heeft. De bladeren
zijn ruw en behaard. Ook van deze
plant is de wortel belangrijk. Met
een vloeistof daaruit werden in
vroeger tijd zweren, wonden en
breuken behandeld. De mensen
rond het park hebben de apotheek
naast de deur, zo lijkt het wel.
Dan loopt buurman het grasveld
tussen de bomen op en wijst naar
een blauwpaarse vlek verderop in
het gras. “Daar staat draad-ereprijs”, zegt hij. Als we dichterbij zijn,
zien we honderden lage plantjes
met kleine lichtblauwe bloemetjes.
Door hun massale aanwezigheid
zorgen ze voor een fraai blauw waas
in het groen van het gras. Een zelfde
lieflijk effect als de grote aantallen
ereprijs veroorzaken de eveneens
veelvuldig aanwezige madeliefjes.
De witte bloempjes van het ook
weer kleine plantje zorgen voor een

fris accent in het gras. De madeliefjes, zo leert buurman, worden ook
wel meizoentjes genoemd.
Tussen het pad en de Rijnbeek
steekt de moeraszegge overal de
kop op. Het zijn nog maar wat kleine sprieten. In korte tijd maken die
echter een groeispurt en worden ze
meer dan metershoog. Zo hoog, dat
de beek aan het oog wordt onttrokken en de eendjes en waterhoentjes
er fijn in kunnen schuilen met hun
jongen. De halmen zijn bovendien
erg stijf en scherp en doordat de
planten dicht opeen staan, vormen
ze een moeilijk doordringbaar geheel.
Even verder ontdekt buurman enkele exemplaren van de inheemse
berenklauw. Aan de ruigbehaarde
bladeren kun je een beetje zien dat
het familie is van de Amerikaanse
berenklauw, die ooit als sierplant
naar ons land is gekomen, en nu in
toenemende mate een plaag vormt.
Ook in het park. Ik laat buurman de
plek in het parkdeel achter het politiebureau zien, waar ’s zomers een
imposant woud van Amerikaanse
berenklauwen oprijst met prachtige
bloemen. Mooi, maar gevaarlijk,
want de plant kan behoorlijk pijnlijke wonden veroorzaken. Blijkbaar
beseft de plantsoenendienst dat ook,
want een dag later
is er flink gewerkt
op de plek en zijn er
jonge
struiken
geplant.
Daar achter het
politiebureau eindigt eigenlijk de
excursie. Want hoewel buurman wel
nog uitweidt over de
sleedoorn, fluitenkruid,
stinkende
gouwe, holwortel,
klein hoefblad en
helmkruid, is het
inmiddels te donker
om de planten goed
te kunnen zien.
Maar, we komen
terug.
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O

p vrijdag ruiken in Maastricht alle stadsbussen naar vis. Vroeger was het
een dag van vasten en onthouding voor de katholieken: er werd geen vlees
maar vis gegeten. En nog steeds heeft de Limburgse hoofdstad op de dag
voor het weekeinde een uitgebreide vismarkt, druk bezocht door kleurrijke
kopers uit het omringende buitenland en andere liefhebbers. Het openbaar
vervoer neemt de geur van zeedieren mee door de hele stad.

renerven. Ondanks het feit dat ze me een stads jongetje vonden, werd ik vrij
snel in de kring opgenomen. Tijdens schoolvakanties was ik thuis om te eten
en te slapen. Het land om ons heen had altijd iets om te ontdekken of er mee
bezig te zijn. De zee, die kende ik van de aardrijkskundeles van meester
Fransen: een abstract begrip, heel veel blauw, of blauw-groen op de landkaart aan de wand in het klaslokaal van het dorpsschooltje.

Mijn fascinatie voor de Maas en de zee heb ik daar beslist niet aan over
gehouden. Opgroeien in Zuid-Limburg, eind jaren vijftig, betekende vooral
een aards besef. Alles om me heen had met de grond te maken. De boeren
van Welten, het dorpje waar we woonden, bewerkten hun akkers en zij
hoedden hun boomgaarden en beesten. In de verte domineerden de
ophaaltorens en schoorstenen van de Oranje Nassau Mijn van Heerlen. Diep
onder de grond werd de welvaart aangeboord. De mijn was overal. Je hoorde het dag en nacht; je voelde bijna altijd het trillen.

Misschien was er ooit, bij mijn eerste bezoek aan Maastricht een vaag besef
van zee, toen ik per bus de Maas overstak. Een rivier, dat was meer water dan
ik in de Weltervijver ooit bijeen gezien had. De stad kreeg al gauw iets sombers. In mijn beleving scheen er nooit de zon. De huizen leken donker en
onvriendelijk. De vrolijkheid en vooral de feestelijkheid die zo’n mooie, oude
stad toch ook zou moeten uitstralen, heb ik in die tijd niet ervaren. Mijn vader
werd er een aantal malen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Tot
mijn twaalfde mocht ik hem, vanwege mijn jeugdige leeftijd, niet opzoeken.
Als zijn gesteldheid het toeliet, kon hij het gesticht verlaten voor een wandeling. Moeder haalde hem daar op. Samen kuierden we dan door het stadspark. Het was verwarrend om vader eerst te zien veranderen en dan te zien
vertrekken. Je zag het aan zijn ogen, die straalden een soort intensiteit uit
maar waren vaak ook boosaardig. Er hing thuis en dreigende sfeer. Het was
meestal beter vader niet tegen te spreken. Maar juist in de periodes dat vader
ziek was, vooral in de laatste weken voor de opname, had hij altijd veel aandacht voor me. Hij nam me mee naar het Oud Limburgs Schuttersfeest, hij
bedacht een miniatuurcircus voor me, begon het te bouwen, maakte het vervolgens niet af. Dat hoorde er ook bij. Of hij leerde hoe ik in mijn eentje een
wielerwedstrijd kon houden. Op papier, met een dobbelsteen en pionnetjes.
Terwijl hij zelf door zijn hersenspinsels werd meegesleept, iets dat hem wanhopig leek te maken, leerde vader me mijn eigen fantasie te gebruiken, eigen
werelden te bouwen. En dat deed ik gretig. Ik ontwierp hele steden op
papier, waande me het ondergeschoven kind van een rijkaard, bouwde televisiestudio’s in het klein en speelde regisseur, fantaseerde er kortom duchtig
op los. Plots was er dan weer die donkere poort in de Abtstraat in Maastricht,
de ingang van het gesticht, somber, dreigend. In mijn kinderlijke verbeelding
zag de toegang tot de hel er ongeveer zo uit. Aan de andere kant moest een
woest vuur zijn met onaangename dampen.

Mijn eerste carnaval vierde ik in het Welten, het dorp van mijn jeugd. Ik speelde er met de jongens uit de buurt, in weilanden, boomgaarden en op boe130 BUUN

Met twaalf was ik oud genoeg om mee naar binnen te mogen. Geen vlammen, geen giftige wolken, niettemin kon ik mijn gedachten alleen maar
bepalen tot dat duistere. De schoonheid van de stad Maastricht met de pleinen, de werken en de Helpoort, de macht van de Maas, daar had ik geen oog
voor. Uiteindelijk werd de inrichting verplaatst naar een plek aan de rand van
de stad, zodat we de rivier niet meer passeerden als we op bezoek gingen bij
vader. Met de moderne nieuwbouw kwamen er andere behandelings▼

Afgelopen carnaval had ik het weer. We waren op dinsdag naar Maastricht
gegaan voor het Zaate hermeniekes concour. De hele stad was een, heerlijke, deinende massa. Overal muziek, mensen liepen mee, wij volgden eveneens van hier naar daar. Onvermijdelijk kom je dan op de oude brug terecht.
En vastelaovend mag misschien een werelds feest lijken, het zet ook aan tot
contemplatie. Mij in ieder geval. Van mijn jaren als ambtenaar bij de gemeente Maastricht heb ik een hele reeks feiten over de stad en haar geschiedenis
onthouden. Bij de oude brug gaan mijn gedachten automatisch terug naar de
oorsprong van Trajectum ad Mosam. Op een of andere manier moet ik dan
in het water kijken en terugdenken aan die doorwaadbare plaats in de Maas,
waar de Romeinse oorsprong ligt. Flarden gedichten borrelen dan boven:
over geliefden op de brug, reizigers, soldaten, provincialen op zoek naar een
beetje geluk. In Londen heb ik op Towerbridge gestaan, in Parijs op de Pont
Neuf, in Budapest op de Margaretha-brug. Maar de Theems, de Seine en de
Donau hebben me nooit dat gevoel gegeven dat ik bij de Maas heb: die is van
mij! Ze kringelt door mijn leven, ik moet haar altijd even zien, als ik de kans
krijg; soms vraag ik me zelfs wel eens af of ik zonder haar kan. Zonder mijn
vrouw en mijn kinderen te kort te doen, kan ik moeilijk ontkennen dat de literatuur een erg grote rol in mijn leven speelt. Maar vaak moet zij wedijveren
met de Maas. Het wordt me gelukkig gemakkelijk gemaakt door dichters die
over de rivier schrijven. Of over de sublieme combinatie van Maas, Maastricht
en carnaval, zoals Pierre Kemp met zijn “Oude Brug – Carnaval”: ‘Ik zoek het
Lenteschip. Ik wil weer in de vaart met allen.’ Zo wil ik de Maas altijd genieten.
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methoden. Het leek ineens allemaal minder ernstig. Inmiddels was ik ook
ouder. Niettemin, als ik met mij vrienden in Maastricht op stap ging, meed ik
de Abtstaat. Achter die poort school te veel verdriet van wat ik heel lang heb
opgeslagen als: ‘dingen van vroeger’. En in al die herinneringen komt de
Maas nooit bovendrijven. Het lijkt wel alsof de wandelingen met vader angstvallig binnen het kader van de stadmuren bleven. Alleen langs de Jeker liepen we. Al die historische plekken in de stad koesterde ik in mijn fantasieën.
Marieke, d’Artagnan, de figuren van Olterdissen, ik zou hen allemaal gaan
ontmoeten in mijn leesavonturen. Maar het besef van het verleden had ik al.
En de Maas speelde daarin en grote rol. Op tienertoer, tijdens een verblijf in
Rotterdam, realiseerde ik me voor het eerst dat het dezelfde rivier was die ik
tegenkwam. Dat gevoel kreeg meteen een andere dimensie met het besef
dat, tussen hier en de plek waar de Maas ons land binnenkomt, die oude
brug in Maastricht eeuwenlang de enige vaste oeververbinding was. En
gemakkelijk kon ik me aansluiten bij troubadours die rondtrokken, schippers
die hun vracht in Luik gingen halen, vikingen die tot voorbij Roermond dood
en verderf zaaiden, musketiers die vrolijk langs de rivier hun spoor trokken.
Het water van de Maas had het allemaal gezien.

D

e zee, die ik voor het eerst zag, aan het strand bij Den Haag, was iets
ongelooflijks. Het water strekte zich uit tot ver achter de horizon, naar verlokkelijke andere werelden. Verre oorden, waar ik over gefantaseerd had,
steden met licht en ruimte, landen die ik nog allemaal zou bezoeken. Nog
steeds raak ik geïmponeerd als ik kijk naar de zee, telkens weer. Dat is een
gevoel van: je longen helemaal volzuigen. En tegelijk beseffen dat je ook
hoofd daar steeds voller van wordt.
Mijn eerste vakantie in het buitenland had Londen als doel, een bezoek aan
oom Ron, een Engels soldaat, in de laatste periode van de Tweede
Wereldoorlog en de eerste tijd daarna, de rechterhand van mijn vader. Hij
had toen de leiding van een militaire school in Eindhoven. Uit die kameraadschap groeide een hechte vriendschap en zolang ze leefden, hielden ze contact. Voor mij was het een buitenkansje om mijn Engels te verbeteren en
Albion daadwerkelijk te bezoeken. Zestien was ik, toen ik voor het eerst de
oversteek maakte. Vanuit Heerlen werd ik naar het station in Aken gebracht,
van daar nam ik de trein naar Oostende voor de boottocht naar Dover. Alleen
dat gedeelte per spoor was al een avontuur! Ik deelde de coupé met een
Oostenrijkse historicus, een Australische student en twee Waalse nonnen.
Als enige beheerste ik de diverse talen. Al snel was ik hun vertaalmachine.
“Niet allemaal door elkaar heen praten, even wachten, u vroeg hoe gelovig
Nederlanders zijn? Daar weet ik niet zoveel van”.”De meneer uit Wenen wil
weten waarom u uit Australië naar hier bent gekomen”. “Ja, in Nederland
kennen we ook nog kloosterzusters”.“Nee, ik studeer niet aan een universiteit, ik zit nog op de middelbare school, hoe zeg je dat ook al weer in het
Frans…” Babylon was er niets bij!
Aan de Belgische kust was er de sensatie van de veerboot. Een immens, drijvend paleis. Terwijl het stationnetje en de ruimte voor het inschepen me wat
klein voorkwamen, maakte het schip wel indruk op me. Eenmaal vertrokken
werd die gewaarwording weer weggevaagd door de zee. Zo ver ik kon kijken
was er het water, lekker ruw, zodat ik vrijwel in mijn eentje stond te genieten. Op het dek, hoofd tegen de wind in, wegdromen.
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De schoonheid van de Maas werd ik eigenlijk pas echt gewaar in mijn
studententijd, toen ik in Amsterdam woonde. Met een vriend maakte ik mijn
eerste vakantietochtje naar Frankrijk. Dat land trok me meer nog dan
Engeland. Onze bestemming was de Côte d’Azur. Maar we kwamen niet verder dan de Bourgogne. Het was een vreemde tocht met allerlei verwikkelingen. Ons eerste doel was tweeledig: Neufchâteau in Belgisch-Luxemburg en
het gelijknamige plaatsje in Noord-Frankrijk, aan de Maas. De fijne nuances
van de Franse taal waren aan ons niet besteed. We zochten tevergeefs naar
de negen kastelen en pas in Frankrijk realiseerden we ons dat het misschien
anders in elkaar zat... Ik had een soort ongeremde levenswijsheid die weinig
overeen kwam met mijn tweeëntwintig jaren. Pastis was een digestief en kon
dus beter ná de maaltijd gedronken worden en niet als aperitief, zoals die
rare Fransen deden. De eerste avond ondervonden we meteen de uitwerking
van die zelfingenomenheid: om negen uur lagen we, nauwelijks nog in staat
te praten, uitgeteld in ons tentje, dat we gelukkig meteen na aankomst op de
camping municipal hadden opgezet. Ik was in Vougeot, maar ik had niet in
de gaten dat ik midden in een heerlijk wijngebied zat. Niettemin, de aardigste herinnering aan die reis blijft een maaltijd in Chablis, met jonge wijn en
mijn eerste kennismaking met ratatouille. Dat gerecht kon me bekoren en ik
heb jaren geprobeerd het zó te laten smaken als toen die eerste keer.
Bovendien had ik in Noord-Frankrijk hernieuwd kennis gemaakt met de
Maas, die daar zo rustig door het landschap keuvelt, omgeven door hoge
bomen, in een weldadige rust. Een bijna tot leven gewekt schilderij, waar je
een poëtisch gevoel van krijgt. In de verstilling van die beelden kan ik eindeloos verdwalen in tijd en ruimte. Telkens zie ik de kleurenschakering en voel
bijna lijfelijk de pracht van het landschap. Diep inademen en me heel groot
voelen, alles overziend. Het lijkt welhaast een vorm van verdringing dat ik de
kennismaking met de bron van de Maas, in de buurt van Langres, tijdens diezelfde vakantie, maar met moeite ter sprake breng. Die simpele stroompjes
in een weiland, het vergde veel van mijn passie voor Mooder Maas om te
erkennen dat ook zij klein moet beginnen om uit te groeien tot iets moois,
indrukwekkends en meeslepends.
Een paar jaar nadat ik was afgestudeerd ging ik in Maastricht wonen en werken. De stad veranderde. Zo donker als ze vroeger had geleken, zo licht werd
ze nu. Ik genoot intens en werd me steeds nadrukkelijker bewust van de
rivier, die zo uitdagend in het midden ligt en naar Rotterdam en Luik leidt. In
mijn flatje, driehoog, in De Heeg, zo’n troosteloze nieuwbouwwijk, had ik het
soelaas van uitzicht op de Maas, in de diepte van het dal. Een geruststellende gedachte. Ik werd literatuurmedewerker bij de regionale omroep en
werkte mee aan een programma met twee dichters, Frans Budé, een joviale
Maastrichtenaar, en Hans Berghuis, de oude bard, die in Haelen aan de Maas
zijn levensavond beleefde. Beiden hadden hun fascinatie voor de rivier neergelegd in een gedichtencyclus. Over en weer schreven ze over plekken en
plaatsen aan die Maas, van haar oorsprong in de buurt van Langres tot aan
Rotterdam toe. Ze sleepten me mee. “Waar het water wijkt, het kloppend
hart de adem snijdt, breekt de brug aan” (Frans Budé “Cyclus”). Tijdens de
opname, bij Berghuis thuis, lag de vloer bezaaid met kaarten, foto’s en aantekeningen. Ik raakte bevriend met beide dichters en werd uitgenodigd voor
een besloten bijeenkomst voor studenten van de Rijksuniversiteit Limburg.
Hans Berghuis sprak er over zijn gedichten, met over name het verwerken
van gegevens uit de klassieke oudheid, zoals de ballingschap van Ovidius in
Tomi. Die stad had ik als Constanza leren kennen, zoals ze tegenwoordig
heet. Daar ontmoette ik mijn eerste vrouw, een Roemeense met wie het
huwelijkse geluk zeer kortstondig bleek te zijn. Maar die warme middag in
mei van 1989 was zeer memorabel. Niet alleen bracht Hans Berghuis me in
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gedachten weer terug naar de Zwarte Zee, de bijeenkomst vond plaats in de
kelder van een gebouw van de universiteit aan de Abtstraat, een onderdeel
van het complex waar mijn vader vroeger werd verpleegd. Gelukkig had ik
inmiddels andere schaduwen!
In april 1991 werd in Maastricht de bundel ‘De onderwaterwind’ van Frans
Budé gepresenteerd, met daarin opgenomen zijn gedichten over de Maas.
Sinds begin van het jaar woonde ik in Reuver, dicht bij de rivier. Na de presentatie bood schrijver Ton van Reen me een lift naar huis aan. Even buiten
Maastricht besloot hij een kortere weg te nemen, via België. Dat idee maakte al snel plaats voor de keuze van een mooie route: langs de Maas. We passeerden dorpjes waar ik nog nooit van gehoord had: Uikhoven, Kotem en
Heppeneert. Ton vertelde vol enthousiasme het verhaal van Maasband, vroeger een eiland in de Maas waar vissers uit Rotterdam woonden. Omdat ze
niet katholiek waren, werd er alleen onderling getrouwd, met alle gevolgen
van dien. Niet alleen die verhalen maakten iets in me los, vooral de landschappen die we zagen: de Maas in zoveel andere gedaanten dan ik haar
kende. Tot Maaseik ging onze tocht zo verder. Daar ligt, in een bocht van de
rivier, een viaduct dat eigenlijk niet helemaal past in het landschap. Het heeft
iets onwerkelijks. De dijk, die vanaf even boven Maastricht tot in de buurt van
Maaseik langs de Maas ligt, fascineerde me bovendien. Ton van Reen wist
ook niet wat dat precies was. Pas later ontdekte ik dat het weinig mysterieus
was, zeker niet oud of Romeins maar een gewone waterkering uit het begin
van de twintigste eeuw. En ik wilde er zo graag iets uit een ver verleden in
zien! Dat sluit aan bij mijn belevingswereld dat ik door de Maas niet alleen
verbonden ben met mijn eigen geschiedenis, maar ook met die van onnoemelijk veel andere mensen. Met enige afgunst zit ik in het Limburgs Museum
in Venlo telkens te genieten van de multimediapresentatie over Limburg en
de Maas. Hoewel de dame die de rivier verpersoonlijkt me niet erg aanspreekt, is het verhaal precies dat wat ik me altijd voorstel. Als je de rivier
volgt, maak je een reis door het goddelijke landschap, maar ook een tocht
door de tijd. En de Maas roept bij mij vaak dat gevoel op: springen van oertijd naar het beleg van de Zonnekoning in 1672, van de Duitse troepen naar
Spanjaarden en dat in het oneindige wat tijd en ruimte betreft. Zelfs tijdens
en simpele boottocht van Maastricht naar Luik, of al fietsend van het voetveer in Neer naar Kessel, heb ik het gevoel dat ik bijna in gesprek ben met
de vorigen, bewoners en reizigers van langer en korter geleden. En het voorbijtrekkende landschap maakt het compleet.
▼

Ton van Til, een fotograaf met wie ik in Amsterdam radioprogramma’s maakte, had me eerder al gevraagd om samen iets op te zetten: een project met
foto’s en teksten. De Maas in Limburg, dat leek me een prima gegeven. We
schreven en belden. De plannen kregen steeds vaster vorm. Ton kwam van
Amsterdam naar Maastricht en later naar Reuver en we ondernamen een
aantal tochten langs de Maas. Naar het noorden, naar het zuiden, langs beide
oevers in allebei de richtingen. We staken over bij Steyl, Beesel en Berg.
Iedere mogelijkheid om de Maas weer anders te bekijken grepen we aan.
Op een geven moment waren we ten zuiden van Maaseik de rivier kwijt. Met
de auto probeerden we zo veel mogelijk de oever te volgen. Dat lukte niet.
Het was broeierig warm. We zetten de auto tussen de velden op een landweg. Door steeds grotere stofwolken liepen we op ons gevoel in de richting
van de Maas. Het glooide een beetje en we hoopten na ieder heuveltje een
glimp van het water op te vangen. Of om die dijk te zien, waarvan we in de
buurt Maaseik het begin hadden gevonden. Hoe dieper we de wildernis in
liepen, een illegaal stort met allerlei bedrijfsafval dat deerlijk stonk passeerden, hoe minder we zagen van de Maas. Terug in de auto besloten we een
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stukje verder te rijden. Bij de volgende stop hadden we al snel succes: het
vermoeden van Maas werd bewaarheid. Maar de rivier had hier veel van haar
omvang ingeboet. De Maasarm, die door het Julianakanaal overbodig is
geworden voor de scheepvaart, lag er een beetje armetierig bij, vrijwel uitgedroogd en zieltogend. We namen het spoor weer op en hoorden onderweg
bij elke tussenstop de verhalen van de rivier, die de oeverbewoners ons vertelden. Over de ellende van de overstromingen, de onvoorspelbaarheid van
het water. Vorig jaar nog was er een halve camping weggespoeld! Een oudere boer mopperde over de overheid die te weinig maatregelen nam. En over
het bureaucratische ongemak omdat aan de andere oever een ander land
lag.
Na een paar jaar vonden we dat het zo niet verder kon. Ton was ontevreden
over zijn portretten van mensen aan de Maas. De tekst die ik schreef was te
wazig. De rivier was in onze weerslag te veel op afstand. Ze moest er juist
dichterbij in komen. Voor mij heeft de Maas een onuitputtelijke ziel, zoals
gezegd, van historie en verbondenheid, van eigenheid. Die raakten we niet.
Inmiddels had ik een reeks gedichten overgehouden aan mijn tochten door
Limburg met collega Jacques Heyen. Bij Omroep Limburg maakten we iedere dag het radioprogramma Festival, een cultuurmagazine. Vaak pikte
Jacques mij op bij een station en reden we door het Heuvelland of door
andere mooie locaties, op weg naar het atelier van een kunstenaar die bij ons
te gast zou zijn. Of om een expositie te bekijken. Niet zelden bedacht hij een
omweg, om een mooi stuk landschap te bekijken of om zijn voorliefde voor
kastelen te etaleren. Zo hebben we op een voormiddag bijna een kwartier
aan de Maas gestaan, in Eijsden. Het waterpeil was aan het toenemen, de
alarmfase was opgestart en als goede journalisten van de regionale omroep
voorzagen we een hele hoop ellende en extra werk. Maar even goed waren
we onder de indruk van de ruige schoonheid. Geen van ons beiden zei iets;
het is niet onder woorden te brengen, het is de Maas in optima forma. Mijn
tijdens dergelijke tochten ontstane gedichten over de Maas en het Limburgs
landschap spraken Ton van Til aan en wij werkten er samen aan verder:
foto’s en gedichten in een onlosmakelijk kader gevat. Uiteindelijk resulteerde dat in de expositie en het boekje Reis naar Welten.
Ik maakte voor de regionale omroep een documentaire over Rimbaud, de
dichter uit het Noord-Franse Charleville. We arriveerden op de laatste zondag
van de Tour de France. De spanning was om te snijden. Uiteindelijk won Greg
Lemond met een neuslengte voor Laurent Fignon. Inmiddels hadden we
onze hotelkamers betrokken en volgden de tijdrit op de voet. Bij binnenkomst was me boven de receptie een foto van Rimbaud opgevallen. Aan de
dame bij het belletje vroeg ik, of ze veel over de dichter kon vertellen. Zij verwees me naar haar man, de patron. Monsieur Lebieuvre kwam met een
indrukwekkend betoog, over de zwaarmoedigheid van de streek, de sombere kleuren, die hun invloed hadden op persoon en werk van de jonge Arthur
Rimbaud. En de economische en sociale factoren, die de regio, midden
negentiende eeuw, onaantrekkelijk maakten. Daarom moest de dichter zijn
“Bateau ivre” hier te water laten. De reportage kon niet meer stuk en
Rimbaud had voorgoed een plek, niet alleen in mijn boekenkast maar ook in
mijn hart.
Hij kwam weer om de hoek kijken, toen ik een interviewafspraak maakte
met de jonge dichter Jan Roeven uit Neer. Inmiddels woonde ik aan de Maas.
Achter ons huis in Reuver lag een forse tuin, met een stuk bos en een uiterwaard, maar de rivier was altijd hoorbaar en merkbaar. Jan Roeven kwam op
de fiets via het veer bij Kessel. Toen ik hem had uitgelegd dat ik geen auto
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reed en we op een gezamenlijke plek moesten afspreken, was een oplossing
voor hem simpel: hij kwam naar mij. In onze eetkamer namen we het
gesprek op, met de deur open en de vogels op de achtergrond. En in het
Limburgs. Weliswaar schreef hij in het Nederlands, maar communiceren
deed hij liever in zijn eigen dialect. Nederlandse dichters, daar had hij nooit
van gehoord. Kerouac, The Beat Generation, dat waren zijn helden. En
Rimbaud. “Als ik aan de Maas sta, voel ik me met hem verbonden”, de toen
nog jonge dichter had mijn sympathie.

seerd dat voor anderen dat water wel eens veel minder poëtisch en liefelijk
zou kunnen zijn. Grillig, woest, onberekenbaar.
De Maas is in geen enkele vorm meer weg te denken uit mijn leven.
Inmiddels heeft ze me ook zo ongeveer alle kanten laten zien: kunst, drama,
rampen, alles kwam voorbij. Op Klaashof, waar we sinds 1999 wonen, liggen
we te ver van het water om bedreigd te worden. De uit de zeventiende eeuw
stammende hoeve, met een middeleeuwse basis, verschaft me voldoende
verhalen om nieuwe dingen te verzinnen. De studio van de regionale omroep
in Maastricht is sinds kort verplaatst naar een ander deel van de stad, aan de
overzijde van de Maas, vlak bij de inmiddels niet meer zo nieuwe locatie van
de psychiatrische inrichting, waar mijn vader vroeger verbleef. Vader is er al
jaren niet meer. In een gedicht heb ik hem herdacht en gememoreerd hoe
hij mij op het spoor van de literatuur zette. Over mijn band met de Maas heb
ik het nooit met hem kunnen hebben. En op een of andere manier lijkt het
alsof de bussen op vrijdag hun visgeur een beetje verliezen als ze buiten de
stadsmuren komen. Mogelijk wil ik te veel in de voetsporen van Proust treden
bij het ruiken en proeven van literatuur. Ik leef met de Maas op genietbare
afstand. Drie minuten lopen en ik sta aan haar oever.
Als ik diep ademhaal en goed snuif, ben ik even gemakkelijk in Frankrijk als
op de Noordzee. Al ruik ik op mijn vrijdagse tocht door Maastricht steeds minder vis.
▼

Inmiddels schreef ik steeds meer gedichten over Limburg en ook over de
Maas. De verhalen die de rivier te vertellen had, de verdichtsels van schrijvers, de volksvertellingen, het had allemaal mijn interesse. Het lijkt een onuitputtelijke bron. Als ik boos ben of het anderszins nodig heb me even af te
zonderen, pak ik die fiets en rij naar Belfeld om er aan de sluis te staan kijken. Of wandel ik langs de Maas. Wanneer ik op een passerende boot de
plaats van herkomst ontcijfer, probeer ik me een beeld te maken van die stad
en wat ik er eventueel van ken. Voor mijn geestesoog zie ik de reis die is afgelegd. De wisseling van het weer en het landschap, de herinnering aan de
tocht met de parlevinker, die ik ooit maakte, de bestemming die ik onderwijl
bedacht heb. Zittend op een steen, kijken en de golven volgen, het geeft me
rust. Zo schrijf ik iedere keer een nieuw hoofdstuk in mijn getijdenboek van
de Maas.
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Een heel ander verhaal over “Mooder Maas” kreeg ik in die tijd van beeldend
kunstenaar Harry op de Laak uit Beesel. Tijdens zijn lange leven schilderde
hij vaak Maasgezichten. In zijn geboortestad Venlo zwom hij als jonge jongen
in de rivier. Of hij voer per roeiboot naar de overkant. Een echte tocht over de
Maas had hij nog nooit gemaakt. De documentaire, die we voor de locale
televisie over hem maakten, bood uitkomst. Producer Thei Boosten, in het
dagelijkse leven politieman te water, organiseerde een bootje en wij togen
met Harry naar Kessel om te gaan varen. Genietend als een jarig kind stond
hij op het dek. Voor het eerst zag hij de rivier als het ware van binnen uit. De
oevers, die hij zo vaak schilderde, kregen een andere gedaante met andere
kleuren. Wij hadden een extra dimensie in onze film en hij groeide in zijn
ervaringen. De Maas had weer haar werk gedaan.
In datzelfde jaar werd een van zijn uitspraken pijnlijk in onze herinnering
terug geroepen: “Mooder Maas heeft humeuren, net als een vrouw. Als ze
zegt: ik ga over de Rijksweg, dan doet ze dat.” De Maas zette niet alleen de
Rijksweg tussen Reuver en Belfeld blank, grote delen Limburg stonden rond
Kerstmis 1993 onder water. Er was sprake van een echte ramp, zoals die
maar eens in de paar eeuwen voorkomt. Beelden van verweesde mensen,
die uit hun woningen werden geëvacueerd, een dode koe in het water, legervrachtwagens die door het opspattende water hun spoor van dorp naar dorp
trokken. Ik kan het niet helpen, het was heel triest maar tegelijkertijd vond ik
het heel indrukwekkend. Niet alleen de macht en de kracht van de natuur,
ook die imponerende watermassa. Ons huis lag gelukkig veilig, hoog en
droog. Toch was er toen één moment waarop ik echt bang was voor de Maas.
Na de presentatie van de kunstenaarsportretten, die we voor de locale televisiezender Maas & Grens hadden gemaakt (waaronder dat van Harry op de
Laak), kwam ik ’s avonds heel laat thuis. Terwijl ik het tuinpad opliep, hoorde ik de wind stormachtig over de watervlakte razen. De Maas was twee, drie
keer zo groot was als normaal. Daar kreeg ik een nogal angstig gevoel van.
Het was dreigend. Ik had er nooit bij stilgestaan dat de Maas echt verwoestend kan zijn. Liefde maakt blind. Aangezien ik met mijn gezin altijd veilig
woonde en de Maas nooit binnen had hoeven laten, had ik me niet gereali136 BUUN
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Door Adri Gorissen

Genealogie zonder grenzen

Een schoorsteen moet roken

Naderend hoogwater, een weersomslag,

Het gebied tussen de Maas in Noord-Limburg en de Rijn in Noordrijnland-

muitende troepen, een man achter een boom

Westfalen vormde eeuwenlang een bestuurlijke en kerkelijke eenheid. Dat

die aan zichzelf genoeg heeft: álles is gezien.

heeft gevolgen voor genealogen die de stamboom van hun familie willen uitzoeken. Ze moeten niet alleen in Venlo of Roermond zijn, maar ook in

Behalve dan die afzwaaier, in één klap mijn trots

Geldern en Krefeld. Of andersom natuurlijk, zoals Elvita Holthausen en

geknakt. Steen voor steen, langs klimijzers omhoog

Rüdiger Sickert uit Krefeld ervoeren.

gebracht door rappe metselaars, krabbelde ik weer op.

Opnieuw kleurde de lucht steenrood. Tot de nering
afliep, witte rook uitbleef, ik vanbinnen verkilde en alles
mij werd afgenomen. Tot de koning langskwam, mij zag
en lachend zijn zwaard trok. Voortaan zíjn monument.

Wie durft mij nog naar de kroon te steken? Geen schotel
nodig om voorbij de horizon te kijken. Fier als een fallus
sier ik het land, verleid met onzichtbare rookpluimen
en een gespeeld rokershoestje jou, eenzame wandelaar.
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Eigenlijk hadden ze helemaal niks toen
ze in maart 2003 met hun onderzoek
naar de familie Holthausen begonnen.
Elvita, geboren op 20 augustus 1954
in Krefeld, bracht een groot deel van
haar jeugd in een kindertehuis door.
Oorzaak daarvan was de vroege dood
van haar moeder Cäcilie (1922-1956)
als gevolg van kanker en het gegeven
dat vader Mathias (1922-1983) de
opvoeding van zijn zes kinderen niet
aankon. Die wrange omstandigheden
leidden ertoe dat er niet of nauwelijks
familiedocumenten waren.
Het sloeg Evita en haar man Rüdiger
echter niet uit het veld toen ze als
hobby-genealogen aan de slag gingen.
Hij had wat ervaring op het vakgebied,
omdat hij in de jaren zeventig al eens
een poging had gedaan de eigen
stamboom uit te zoeken. Daarbij
strandde hij echter in Oost-Duitsland,
waar tijdens de oorlog veel genealo-

gisch materiaal was vernietigd. Beiden
begonnen simpelweg met het zoeken
naar gegevens over haar ouders en
grootouders. Vanaf het begin stond
voor hun vast dat ze niet alleen de
vaderlijke lijn, maar ook de moederlijke zouden uitzoeken. Duidelijk was
ook dat ze eveneens alle zijlijnen in het
onderzoek zouden betrekken. Een uitgangpunt waardoor het stamboomonderzoek een flinke klus zou worden.
De hoeveelheid werk vormde echter
geen belemmering. “We konden en
kunnen de tijd die we werken in ons
bouwtechnisch bureau helemaal zelf
indelen”, verklaart Rüdiger Sickert.
“Dat bleek ook wel nodig, want toen
we eenmaal met ons onderzoek
begonnen, waren we er dagelijks mee
bezig. Elke dag waren we op zoek naar
nieuwe gegevens of kwamen wel nieuwe documenten en boeken binnen die
ons verder konden helpen.”
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Uiteraard begonnen ze met vader
Holthausen en zijn voorgeslacht. Het
bracht hen naar Lobberich, Bracht en
Hinsbeck om bij gemeentes en kerken
in de doop-, trouw- en overlijdensaktes
en andere gegevens van de burgerlijke
stand research te doen. Ze kwamen er
daar achter dat ze ook in Nederland
moesten zijn, want vroeger (met name
tijdens het bestaan van het hertogdom
Gelre) waren er voor families die tussen Maas en Rijn woonden geen grenzen. Bij het Venlose gemeente-archief
werden ze verwezen naar Ronald
Holthuijsen uit Gouda. Via hem en de
Venlose amateur-genealoog Peter
Werps kregen ze een schat aan informatie over de familie Holthausen.
Daardoor konden ze vrij snel en makkelijk een stamboom in de rechte lijn
opstellen die terugging tot ongeveer
1635.
Maar ze wilden meer dan alleen een
kale stamboom. “We willen een boek
schrijven over de familie, waarin genealogie en geschiedenis worden geïntegreerd”, stelt Elvita Holthausen. “Want
het belangrijkste en interessantste zijn
de verhalen achter de genealogie.
Uiteraard moet je namen en data vermelden, maar de verhalen over de personen en hun eventuele rol in de
geschiedenis zijn veel mooier om te
lezen.”
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Net als de verhalen van de genealogen
leuk zijn om aan te horen. Bijvoorbeeld
het verhaal over het moeizaam zoeken
naar gegevens. Want natuurlijk kregen
ze niet alle informatie over de familie
Holthausen op een presenteerblaadje.
Voor de zijlijnen moesten ze grasduinen in de parochie-archieven van
Duitse plaatsen als Kempen. Daar bleken nogal wat juist voor de Holthausens belangrijke kerkboeken te ontbreken. Ook een boek waarvan beide
voorvaderspeurders vermoeden dat er
belangrijke gegevens instaan over de
verkoop van familie-eigendommen.
Toch kwamen ze langzaam maar zeker
verder, door het ene puzzelstuk met
het andere te combineren. Vooral echter door vasthoudendheid en enthousiasme. Dat enthousiasme is overigens
kenmerkend voor genealogen, alhoewel het bij Elvita en Rüdiger nog een
graadje erger lijkt dan bij de doorsnee
stamboomonderzoeker. Ze kunnen
urenlang en breedvoerig vertellen over
hun speurtocht, daarbij waar nodig
elkaar aanvullend.
Het onderzoek naar gegevens van voor
1600 is helemaal een crime, zo hebben ze ontdekt, want in de eeuwen
daarvoor noteerden de pastoors geen
gegevens over geboortes, huwelijken
en sterfgevallen in hun parochies.
Toch zijn er nog veel documenten die

aanknopingspunten kunnen opleveren
en door gegevens te combineren en te
analyseren kwamen beiden terug tot
1280. “Je moet echter heel voorzichtig
zijn, want in de Middeleeuwen werden
mensen bijvoorbeeld vaak vernoemd
naar de boerderij of de plaats waar ze
woonden. Wanneer ze verhuisden kregen ze een andere naam. Probeer dat
maar eens te volgen”, zegt Rüdiger.
Een andere moeilijkheid bij het onderzoek is, dat je niet zo maar af kunt
gaan op wat andere speurders hebben
ontdekt en opgeschreven. “In veel
gevallen zijn er fouten gemaakt. Dus
wil je honderd procent zeker zijn over
de juistheid van je gegevens dan moet
je zelf alle stukken gaan bekijken”, vertelt Evita. Hetzelfde geldt voor informatie op internet. Via het wereldwijde web
komt steeds meer genealogische
informatie ter beschikking, maar de
betrouwbaarheid ervan is vaak bedroevend. Zelf doen is dan ook het adagium voor de rechtgeaarde stamboomspeurder.
Wat onderzoekers ook overkomt, is dat
ze gegrepen worden door een zijstraat
van hun speurtocht. Zo zijn de
Krefeldenaren lang bezig geweest met
het uitzoeken van de connectie van
Elvita’s moeder met de NederlandsDuitse familie Van de Loo. Elvita’s
grootmoeder Elisabeth Terhoeven
bleek in 1921 een Sommernachtsliebe te hebben beleefd met ene
Heinrich van de Loo, afkomstig uit
Weeze en wonend in Kevelaer.
Resultaat van de amoureuze escapade
was Elvita’s moeder Cäcilie. Zij werd
echter nooit door Heinrich erkend en
hij trouwde met een andere vrouw.
Onderzoek bracht hen naar Kevelaer,
Weeze, Bergen en Münster. In het kerkarchief van die laatste plaats vonden ze
uiteindelijk de doorslaggevende gegevens over een in de achttiende eeuw
geboren Peter van de Loo. Over de
gevonden gegevens telefoneerden ze
met G. J. van de Loo en Lex van de
Loo uit Den Haag, van de stichting Van
de Loo Archief, die alle documenten
van deze adellijke familie beheert. Zes
maanden later, op 22 mei 2005 (Elvita

en Rüdiger vergeten die datum nooit
meer) kregen ze van hem bericht dat
Elvita tot de hoofdstam van de familie
Van de Loo behoort. Die hoofdstam
voert terug tot 1256 en begint met een
ridder, genaamd Bernhard Crampe.
Natuurlijk verraste deze mededeling
haar zeer aangenaam. Opeens behoorde ze tot een adellijke familie en
had ze een stamboom die terugging
tot de dertiende eeuw. Dat konden niet
veel mensen haar nazeggen. Voor hem
was weer een zijweggetje van deze
zijstraat interessant. Tot de familie Van
de Loo bleek een arts te behoren, die
ooit nog Vincent van Gogh had behandeld. Daarover wilde de amateur-schilder Rüdiger, die na zijn middelbare
schooltijd nog eens drie maanden
schilderend op Montmartre in Parijs
doorbracht, alles weten.
In het Venlose gemeente-archief vonden de Duitse onderzoekers in eerste
instantie niets over de arts A.L.K.H.
van de Loo. Naar later bleek omdat de
originele bewijsstukken van zijn
bestaan niet vermeld stonden in de
registers die het archief had gemaakt.
Gelukkig mochten ze ook alle originele documenten bekijken (de Nederlandse archieven zijn volgens hen veel
toegankelijker en behulpzamer dan de
Duitse) en vonden zo wat ze zochten.
De arts Arnold Louis Karel Hubert van
de Loo was op 2 mei 1852 in Venlo
geboren en stierf vrij jong op 23 januari 1898 in Eindhoven. In die laatstgenoemde plaats vestigde hij zich rond
1877 als dokter. En zo kwam hij in aanraking met Vincent van Gogh. De
schilder schreef over zijn contact met
de arts in een brief van 28 december
1885 aan zijn broer Theo. Daarin
meldde hij dat Van de Loo hem rond
1877 had onderzocht en daarbij had
vastgesteld “dat ik après tout redelijk
sterk ben en er niet aan hoefde te twijfelen dat ik de leeftijd zou bereiken die
voor het vervaardigen van een oeuvre
nodig is.”
Ondanks alle zijwegen is het onderzoek naar de lijn Van de Loo voor het
echtpaar nu afgesloten. Alle aandacht
wordt nu weer verlegd naar de
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Om het boek over de Holthausens uitgebracht te krijgen, zijn de echtelieden
bereid het eigen vermogen aan te
spreken. “We zijn er zo emotioneel bij
betrokken, dat we dat er graag voor
over hebben”, bekent Elvita. Betrokkenheid is sowieso het toverwoord bij
hun onderzoek, meent Rüdiger. “Dat is
anders dan bij historici. Voor ons is dit
werk echt een virus. We zijn er door
aangetast en komen er niet meer van
los.”

Meer info:
Elvita Holthausen Stiftung
Stresemannstrasse 50
47803 Krefeld
Tel.nr.: 0049/2151/311013
Fax.nr.: 0049/2151/311075
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Bovendien biedt dit onderzoek ook
voor genealogen wellicht mogelijkheden. Als er door het ontbreken van
gegevens een gat is tussen enkele
generaties, maar je kunt wel aantonen
dat de naamsgenoten voor en na het
gat een zelfde ziekte hebben, ben je al
een eind verder. Ook kun je zo de
eventuele relatie tussen twee families
aantonen. Een compleet nieuw onderzoeksgebied dus, waarbij de genealogie op een andere manier grensoverschrijdend wordt.
▼

“We willen nadrukkelijk bijdragen aan
de regionale geschiedschrijving”, verzekert Rüdiger. Hij heeft de afgelopen
jaren daarom ook vele honderden boeken over de historie gelezen. Wat hem
daarbij is opgevallen is dat de regionale historici zo onzorgvuldig zijn en vaak
alleen maar van elkaar overschrijven.
Ook merkte hij dat de Duitse
geschiedschrijvers niet altijd vrij waren
om te schrijven wat ze wilden. “Er werd
altijd rekening gehouden met de
belangen van anderen, zoals bijvoorbeeld de katholieke kerk. Als die iets
niet welgevallig was, kon je er niet
zomaar over schrijven. Bovendien
zaten die historici in allerlei clubjes,
waardoor ze ook gebonden waren.” In
Nederland waren en zijn de geschiedschrijvers naar zijn mening veel vrijer.
Echt staven kan hij die bewering echter
niet.

Daarom zal hun speurwerk ook niet
eindigen als het boek over de
Holthausens (misschien wel meerdere
boeken) er eenmaal is. Rüdiger heeft al
weer een ander onderwerp ontdekt.
Tijdens het onderzoek stelde hij vast
dat in nogal wat families door de eeuwen heel veel kinderen ziek werden en
stierven. Dat kon natuurlijk een gevolg
zijn van inteelt. Maar hij vermoedt dat
er meer aan de hand is. “Ik heb sterk
de indruk dat het ook iets is dat in de
genen zit en van generatie op generatie door wordt gegeven. Als je dat
nader gaat bestuderen, kun je misschien gegevens vinden die ook voor
de geneeskunde interessant zijn.”

▼
‘Exclusief ’
Het was in het voorjaar van
1967 dat Gerrit Snetselaar de
deur van zijn kruidenierszaak
aan de Leuterweg voorgoed
sloot om - samen met zijn
broer - een nieuwe winkel in
de Venlose binnenstad te openen. In het oude pand van
Snetselaar kwam hierna een
heus cafetaria, waardoor de
Venlonaren rond de Leutherweg de gelegenheid werd
geboden om uit te gaan eten in
de eigen straat.
Eigenaar Brouwers zette hoog
in, want op het raam van het
cafetaria stond met sierlijke
letters ‘Exclusief’. Zijn zaak
was in twee helften verdeeld:
links bevond zich het ‘restaurant’-gedeelte, rechts de friture. In het zitgedeelte had hij
formica tafeltjes en stoeltjes
geplaatst en in het midden van de zaak lonkte een jukebox.
Hoewel de naam van het cafetaria anders deed vermoeden, was
de kaart in beide delen nagenoeg gelijk, zij het dat je in het zitgedeelte erwtjes en worteltjes bij de frites met kroketten kreeg
en dat daar al het lekkers er op een bord werd geserveerd. Het
bijzondere van cafetaria ‘Exclusief’ zat hem niet zozeer in het
gevoerde assortiment, dan wel in de zakjes waarin Brouwers
zijn frites verpakte. Hem komt namelijk de eer toe dat hij de
eerste was in Venlo die patates frites in een vierkant zakje verkocht. En dat heeft hij geweten!
Vanaf de eerste dag moest de arme man opboksen tegen kritische buurtgenoten,die beweerden dat hij te duur was omdat er
in zijn vierkante zakjes heel wat minder frites paste dan in de
puntzakken van de concurrentie. Brouwers werd er horendol
van. Steeds weer moest hij met zijn klanten in discussie, waarbij
hij als ultieme bewijsvoering de inhoud van een vierkant zakje in
een puntzak over schepte. En inderdaad: de puntzak zat vol.
Ik was destijds nog een kind, maar ik vermoed nu dat sommige
klanten er een sport van maakten om de cafetaria-uitbater uit de
tent te lokken. En dat lukte, want Brouwers bleef onvermoeibaar de zakjes omschudden om zijn gelijk te halen.
Ik zou Brouwers echter tekort doen door hem enkel te memoreren als de man die de vierkante zak in de Venlose patatwereld
introduceerde. Brouwers was vooral ook een enthousiaste
ondernemer die telkens weer moest vaststellen dat hij voor de
processie uitliep. Zo was de Leutherweg en omgeving in die
dagen nog niet toe aan een eetgelegenheid waar je meer moest
betalen ‘omdat je er kon zitten’.
In een finale poging om het tij te keren, verlegde Brouwers zijn
aandacht naar de friture, plaatste hij een voetbalspel en breidde

hij zijn dienstverlening uit door koude schotels te cateren, maar
helaas: ook daar was de Leutherweg nog niet aan toe.
Toen er enkele jaren later schuin tegenover zijn cafetaria een
concurrent verscheen, die in zijn friture zelf de aardappelen
schilde en tot overmaat van ramp de frites ook nog eens in grote
puntzakken verkocht, achtte Brouwers het beter om zijn geluk
elders te beproeven.
Of hij daarin slaagde weet ik niet. In mijn gedachten blijft de man
van de vierkante zakjes echter een beminnelijke ondernemer
van het soort dat Willem Elschot zo meesterlijk wist te beschrijven: inventief, met een enorm doorzettingsvermogen, maar niet
geboren voor het geluk. Over schrijvers gesproken! Kent u de
roman De Feniks van Marja Brouwers? In die familiekroniek
speelt een man een hoofdrol die in Nijmegen een luikje in zijn
bijkeukendeur zaagde om vandaar uit frites te verkopen. Een
activiteit die niet veel opleverde, maar de aanzet vormde voor
de bouw van een succesvolle fabriek die zich toelegde op het
maken van frituurovens. Dat de schrijfster juist dit onderwerp
uitwerkte was geen toeval. U raadt het al: Marja Brouwers is de
dochter van de ‘Venlose’ fritesbakker. Inspireren tot literatuur:
welke vetbakexploitant kan daar tegen op?

friteskraam

Holthausens. Het doel is om over een
jaar of twee een boek over de familie te
publiceren, waarin alle resultaten van
hun studie op een begrijpelijke manier
worden gepresenteerd. Uiteraard compleet met de historische achtergronden, zodat het niet alleen een boek
over de familie wordt, maar ook over
de geschiedenis van het gebied tussen
Maas en Rijn.

DOOR
R A G DY VA N D E R H O E K
FOTO
JACQUES PEETERS
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Door Frits Wijnen

De laatste drop
is de boterknop
Van hankfuüskes,
tuitentuünkes en
melkcursussen

In deze tijd waarin vrijwel alles gemechaniseerd en geautomatiseerd is, klinkt de term
‘melkcursus’ zelfs de moderne agrariër
vreemd in de oren. Melken leerde je vroeger
immers thuis van je vader of moeder of misschien op de lagere landbouwschool. Pratend
over vroeger worden uit een sigarenkistje
oude foto’s opgeduikeld. Bibberende vingers
wijzen op een groepsfoto van vrouwen met

Maasbree was anno
1900 een kleine dorpskern met tien gehuchten. Die gehuchten waren
groepjes boerderijtjes, liggend tussen de welige velden, weilandjes, dennenbossen, loofbossen en moerassen; als het ware uitgestrooid in het uitgestrekte
Maasbreese landschap. Het ging veelal om boerderijtjes van het langgeveltype, enkelen met een mansardekap (een Engelse kap genoemd), en de steeds
zeldzamer wordende boerderijtjes van het
Saksische type. Gemeng-de bedrijfjes, waarbij de te
telen gewassen vooral bestemd waren voor het vee.
Op de weilandjes graasde roodbont vee, het MaasRijn-IJsselvee.
‘s Morgens, met de laaghangende ochtendnevel, en
’s avonds zag men met een rode hoofddoek getooide boerinnen op een transportfiets met daarop een
melkbus en een zeefschotel naar het weiland fietsen; of met dezelfde attributen naar het weitje bij de
boerderij gaan. De koeien moesten gemolken worden.
Later op de dag, als de mist was opgetrokken, hoorde je de melkkar. Een lange kar, getrokken door een
Belgisch paard begeleid door een voerman, beladen
met rammelende melkbussen, die over de hobbelige zandwegen reed die de her en der gelegen boerderijtjes verbonden. Dat gebeurde elke dag
opnieuw, meestal rond dezelfde tijd. Had de melkrijder zijn ronde gemaakt, dan kroop hij op de bok
en ging het richting dorp, naar de Fuüs, de
Coöperatieve Stoom-zuivelfabriek Sint Aldegundis.

een witte hoofddoek en de oude oma zegt
trots: “Kijk, dat ben ik, samen met de andere

Boter maken

geslaagden voor de melkcursus.’’ Over het

In vroeger eeuwen karnde men zelf boter. Door een
stok in een kleine opening van de deksel van de
karnton op en neer te stoten kwam het melkvet
bovendrijven. Het verkregen melkvet werd in tonnetjes ge-daan en in Venlo op de markt verkocht. De
handcentrifuge, een uitvinding van J. Ament (een
onderwijzer uit het Midden-Limburgse Tungel-roy),

melkverleden van Maasbree, waarnaar bijnamen als Melk Pietje, Fuüs Naad en Bôtter
Tinus verwijzen, gaat dit artikel.
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vergemakkelijkte
dit
tijdrovende en zware
werk, met als extra voordeel dat meer vet uit de
melk werd ‘geslingerd’ (gecentrifugeerd).
Rond 1900 beschikte men in Maasbree over een
viertal handcentrifuges (‘hankfuüskes’), verspreid
gelegen over de gehuchten. De eigenaren werden
‘bôttermaeker’ genoemd. In 1893 werden de lokale
zuivelfabrieken verenigd in de Nederlandse
Zuivelbond. Initiatief-nemer was de al genoemde J.
Ament. De kwaliteit van de boter verbeterde sterk
door de ‘fabrieksmatige’ bereiding.
Om te voorkomen dat de boeren voor de uiteindelijke afzet te veel afhankelijk zouden blijven van de
handelaren, werd in 1895 de eerste coöperatieve
Botermijn opgericht. Op de Botermijn werd enkel

dié boter verkocht die aan de gestelde kwaliteitseisen voldeed, hetgeen er toe leidde dat de prijs voor
de geleverde melk steeg.
In 1906 kwam het in Maasbree tot de oprichting van
Stoomzuivelfabriek Sint Aldegundis, in de volksmond de ‘Fuüs’ genoemd, gelegen op het kruispunt
Wilhel-minalaan-Venloseweg-Dorpstraat, waardoor
de kleinere zuivelfabriekjes verdwenen. De door
stoomkracht aangedreven centrifuge van de fabriek
zorgde voor betere kwaliteit; kortom voor een veel
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hoger rendement van
de geleverde melk.
De Maasbreese Stoomzuivelfabriek kende een
voortvarende start. Het ledenaantal – boeren met
koeien – groeide gestaag. Zo had de ‘Fuüs’ in 1920
271 leden, samen goed voor de leverantie van
1.247.459 kilo melk met een gemiddeld vetgehalte
van 3,216 procent. Na bewerking leverde dit 56.300
kilo boter op, waarvan 42.270,5 kilo op de Botermijn
in Maastricht verkocht werd voor f 117.388,20.
Op de ‘Fuüs’ werd de aangevoerde melk gecentrifugeerd, waarna de melk gepasteuriseerd (verhit tot
80°) en/of gesteriliseerd werd (verhit tot 120°). De
afge-roomde melk (ondermelk- in de volksmond
‘bôttermelk’ genoemd, die zeer eiwitrijk was) kregen de boeren daags daarna terug, evenals de spoeling (spoelwater met melkresten, be-stemd als voer
voor de varkens). Zelfs de spoeling was een gewild
product. Op aandrang van de pastoor, die ook zitting had in het bestuur, stonden de boeren die af
aan de kerk, die met de opbrengst ervan het nieuwe
orgel betaalde.
Op de jaarlijkse vergadering werd het melkrijden
gegund aan de laagste inschrijver. De melkritten –
het ophalen van de melkbussen, die aan de weg
gereed stonden - met de melkkar waren bij de
bevolking erg in trek. Ze garandeerden de melkrijders een vast inkomen (waaronder extra kinderbijslag), variërend per gehucht (afhankelijk van lengte
en duur van de rit) van f 4,40 (Schoorveld) tot f 1,28
(Rooth) per rit; lucratief als extra bij hun schamele
inkomen.
Het belangrijkste agendapunt tijdens de jaarvergadering was meestal de leden te attenderen op het
belang van de zindelijkheid voor, tijdens en na het
melken. De melkbussen moesten dagelijks zorgvuldig gereinigd worden met een stevige borstel en
soda, waarna men ze met kokend water na moest
spoelen en omgekeerd op een rek (‘’t tuitentuünke’)
diende te laten drogen. Schone melk was een vereiste voor het maken van kwalitatief goede boter.
Alleen schone, gezeefde melk mocht in de bus; de
temperatuur van de inhoud moest men zo laag
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mogelijk houden. Pas
als de melk helemaal
afgekoeld was, mocht men de melk van de verschillende koeien bij elkaar gieten. Het koelen was een
groot probleem, vooral in de warme zomermaanden, wat nog bemoeilijkt werd doordat men de volle
melkbussen in de zon aan de weg zette en de melkrijder ze in een open kar naar het dorp bracht. Men
kon slechts koelen met put- of regenwater, zodat de
melk op warme zomerdagen snel kon verzuren.
Room van zure melk en ondermelk liet zich zeer
moeilijk verhitten, wat bij pasteu-risatie weer tot
grote moeilijkheden en be-drijfsstoringen leidde èn
hoge stookkosten met zich meebracht.
De Stoomzuivelfabriek verschafte veel mensen
werk en inkomen. Buiten de directeur was er een
hoofdbotermaker in dienst (f 2000,- per jaar).
Bovendien een botermaker (f 850,-), een secretaris (f
425,-), een ondermelkweger (f 0,25 per uur) en de
volle melkweger, die f 0,05 per uur verdiende. In
1929 werd een monsternemer-controleur (‘melkschöpper’) aangesteld, die monsters ging nemen bij
de boeren en hiervoor f 0,65 per koe per jaar verdiende. Ook werd een vaste melkventer aangesteld,
namelijk Piet Wijnen - in de volksmond Melk Pietje
- die per verkochte liter melk 12,06 cent van de
fabriek ontving. Losse verkoop aan huis was per statuut verboden; overtredingen een doorn in het oog
van de directeur en het bestuur. De leden van de
‘Fuüs’ betaalden contributie, berekend per koe per
jaar. Op deze manier droeg iedereen naar vermogen
zijn financieel steentje bij aan het reilen en zeilen
van de ‘Fuüs’.

Hygiëne
Hygiëne, zindelijkheid van mens en dier, stond
hoog in het vaandel geschreven bij de
Stoomzuivelfabriek. Helaas niet bij de boerenbevolking. In deze tijd met alle moderne comfort is dit
misschien moeilijk te bevatten, maar in de eerste
helft van de vorige eeuw waren de mensen in

Maasbree en zeker die
in de gehuchten verstoken van elektriciteit, waterleiding en dergelijke,
zodat het zich dagelijks wassen en het wassen van
kleding een crime was. Het te gebruiken water haalde men uit een put achter het huis of met een pomp
in het achterhuis uit een zelf geslagen put of een
regenwaterkelder. Het water werd in een ketel op
het fornuis verhit. Had men veel heet water nodig,
bijvoorbeeld voor de was, dan werd een sopketel
gestookt. (De sopketel werd ook gebruikt voor het
bereiden van varkensvoer: het koken van aardappels, keukenresten enz.) Kleding werd op maandag
gewassen, het drogen ervan was vaak erg moeilijk,
vooral in herfst en winter. Zelfhygiëne bestond
meestal uit het zich ’s morgens wassen van gezicht
en handen en een wekelijkse wasbeurt in een teil op
zaterdag. Handen wassen na een toiletgang? Nooit.
Om goede boter te verkrijgen, moest men schone
melk hebben: hygiënisch te werk gaan voor mens en
dier. De meeste kans op verontreiniging van de
melk had men in het najaar en in de winter als de
koeien op stal stonden. Voor de boer betekende dit:
dagelijks uitmesten en schoon stro strooien en het
regelmatig scheren van de lange winterharen bij de
dieren. In de ogen van het bestuur van de
Stoomzuivelfabriek was dit echter niet voldoende.
Om de hygiëne rond het melken te bevorderen propageerde het melkcursussen. In 1921 maakte de
toenmalige directeur J. Wijnhoven veel reclame
voor het deelnemen aan melkcursussen, maar het
zou nog tot 1930 duren vooraleer de eerste cursus
gegeven werd. Of de in 1929 ingestelde Warenwet
hier debet aan was?
Met groot genoegen kondigde dhr. Wolfhagen,
directeur vanaf 1926, aan dat zich 23 deelnemers,
met veel ambitie, hadden aangemeld voor de eerste
melkcursus. P. Hermans (Nolle Petran) stelde zijn
koeien beschikbaar. De cursus kon van start gaan.
Al deze inspanningen hadden resultaat, want in
1930 veroverde de Maasbreese Stoomzuivelfabriek
de vierde plaats van 100 zuivelfabrieken voor de
boterkwaliteit. 263 Leden, goed voor samen 551

koeien
leverden
1.797.009 kilo melk,
goed voor 96.504,5 kilo boter van uitstekende kwaliteit. Deze vierde plaats werd in de volgende jaren
geprolongeerd, men hoorde altijd tot de top tien. Of
de melkcursussen hier debet aan waren?

Roodbont vee/Maas-Rijn-IJsselvee
In de Limburgse weiland graasde tot de jaren
zeventig van de vorige eeuw vooral het roodbont
vee. De roodbonte koe kan wel een allround-koe
worden genoemd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
het Friese zwarte vee, dat puur voor de melkproductie gefokt is. De roodbonter was allround vanwege haar goede melkproductie, goed vlees en een
goede huid bijvoorbeeld voor het vervaardigen van
leer.
Voor de geïnteresseerde lezer enkele gegevens,
benamingen en dergelijke hier in het kort vermeld:
- een stierkalf woog nuchter geslacht 50 kilo of
gefokt voor de slacht 100 kilo
- een vaarskalf (‘maolmök’) werd na een jaar pink
genoemd; na twee jaar een ‘twinter’ (rink)
Op 2 tot 2,5 jarige leeftijd werd een vaars gedekt en
werd dan ‘maol’ ge-noemd, dat is een koe die nog
geen kalf heeft gehad. Een stier werd vanaf zijn 2de
levensjaar ingezet voor de voortplanting.
Een gemiddelde koe werd 10 jaar oud; na ongeveer
7 maal gekalfd te hebben, werd ze ge-slacht.
Een gemiddelde koe leverde, een week na de
geboorte van het kalf, rond de 30 liter melk per dag,
10 maanden lang, waarna ze 2 maanden werd droog
gezet ter bevordering van de ontwikkeling van het
volgende, nog ongeboren kalf. In 1 jaar leverde een
gemiddelde roodbonter 4000 liter melk, werd ze
tweemaal per dag gemolken, 3 weken lang 3 x per
dag. (Tegenwoordig wordt een koe gemiddeld 6 tot 7
jaar oud, levert gemiddeld 52,5 liter per dag; per jaar
tot 8000 liter met een veel hoger vetgehalte. Een
gemiddelde koe levert in haar leven gemiddeld
35.000 kilo melk).
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De cursisten anno 1931 poseren
voor aanvang van het examen. Op
de tweede rij (vijfde vanaf links)
Diena Hermans, die cum laude
slaagde.

Op de achtergrond een
‘tuitentuünke’.

De melkcursus
De door de Stoomzuivel-fabriek georganiseerde
melkcursus bestond uit een achttal lessen, gegeven
door de voormelker. (In de beginjaren was dit Piet
Hermans, later Wiel Peeters.) De cursusleider, de
voormelker, werd door de fabriek aangesteld. Hij
moest uiteraard ter zake kundig zijn, zelf goed kunnen melken, maar ook op de hoogte zijn van alle
voorschriften ten aanzien van de hygiëne en de
bouw van de koe.
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Elke les begon met
theorie, waarin met
name de hygiëne rond het melken grote aandacht
kreeg. Men moest zorgen voor goed gewassen schone handen, kortgeknipte nagels, schone kleding
(hetzij overall, bovenkleding en schort ) en een schone hoofddoek en of pet, zodat geen hoofdhaar in de
melk kon vallen tijdens het melken. Verder leerde
men de koe te spannen, dat wil zeggen met een
touw de achterpoten van de koe bij elkaar binden
met een knoop die meteen losging als de koe door
een schrikreactie plots ging lopen. Ook leerde men
een goede zit op een melkstoel met één poot; niet
met een melkstoeltje met drie poten dat alom
gebruikt werd. Men moest rechtop zitten. Niet met
het hoofd tegen de koe leunen, wat men op maandagmorgen liefst deed vanwege de ‘zware inspanningen’ op zondagavond, en men moest met de
bewegingen van de koe meegaan, wat een melkstoeltje met drie poten onmogelijk maakte. Men
droeg hierbij – verplicht – klompen. Niet alleen uit
veiligheidsoverwegingen – opdat een plots stappende koe je voet niet kon pletten - maar ook omdat de
rand van de klomp zorgde voor een goede stabiliteit
van de melkemmer, die tussen de gespreide knieën
op de rand van de klomp werd gezet. De emmer
mocht niet op de grond worden gezet!
Had men de uier gewassen met een schone doek
dan kon er gemolken worden. Ook dat moest
geleerd worden, al kon iedere cursist(e) “een koe
leegtrekken”. Goed melken betekende: de vingers
van de hand om de speen afwikkelen met lichte
trekkende beweginkjes, heel wat anders dan “knijpen en maar trekken”. De cursusleider lette erop
dat de cursisten de koe goed leeg molken. (Indien
men dit niet deed liep de koe het risico uierontsteking te krijgen.)
Verder leerde men de spenen van de koe goed te
verzorgen met uierzalf, zodat de uier geen kloven
opliep. Goed uitmelken dus onder het motto: “De
laatste drop is de boterknop”. De laatste melk bevatte het hoogste vetgehalte! De melktijd per koe
bedroeg ongeveer 10 minuten. Tijdens de cursus

moest men telkens een
andere koe melken,
want elke koe was anders qua bouw (bijvoorbeeld
de lengte van de spenen) en qua gedrag (rustig,
zenuwachtig e.d.). De lessen verliepen bloedserieus,
er was geen tijd voor grappen of flauwekul.
Na de cursus volgde het examen; in twee groepen: ’s
morgens of ’s avonds vanwege het beschikbare aantal koeien. In de jaren dertig vond het plaats in de
stal van Nolle Petran (Hermans) op Tongerlo. Alle
cursisten trokken een lot, dat aanwees welke koe
men moest melken. De juryleden beoordeelden de
verrichtingen van de cursisten erg kritisch, niets
ontsnapte aan hun aandacht, ze stonden er letterlijk
met de neus bovenop. Aan alle onderdelen van het
diploma werd aandacht geschonken: zindelijkheid,
spannen, stand van de koe en behandeling van de
spenen, wijze van zitten, het melken zelf, uitmelken
en namelken en ” het verlaten der koe”. Voor elk
onderdeel gaf men apart punten, die met factoren
van 1 t/m 9 werden vermenigvuldigd om te komen
tot het eindtotaal. Voor het melken zelf de hoogste
factor 9, voor de tijd van melken slechts 3. Het examen kende dezelfde spanning en zenuwen als bijvoorbeeld de tegenwoordige schooleindexamens.
Diena Hermans, waarvan bijgaand het melkersdiploma met puntenlijst, slaagde cum laude, met het
hoogste puntentotaal ooit. “Och”, verzuchtte ze
bescheiden, “ik had ook een heel makkelijke koe.
Eigenlijk was dat oneerlijk”.
Na afloop van de examens was het feest en kregen
alle geslaagden een gratis koffietafel aangeboden
van de ‘Fuüs’.”

deelde; zelfs aanstaande
huwelijken
werden
afgeblazen, omdat de ouders van de aanstaande
bruid en bruidegom door hun keuze verdeeld
waren in twee kampen. Na de melkkarren kwamen
bestelbusjes, een vrachtwagentje, een tankauto en
deed de eerste melkmachine zijn entree. De boeren
werden verplicht een melktank aan te schaffen, hetgeen voor velen niet rendabel was en men stopte
met het houden van melkvee. De melkveebedrijven
werden grootschalig; de zuivelfabrieken centraliseerden, zodat in het begin van de jaren zeventig
ook de zuivelfabrieken in Helden en in Venlo (aan
de Straelse-weg) hun deuren moesten sluiten. De
roodbonter verdween uit landschap. In de
Limburgse weilanden graasde voornamelijk zwartbont vee.
Door deze ontwikkelingen na 1953 werden er ook
geen melkcursussen meer gegeven. Handmelken
leerde men vanaf toen thuis of – voor de jongens –
op de landbouwschool met een kunstuier.
Of de nieuwe lichting boeren het handmelken ook
zo goed beheerste???
▼

Ziektes die de koeien
teisterden, waren in
1924 een mond- en klauwzeer-epidemie en in 1929
tbc. Verder hadden de koeien nog wel eens last van
de runderhorzel, waardoor ze erg onrustig werden.
De gaatjes die de runderhorzel prikte, maakten de
huid waardeloos voor de leerproductie. Uiteraard
braken ziekten als mond- en klauwzeer, miltvuur en
tbc vaker uit, maar nooit in zo’n grote omvang als in
voornoemde jaren.
De veestapel, het aantal melkkoeien, was in de vooroorlogse jaren toen nog alles handmatig gebeurde,
uiteraard klein in vergelijking met nu. Staten van de
LLTB ten behoeve van de melksteun ten tijde van de
crisisjaren geven een goed beeld van de bedrijfsgrootte. Anno 1933 telde men 244 bedrijven, samen
goed voor 1475 hectaren bouwland (gemiddeld 6,1
hectare) en 521 hectaren weiland (gemiddeld 2,2
hectare). Per bedrijf had men gemiddeld 2,5 melkkoe. De meeste melkkoeien had Baer Hendriks van
de Lange Heide, namelijk 7 stuks, terwijl er 34
bedrijfjes waren met slechts één melkkoe.
Tegenwoordig wordt overal machinaal gemolken,
een ontwikkeling die in de jaren zeventig werd
ingezet. De veestapel groeide naar 40-50 en meer
melkkoeien. De aard van de boerenbedrijven veranderde mee: de bedrijven specialiseerden zich: òf
veebedrijf, òf tuinbouwbedrijf enz. Anno 2005 zijn er
nog slechts 3 melkveebedrijven in Maasbree gevestigd.

In de jaren vijftig kwam er een eind aan de kleine
Stoomzuivelfabriekjes. Er moest gefuseerd worden.
Voor Maasbree betekende dat kiezen tussen Helden
of Venlo. Er ontstond een enorme tweestrijd tussen
de boeren en toen in 1953 de Stoomzuivelfabriek
werd gesloten,reden er twee melkkarren in
Maasbree; voor de boeren die aan Helden leverden
en voor diegenen die voor Venlo gekozen hadden.
Een tweestrijd die families en buurtschappen verBUUN 149
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raakte daar niet van onder de indruk. Rustig maar gestaag werkte ze de bestellingen af. Opmerkelijk was dat ze zelfs als door
de drukte niemand meer naar binnen kon, toch nog precies wist
wie wat had besteld. Nee, ze gebruikte geen kassabonnetjes als
geheugensteun of klemde briefjes met de uitgeprinte bestellingen boven de vetbakken, zoals de huidige generatie fritesbakkers doet. Het ging allemaal gewoon uit het blote hoofd, ze had
een fantastisch geheugen.
Had ik dat ook maar, dan wist ik nog hoe het er daarbinnen uitzag. Meer als de plek van de vetbakken, de toonbank en de zitbankjes tegen de muren herinner ik me niet. Ook niet nu de
zaak plots weer helemaal leeg is en ik alles dus gemakkelijk kan
zien. De scènes uit de friteskraam vervagen tot ik helemaal niets
meer ontwaar. Ik geef het op, laat de afgebrande Prins voor wat
hij is. Een schamele rest van het verleden.

friteskraam

Eigenlijk had friture De Prins
moeten afbranden als gevolg
van een oververhitte vetbak.
Maar dat ultieme einde zat er
niet in voor het pand op de
hoek van de Parallelweg en de
Prinsenstraat in Venlo.
Zwervers of junks stookten in
het leegstaande gebouw een
vuurtje en dat werd een
brand. De restanten van het
pand zijn dichtgetimmerd en
herinneren in niets meer aan
de levendige friteszaak die er
ooit in was gevestigd.
Harrie Thissen begon hier pal
naast het inmiddels al lang verdwenen concertgebouw De
Prins van Oranje in de jaren
zestig met de verkoop van frites en andere warme lekkernijen. Vanwege die buurman
ook de naam. Een naam, en
dat was verwarrend, die later
ook de elders gevestigde
andere zaken van Harrie’s fritesimperium kregen. Een imperium dat inmiddels drijft op Helaketchup.
Ik probeer door de kieren tussen de voor de ramen gespijkerde houten platen naar binnen te kijken. Er is weinig te zien. Maar
wacht, daar zie ik plotseling net als begin jaren zeventig toen ik
er vaak kwam, Harrie’s opvolgster Iet staan. Ze kijkt een beetje schaapachtig, net alsof ze weer in verlegenheid is gebracht
door de bestelling van Funs, toentertijd net als ik in de weekeinden een vaste bezoeker. Hij vroeg steevast om een div-reep
of een geb-haring. Ze deed dan niks en wachtte gewoon tot hij
de bestelling herhaalde. Maar ook dan gebeurde er niks, totdat
ze op de prijslijst werd gewezen, waar deze artikelen tussen de
frikadellen, kroketten en nasi-schijven afgekort stonden vermeld. Ze keek dan zeer verongelijkt.
Nu ik goed kijk, staan er tussen de hongerigen meer vrienden
van me. Zouden ze nog wat van plan zijn? He, daar is zelfs mijn
broer. Hij heeft net als de anderen zijn vriendin al naar huis
gebracht. Zou hij nog mee terug naar de HTS-soos willen om
wat te drinken en te tafelvoetballen, het is tenslotte nog niet zo
heel erg laat? Ik ben weer vol verwachting. Als ik indertijd door
de Parallelweg aan kwam lopen, zag ik van verre al het licht door
het raam op de straat vallen. Dichterbij wierp ik snel een blik
door het raam, op zoek naar bekenden en in de hoop op een
vervolg van de avond.
Kijk toch, de zaak staat helemaal vol, net als in die jaren vaak het
geval was. Iet, die de friture zo’n beetje in haar eentje runde,

Met de kas op evacuatie

▼
Scènes uit een
friteszaak

DOOR
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Door Mariet Verberkt
Foto’s Jaques Peeters

Gedurende de laatste spannende oorlogsmaanden van 1945 verkeerde Cas Noldus, directeur van de
Gemeentespaarbank, in een hachelijke situatie. Hij vluchtte mét het kasgeld van de spaarbank in een
aktetas aan de fietsstang naar zijn familie in Swalmen. Toen ook Swalmen moest evacueren trok Noldus
lopend (ongeveer twaalf kilometer) over besneeuwde wegen naar Brüggen. Na een zwerftocht door het
Duitse plaatsje werd de tas met geld (honderdduizend gulden, huidige waarde een miljoen euro) meegesjouwd in de trein die de familie over Duits gebied naar Drente bracht. Het was een avontuurlijke reis
die vier dagen en nachten duurde en tijdens welke de trein meerdere keren onder vuur lag. Zittend op
koffers en tassen werd de tijd doorgebracht: ‘de tas’ met het kasgeld verdween geen moment uit het oog.
Bij aankomst in Drente stortte Noldus het geld op de bank in Emmen. Na de bevrijding vertrok hij zo snel
als hij kon (zijn gezin volgde pas maanden later) naar Venlo, waar hij de bank direct opende met het
beschikbare kasgeld.
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Caspar Noldus, die van 1936 tot 1963 directeur was. Verder
komt het markante bankgebouw in de Prinsenhofstraat aan
de orde en tot slot is er aandacht voor de nieuwe woonbestemming die het gebouw van de Gemeentespaarbank
onlangs kreeg.

Spaarbanken in Nederland

De tas met kasgeld

Het verhaal over ‘de tas’ is
een van de opmerkelijkste
uit de geschiedenis van de
Venlose Gemeentespaarbank. Het staat beschreven
in ‘Kroniek van een bewogen tijd’; een boek van de
‘kinderen’ Noldus over hun
jeugdjaren boven de
Gemeentespaarbank. De
familiekroniek dook op tijdens het onderzoek naar
de geschiedenis van de
Rosariumwijk.
Wat voor instelling was de
Gemeentespaarbank
eigenlijk? Een bank waar je
als kind elke week een dubbeltje kon sparen en waarvan elke maand een
meneer op school kwam
om de spaarkaart te knippen. Was het niet een
vreemde eend in de bankwereld?
In deze bijdrage volgt eerst
ter inleiding de geschiedenis van de spaarbanken in
Nederland, gevolgd door
een korte schets van het
Bankwezen in Venlo begin
twintigste eeuw. Bij de uiteenzetting over de Gemeentespaarbank Venlo is
er speciaal aandacht voor
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Initiatief
Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland
opgericht. Initiatiefnemer was: ‘De Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen’. De Maatschappij stelde de ‘Algemene
Regelen’ op en adviseerde de plaatselijke spaarbanken met
onbezoldigde commissarissen te werken. De ingelegde gelden werden solide belegd in de Nederlandse staatsschuld;
de rente berekend op 4 procent. Tijdens de Belgische
Opstand (1830) haalden de spaarders hun spaargeld terug
en de crisis leidde tot ingrijpende veranderingen. Er kwam
een gevarieerder beleggingspatroon door het spaargeld te
beleggen in hypotheken en buitenlandse obligaties.
Bovendien kwam de nadruk te liggen op de vorming van een
reservefonds. Hierdoor konden de meeste spaarbanken de
financiële crisis van 1848, ontstaan in reactie op de politieke omwentelingen in Europa, beter het hoofd bieden. De
grote bloei van de spaarbanken begon echter pas na 1870
als gevolg van de algemene welvaartsstijging door de economische vooruitgang en industrialisatie. Geleidelijk aan
werden de spaarbanken losgekoppeld van De Maatschappij
en omgezet in een stichting met een eigen vermogen. In de
jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde de
Spaarbank in Bondsspaarbank.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw begonnen ook
gemeenten en particuliere instellingen (kerken, bedrijven)
eigen spaarbanken op te richten. In 1881 richtte de Staat de
Rijkspostspaarbank (RPS) op en in 1896 werd de eerste
Boerenleenbank opgericht. De commerciële handelsbanken
gingen zich vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw in
toenemende mate toeleggen op het werven van spaartegoeden.
Doelstelling
De Spaarbank was van oorsprong een filantropische instelling die ten dienste stond van de lagere klassen. Haar taak
was het opvoeden van haar clientèle tot verantwoordelijke
en zelfredzame burgers. De Spaarbanken waren uitdrukkelijk
niet bedoeld voor bedeling, maar voor armoedepreventie.
Voor de bedeling waren door De Maatschappij speciale
Volkskredietbanken opgericht. De doelstelling van de
Spaarbanken kwam niet alleen tot uiting in de paternalistische houding van de bestuurders, maar ook in beperkte
openingstijden: een of twee uur per week en voor terugbetaling was vaak maar één keer in de maand gelegenheid. Dit
in tegenstelling tot de Rijkspostspaarbank en de
Boerenleenbank, die dagelijks geopend waren en die een
brede service aan de klanten boden.

De opvoedende taak van de Spaarbanken kwam ook naar
voren in de nadruk die werd gelegd op het sparen door de
jeugd. Dit jeugdsparen werd al vroeg ingevoerd. Het spaargedrag van kinderen zou dat van (arbeidende) ouders gunstig kunnen beïnvloeden. Ook de overheid stimuleerde het
sparen onder de jeugd. Zo kwam in 1958 een spaarregeling
waarbij de overheid aan het eind van de spaartermijn een
premie van tien procent uitkeerde. Deze spaarregeling is
bekend geworden als de Zilvervloot.
De maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig van
de vorige eeuw maakten de doelstelling van de
Spaarbanken achterhaald. De spaarders werden volwaardige klanten die niet meer spaarden om er moreel op vooruit
te gaan, maar om een koelkast of auto te kunnen aanschaffen. De toenemende sociale zekerheid maakte sparen voor
de oude dag bovendien overbodig. De Spaarbank ontwikkelde zich van een sociale instelling tot een dienstverlenende, financiële instelling. Het schoolsparen veranderde in
eigen betaalrekeningen voor de jeugd: de Piekfijnrekening.
Aan het eind van de twintigste eeuw werd echter opnieuw
nadruk gelegd op de sociale doelstelling van de
Spaarbanken. Er kwam aandacht voor maatschappelijke
problemen als het milieu en de Derde Wereld. Vanaf die tijd
werden sport, cultuur en sociale instellingen gesponsord.
Samenwerking
Al in 1907 besloot een aantal Spaarbanken samen te werken in de Nederlandsche Spaarbankbond (NSBB).
Onderlinge samenwerking zou bijdragen aan een verbetering van de faciliteiten voor het publiek, aan interne controle en een betere verdeling van het belegde geld. Overleg en
uitwisseling van ervaringen leidden tot administratieve reorganisaties en tot de aanstelling van geschoold personeel.
Toenemende werkzaamheden en concurrentie dwongen de
Spaarbanken tot een modernere bedrijfsvoering en tot
mechanisatie. Bovendien werden mobiele kantoren ingericht (spaarbankauto’s of rijdende bijkantoren). De spaarder
kon nu bij de Spaarbank voor alle geldzaken terecht en het
onderscheid tussen een Spaarbank en een algemene bank
nam snel af. In 1982 besloot de NSBB zich te gaan toeleggen op bedrijfskredietverlening. Voor kleinere banken bleek
dit onhaalbaar te zijn en het aantal fusies groeide. In 1987
ontstond de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken
(SNS) door een fusie tussen de Gelders-Utrechtse
Spaarbank en de Spaarbank Limburg.

Het bankwezen in Venlo
Het schandaal van de Woltersbank
Tot omstreeks 1860 ontbraken in Venlo de algemene banken. Benodigde kredieten werden vaak verstrekt door notarissen, kassiers en particuliere geldschieters. Zo brachten
de heren Goossens in 1889 het startkapitaal (f 33.000) voor
gloeilampenfabriek Pope bij elkaar. Het kapitaal voor de
Venlosche Bierbrouwerij ‘Klosterbräu’ (f 120.000) werd in

1893 bij elkaar vergaard
door drie Duitsers en vier
Venlonaren. Alfred Russel
ontving van zijn vader, die
notaris was in Geleen, een
lening van f 8000 waarmee
hij in 1885 een kleiwarenfabriek te Tegelen kon beginnen. Voor kredietverlening
werd vaak zelfs geld van
derden gebruikt. Dat deed
ook het grootste kassierskantoor uit die tijd, dat van
de gebroeders Wolters.
Door deze werkwijze raakte
kantoor Wolters in 1882
verwikkeld in het grootste
financiële schandaal uit de
geschiedenis van Venlo. Bij
dit faillissement werden
niet alleen enkele industrieën, maar ook kleine
spaarders en charitatieve
instellingen, zoals het
Venlosche Weeshuis, getroffen. De affaire bracht de
gebroeders Wolters (geziene figuren met relaties tot
in de hoogste kringen) in de
gevangenis, waarin zij beiden vrij kort na elkaar overleden.
Banken rond de
eeuwwisseling
In hetzelfde jaar waarin de
firma Wolters failliet ging,
werd
de
Venlosche
Handelsbank van Henri
Goossens & Co opgericht,
die in 1931 in bezit kwam
van de Twentse Bank. Twee
aandeelhouders van de
Handelsbank richtten in
1897 de Bank van Haffmans
& Steegh op, die tot 1973
bleef bestaan. In 1885 vestigde zich te Venlo een filiaal van de bankiersfirma
A.J. Loran & Zoon te
Utrecht, dat na twintig jaar
weer verdween. In 1893
werd het kassierskantoor
van de firma Berger omgezet in de Bergerbank, die in
1929 in bezit kwam van de
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Rotterdamse Bank en later
onderdeel werd van de
Amro-bank. In 1902 werd
door de Limburgse Land en
Tuinbouw Bond (LLTB) de
Boerenleenbank opgericht,
die een ontwikkeling doormaakte van tuindersbank
tot volledige handelsbank.
In 1973 was er een samengaan van Raiffeisen- en
Boerenleenbank in Rabobank en in 1991 fuseerden
de Rabobanken Venlo en
Blerick.
De oudst bekende bank
van Venlo was de Bank van
Leening uit 1723. Ze fungeerde als pandhuis, waar
men geld leende en goederen in onderpand nam. De
Bank van Leening was van
overheidswege ingesteld
om woekerrente van particuliere banken te voorkomen. Vanaf 1881 was de
bank in de Houtstraat
gevestigd. Op 5 september
1911 werd deze gemeentelijke bank in overeenstemming met de pandhuiswet
opgeheven en als particuliere bank voortgezet.

Gemeentespaarbank Venlo
“Om den werkman en het
kind het sparen te leeren”
De gemeenteraad van
Venlo besloot in de vergadering van 8 november
1905 met algemene stemmen tot oprichting van een
Gemeentespaarbank. Deze
eensgezindheid in de raad
wekt enige verwondering
omdat in het advies van de
Commissie van Verordeningen en Financiën eerder
met grote verdeeldheid
werd gesproken over “de
wenschelijkheid en nuttigheid eener GemeenteSpaarbank”. Enkele leden
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van de commissie waren van mening dat de burgers van
Venlo bij de bestaande bankinstellingen gelegenheid te over
hadden “hunne spaarpenningen veilig te beleggen”. Andere
commissieleden legden evenals het College van
Burgemeester en Wethouders er de nadruk op dat de
Gemeentespaarbank bijna kosteloos zou worden beheerd,
terwijl de rente in vergelijking met andere banken hoger zou
zijn (3 procent tegenover 2,64 procent): “De economische
gevolgen zoowel voor de sparende burgers zelve als voor de
gemeentefinanciën, zouden vrij aanzienlijk zijn”. De commissie adviseerde uiteindelijk in beginsel het plan tot
oprichting van een Gemeentespaarbank goed te keuren,
maar eerst een speciale raadscommissie te benoemen met
de opdracht een onderzoek in te stellen betreffende “de
levensvatbaarheid eener Gemeentespaarbank als hare economische gevolgen voor de Gemeente en hare ingezetenen”. Na een stevige discussie in de raadsvergadering van 8
november 1905 besloot de gemeenteraad om géén speciale raadscommissie te benoemen, maar direct akkoord te
gaan met het voorstel van een Gemeentespaarbank.
Raadslid Van Oijen wees op “den grooten bloei der Duitsche
Spaarbanken”. Burgemeester Van Rijn stelde voor de
Verordening van Arnhem te volgen en een rente van 3 procent uit te keren. De industrieel Thijwissen zag het voordeel
van een Gemeentespaarbank “om den werkman tot sparen
aan te zetten”. Hij wilde aan kleine lieden en kinderen zelfs
een rente verstrekken van 4 tot 5 procent; “alleen maar om
den werkman en het kind het sparen te leren”. Hij achtte de
Gemeentespaarbank niet alleen een voornaam sociaal,
maar ook een gemeentebelang.
Succesvolle start
Nadat de gemeenteraad het besluit had genomen tot
oprichting van een spaarbank gaf ook Gedeputeerde Staten
haar goedkeuring (18 mei 1906). In de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 1906 werden vervolgens de Verordening

en het Huishoudelijke Reglement vastgesteld en een
bestuur benoemd. Dit bestond uit voorzitter H.B.J. van Rijn
(burgemeester) en de leden E. Berger, J. Gambon, mr. K.
Geuljans, H. Nouwen, P. Rieter en F. Swane. Tot boekhouder
(later directeur) werd aangesteld H.M.H. de Man, boekhouder der waterleiding en administrateur der arbeidsbeurs, op
een jaarwedde van f 250. De spaarbank kreeg huisvesting in
een van de lokalen van het administratiegebouw aan de
Markt en ging op 1 juli 1906 open voor het publiek. Voor een
bedrag van f 900 bouwde de firma Lips uit Dordrecht een
bankkluis. Deze bevond zich in een ruimte met politiewacht.
De Gemeentespaarbank Venlo sloot zich onmiddellijk aan
bij de NSBB.
In de plaatselijke pers werd elke twee weken geadverteerd
en in de stad werden aanplakbiljetten verspreid mét vermelding van het rentepercentage. De bank bleek spoedig
het vertrouwen van het publiek gewonnen te hebben. Na
een half jaar waren er 227 spaarders en was een bedrag
ingelegd van f 37.711,80. In 1907 was de inleg al meer dan
een ton (f 102.621,47). Er werden hypotheken verstrekt,
maar niet aan fabrieken of andere industriële inrichtingen.
Met “krachtige steun van de hoofden en onderwijzend personeel” werd in 1907 het schoolsparen ingevoerd en in
1911 werden spaarbusjes aangeschaft “die het sparen der
kinderen moesten bevorderen”. Tengevolge van het oorlogsgevaar (Eerste Wereldoorlog) werden op 31 juli 1914 de
uitbetalingen beperkt en het betalen met vreemde munt
verboden. In de jaren twintig van de vorige eeuw was er een
korte economische opleving. Vanwege de nieuwe industrieën was er werkgelegenheid en kon er weer gespaard worden. Al vlak na de oorlog in 1918 had de inleg het miljoen
overschreden (f 1.268.424,42) terwijl in de spaarbusjes
f 6668,- was gespaard. De spaarbank maakte winst en met
de geldbedragen groeide ook de behoefte aan een nieuw
bankgebouw.

Stijlvol nieuw gebouw
In januari 1929 besloot het
bestuur van de Gemeentespaarbank bij het college
van B&W en de gemeenteraad het verzoek in te dienen voor nieuwbouw. De
kosten zouden gedekt worden uit de winstreserve, die
1 januari 1929 f 240.000
bedroeg. In het nieuwe ‘uitbreidingsplan Schaap’ (later
de Rosariumwijk genoemd)
was bouwgrond te koop en
hier werd in de Prinsenhofstraat 487,5 meter bouwgrond aangekocht, met een
frontbreedte van 19,5
meter. De gemeenteraad
ging akkoord en verkocht
de grond voor f 4200. De
bekende architect Ir. Jules
Kayser maakte de ontwerpplannen en het bestek voor
het nieuwe spaarbankgebouw. Het resultaat mocht
er zijn. Een groots modern
bouwwerk, in Amsterdamse
Schoolstijl gebouwd. Na
tachtig jaar is het nog
steeds een van de meest
stijlvolle panden in de
gemeente Venlo. Het is tot
gemeentelijk monument
verklaard.
Van de veertien inschrijvers
bij de publieke aanbesteding was de heer J.
Coenders, aannemer te
Arcen, de laagste, namelijk
f 50.600, en werd het werk
hem gegund. De aanleg van
de verwarming werd gegund
aan de firma Chr. Van Ewijk
te Venlo, de inrichting van
de kluis aan de firma
Martens te Doetinchem, de
gordijnen aan de firma
Raming te Venlo en het
meubilair aan Alph. De
Lauwere, Ger. Mestrum en
Jos. Zanders. Op maandag
20 oktober 1930 opende
het nieuwe spaarbankgebouw voor het publiek en
op dinsdagavond 21 okto-

De Gemeentespaarbank in de
Prinsenhofstraat (1929)
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ber mocht Jules Kayser de
raadsleden
rondleiden,
waarna een feestvergadering in het nieuwe gebouw
werd gehouden, gevolgd
door een souper in hotel
Zwijnshoofd.
Aan de beveiliging was
extra aandacht besteed. De
sleutel van de straatdeur
en de sleutel van het hek
voor de kluis werden op het
politiebureau
gedeponeerd. Elke avond controleerden een hoofdagent en
een agent drie maal het
gebouw en zij deden hiervan elke dag schriftelijk verslag aan de voorzitter.
Bij het afscheid van directeur De Man op 30 april
1936 werd na afloop van
het gezellig samenzijn in
Hotel
Germania
als
geschenk een olieverf schilderij van het gebouw aangeboden.

stellingen, de laatste was de Oostenrijkse Bank. In
Amsterdam was hij lid van de Gonzaga-vereniging, een
Herencongregatie waarvan hij bestuurslid en voorzitter was.
Zijn vertrek naar Venlo werd door velen betreurd. In het
maandblad van de Congregatie van augustus 1936 stond:
”Hij gaat heen om een positie te bekleden, die hem om zijn
talenten werkelijk toekomt.” In het blad werden veel lovende woorden geschreven: “De heer Noldus heeft zich, zowel
vóór als tijdens zijn voorzitterschap, doen kennen als
iemand op wien nooit vergeefs een beroep werd gedaan; als
iemand, wien geen opofferingen, geen moeiten teveel
waren.” Venlo zou boffen met zijn nieuwe spaarbankdirecteur. Ook zijn familie in Venlo was blij met zijn ‘thuiskomst’,
vooral zijn moeder die zorg droeg voor veel weeskinderen in
de familie, een taak waarbij zoon Cas haar snel zou steunen.
Bovendien bekleedde directeur Noldus een groot aantal
functies in de financiële en charitatieve wereld van Venlo.
Hij was bestuurslid van de Sint-Vincentiusvereniging, de
Bond van Grote Gezinnen, penningmeester van de
Vereniging van Kinderbescherming. Daarnaast fungeerde hij
als bestuurslid van de ambtenarenvakbond Arka en administrateur van het intercommunaal bouwfonds voor NoordLimburg. In de voetbalwereld bleef Cas Noldus eveneens
geen onbekende. In 1939 begon hij samen met Hein Peters
een actie om de jeugdafdelingen van de Venlose Boys nieuw
leven in te blazen. In een van die jeugdafdelingen speelde in
1939/1940 ene Jantje Klaassens!

Caspar Noldus (18981977)
De nieuwe directeur van de
Gemeentespaarbank die in
1936 als opvolger van De
Man aantrad was de
‘Amsterdamse’ Venlonaar,
Caspar Maria Antonius
Noldus. Cas Noldus stamde uit een groot aannemersgezin dat op de
Stalbergweg woonde. Hij
bezocht de Rijks Hogere
Burgerschool (HBS) in
Venlo en vertrok daarna
naar Den Haag, waar hij zijn
loopbaan begon op een
accountantskantoor. Hierna zette hij zijn carrière
voort in Amsterdam, waar
hij zich op zijn plaats voelde. Hij leerde er To van
Huijstee, de vrouw van zijn
leven, kennen, met wie hij
trouwde en tien kinderen
kreeg. Hij maakte promotie
bij verschillende bankin-

Een bewogen tijd
Bij zijn afscheid in 1963 waren er acht personeelsleden en
had men de beschikking over een perfecte mechanische
administratie. Alle boekingen werden door machines verricht en in de toekomst, zo wist Noldus, “komt geen pen
meer op papier, is alles geautomatiseerd”. Toen Noldus in
Venlo aantrad, beschikte het kantoor nog niet over een telof rekenmachine. Bij het afscheid keek hij even terug: “Ik zie
nog die lange lijsten met duizelingwekkende bedragen voor
me die men moest optellen…. En het totaalbedrag aan inlagen bedroeg vlak voor de laatste oorlog toch zeven miljoen,
veel geld voor die tijd.” De helft van dat bedrag behoorde
toe aan Duitse inleggers; in 1939 en latere jaren werden de
Duitse spaargelden zienderogen minder onder druk van het
nationaal-socialistische bewind. In verband met toenemend
oorlogsgevaar werd al in 1938 de effectenportefeuille overgebracht naar de Nederlandse Bank in Amsterdam. Het
transport voerde de heer Ammerlaan, directeur van
gemeentebedrijven, uit, daarbij begeleid door dr. Janknecht
en de heer Schattorjé. In de jaren 1943-1945 moest het
bestuur zijn plaats ruimen en kwam er een interim-bestuur
onder leiding van mr. J.H. Zanders, burgemeester. In de laatste oorlogswinter werden de werkzaamheden van de bank
verplaatst naar een kelder van Pope aan de Keltenstraat,
omdat het bankgebouw in ‘sperrgebiet’ lag. Hier werd tijdelijk kantoor gehouden, zodat iedereen toch zijn spaargeld
en pensioen kon ophalen. Noldus: “De oorlogsjaren waren
een dieptepunt voor onze bank: ik zie me nog iedere avond

met een koffer met enige honderdduizenden guldens tussen
de puinen van Venlo naar huis lopen…” Later werd het geld
in de brandkast van Pope opgeborgen, die niet zo veilig was
als de bankkluis. Toen heel Noord-Limburg moest evacueren, van het spaarbankbestuur niemand meer te bereiken was en Noldus wilde voorkomen dat het geld in Duitse
handen kwam (de Duitse stadscommandant had zijn intrek
genomen in de Popekelder), nam hij de moeilijke maar moedige beslissing om het resterende geld niet onbeheerd achter te laten en in zijn aktetas mee (op evacuatie) te nemen.
Bevordering van Wederopbouw en Cultuurbezit
Na de bevrijding brachten de geldzuivering en de blokkering
van spaartegoeden een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden met zich mee. Bovendien was door de samenvoeging van Blerick met Venlo in 1940 de Spaarbank van Blerick
“met alle lusten en lasten, en alle rechten en verplichtingen”
overgenomen. Geleidelijk aan steeg het spaartegoed tot
negen miljoen in 1952 en in begin jaren zestig tot ongeveer
twintig miljoen, verdeeld over 21.235 spaarders, van wie 80
procent een tegoed had van f 1000 of minder. De conclusie is
dan ook dat de Gemeentespaarbank tot dan toe haar doelstelling was trouw gebleven: “Om den werkman en het kind
het sparen te leeren”.
Het voor oorlogsgeweld gespaarde bankgebouw zette na de
oorlog zijn deuren open voor andere (bank) instellingen die tijdelijk onderdak zochten. Tussen 1945 en 1950 werd de vergaderzaal van de Gemeentespaarbank achtereenvolgens verhuurd aan de Rotterdamse Bank en aan de Nederlandse
Middenstandsbank (afdeling Huisschade). De spreekkamer in
de hal werd verhuurd aan de zwaar getroffen RK Openbare
Leeszaal en Bibliotheek als studiezaal. Verder droeg de spaarbank door het verlenen van hypotheken zeer veel bij aan de
wederopbouw van de in puin liggende stad. In 1951 werd de
Stichting tot Bevordering van Cultureel Bezit der gemeente
Venlo opgericht. 25 Procent van de winst van de spaarbank
werd jaarlijks aan deze stichting afgedragen.

Wonen in de Gemeentespaarbank aan de
Prinsenhofstraat
Door bewoners van de
Rosariumwijk werd de
Prinsenhofstraat ook wel
eens spottend ‘Klein
Wallstreet’ genoemd. Niet
alleen
vanwege
de
Gemeentespaarbank die
prominent het grootste
deel van de straat in beslag
nam. Op beide hoeken van
de straat woonden belangrijke bankmensen, namelijk
de directeur van de

De gang rond de kluis met spiegels

Van Prinsenhofstraat tot ‘De Commissaris’
Na een tijd samen de leiding van de spaarbank in handen te
hebben gehad, droeg de heer Noldus in 1963 zijn taak over
aan de nieuwe directeur, de uit Amsterdam afkomstige mr.
G. Gussenhoven. Als gevolg van de groter wordende welvaart, werd het takenpakket van de Gemeentespaarbank in
de jaren zestig enorm uitgebreid; ook de samenwerking met
andere banken begon noodzakelijk te worden. In 1974 werd
met de Gemeentespaarbank van Maastricht een samenwerking aangegaan in de Stichting Bondsspaarbank Limburg en
hield de Gemeentespaarbank op te bestaan. In 1987 ontstond de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS)
en in 1991 fuseerde de SNS-groep met de Bondsspaarbanken. De bank verkaste naar de nieuwe huisvesting van
de SNS-bank in, de door Jo Coenen gerestaureerde, monumentale villa aan de Spoorstraat. Die is dit jaar (2005) weer
verruild voor het nieuwe gebouw ‘De Commissaris’ aan het
Mgr. Nolensplein in Venlo.
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Rotterdamse Bank, mr.
Speetjens (Lohofstraat 17),
en de procuratiehouder bij
diezelfde Bank, de heer Van
Daal (Prinsenhofstraat 7).
Maar er werd ook gewoond
ìn de Prinsenhofstraat en
wel boven de Spaarbank.
Het prachtige bankgebouw
had twee bovenwoningen.
Ter linkerzijde van de
hoofdingang was de ingang
naar de bovenwoning van
de bankdirecteur (nr.1).
Hier woonde de familie
Noldus met tien kinderen.
Ter rechterzijde op nr. 5
woonde het echtpaar
Martens zonder kinderen.
In ‘Kroniek van een bewogen tijd’ staan veel verhalen over de belevenissen
boven de bank. Over de
poppenwagen die telkens
twee trappen op en af
getorst werd en over het
pingpongen in de vergaderkamer van de bank. Over
de bovenwoning waar het
’s winters erg koud was.
Wiel Noldus schrijft hierover in het Rosariumboek:
“Het pand was oerdegelijk
gebouwd. Maar ook koud,
niet te geloven. De Spaarbank zelf kende wel centra-

Een nieuwe bestemming
Spannend is het nog steeds daar beneden in de kluis, de
koffercassettes zitten als vanouds op hun vaste plaats en de
spiegels hangen nog steeds in de gangen rond de kluis. De
kluis is echter geen schuilplaats meer, maar een gastvrije
ruimte geworden waar de dikke kluisdeuren wagenwijd open
staan en de fles op tafel staat! De nieuwe bewoners weten
sfeer te scheppen. Maar voordat het gebouw een nieuwe
(woon)bestemming kreeg, was er wel het een en ander
gebeurd. Toen de Spaarbank Limburg in 1987 naar de
Spoorstraat vertrok, bleef het gebouw enige jaren leegstaan
en het diende geleidelijk aan als ‘luxe’ nachtadres voor
junks en zwervers. Intussen was het pand in handen gekomen van de firma Grauwels Vastgoed te Maastricht en werd
het in landelijke dagbladen te koop aangeboden. De benedenetage werd geschikt bevonden als kantoorruimte, terwijl
de bovenverdiepingen het erg aardig zouden doen als
appartementen. Een extraatje van dit pand bleef niet onvermeld: de koper zou een onvervalste bankkluis erbij geleverd
krijgen. Weliswaar leeg, maar toch leuk meegenomen. In
1992 werden de bovenetages verkocht aan en opgeknapt
door de huidige bewoners. Nr. 1 (Hay Joosten en Jessie
Crienen) en nr. 5 (Nico en Ellen van den Hoogt-Berden). Het
bankgedeelte werd verhuurd aan kinderdagverblijf
‘Prinsenhofke’, dat in 2002 verhuisde van de
Prinsenhofstraat naar de Prinsenstraat waardoor de begane
grond van het voormalige bankgebouw opnieuw vrij kwam.
Bijzonder gegeven was nu dat deze niet ter beschikking
kwam van een kantoor of instelling, maar werd gekocht door
het echtpaar Han en Annette Bloemendal-Peeters voor particuliere bewoning. Een interne verbouwing en aanpassing
stond voor de deur. In overleg met en onder leiding van

architect Geert Mevissen werden elementen van het oude
bankgebouw weer in ere hersteld. Uitgangspunt hierbij was
dat de hoofdstructuur van het pand gehandhaafd bleef. Het
stedelijk karakter bleef behouden, rust en kwaliteit gegarandeerd. De nieuwe ingrepen werden zeer modern uitgevoerd,
met mooie materialen en kleurcombinaties. De glazen lichtkoepels bleven gehandhaafd. Glas-in-lood ramen van
Atelier Max Ickx en Ruud Hendrix werden opnieuw geplaatst
en het terrazzotrappenhuis schoongemaakt. Aan de straatkant werd de vloer verhoogd zodat de bewoners vanuit de
keuken en eetgedeelte contact met de straat houden. De
achterzijde heeft een open wand grenzend aan een stadse
binnentuin. Het resultaat is verrassend. Het was dan ook
een groot genoegen om op een warme zomermiddag te
mogen genieten van het gastvrije onthaal van de huidige
bewoners in hun fraai ingericht en functioneel woonhuis. De
heer Noldus zou opgekeken hebben als hij zijn directiekamer veranderd zag in een design-slaapvertrek.
▼

De bankkluis

le verwarming, maar die was niet bestemd voor de bovenwoningen. In de kelder stond een grote ketel met een enorme hoop kolen ernaast”. Noldus hekelt de bouwstijl van de
Amsterdamse School met de woorden “Tja, die Amsterdamse School met haar mooie architectuur. Maar van binnenklimaatbeheersing had ze niet het minste benul”. (Een
speciale wijk p.139). Trees Noldus is enthousiast over het
mooie bovenhuis: “Ons huis van de Amsterdamse School in
de Prinsenhofstraat was zeer modern, de slaapkamerdeuren
waren wijnrood en de keukenkastjes korenblauw. Er waren
mooie brede vloerdelen en brede vensterbanken, zoals alles
in huis van goede kwaliteit was”.
Over de kluis beneden in het bankgebouw was iedereen
enthousiast. Ze bood niet alleen veiligheid bij de bombardementen, maar was ook avontuurlijk. Ans Noldus schrijft:
“Ik vond die kluis altijd iets heel bijzonders. We mochten wel
eens met Papa mee naar de kluis. Hij had een lange sleutel
die je dubbel kon vouwen aan zijn sleutelbos. De gang rondom de kluis was ook iets aparts. Links en rechts van de
kluisdeur was een hek; als er voor elk hek iemand ging staan
en je keek de gang in dan zag je elkaar. Er hingen spiegels in
de hoeken om te controleren of er geen inbrekers zich hadden laten insluiten. Heel spannend!”

Met dank aan de familie Noldus, aan de huidige bewoners van de
voormalige Gemeentespaarbank en aan Ir. Geert Mevissen.
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Herinneringen
aan Herodes
“U bent de enige van alle spelers die zich niet
aan zijn tekst houdt.”
Zo spreekt een oudere vrouw me aan na de
tiende voorstelling van de Passiespelen. Ze
heeft gelijk. Ik speel in deze editie van de
Passiespelen Herodes en concentreer me
meer op de figuur dan op de tekst. De woorden kunnen dan afwijken, maar in essentie
komen ze wel overeen met de intentie van
schrijver Wiel Kusters en dat antwoord ik de
vrouw dan ook. Ze is er niet van overtuigd
dat mijn zondige gedrag door de beugel kan
en reageert met een zuinig mondje.

Meest aansprekende onderdeel van mijn scène is
voor veel mensen het ‘gewriemel aan mijn lijf ’ door
mijn hofdames. Zelfs mijn slager spreekt erover en wil
graag ruilen. Zo gedreven als de dames zijn, zijn ze
niet altijd geweest. Aanvankelijk lijken ze niet zo goed
raad te weten met de aanwijzingen van regisseur
Pierre Driessen dat ze voortdurend met Herodes bezig
moeten zijn: ‘Strijken moet je hem.’ Het komt niet verder dan wat voorzichtig plukken aan mijn haar. Tot
Pierre zich ter illustratie van zijn aanwijzingen met zijn
kleine lijf over me heen stort en me – met veronachtzaming van het ware geloof – duchtig masseert.

Door Kees Verbeek
Foto Jacques Peeters

De laatste jaren neem ik
wat meer plaats in de
wereld in en tijdens onze
scène staat Herodes dan
ook als een pasja met
mijn blote buik te pronken. Als ik na afloop van
de voorstelling door bezoekers achter de bühne
herkend word, glijdt vrijwel steeds de blik naar
mijn embonpoint. Hij is
echt, luidt steevast de
constatering. Eenmaal
komt een van onze
publieksgidsen tijdens
zijn rondleiding naar me
toe: ‘Kees, deze mevrouw wil graag je buik
aanraken.’ Als ik daarin
toestem, priemt ze met
ontzag een wijsvinger in
mijn lijf.

maar kan toch niet nalaten op te merken dat
dergelijke spelen in het
verleden vaker aanleiding waren voor christenen om de joden in hun
stad eens goed op het
gezicht te slaan.
Iets dergelijks heeft hij
ook zelf als kind meegemaakt: ‘Als in de klas het
lijdensverhaal op een
bepaalde manier verteld
werd, moest ik me na
school uit de voeten
maken om geen pak
slaag van mijn klasgenoten te krijgen.’
Het doet me denken aan
het curieuze ritueel dat
Chaim Potok meldt in
zijn Omzwervingen, over
de geschiedenis van het
joodse volk: ‘In Toulouse
werd ieder jaar met
Pasen een jood door de
bisschop publiekelijk in
het gezicht geslagen als
straf voor het verraad van
Jezus.’ Ergens in de
negende eeuw moet dat
geweest zijn.

Een kennis van mij is
joods. Hij gunt me het
plezier dat ik aan de
Passiespelen
beleef,

Interessant in dit verband is het tekstboek
van 1935, waarin pater
Anton van Delft schrijft:

‘Zoo
strijdt
het
Jodendom – vertegenwoordigd
door
de
Synagoge en Sanhedrin –
den ouden Godsstrijd
tegen Christus, tot voltrekking
van
den
Godsmoord op het Kruis,
waarbij de Synagoge
wordt dor geslagen,
maar Christus toch den
zegen brengt. In Judas
ligt de type van den Jood,
– echte zoon van den
Juda-stam, die den scepter moest voeren – die
altijd, ook in ’t kwaad
voorop ging; echte zoon
ook van Jacob, die egoïstische Jahve aannam
als zijn God op voorwaarde van te krijgen
kost en kleeren.’
Nooit gedacht trouwens
dat ik nog eens aan een
door en door katholiek
evenement
als
de
Passiespelen zou meedoen – zo katholiek voel
ik me ondanks mijn
opvoeding niet. Voor mij
telt vooral de rijkdom
van de traditie, die trouwens veel verder teruggaat dan dat eerste spel
van pastoor Van Delft in

1929. Al in de vijftiende eeuw worden met groot succes op de Markt in Venlo spelen over Die Verrissenisse
Onses Heren opgevoerd. Maar nu ik er dan toch in zit,
wil ik er ook alles van meemaken, inclusief de openluchtmis in De Doolhof voor de première. Het koor is
stemmig, de zon schijnt en de vogels kwinkeleren. Tot
ik de pastoor iets hoor zeggen als ‘het enige, ware
geloof ’. Ik moet onmiddellijk denken aan de aanslagen door aanhangers van een ander waar geloof in
New York, Madrid en Londen.
Onder de spelers is van katholiek triomfalisme niets te
merken. De oproep van paus Benedictus XVI tijdens
de Wereldjongerendagen in Keulen om wekelijks
naar de mis te gaan, is niet eens gespreksonderwerp.
Men heeft wel iets anders aan het hoofd. Ook het
toneel als zodanig lijkt niet voor iedereen hoofdzaak.
Grote groepen spelers nemen van thuis thermoskannen koffie mee. Talloze vlaaien en huzarensalades
gaan er doorheen. Intussen heeft men zo veel nieuws
uit te wisselen dat het geroezemoes niet zelden tot op
het toneel te horen is. Sommige spelers zijn zo druk
met elkaar dat ze geregeld een sprint moeten trekken
om nog net op tijd op te kunnen.
Wie zich nooit haast en altijd op tijd is, is Jacob, de
pop die proloogzegster Kitty op de arm draagt. Jacob
gaat een heel eigen leven leiden. Zo wordt – terwijl
Jezus op toneel de kooplieden uit de tempel verjaagt
– achter het toneel Jacobs verjaardag gevierd, met
papieren kroon en al.
Twee zondagen later beseft iemand dat Jacob nodig
gedoopt moet worden, wil hij aan de Passiespelen
kunnen blijven deelnemen. De pastoor, die onder het
volk meespeelt, wordt opgetrommeld en krijgt een
Spaflesje doopwater in de handen gedrukt. Hij murmelt wat en – in het besef dat hij het sacrament niet

Nee, ik zou het niet hebben willen missen. Grimeur
Alex Seelen die me elke keer weer nieuwe varianten
wenkbrauwen aanmeet. Mijn mooie, verleidelijke
buikdanseressen. De geweldige kick als de scène
weer goed op spanning is. Mijn concentratieoefeningen, die in de begintijd nogal eens verstoord worden
door belangstellenden met de vraag of ik bezig ben
met me te concentreren. De zenuwen of mijn microfoon het wel doet, want onfeilbare techniek bestaat
niet.
En of ik het in 2010 weer zou doen? Het wordt me na
de laatste voorstelling op 11 september door menigeen gevraagd. Voor de meesten is het wat hen betreft
geen vraag maar een weet. Velen doen al sinds hun
vroegste jeugd mee. Als kind werden ze op de arm
meegedragen door hun moeder. Later werden ze
Romeins soldaat en nog later apostel of Sanhedriet.
Ze kunnen het zich niet voorstellen thuis te zitten, terwijl anderen een zomer lang elke zondag in De
Doolhof zijn, hún Doolhof. Die persoonlijke traditie
voel ik zelf niet, want ik heb eerder nooit meegedaan.
Los daarvan twijfel ik lang over mijn eventuele deelname in 2010. De Herodes-rol is nog wekenlang zo
dicht bij me, dat ik me niet in andere rollen kan inleven. Nu, enkele maanden verder, wil ik Pilatus wel
overwegen. Een tragische figuur immers, die weliswaar landvoogd is, maar niet echt iets te zeggen heeft.
Kajafas laat niet na hem dat in te wrijven, als hij er niet
veel voor voelt Jezus te vonnissen. Ook zijn opzetjes
om er veilig vanaf te komen door erop te gokken dat
het volk liever zijn vroeger lieveling Jezus dan de
moordenaar Barabas laat lopen, gaat jammerlijk
onderuit. Een krachteloze figuur die nochtans moeite
doet de schijn op te houden, die Pilatus. Een beetje
een loser. Wanneer beginnen we?
▼
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mag ontheiligen – besprenkelt onverhoeds de
omstanders. Vervolgens worden er crackertjes met
muisjes geserveerd. Na afloop verdwijnt Jacob weer
in de kast in de grimekamer.

BUUN 161

In stijl op Steyl
Steyl, steil en stijl

vormden de inspiratiebronnen

voor de fotografen van de Noord-Limburgse fotogroep
NL-70 bij het maken van werk voor een speciale tentoonstelling in het Missiemuseum te Steyl. Aan de expositie, die
plaatsvond van 20 maart tot en met 24 april 2005, namen
twintig leden van de fotogroep deel.
NL-70 bestaat uit gedreven vrijetijdsfotografen die allemaal
zijn aangesloten bij lokale fotoclubs, maar daarnaast ook
andere wegen bewandelen om de kwaliteit van hun werk te
verbeteren. Binnen de fotogroep gebeurt dat door elkaars
werk te bespreken en samen te zoeken naar verbetering en
vernieuwing. Eén keer in de vijf jaar treedt NL-70 met werk
naar buiten. De groep zoekt daarvoor bijzondere locaties,
in 2005 was dat het Missiemuseum.
Voor Buun 2006 is een kleine selectie gemaakt van de tentoongestelde foto’s. Het gaat om werk van Bart Beurskens,
Roel Boom, Luc Boonen, Ted Born, Harrie Bors, Tom vd
Bosch, Wim Jenniskens, Jaap Kaan, Miel van Montfort, Jos
Schuren, Louis Verhaegh en Hub Vermeeren.
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Hoe het begon

Wil Eggen
schilder
vanuit de traditie
D O O R KO O S B E R G H S

Het is meester Kessels
geweest die direct na de
Tweede Wereldoorlog met
zijn prachtige tekeningen
op het schoolbord van de
traditionele lagere school
in Hoensbroek het tekentalent van de jonge Will
Eggen heeft gestimuleerd.
Ook ontdekt, want op de

zijn zoon: “Hij moet maar
een vak leren!”. Maar na
het voortgezet onderwijs
mag zoonlief zich toch persoonlijk gaan aanmelden
bij Jef Scheffers, directeur
van de Kunstnijverheidsschool, de latere Stadsacademie van Maastricht.
En daar in Maastricht,
onder de vakkundige leiding van docenten als Willy

waarden ervan. Naast uitvoerige kennis van de anatomie, de zogenoemde
‘methode Koolen’, verlangt
hij van zijn leerlingen in
het landschap vooral de
beweging weer te geven.
Als geen ander bezit
Koolen het vermogen
ieders individuele ontplooiing te stimuleren zonder zichzelf op te dringen.

vrije
woensdagmiddag
mag de scholier zijn meester helpen met het vervaardigen van de bordtekening ter illustratie van de
geschiedenisles:
prins
Maurits met zijn oranje
gepluimde helm temidden
van zijn ruiterij in de
Tachtigjarige Oorlog.
Vader Eggen echter is niet
zo ingenomen met de
artistieke aspiraties van

Gorissen en Harry Koolen,
maakt hij kennis met de
schilderkunst van de
‘Maastrichtse School’ die
als basis een gedegen kennis van het volledige vakgebied vereist. De zichtbare en tastbare werkelijkheid is hierbij het centrale
artistieke uitgangspunt.
Met name Koolen brengt
zijn leerlingen de liefde bij
voor de kleur en de toon-

Typerend is de volgende
uitspraak van hem: “Als je
echt iemand bent, hoef je
niet bang te zijn dat je
onder mijn invloed komt.
Heb je weinig artistieke
persoonlijkheid, dan heb
je er alleen maar voordeel
van.”
Geïnspireerd door met
name de Franse impressionisten ontwikkelen Eggen
en medestudenten als

“Ik heb geen levensbeschouwelijke of maatschappelijke boodschap of zoiets. Dat laat ik
maar aan anderen over. Ik hoop alleen dat de
mensen die mijn schilderijen waarderen, zullen voelen dat ik een diepe bewondering kan
opbrengen voor de intrinsieke schoonheid van
Dorpsstraatje (1999)

eenvoudige dingen en dat ik dàt tracht te ver-

Liggend naakt met Keulse pot (2000)
Witte en roze rozen (2000)
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duidelijken in mijn schilderijen.”

H

oewel lopen hem vanwege een neurologische aandoening niet altijd
even gemakkelijk afgaat,
kun je aan de markante
verschijning
van
Will
Eggen zijn leeftijd niet
afzien. Toch heeft de in
Tegelen woonachtige kunstschilder op 23 oktober
2005 zijn zeventigste verjaardag gevierd.
Geboren in Heerlen, opgegroeid in Hoensbroek,
artistiek gevormd in Maastricht en Den Haag, tot
bloei gekomen in Tegelen.
Meer dan veertig jaar zelfstandig beeldend kunstenaar: tijd voor een terugblik!

De schilder Will Eggen in zijn atelier.
(1989)
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Wil Eggen
schilder
vanuit de traditie

Patrick Creygthon, Sjef Hutschemakers, Jos Muris en Jan
van Helden ieder op den duur hun eigen stijl bij het
maken van portretten, landschappen en stillevens. In
tegenstelling tot de generatie vóór hen, de zogenoemde
Amsterdamse Limburgers met daaronder Pieter
Defèsche, Ger Lataster en Jef Diederen, die het experiment omarmde, blijven de ‘Maastrichtenaren’ trouw aan
de traditie, trouw aan de lessen van hun leermeesters
Harry Koolen en Willy Gorissen.

De jonge tekenleraar Will Eggen op

Na de academie

het ‘Marianum’ in Venlo. (1968)
Viool (2004)
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In meer dan één opzicht zijn de Maastrichtse jaren van
blijvende invloed geweest op het persoonlijke leven van
Will Eggen. In 1953 immers, op de eerste lesdag aan de
academie - in het gebouw aan de Brusselsestraat - ontmoet hij een vrolijk meisje met lange rode haren. Het
blijkt Anny de Rouw te zijn, die ook uit Hoensbroek komt
en op de afdeling Modeontwerpen zit. Zij maakt op Will
een overweldigende indruk.
De liefde blijkt wederzijds te zijn, maar hun verbintenis
betekent wel dat het vrije kunstenaarsleven moet worden ingeruild voor een betrekking als leraar tekenen in
het voortgezet onderwijs. Voor het behalen van de noodzakelijke onderwijsakte laat Eggen zich in 1959 inschrijven als student aan de Koninklijke Academie voor
Beelden Kunsten in Den Haag waar hij les krijgt van
onder anderen de bekende graficus Co Westerik.
Met ingang van het nieuwe schooljaar in september
1960 (hij is inmiddels met Anny getrouwd) wordt Eggen -

tot zijn eigen stomme verbazing - aangesteld als
leraar tekenen aan het R.
K. Lyceum voor Meisjes
Marianum in Venlo voor 29
lesuren per week: een volledige baan. Nu hij lesgeven en studie moet trachten te combineren en voor

zijn jonge gezin de kost
moet verdienen, verdwijnt
het maken van schilderijen
steeds meer naar de achtergrond. Het didactische
en artistieke proces binnen het tekenonderwijs
vergt steeds meer inspanning, maar brengt in de
beginjaren ook veel voldoening. De komst van de
zogenoemde Mammoetwet in 1968 echter betekent - in de ogen van
Eggen en anderen - de
doodsteek voor de creatieve vakken binnen het
voortgezet onderwijs: het
urenaantal wordt geminimaliseerd, het aantal leer-

lingen verdubbelt en de
enorme taakverzwaring
eist zijn tol. Niet alleen de
didacticus, maar ook de
kunstenaar Eggen moet de
prijs betalen voor de verslechterde omstandigheden binnen het onderwijs.
Immers, hoewel onderwijsman in de volle overtuiging
van zijn taak, is hij toch
eerst en vooral beeldend
kunstenaar: de schilder
van het stilleven.

Dries Hawinkels (1985)

De geur van Verwey

Speelgoedpaard (1994)

Een van de belangrijkste
gebeurtenissen uit het
artistieke leven van Will
Eggen is ongetwijfeld de
ontmoeting op 29 december 1981 met Kees Verwey,
de nestor van het neoimpressionisme. Samen
met Lei Alberigs, de directeur van de Culturele
Dienst in Venlo, wordt hij
ontvangen in het monumentale huis van Verwey

aan Het Spaarne in
Haarlem. Verwey is op dat
moment bezig met de
voorbereiding van de tentoonstelling ‘De andere
Verwey’ in Galerie Krikhaar
en Eggen en Alberigs worden voor het eerst met zijn
‘nieuwe’
schilderijen
geconfronteerd.
De meeste indruk maakt
ongetwijfeld het beroemde
atelier van Verwey: een
verzameling gebruiksvoorwerpen, schildersmaterialen en oude meubels, die
schijnbaar onaangeroerd
al meer dan veertig jaar de
meester hebben geïnspireerd tot het schilderen
van zijn beroemde ‘atelierstukken’. Will Eggen heeft
het later zo beschreven:
“Ik herkende de Egyptische buste, de spiegels,
de scheef gezakte vazen
en de omgevallen flessen,
de verdorde planten, de
verschoten lappen, de
omgetuimelde kachel, de
tafels met de schalen en

de gemberpotten, de
Keulse
kruiken,
het
gekreukte papier, een niet
meer in gebruik zijnde
schildersezel schuin liggend ergens achteraf, de
olieblikken, de oude meubels en al die andere voorwerpen die door de tijd
waren verweerd en die
door de kunstenaar bijeen
waren gebracht omwille
van hun vorm, hun kleur,
hun structuur gedurende
een leven lang. Dit alles
was bedekt met een patin
van stof, dat alle kleur verbindt. Het geheel werd
doordrenkt met een zacht
diffuus zilverkleurig licht”.

Vergelijkingen gaan altijd
mank; het werk van Eggen
vergelijken met het werk
van Verwey zou beiden
tekort doen.
Natuurlijk zijn beide kunstenaars ‘schilders van het
stilleven’, maar daar waar
Verwey
de
vervallen
schoonheid in zijn atelierstukken op eigentijds
impressionistische wijze
vormgeeft, daar gaat
Eggen uit van de tastbare
werkelijkheid van de
natuur in de breedste zin
van het woord. “De natuur
is immers als inspiratiebron rijker dan de menselijke geest”,
verklaart
Eggen. In tegenstelling tot
Verwey arrangeert Eggen
elke keer opnieuw zijn stilleven en telkens weer
begint hij met het observeren, begrijpen en ondergaan van zijn arrangement
van potten, flessen, speelgoedbeesten en andere
gebruiksvoorwerpen, om
het daarna in olieverf te
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Wil Eggen
schilder
vanuit de traditie

‘vertalen’. De prikkels om
te schilderen komen bij
Eggen niet van binnenuit
maar van buitenaf. Het
schilderen ervaart hij als
een fysieke genieting, hij
heeft plezier in het weergeven van de eenvoudige

Constanten
en variabelen

Atelier (1990)
Fietspaardje (1992)
Pierrot. (2001)
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Na zijn debuut als exposant in het Venlose
Museum van Bommel van
Dam in 1979 melden zich
diverse galerieën uit binnen en buitenland om
werk van Eggen tentoon te
stellen en te verkopen. Een
succesvolle periode breekt
aan, vooral na zijn tentoonstelling in Kasteel
Hoensbroek in 1987. Onder de rook van zijn
geboorteplaats
komen
vrienden, familieleden en
bekenden uit de regio vol
bewondering kennis nemen van zijn werk; er
wordt zelfs een schoolreünie georganiseerd.
Toch verschilt zijn werk uit
deze periode in essentie
weinig van eerder of later werk: Eggen blijft opvallend
herkenbaar in de opstelling van zijn stillevens, zijn materiaal en zijn kunstopvatting. Hoewel afwisselend in toon
en expressie van kleurgebruik of penseelvoering, hij
toont zich bij voortduring de analytische beschouwer, de
‘vertaler’ van de waarneembare werkelijkheid.
Een opvallende plaats in zijn hele oeuvre wordt - alles
overziende - ingenomen door zijn reeks ‘Tegelse
Portretten’ uit 1984 en 1985, een tiental grote olieverfschilderijen van bekende en minder bekende inwoners
van Tegelen en Steyl, waarvan drie geportretteerden

hebben deelgenomen aan
de uitvoeringen van de
Passiespelen. Deze collectie is uiteindelijk in 2002
door de kunstenaar aan de
gemeente Tegelen geschonken. Naast deze en
andere portretten nemen
ook de naakten en bloemstillevens een aparte
plaats in binnen de atelierstukken van Eggen. Hoe
verschillend echter de
onderwerpen soms ook
kunnen zijn, in de vele
jaren die volgen blijven zij
toch duidelijk herkenbaar
als producten van hetzelfde palet, als werken van
dezelfde kunstenaar.
In die zin is Will Eggen
opvallend constant.

Rust en bezinning
Een wending in het persoonlijke en artistieke
leven van Will Eggen vormt
het jaar 1995, wanneer hij
in het ziekenhuis moet
worden opgenomen en
ernstig ziek blijkt te zijn.
Hij denkt aan het einde te
zijn van zijn schildersleven,
maar hij wint de strijd en
dwingt zijn lichaam te
gehoorzamen: hij blijft de
traditie trouw. Als vanouds
zet hij met houtskool zijn
eerste schetsen op het linnen, gevolgd door de grove

▼

schoonheid van een enkele fles. Hij schildert om het
schilderen zelf: “l’art pour
l’art”.

traditionalisme als de
erkenning van zijn kunstenaarsschap en de bekroning van zijn artistieke
loopbaan. Een nieuwe
periode van rust en bezinning is aangebroken, vele
jaren zijn hem nog gegeven in zijn Tegels atelier te
midden van zijn familie en
vrienden. Immers, zoals hij
het zelf eens uitdrukte:
“Mijn beste schilderij moet
ik nog maken.”

Loeki (2005)
De zeventigjarige Will Eggen in zijn
Tegels atelier. (2005)

toetsen in aardkleuren om
de compositie vast te leggen. Dan pas verschijnen
de werkelijke kleuren op
zijn palet, in eerste instantie verdund om als drager
voor verdere invulling te
dienen.
Zo blijft Eggen steeds de
geïnspireerde waarnemer
die op ambachtelijke wijze
alle stadia van zijn schilderij doorloopt. Nu eens
ingetogen tonalistisch dan
weer uitbundiger in kleur,
stillevens afwisselend met
portretten en landschappen, maar altijd, op zijn
eigen wijze, zoekend naar
de juiste synthese tussen
vorm, kleur, structuur en
ruimte.
Na ruim vijftig tentoonstellingen in binnen- en buitenland ervaart hij de
waardering
voor
zijn
modern impressionistisch
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Mathieu Knippenbergh, foto Jacques Peeters

Po r t r e t

Mathieu
Knippenbergh
Een kunstenaar verhuist dromen naar de werkelijkheid

Door Ruud Linssen

S

wolgen, midden op het Noord-Limburgse
platteland, is zo’n eeuwenoud dorp waar
de stilte nog steeds triomfen viert. Op deze
zomerdag ziet zelfs de hoofdstraat er uit als
een geasfalteerd middagdutje.
De Legert, een weg aan de rand van het dorp,
slingert diep het buitengebied in, met hier en
daar een woning. Na een paar kilometer het
huis van de kunstenaar Mathieu Knippenbergh. Het is onvindbaar voor het onwetende
oog. Een grintpad tussen een hoge wildgroei
van struiken en bomen leidt naar een binnenplaats met een oude boerderij en daar tegenover een complexje van schuren. Twee honden komen je met een indrukwekkend geblaf
tegemoet.
‘Lupus!! Boef!!’
Knippenbergh komt achterop en maant hen
tot rust met dwingende stem. Zijn grijs-zwar-

te haren hebben een vanzelfsprekende nonchalance van vrijheid.
Op de binnenplaats staat een soort ijzeren
kooi, waaraan hij op dit moment werkt. Het is
een draaiconstructie met delen van een oude
bouwlift die hij in Smakt op de kop heeft
getikt, vertelt hij. “Die heeft hier jaren gestaan om nu pas zijn bestemming te krijgen.”
Er is meer te zien. Op het grasveld terzijde
van de boerderij een grote defecte graafmachine; er ontbreekt een klein onderdeel dat
hij nog ergens moet zien te vinden om het
gevaarte weer aan het rijden te krijgen. Half
om het grasveld heen, is een lange muur
gestapeld, de sfeer van een ruïne. “Ja, dit heb
ik zelf gebouwd. De stenen zijn stukken vloer
van afgebroken stallen.” Ook her en der voorwerpen die ooit al dienst hebben gedaan als
kunstwerk, zoals de houten kano die – gevuld

Rotunda, doremifasol
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met botten – bij Sir Harald Art in Venlo heeft gestaan.
Onverkocht en daarna weer naar Swolgen teruggekeerd;
dat is bij de meeste werken het geval. Verder de caravan
die enkele jaren geleden in Tegelen stond als onderdeel
van een openluchttentoonstelling van meerdere kunstenaars. Knippenbergh toonde een cynische verwijzing
naar het vakantiegevoel. In het vuil van het achterraam
stond ‘Bon Voyage’ geschreven. Door het raam zag je op
het tafeltje boterhammen liggen, waarvan de schimmel
in de lucht begon te klimmen, met daaromheen een
grote zwerm vliegen als symbool voor de vergankelijkheid en de dood.

jaren tachtig met zijn vrouw Janneke naar Swolgen, na
een verblijf van ruim drie jaar in de Franse Pyreneeën.
“Ik ben er naar toe gegaan uit een verlangen naar het
niet vertrouwde en de stilte. Ik hou van de bergen, van
het isolement.” Daarna deze plek aan het uiteinde van
Swolgen, een welbewuste keuze die nog steeds actueel
is. Knippenbergh wil het drukke bestaan op gezonde
afstand houden. Argwaan hoort bijna bij hem als een
karaktertrek. “Hier zit ik in mijn eigen wereld, voor mij is
dit het punt van waaruit je vertrekt en waarnaar je weer
terugkeert. Wonen is voor mij niet inwisselbaar zoals bij
de meeste mensen waarvoor geldt: als het maar com-

Po r t r e t

Mathieu
Knippenbergh

Casting Mould
Maelstrom

Links: Faraday skin

Wie prettige beelden zoekt, is aan het verkeerde adres
bij deze man. Frisse kleuren komen nauwelijks voor in
zijn beeldtaal. De duisternis des te meer. “Men vindt het
werk wel mooi, maar wil het niet kopen omdat het een
laag gezelligheidsgehalte heeft. Maar dat is nu eenmaal
wat er uit me komt. Ik zou het zelfs voor een enkele dag
niet anders kunnen. Het unieke van het moment telt
voor mij en voor herhalingen ben ik niet in de wieg
gelegd. Ik weet heel goed welk werk zou verkopen, maar
ik heb geen zin om me daardoor te laten bepalen.”
Mathieu Knippenbergh, geboren in Venlo, kwam begin
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fortabel, droog en betaalbaar is. De oude betekenis van
‘om je huis lopen’ is praktisch verloren gegaan. Voor mij
is een huis veel meer. Hier heb ik alles naartoe gebracht
om mezelf te vestigen. Ik ben een verzamelaar, die haalt
zoveel mogelijk binnen, ook als hij de betekenis nog niet
weet.”
Maar de stilte van deze woonplek wordt bedreigd, want
de buitenwereld nadert met rasse schreden. “Het was
hier nog stil toen we hier kwamen wonen. Nu is de weg
steeds drukker geworden.” De dreiging wordt misschien
nog wel het beste gesymboliseerd in de visvijver die

sinds enige tijd praktisch
in zijn achtertuin ligt. De
vijver van een plaatselijke
visclub. Die is uitgegraven
op aanwijzen van de
gemeente, de provincie
en het zuiveringschap, die
elders natuur wilden ontwikkelen maar daarvoor
de visclub een nieuw thuis
moesten bieden. Samen
met de buurtbewoners
heeft
Knippenbergh
jarenlang geprocedeerd
tegen de komst van het
water. Belangrijkste reden
was dat de historische
steilrand van de Maas
naar de filistijnen werd
geholpen. Een heel bijzonder landschap dreigt
verloren te gaan, riep
Knippenbergh overal waar
hij kon, waaronder diverse
malen voor de Raad van
State. Het is tevergeefs
geweest. Het contrast tussen de vijver en het
wereldbeeld van de kunstenaar kan bijna niet groter. De vijver bestaat uit
twee plassen met kunstmatig
aangelegde
begroeiing, die wordt verbonden door een bruggetje dat afkomstig lijkt uit
een romantische B-film.
Aan de oever een keurig
gebouwtje waaronder de
vissers kunnen schuilen
en een smetteloze parkeerplaats waar ze hun

auto’s kwijt kunnen.
“We hebben raadsleden
hier rondgeleid om het
landschap te laten zien.
Ze zeiden: konden we het
nog maar tegenhouden.
Hadden ze het maar
gedaan, dan stonden er
hier nu niet deze prullenbakken en een dom keetje, maar een wei vol koeien. Je zal zien dat ze er
straks nog bankjes en een
frisdrankautomaat neerzetten en voor je het weet
heb je een attractiepark.”
Het gaat hem niet alleen
om het uitzicht op een
steilrand. Het is ook de
wereld die dichterbij komt

in de vorm van mensen
met hoedjes en een dobber waar ze een dag lang
naar staren.
“Het zijn niet eens zozeer
de mensen, het is die
wereld die ze meebrengen; dat ze hier wedstrijden houden.” Zijn tuin
heeft hij inmiddels afgeschermd met prikkeldraad. Als een statement.
Onrechtvaardigheid
Hij is een man van paradoxen. Het is een misvatting om hem te zien als
van de oude stempel
omdat hij sommige veranderingen in zijn omgeving
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Soulship
Ladder
Rechts: Waternomades

niet lust. De kunstenaar
Knippenbergh is een constante vernieuwer. “Ik wil
vertellen, elke keer opnieuw mijn coördinaten
opzoeken, waar ben ik
mee bezig. Het lijkt wel
een ingebouwde opdracht: steeds weer zoeken naar wie je bent, als
mens en als kunstenaar.”
Neem film, Knippenbergh
maakte begin jaren tachtig al zijn eerste videoperformance, toen we nog tot
ver in de jaren negentig
moesten wachten tot
video mode werd in de
kunst. Tegelijk is hij een
ambachtsman die in zijn
schuren soldeert, last en
hamert, maar het volgende moment weer op zijn
zolder achter hypermoderne computers zit,
omgeven door tal van
andere technische snufjes.
Hij is vegetariër, maar hij
heeft praktisch alle slachterijen in de regio afgestruind naar botten van
dieren. Materiaal voor
onder meer een hangend
geraamte dat de suggestie
van een boot wekt en een
boomstamkano vol met
verbrande botten. “In
twee grote ketels heb ik
de botten maandenlang
gekookt, totdat al het
vlees ervan af was geval-
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len. De boot was gemaakt
van ribben, afkomstig van
een slachterij in Leunen,
de kleinste van geiten,
dan varkens, kalveren en
het middenstuk van paarden. Beide werken hebben heftige reacties opgeleverd, vooral de bezoekers van een presentatie
in Duitsland, zij verbon-

boorden en stropdassen. “Nee, ik heb geen vertrouwen
in de overheid, ze zien daar geen diepte en bovendien is
het een apparaat van marionetten. Ze hebben geen
visie. Ik wantrouw de buitenwereld. Je kunt denken, voelen en dromen als je wilt. Maar die individuele waarden
worden niet gewaardeerd in de buitenwereld. Ik ben
ervan overtuigd dat de overheid niet is begaan met het
lot van de mens. Ondertussen komt de mens steeds
meer los te staan van de natuur, wat hem vatbaar maakt
voor verstrooiing en manipulatie. Het wordt alsmaar
erger. Er ontstaat een soort zelfstandigheid van de

ken, rond zijn kunstprojecten creëert hij steevast de
sfeer van beweging. Het gaat zelden alleen om een statisch beeld. Als hij drijvende bouwwerkjes maakt voor
het grote kunstproject Maas, dan brengt hij deze ‘waternomaden’ zelf per bootje over de rivier vanuit NoordLimburg naar hun bestemming in Roermond. Voor de
expositie ‘De Waan’ rond honderd jaar psychiatrie in
Venray maakte hij een grote installatie met hemzelf in de
hoofdrol, verpakt in een kleed van tienduizenden levende vliegen. “Je krijgt het ontzettend koud door al die
vliegen met hun ventilatie.”

mens, los van de oude mythische tijd. We worden helemaal dol en richten ons alleen nog op McDonalds. Wat
heb je dan? Een nieuwe snack, verder niets. Maar voor
mij wordt het steeds helderder. Ik verlang naar een verbondenheid met de mythische tijden, heimwee naar de
tijd toen alles in samenhang met elkaar stond, waar de
mens als individu en als schepper respectvol zijn ding
deed. Het verlangen daarnaar is mijn weltschmerz. Alle
kunsten zijn pogingen om de verbindingen met de
mythische tijd uit het verre verleden te herstellen.”
Knippenbergh is een kunstenaar die van zich doet spre-

Deze middag. Knippenbergh serveert op de veranda
koffie met koekjes. Zijn vrouw op de fiets roept nog wat
praktisch tegen hem en verdwijnt achter de struiken.
Vanachter de bomen klinkt het geblaat van schapen.
Tweestemmig. “De eigenaar heeft de mannetjes en de
vrouwtjes voor het moment uit elkaar gehaald.” Boef en
Lupus hebben zich op de grond neergevleid. “Lupus is
er al lang; Boef is er enkele jaren geleden bijgekomen.
We hebben haar opgehaald bij mensen waar ze de hele
dag voor het raam zat, maar wel elke dag met vijf soorten shampoo werd gewassen. Zij is getraumatiseerd.”

den het met de oorlog.”
Aangezien zijn werk moeilijk verkoopt aan particulieren, is hij voor een deel
afhankelijk van de overheid voor opdrachten en
subsidie van zijn projecten. Tegelijkertijd heeft hij
grote kritiek op de staat
en alles wat ruikt naar
‘verdacht
smetteloze’
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Ben je gelukkig - nu?
“Nee. Er liggen op dit
moment zoveel mensen te
creperen in de wereld en
daar ben je mee verbonden. Ik ben geen gezelligheidsdier. Mijn werk, het
is voor mij een overlevingsstrijd. Het is een
enorm breed gebied. Ik
heb een buitengewone

Terrestrial repair
Thinking
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interesse voor de dood en
voor het leven. Maar ook
voor de onrechtvaardigheid in ons bestaan. Ik
onderzoek de betekenis
van de onderdrukkende
systemen voor het individu. Maar mijn belangstelling gaat ook uit naar de
meer schimmige gebieden
van de werkelijkheid.
Droomwerelden, het esoterische. Dat vind ik niet
bij de kerken, nee zeker
niet! Die grossieren in
leerstellingen om hun
eigen apparaat overeind
te houden. Maar dat is in
feite overal het geval. Het
is de realiteit die ik moet
accepteren, maar daar
heb ik heel veel moeite

mee, omdat wij zo massaal bij de neus worden
genomen. En het frappante is dat we zelf ook vinden dat we bij de neus
worden genomen. De
overheid verwacht van de
burger respect en gehoorzaamheid, terwijl die
overheid zelf een handeltje in list en bedrog drijft.”

About the human brain

Een reservebeen
Het gesprek komt op zijn
werk anno 2005. Bijna uit
het niets opent hij met de
volgende zin: “Ik ben al
heel lang geïnteresseerd
in ufologie. Zolang er
optekening
is
van
geschiedenis, is er sprake
van ‘voertuigen die zich
met ongebruikelijke snelheid en technieken’ verplaatsen.”
Met enige verbazing kijken
we
hem
aan:
Knippenbergh, de man
met de duistere wat cynische uitstraling, moet een
grap maken. Zijn antwoord is een meewarige
blik: “Dat je er überhaupt
nog aan kan twijfelen.”
Hij meent het.
Vervolgens spreken we
drie kwartier lang over
wat veel weg heeft van
een
universum,
dat
Knippenbergh bij elkaar
heeft verzameld uit boeken en het internet.
Verhalen als kosmische
aanpassingen op de bijbelse varianten. “Ufologie gaat over fenomenen uit
andere dimensies, over ingrepen in de werkelijkheid,
zoals energiecentrales die plotseling stilvallen of communicatie die uitvalt. Onlangs heeft de Argentijnse regering bekendgemaakt bij het onderzoek naar UFO’s te
willen samenwerken met de geïnteresseerde burgers. In
Argentinië zijn op dit moment uitzonderlijk veel waarnemingen, die heel belangrijk kunnen zijn voor de ufologie.
De regering heeft dat met de samenwerking nu ook officieel erkend.” Hij is er van overtuigd dat de mensheid
een schepping is van buitenaardse wezens. “Wij mensen
hebben een zeer beperkte waarneming. Er gebeuren
zoveel dingen die we niet kunnen verklaren.
Buitenaardse wezens zijn al heel vroeg hier op aarde
geweest. De Mahabarrata (oude Indiase tekst, RL) bijvoorbeeld wordt op dit moment opnieuw vertaald om te
bekijken wat er nu precies staat. Ook de oude Indiërs
zijn in contact geweest met buitenaardse wezens, dat
moet in de geschriften zijn terug te vinden. Maar die zijn
verkeerd vertaald. Als je een webcam en een mobieltje
naar de bosjesmensen zou brengen, krijg je ook heel
andere omschrijvingen.”

Po r t r e t

Mathieu
Knippenbergh

Ufologie. Het heeft alles te
maken met de ijzeren constructie op de binnenplaats. Een onderdeel van
een voorstelling, Soma
Coma genaamd, waaraan
hij werkt, samen met de
actrice Gerrie Abels en
musicus/componist Martijn
Alsters. “Gerry heeft me
gevraagd om iets te ontwikkelen waar ze een rol in
kan spelen. Daarop heb ik
Martijn gevraagd om mee
te werken. Het is spannend om op een heel
andere wijze de grenzen te
verleggen. In de constructie komt een gipsen mal
die om zijn as moet kunnen draaien. Door de rotatie word je dol, raak je je oriëntatie kwijt. Gerrie moet er
in. Ik moet haar nog overtuigen om het te doen, maar
dat lukt me wel.”
Het stuk handelt over de mythische oertijd die
Knippenbergh verbindt met hedendaagse wetenschappelijke ontwikkelingen en het bestaan van buitenaardse
wezens. Knippenbergh: “We leven in een ontzettend
spannende tijd. Neem het gnoomproject: een totale
analyse van onze genenstructuur die op dit moment
wordt uitgevoerd. De maakbare mens wordt een ethische kwestie. Straks zijn er cyborgs: half mens, half
robot, aangesloten op het wereldwijde zenuwstelsel. Als
je spieren mist, kun je een goed werkende prothese krijgen. Een reservebeen leg je in de diepvries. Dit soort
dingen zullen een enorme uitwerking hebben op de
ethiek en het denken. Ik wil niet zeggen dat ik blij ben
met de ontwikkelingen, maar het fascineert me wel.
Moeten we daar wel of niet in meegaan, dat is de vraag
die we ons moeten stellen.”
De voorstelling is deze zomer nog volop in ontwikkeling.
Een voorbeeld: “Tijdens een tirade van Gerrie wil ik
grote koppen van bevroren water, die voor de informaBUUN 181
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Sculpture for the night

tiestroom staan, laten ontdooien. Ondertussen zie je
een bewerking van een hartfilmpje van Gerrie. Het filmpje is gemaakt in het ziekenhuis in Venray, dat er aan
mee heeft gewerkt.”
De voorstellingen zijn wederom op het Anna-terrein van
het voormalige psychiatrische ziekenhuis in Venray, net
als met de grote kunstmanifestatie rond honderd jaar
psychiatrie. “Veel mensen daar waren echt ziek, maar
anderen zagen ook bijzondere dingen die met de waarheid te maken hadden. Daarom werden ze voor gek verklaard en moesten voor de rest van hun leven achter de
draad blijven. Daarom is het de perfecte plaats voor
deze voorstelling.”
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Kiezelsteen
Als Knippenbergh een idee heeft dat nog niet is uitgewerkt tot tastbare kunst, lijkt het vaak op de volmaakte
onmogelijkheid. Maar de kans is groot dat het uiteindelijk realiteit zal worden, ook al is het wellicht in een aangepaste vorm. Hij puzzelt en ploetert tot hij een oplossing heeft gevonden. In een ander project voor het
museum van Bommel van Dam gebruikte hij een gordijn
van nevel om beelden op te projecteren. De kijker stond
in een verduisterde kweektunnel waar zich kort na binnenkomst waternevel begon te vormen, waarna de beelden verschenen op het gordijn. “Ik zoek de problemen
ook op; ik weet niet waarom. Het is een uitdaging om
het op te lossen. Eenmaal ben ik zelfs naar de genietroepen in Breda geweest om daar te overleggen over
een probleem. Het ambachtelijke aspect spreekt me
aan; het is een gevoel voor materialen. Dat terwijl ik veel
meer een dromerig type ben, in mijn droomvoorstellingen zijn alle problemen opgelost omdat de dingen daar
niet gekoppeld zijn aan de zwaartekracht. Mijn dromen
moet ik vertalen naar de wetmatigheden van de stof. De
meeste dromen blijven voorgoed domein van de andere
wereld, een fractie daalt af in de stof. Het lijkt me fantastisch als ze – waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd
– droombeelden kunnen projecteren.”
De kunstenaar Mathieu Knippenbergh vindt zijn oorsprong in de tijd waarin hij als kind logeerde bij zijn opa
in Baarlo. “Ik kwam er veel, een klein boerke met een

stuk grond, een boomgaard en een moestuintje. Daar
mocht ik hem meehelpen met het schoonmaken van
komkommers. Ik mocht spelen met de afgekeurde komkommers. Zoals ze in het water dreven, het leken boomstamkano’s. Het zijn zeer indrukwekkende ervaringen
geweest, ze hebben me gevormd. De zon maakte je ’s
morgens wakker, geuren hingen over de akkers, je was
elke dag aan het wroeten in de aarde en boven je hoofd
was er die grote lucht. Ik heb er heel veel aan gehad.
Mijn opa gaf me de ruimte, ik kon ook de hele dag in een
pruimenboom zitten als ik dat wilde. Soms speelde mijn
opa dat ik een ezel was, die hij voor zijn karretje spande, samen de vrijheid tegemoet. Ik zie ook wel dat het
betrekkelijk is, want de grenzen van je waarneming zijn
beperkt in je kindertijd. Maar je voelt wel heel veel. Je
zoekt steeds weer nieuwe territoria op, maar zo raak je
ook langzaam verwijderd van de kindertijd. Je wordt volwassen en hoort steeds vaker: je mag alleen dit of dat
doen.”
Zijn kunst is het gevecht om zich die harde realiteit van
het lijf te houden, het is zijn verlangen naar de mythische tijd; in feite heeft Knippenbergh nooit iets anders
gedaan dan komkommers verbouwen tot boomstamkano’s. Het geluk bij zijn opa, dat heeft zijn leven
bepaald. “Mijn wonen hier heeft veel te maken met die
plek in Baarlo.” In het licht daarvan moet het volgende
begrepen worden: “De ontwikkeling van een kiezelsteen,
dat je daar de tijd voor hebt om die te volgen, dat lijkt
me te gek.”

Zomaar een lenteochtend

in het park, even na zevenen. De
zon wringt zich tussen de wolken
door en duwt ze dan verder opzij. Ze
schijnt laag vanuit het oosten en
belicht het park in de lengterichting.
Het is alsof er een grote spot op
wordt gezet. Alles ziet er opeens
anders uit dan een halve minuut
geleden. Het licht lijkt ineens niet
meer alleen van de zon te komen,
maar ook uit de planten en de dieren. Net alsof ze elkaars voorjaarsvreugde aanvoelen en versterken.
Grijze nevel stijgt op van de beek.
Het lijkt alsof het water van het
beetje zon al zo is opgewarmd dat
het stoomt als een ouderwetse fluitketel. Maar schijn bedriegt, want de
temperatuur lag een paar uur geleden nog dicht bij het vriespunt en
ook nu is het best fris. De beek
schudt de koudedeken van zich af.
De zonnestralen klieven als messen
door de nevel. Huiveringwekkend
mooi.
In het nestkastje dat in een boom
bij de ingang van het park hangt, is
het een en al bedrijvigheid. De
onzichtbare jongen zorgen er wel
voor dat pa en ma koolmees hen
horen. Hun niet-aflatende gepiep
zet de oude vogels aan tot een
onvermoeibaar af- en aanvliegen.
Ze stropen de omgeving af op

insecten en brengen de gevangen
exemplaren als de wiedeweerga
naar hun onverzadigbare kroost. Ze
zijn al sinds het licht is in de weer
en gaan zo lang het licht blijft door.
De jongen even
naar de peuterspeelzaal brengen en op adem
komen, is er niet
bij.
In het gras tussen de beek en
de Eugeniasingel
schuimen tal van
eenden. Met hun
kop dicht bij de
grond zoeken ze
naar voedsel. Er
zijn ook enkele
moedereenden
met kuikens bij.
De kuikens verdwijnen
soms
tussen het lange
gras en raken uit
het zicht. Dan roept moeder ze
gauw terug, want ze heeft de kraaien in de bomen begerig zien loeren.
Die lusten wel een eenhapseendje
als ontbijt.
Het gras is nog vochtig, de vele
waterdruppels geven de groene
kleur een extra lading, zodat ze
groener dan groen wordt. Dieper en
intenser groen dan in de lente worden de bomen en de planten niet
meer. Ze zijn qua kleur meteen op
hun top en moeten vervolgens de
rest van het jaar alleen maar inleveren. Mooier dan in de lente wordt
het park niet.
Dat beaamt ook de vrouw op het
bankje halfweg het park. Ze zit een
beetje schuin en met het gezicht
naar de zon om de stralen toch
vooral overal op haar nog dik ingepakte lijf te laten komen. Je ziet dat
ze ernaar hunkert als een junkie

naar zijn eerste dagelijkse shot. Ze
is die morgen vroeg uit bed gestapt
omdat ze toch niet meer kon slapen. De wandeling door het park
verrast haar, bekent ze. “Ik wist niet

dat het hier ’s morgens zo mooi kan
zijn.” Als ze het had geweten, was
ze al veel eerder eens gekomen.
Mijn hond Tommie krijgt ook de
voorjaarskriebels. Hij dolt een beetje door de lange, natte stengels van
de moeraszegge die naast de beek
groeit. Als hij niet aan de riem had
gezeten, was hij nu weggesprint en
had vreugdesprongen gemaakt. Op
een boomstam zit een reiger. Hij zit
fier rechtop, de lange nek omhooggestoken. Hij verstart minutenlang
in die houding, alsof hij een standbeeld is, gemaakt door Henry
Moore. Als hij mijn gestaar zat is,
springt hij rustig op, maakt enkele
krachtige vleugelslagen en stijgt op.
Ik wil hem nakijken, maar kijk dan
recht in de zon en zie niets meer.
Zomaar een lenteochtend in het
park.
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Een monnik midden in het leven
Door Ruud Linssen
Foto’s Franco Gori
Anders waren er slachtoffers gevallen in de lokale snackeconomie.
Toen ik dit jaar weer in het kloosterdorp was, was hij er niet
meer. Achter de toonbank zat een man op een krukje.
Neerhangende schouders, het hoofd weggedoken. Hij gaat het
niet redden in het horecavak dat ernstig wordt ondergewaardeerd in dit land.

friteskraam

Wat Tegelen wel heeft, is
teveel van het goede. Neem
de friteskramen. Op de
Broeklaan vind je er al jarenlang twee op een afstand van
een paar honderd meter. In
een zijstraat, aan het einde
daarvan, nog een friteszaak.
Op het plein daarachter een
klassiek houten keet aan de
doorgaande weg waar de
aardappelen nog eigenhandig
worden geschild en gesneden
om heel donker gebakken te
worden. Er zijn liefhebbers
die er voor naar het dorp
afreizen.
Zelf maakte ik ook het liefst
een kleine reis, naar Steyl, een
paar kilometer van het
Tegelse centrum. Een friteskraam in een gebouwtje als
een soort kiosk. Ik ging voor
de man achter de toonbank.
Miech,
oftewel
Michel
Driessen. Hij heeft misschien
wel dertig jaar lang de zaak
gehad, in elk geval zo lang als ik me kan heugen.
Hij was geen karakteristiek figuur zoals je ze vaak in friteskramen aantreft. En toch keek ik graag naar hem. Hij was een van
de wandelende bewijzen voor mijn stelling: de bediening kan
een horecazaak maken of breken. ‘Ozze Miech’, zoals hij in de
familie met een glimlach werd genoemd, was een persoonlijkheid. Het lag er niet dik op, het was subtiel verweven in zijn uitstraling. Je zag het aan die keurig geknipte snor. Hij was iemand,
en daar ontbreekt het nogal eens aan in de horeca. Je voelde het
in die uiterst correcte toon waarmee hij hardop herhaalde: ‘Een
kroketje voor u.’ Een stem zonder die hijgerige vrolijkheid die je
soms de kriebels bezorgt bij een bestelling op een terras. Ook
chagrijn heb ik nooit bij hem kunnen ontdekken. Al die jaren is
hij nooit tegen me beginnen te kletsen. En toch was het duidelijk dat hij altijd openstond voor een gesprek met mij - wat ik
overigens nooit ben aangegaan. Mijn moeder wel, van haar weet
ik dat het zuurvlees bereid werd volgens een heel oud recept.
Miech had nog een belangrijke eigenschap die hem geschikt
maakte voor zijn vak: de rust in het lichaam. Je zag geen fritesbakker, maar een man die in een mooi ritme bewoog: de etenswaren voor je neus oppakte en zich omdraaide naar het vet. Als
de klanten schouder aan schouder voor hem stonden, ging dat
ritme enigszins omhoog maar het bleef dezelfde cadans. Geen
spoor van stress op zijn gezicht, zijn prachtige routine van vriendelijkheid bleef intact. Zijn concurrenten in het centrum hebben
geluk gehad dat Miech altijd in de marge van Steyl is gebleven.
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De Tegelse huisarts Wim Beurskens heeft alle trekken van
een rebel. ‘De beuk erin!’ is een van zijn geliefde uitroepen. Het zijn trekken die de buitenwereld niet kent, want
die ziet alleen het ‘televisiebeeld’. En dat is een formeel
beeld, zoals dat van voorzitter van de Passiespelen.
Hij is echter meer: huisarts, theoloog, postmodern filosoof, misdienaar en enkele jaren geleden voorzitter van
een burgercomité tegen de herindeling van Tegelen. Het
zijn hoedanigheden die voor hem allemaal met elkaar
samenhangen. Daarachter schuilt een man met zelfspot.
Een groot criticus ook van de westerse maatschappij in
de 21ste eeuw, waarvan hij dagelijks de diepe lagen
waarneemt, via de gesprekken in de praktijk met zijn
patiënten. Een maatschappij waarvan het wezen hem
doet gruwen. Zoals hij het ziet: rationeel, kapitalistisch,
cynisch en doordrenkt met zinloosheid.
Aan het eind van zijn theologisch proefschrift Mit mig.
De zoektocht naar het groene stokje van geluk, waar op
dit moment de laatste hand aan wordt gelegd, schrijft
hij: “Zelden in de geschiedenis zijn de mensen schijnbaar
zo misbaar geweest als in onze consumptiemaatschappij. Veel mensen raken uitgeput en verliezen zo hun zin
in het werk. Als we de gewone tekenen van ons lichaam

en geest serieus nemen en naar hun taal luisteren hoeft
het zover niet te komen. Maar onze maatschappij laat
dat doorgaans niet toe.” Uit de ervaring van een dokterspraktijk geschreven.
Tegenover het heersende wereldbeeld van dit moment
stelt Beurskens de religie en de postmoderne filosofie.
Hij zegt: “We moeten elkaar verdragen en liefhebben
waarin we verschillen. Dat is het geestelijke ideaal waarnaar een mens of een volk zich moet stalen. Het gaat om
de gebrokenheid, dat mensen verschillend zijn. Dat is
mijn grote bezwaar tegen de inburgering: we willen
anderen maken zoals we menen dat ze moeten zijn. En
dat loopt gigantisch fout. Of neem de democratie, die
we overal in de wereld willen verspreiden, ook al kost
dat een miljoen doden in Rwanda. Hoe dat zit? De minderheid van 48 procent vreesde de democratie omdat ze
dan niets meer te zeggen zou hebben, dus is die minderheid begonnen om de meerderheid uit te moorden.
Het ideaal van de democratie is goed en toch kan het
zoveel doden maken als je het overbrengt naar een
andere cultuur. Dat is de kern van de postmoderne
visie.” Naar de postmoderne idee spreekt hij vaak in
ogenschijnlijke tegenstellingen. Dat is welbewust, want
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de werkelijkheid is volgens hem niet te
vatten in een logisch betoog. Paradoxen
hebben meer te zeggen. Postmodern en
geloof horen bij elkaar, zo stelt hij. De
postmoderne filosofen uit de tweede
helft van de vorige eeuw hebben korte
metten gemaakt met hun moderne voorgangers en hun gelijknamige visie van
een maakbare wereld en een kenbare
werkelijkheid. De postmodernen hebben
deze zekerheden vernietigd, maar hebben het daar vervolgens bij gelaten. Niets
is kenbaar, niets is maakbaar - punt. Over
hun sloopwerk verhaalt Beurskens met
groot genoegen in het proefschrift, om
vervolgens het schot voor open doel in te
schieten. De religie zegt in wezen hetzelfde als de postmodernen, maar wel
met die ene consequentie.
Hij bestaat.
Intermezzo
Het is voor mij niet gebruikelijk om achter
mijn verhalen tevoorschijn te komen. Dit
keer moet het, omwille van zorgvuldigheid. Beurskens staat dicht bij me, te
dicht om ook maar de schijn van objectiviteit te kunnen ophouden. Als deelnemer aan de Passiespelen volg ik hem al
meer dan tien jaar van zeer nabij. Hij is
niet alleen mijn huisarts, maar ik heb
hem ook tot mijn mentor gemaakt. We
hebben vele privé-gesprekken gevoerd in
de voorkamer van het pand aan de
Gasthuisstraat in Tegelen, waar hij deels
woont en zijn praktijk voert, naast zijn
thuis in Swalmen. Uit zijn wereldbeeld
heb ik belangrijke delen tot de mijne
gemaakt. Hoewel ik het probeer te vermijden, kan van mij dus een bovengemiddelde subjectiviteit verwacht worden.
Daar staat tegenover dat ik een lustrum
aan voorbereiding meebreng bij het
schrijven van dit verhaal. Weinig interviewers zullen zoveel geweten hebben toen
ze de eerste vraag stelden.
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Nog kort enkele indrukken van mezelf,
voor ik weer van het toneel verdwijn.
Wim Beurskens heeft een talent om een
gevoel over te brengen, niet eens zozeer
in woorden maar eerder in de toon daarvan. Het doet denken aan die donkere
vrouw uit het eerste deel van de film The
Matrix, the Oracle genoemd. Op een
zeker moment zegt ze tegen de hoofdpersoon wiens mentale ontwikkeling
wordt gevolgd: “When you walk out that
door, you feel already better.” Zo gaat het
ook bij deze huisarts. Eenmaal heb ik zijn
spreekuur bezocht om een niet-lichamelijke reden. Vanwege een hart met lood
op de bodem. Toen ik na twintig minuten
weer buiten stond, stelde ik tot mijn
stomme verbazing vast dat het al beter
ging. Terugdenkend aan dat gesprekje
binnenskamers was het over heel weinig
gegaan. Over de grote vragen al helemaal niet, laat staan de antwoorden. Het
was die toon.
Anderzijds heb ik hem ook gezien als die
mens van vlees en bloed. Met de geur
van wanhoop, zoals in die crisis ten tijde
van de Passiespelen in 2000. Met zijn
zwakheden, zoals het zich verliezen in
intellectuele goochelarij en stilistische
gruwel in zijn teksten. Over zijn theologische scriptie uit de jaren negentig pochte
hij dat de langste zin 22 regels omvatte.
En ik weet dat hij als huisarts soms ook
de psychologische plank mis kan slaan,
omdat hij risico’s neemt, omdat hij zijn
gevoel volgt.
Oorlog
Dit verhaal gaat over een denker, die in
karakteristieke formuleringen kan spreken. In een brief van twintig pagina’s,
waarin hij zich bij het bisdom Limburg
aanbiedt voor het priesterschap, schrijft
hij: “Nu kan in een gesprek van een uurtje niet zo veel aan de orde komen en
daarom leek het mij goed van te voren

iets op papier te zetten. Bij iemand
van achttien is dat misschien niet
nodig, want die begint pas; bij een
bankrover ook niet, want die moet
toch ergens een streep onder zetten,
maar bij mij - 48 jaar en in een normaal beroepsleven - wellicht wél.”
Een gesprek met Wim Beurskens op
een maandagavond in de zomer van
2005. Van acht uur tot een uur ’s
nachts in Tegelen. Daarna twee uur
op een zondagmorgen. In de grote
voorkamer van het huis van dokter
Jaspers aan de Gasthuisstraat, zijn
voormalige associé. Hij huurt een
gedeelte voor zijn praktijk en eigen
gebruik, naast zijn woning in
Swalmen.
Het is niet zijn beste moment in zijn
leven. Een van zijn geliefde uitspraken uit de wereldreligies komt van
Boeddha. “Het leven is strijden.” Als
bij geen ander lijkt die levensregel
op hem van toepassing, want hij
voert oorlog op steeds meer fronten. Een aantal jaren geleden rond
de herindeling en verder binnen de
Passiespelen, de Tegelse huisartsenij
en met de clerus van de katholieke
kerk.
Na zijn komst in de jaren tachtig
vanuit Swalmen naar Tegelen heeft
hij gedurende de jaren de nodige vijanden gemaakt in deze contreien.
Het deert hem niet. Wie goed naar
zijn gezichtsuitdrukking kijkt als hij
er over vertelt, krijgt het ernstige vermoeden dat hij er plezier in schept
als de stormen des levens opsteken.
Het neemt niet weg dat de onderwerpen van de strijd voor hem van
groot belang zijn. Wezenlijk en
daarom waard om voor te vechten.
Wat hem in de zomer van 2005 echt
zorgen baart, wat zijn gemoed met
duisternis omringt, is het stillen van

zijn spirituele honger. Het komt er
nauwelijks van, vanwege de grote
drukte rond de Passiespelen, zijn
praktijk en nog een veelheid aan
kleinere beslommeringen. De beleving van het geloof lijdt daar ernstig
onder. “Je moet dicht bij de bron
blijven, anders ga je ten onder. Maar
ik heb tweehonderd vergaderingen
per jaar, dat is niet niks. Nu moet er
een ommekeer volgen, anders kom
ik onder de mestkar van activiteiten
terecht.”
Zijn gebruikelijke opgewektheid lijkt
daar al onder te liggen, getuige de
volgende uitspraak over de
Passiespelen: “We halen slechts
veertigduizend bezoekers dit jaar.
Tenzij er een wonder gebeurt. De
boodschap komt niet meer over bij
de mensen. Zelfs de medewerkers
willen het niet meer horen. Ach, dat
is Wim, zie ik ze denken. Ik heb een
gebedsstonde ingesteld in het klooster in Steyl voor de medewerkers om
te bidden voor het heil van de
Passiespelen. Je ziet er bijna niemand. De secularisatie heeft onder
het bewind van Johannes Paulus II
als een wild beest om zich heengeslagen. Alleen in de praktijk, daar
ken ik geen problemen met boodschap.”
Zijn analyse van de westerse samenleving: het is een puinhoop. We stellen hem ergens gedurende het
gesprek de vraag wat een psychiater
daarvan zou zeggen. De vraag is
gerechtvaardigd, omdat hij in de
jaren zeventig grondige studie van
de psychiatrie heeft gemaakt. Zijn
antwoord: “De voor de hand liggende reactie van een psychiater zou
zijn: de patiënt zelf is een puinhoop
en hij projecteert dat op de samenleving. Maar zo is het niet. Ik moet

op dit moment alleen een stap zetten in mijn innerlijke leven: ontlediging. Zoals Marcus Aurelius al zei: je
kunt zelfs in een paleis overleven als
je drie uur per dag mediteert. Maar
ik heb gebrek aan tijd. Vandaag heb
ik van half negen ’s morgens tot zes
uur ‘s avonds patiënten gezien. Het
zijn veertig tot vijftig mensen
geweest, het mogen er best wat
minder zijn hoor. Ja het zuigt me
leeg. Na zo’n dag begin je ’s avonds
niet aan het schrijven van een boek,
maar ook lezen gaat nauwelijks. Ik
lees nu een boek over islamitische
mystici. Na een halve bladzijde leg ik
het al weg, ik kan me niet concentreren. Niemand kan iets presteren
als hij verstikt raakt door de begoocheling van het dagelijks leven.
Daarom trekken mensen zich soms
terug. Maar bij mij heerst geen
innerlijke chaos hoor, de chaos die
zegt: dit kan tot de dood dan wel
het leven leiden. Het is als met longontsteking; dan moet je gewoon
antibioticum nemen. In mijn geval:
ik moet in retraite.”
Kleinschaligheid
Terug naar de oorlog. Als voorzitter
van het burgercomité heeft hij veel
stampei gemaakt over de op de handen zijnde herindeling van Tegelen
met Venlo. Dit vanuit zijn postmoderne gedachtegoed: de werkelijkheid is niet maakbaar en daarom
lost een herindeling niets op.
Integendeel: de grotere overheid zal
zich volgens Beurskens vervreemden
van de burgers. In de strijd werd
geen enkel middel geschuwd: van
het publieke vertoon tijdens een
massaal bezochte bijeenkomst in
Tegelen tot het onder druk zetten
van de politici in de achterkamertjes.
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Hij liet zich zelfs tijdelijk inschrijven bij de
machtigste partij in de provincie, het
CDA, om politieke bijeenkomsten te kunnen bijwonen. Tevergeefs want Tegelen
ging op in de gemeente Venlo en praktisch op de laatste dag werd ook nog
eens buurgemeente Belfeld eraan toegevoegd.
“Het was herrie in die tijd. We hebben
heel hard aan de bel getrokken, maar het
is niet gelukt. Maar langzaam stapt men
nu af van het idee dat groter beter is.
Heel langzaam. In die tijd van de Tegelse
herindeling werd er nog gesproken van
vijf Limburgse gemeenten.” Bij de laatste
woorden zwaait hij met de hand voor
zijn voorhoofd, met die typische nagespeelde blik van de idioot. En dan vervolgt hij met dezelfde overtuigingskracht:
“De kleinschaligheid is de reden waarom
de Europese grondwet is weggestemd.
Gelijk krijgen we wel, als je maar geduld
hebt.”
En dan de Tegelse huisartsenij. Ze is de
afgelopen jaren regelmatig in het nieuws
geweest als de eerste waar een vrijkomende plek niet meer opgevuld kon worden. Vanwege het huisartsentekort. Het
betekende een versnelling van ontwikkelingen die al in gang waren gezet. De
komst van twee grote groepspraktijken in
plaats van de kleine afzonderlijke praktijken. Beurskens is lange tijd betrokken
geweest bij de oprichting van zo’n grote
praktijk, een HOED genaamd, omdat hij
meende er niet onderuit te komen.
Organisatorische problemen dwongen
hem in die richting aangezien in die tijd
de diensten in de avond en de nacht
teveel van hem vergden, zoals van bijna
elke arts in Nederland. Maar uiteindelijk is
hij precies de tegenovergestelde richting
in gegaan. Zijn associé ging verder in de
groepspraktijk en Beurskens als eenling.
Hieronder een citaat uit de brief waarin
hij zijn besluit kenbaar maakte aan de

andere huisartsen. De tekst bestaat uit
dertig puntsgewijze argumenten als
onderbouwing van zijn besluit. Ze biedt
en passant ook inzicht in Beurskens’ visie
op de gezondheidszorg en de huidige
staat daarvan.
“26. Een normaal mens begint zich op
deze leeftijd voor te bereiden op de eeuwigheid in plaats van nog aan zo’n zakelijke en organisatorische kluif te beginnen.
27. Ondanks alle goede voornemens
geloof ik toch niet dat zo’n grote HOED
zal ontsnappen aan de algemene problemen van grootschaligheid en verrationalisering en steeds meer protocollen (wat
een arts wanneer moet doen, RL).
Langzaam gaat de eigen identiteit, waar
ik nogal aan hecht, omdat ik ze ook elke
dag gebruik en zij essentieel is voor mijn
functioneren als huisarts, toch verloren.
In de herindelingdiscussie heb ik veel
werk gemaakt van de nadelen van de
grootschaligheid. Alle argumenten ertegen die wij naar voren hebben gebracht mooi filosofisch onderbouwd en algemeen geldig - worden nu overal uitvergroot bewaarheid. Iemand zei me eens ...
ik snap niet dat een post-moderne zoals
jij - zo tegen grootschaligheid - nou toch
in een HOED gaat zitten. Ik antwoordde
toen dat er niets anders op zat, ook vanwege de secundaire arbeidsvoorwaarden. Feitelijk zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden geen echt argument meer
sinds het wegvallen van de diensten
(nachtdiensten verdwenen na de komst
van een huisartsenpost, RL). Dat een
praktijkverpleegkundige je werk uit handen kan nemen, daar geloof ik niet meer
in. Geld levert het ook niet méér op. In
Venray zijn ze doorgegroeid naar 3000
patiënten. Ze zullen het ook wel hard
nodig hebben.
28. Ik ben dus nogal gehecht aan mijn
vrijheid, maar die is ook wezenlijk voor

mij, want mijn manier van praktijkvoeren is niet de doorsnee. Iemand
zei mij laatst ... als je een groep dokters bij elkaar zet dan is na enkele
jaren altijd als een soort groepsproces er eentje de vreemde eend in de
bijt. En die krijgt dan last. Volgens
mij ben ik die eend. Ik weet het wel
zeker. (…) Door het extreme truttigheidsgehalte van de meeste protocollen is er niets meer aan en de
patiënten kunnen ze zelf net zo
goed ergens opzoeken en uitvoeren.
Mijn diabeten doen dat meestal al.
Ik heb er weinig werk meer aan en
een praktijkverpleegkundige bijvoorbeeld zou het eerder weer doen toenemen dan doen afnemen.”
Hij haakte dus af. Dat was voor de
andere huisartsen geen kwestie van
schouders ophalen want een groepspraktijk moet groot genoeg zijn om
economisch te overleven. Met zijn
vertrek moeten de vaste lasten over
minder artsen worden verdeeld. De
beer is pas echt losgebroken in
Tegelen sinds Beurskens met zijn
visie een tweede huisarts heeft aangestoken. Ook Mosdzien zag af van
deelname aan de tweede groepspraktijk in Oud-Steyl. En vervolgens
heeft Beurskens nog wat extra zout
in de wonden gestrooid. “Ik heb
Mosdzien gesteund, uit protest.
Samen hebben we inmiddels een
huisartsengroep opgericht, maar
dat is meer symboliek dan wat
anders.”
Passiespelen
Het is allemaal nog kinderspel bij
wat zich binnen de Passiespelen
heeft afgespeeld. De Passiespelen,
een ruim zeventig jaar oude traditie
in Tegelen. Een vijfjaarlijkse opvoering van het lijdensverhaal van Jezus,

met een begroting van meer dan
een miljoen euro. Een Passiespel dat
na dat van Obberammergau misschien wel het meeste aanzien
geniet in Europa. Beurskens is er
voorzitter van sinds de jaren tachtig.
Onder zijn bewind ontstond er
gedurende het seizoen van 1995
een groot conflict met regisseur
Richard den Dulk. De regisseur eiste
een deel van de opbrengsten uit de
verkoop van een videoband van die
productie. Het conflict met Den Dulk
mondde uit in advocatenwerk achter de schermen, terwijl de productie op het podium moest doordraaien. Een zenuwslopende spagaat.
Het conflict met Richie, zoals
Beurskens hem graag mocht noemen als niemand het hoorde, is uiteindelijk doodgebloed.
Het bleek nog maar slechts een
opmaat voor wat zich vijf jaar later
zou voltrekken. Het conflict was ditmaal splijtstof voor het bestuur, dat
uit elkaar viel in twee helften.
Aangezien beide helften in aantal
precies dezelfde omvang hadden,
kon het ene het andere er niet uitwerken. Met als resultaat een voortslepend conflict, wederom achter de
schermen. Inzet van het conflict was
Hugo Verwey, die de kaartverkoop
en de promotie op zich had genomen. Zijn toelage was ontoereikend,
althans volgens hem en een helft
van het bestuur. Beurskens behoorde tot de andere helft. Om het nog
gecompliceerder te maken: ook
regisseur Ben Verbong was er zijdelings bij betrokken omdat hij een
extra vergoeding wilde waarover de
toenmalige
bestuursleden
de
degens kruisten.
Het voert te ver hier om de rode lijnen met alle details uit te werken,

maar feit is dat de conflicten
Beurskens emotioneel en mentaal
veel hebben gekost. Waarover hij in
die tijd niet uitgesproken raakte,
was dat in de rechtszaal zijn voormalige vrienden uit het bestuur aan
de andere kant van de zaal zaten.
Als aanhangers van de tegenpartij.
“Een bestuurder faalt altijd. Door
het gevecht aan te gaan met Hugo
Verwey zijn de Passiespelen een tijd
lang in een toestand van ontreddering gebracht.” Achteraf gezien: had
hij dat gevecht niet moeten aangaan? Nee, want het ging volgens
Beurskens om onrecht en dat mag je
niet laten gebeuren. Wat het ook
kost, dat nooit.
Bijkomend effect was dat zijn autoriteit als voorzitter gebroken was.
Publicitair was hij weggezet als een
boekhoudkundige rommelaar. Een
nieuw bestuur werd opgezet met
behulp van een batterij externe deskundigen, een bestuur waarin hij
niet meer zijn eigen koers kan uitzetten als voorheen. Hij kan niet
meer op zijn gevoel regeren, voor
eigenzinnigheden is weinig ruimte
meer. “Nu is de rationaliteit de baas
binnen de Passiespelen, dat wil ik
best toegeven.”
Boodschap
In de jaren negentig riep Beurskens
met regelmaat euforisch dat het
alleen maar beter was gegaan bij de
Passiespelen sinds Christus op de
voorgrond was komen te staan in de
promotie. De feiten leken hem gelijk
te geven. Nadat hij eind jaren tachtig de voorzittershamer had overgenomen, kwam de boodschap van
het lijdensverhaal prominent in de
promotie. Hij schreef de folderteksten zelf. Samen met Rob van
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Grinsven vormde hij de spil van de promotie, waar veel geld in werd geïnvesteerd. De bezoekersaantallen begonnen
te klimmen, met als hoogtepunt 1995:
bijna 65.000. Maar Van Grinsven werd er
uit gewerkt in de aanloop naar 2000
door Ben Verbong en Hugo Verwey. De
boodschap van het verhaal werd in meer
bedekte termen gebracht in de promotie.
De bezoekersaantallen zakten voor het
eerst sinds drie seizoenen terug.
Beurskens liet het gebeuren. Net zoals hij
in de aanloop naar het afgelopen seizoen
het hoofd heeft gebogen. Hij deed de
nieuwe man, Math Schmeitz, een tekst
voor de folder aan de hand, die terzijde
werd geschoven. In plaats daarvan kwam
er een tekst waarin de Passiespelen werden geprofileerd als folkloristische traditie. De boodschap zelf was voer voor de
witregels.
Beurskens had het vanzelfsprekend
anders gewild. Hij zegt: “Ben ik niet een
roepende in de woestijn, vraag ik me
vaker af. Ik laat me vaak slachtoffer worden van de omstandigheden. Het is
gebrek aan courage. Ja slapte. En dat
heeft te maken met het geloof, of althans
het gebrek daaraan. Het komt nog het
beste tot uitdrukking in wat Kierkegaard
zegt: de laatste beweging van het geloof
kan ik niet maken. Als ik dat lees, is mijn
dag helemaal goed omdat het zo herkenbaar is. Het is een gebrek aan geloof
in vergeving, dat levert een negatief zelfbeeld op. Je kunt niet geloven dat God
onvoorwaardelijk veel van je houdt. Als je
dat wel doet, ben je nergens meer bang
voor en lost het negatieve zelfbeeld op.
Zover ben ik nog niet. Daarom word ik er
van weerhouden om tegen Schmeitz te
zeggen: zo moet het zijn, anders stap ik
op. Als je nadenkt over wat je fout doet,
raak je niet uitgepraat. Maar dat hoeft
niet in de krant, daarvoor is de biechtstoel. En voor mij geldt, ik maak ze nog

wel, die laatste beweging. Dat heeft
Kierkegaard uiteindelijk ook gedaan.”
Maar de promotie is volgens hem niet
alleen de oorzaak van de teruglopende
bezoekersaantallen. “De Passiespelen heb
ik gestuurd naar de goede tekst, die van
Wiel Kusters, ook voor de volgende seizoenen. Daar zijn we nog niet klaar mee.
Ze denken dat het ouderwets is, maar die
tekst is de tijd vooruit. Net zoals ze in de
huisartsenij denken dat ik aan het oude
vasthoud, maar met mijn postmoderne
visie ben ik ook daar de tijd vooruit. Daar
ben ik van overtuigd. Ze hebben de profeten zo vaak gestenigd in de geschiedenis. Deze productie van de Passiespelen
dit jaar provoceert. Ze is zeer religieus. In
2000 (onder de regie van Ben Verbong,
RL) kon je gaan kijken en het best mooi
vinden, zonder dat je er verder veel last
van had. Nu gaat het echt over de kern
van de zaak. Maar ik denk dat ik in een
tijd leef waarin niemand het met me eens
is. Ik wist niet dat de kerken nog leger
konden stromen, er komt geen hond
meer in de kerk. Het totaal zakt nog
steeds in. Ik had het moment van de
omwenteling te vroeg ingeschat.”
Hoe dan ook: voor het volgende seizoen
zal het anders moeten, zo realiseert hij
zich. “Er moet iets gebeuren, dat is duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel,
we gaan de Passiespelen echt promoten
als een folkloristische traditie, maar dan
zal dat zonder mij gebeuren. Of we gaan
een radicale wending doorvoeren, waardoor de boodschap van Christus centraal
komt te staan als nooit tevoren. Onder
het motto van: erop of eronder. Als we
gaan populariseren, zal dat in elk geval
het einde zijn voor de Passiespelen, daar
ben ik van overtuigd. Kijk maar naar bisschop Wiertz, die wil iedereen te vriend
houden en de ravage in de kerk is nog
groter dan onder Gijsen. De Passiespelen
kunnen op de lange termijn alleen over-

leven als we zeggen waar het werkelijk om gaat. Dat doen we sinds
dit seizoen op het toneel, het gaat
erom dat dat ook in de promotie
naar voren komt, in ons imago.”
Priesterschap
Rond de huisartsenij, de herindeling
en de Passiespelen gaat het om strijd
in het openbare leven. Het gaat niet
zozeer over hemzelf. Het wordt
anders als we de blik wenden naar
de katholieke kerk waarmee hij zich
tot in het diepste verbonden voelt.
Met de boodschap en met de
gemeenschap waarvan de kerk de
hoeder is. Alle vijf wereldreligies
hebben volgens hem dezelfde geldigheid en dezelfde waarheid in
pacht, maar met slechts een enkele
is hij werkelijk verbonden via die traditie van tweeduizend jaar. De traditie van het christendom waarin hij is
geboren en opgegroeid: met een
geschiedenis die hij praktisch als zijn
adem beschouwt. Als hij naar een
andere religie zou overstappen,
gaan daarom essentiële zaken verloren, zo zegt hij. Hij kan Mohammed
nooit zo begrijpen als een moslim
doet, waarmee niets is gezegd over
de waarde van Mohammed. Maar
voor hem is het Jezus.
In de eerdergenoemde brief waarin
hij zich bij het bisdom aanbiedt voor
het priesterschap schrijft hij over zijn
parochie in Swalmen: “De kerk van
het Woord Gods is mij lief. Zoals ik
tegen
mijn
medebestuurders
(parochiebestuur met Beurskens als
lid, RL) zeg, zal ik bij een eventuele
opheffing van de parochie waarschijnlijk een half jaar naar een
gesticht moeten met de eerste
maand onder een spanlaken.”
In 2001 zette hij de stap om zich

aan te melden bij het bisdom voor
het diakenschap: een lekenpriester.
Dit als een opstap naar het volledige
priesterschap, waarbij hij als huisarts
wilde blijven werken. Volgens eigen
zeggen had hij namelijk een ‘oorverdovende roeping’. Oftewel een diep
verlangen naar de kerk, waar hij met
een mengeling van liefde en humor
over kan spreken. Vlak voor hij in de
auto stapte voor het gesprek met de
bisschop, riep Beurskens tegen zijn
familie: “Als ik binnen drie uur niet
terugben, moeten jullie me in de
kerkers van het bisschoppelijk paleis
komen zoeken.” Maar het gesprek
met Wiertz ging goed; de bisschop
zag geen problemen voor het priesterschap. Alleen kreeg Beurskens het
verzoek om nog met twee bisschoppelijke adviseurs te spreken om de
zaak definitief te maken. En daarmee kwam hij in de kringen van
Rolduc terecht, want de adviseurs
waren de rector van het grootseminarie, J. Vries, en de spirituaal van
dat seminarie, G. Wilkens. Hij
besloot vooraf de brief van twintig
bladzijden te schrijven om duidelijk
te maken waar hij staat.
Nadat beiden zijn brief hadden gelezen, voerde hij afzonderlijk met hen
een gesprek van een klein uur, waarin beide adviseurs de volgende conclusie trokken: geen roeping. En dat
is vernietigend, want het impliceerde geen roeping tot wat dan ook in
de kwestie van het geloof. Weken
daarna stond nog steeds de verbijstering op het gezicht van
Beurskens, waarbij hij voor zich uit
mompelde: “Maar ik ben veertig jaar
misdienaar…”
In de brief had hij enkele kritische
noten geplaatst over het celibaat,
anticonceptie, de positie van vrou-

wen in de kerk en het onfeilbaarheidsdogma van de paus. Maar volgens Beurskens kan een lid van de
clerus daar nooit over struikelen,
want die hoort dat wel vaker. Het
zijn details. Wat de huisarts-theoloog achteraf volgens zijn inschatting werkelijk de kop heeft gekost, is
de volgende passage waarvan de
woorden misschien wel doordringen
tot het wezen van de katholieke kerk
aan het begin van de 21ste eeuw.
“Over de waarheid is er geen discussie. Ik geloof alles wat de kerk zegt,
tot drie cijfers achter de komma.
Maar de weg van ieder mens is een
strijd om die waarheid ook echt te
vinden en te ervaren in zijn eigen
leven. Het gaat om de spanning tussen waarheid en vrijheid in de individuele mens, die toch zelf het pad
door de jungle moet kappen. (…)
Die spanning mag nooit worden
opgeheven. Als het zo simpel was
om maar wat regels en dogma’s te
volgen, dan had de schepping geen
zin. (…) Dan hoef je ook niet van de
schepping te houden, zoals de kerk
altijd heeft gezegd. Dan mag je haar
verachten. Of haar verkrachten wat
op hetzelfde neerkomt. Als je die
polariteit oplost in de richting van de
vrijheid en niet meer zoekt naar de
waarheid, dan laat je je missie liggen
en zelfs het doel van het bestaan
zelf. Dan ben je een beest. Dan
bestaat God ook niet en omgekeerd
wordt dan waar wat Dostojewski
zegt als God niet bestaat is alles
geoorloofd.
Als je de polariteit anderzijds oplost
in de richting van de waarheid, dus
met uitschakeling van de vrijheid,
dan zit je in een sekte of ben je een
sektariër. Dan hoeft er geen bewustzijn meer te zijn, dan ben je een
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robot of een zombie. Formeel de juiste en
geopenbaarde waarheid aanhangen of
juist iets totaal anders maakt dan geen
verschil meer uit. De dogmatische waarheid redt je dan niet. Dan kun je net zo
goed zelf iets bedenken, zoals tegenwoordig gebeurt in menige sekte of zoals
het voorkwam in de Middeleeuwen bij de
Katharen of in de teksten van Nag
Hammadi. (…) Zonder vrijheid is de
waarheid van geen belang. (…) Het blijft
een strijd in een mensenleven en dat
moet ook zo. Het wordt pas in de hemel
opgelost. Daarom hebben wij de genade
Gods ook zo nodig. Wij doen het zelden
goed. Anders was er ook geen zonde,
het gevoel van afstand tussen ons en
onze eeuwige bron. En geen vergeving.
En geen verlossing. Erfzonde is een realiteit, maar niet als er geen vrijheid
bestaat. Vanuit iedere mens spreekt ons
Jezus Christus toe, zelfs vanuit de grootste zondaar, maar niet vanuit een mens
die zijn vrijheid heeft opgegeven. (…) De
katholiciteit zelf is in het geding, zoals zij
werd belichaamd in de traditionele
Limburgse priester, die zo’n onmisbare
schakel was in onze streken tussen de
gewone man en de traditie. (…)
Concluderend heb ik een probleem met
de wijze waarop de kerk in de westerse
wereld omgaat met de vrijheid, terwijl ik
toch alles geloof wat zij zegt. (…) Mijn
kritiek op de kerk is niet zozeer dat zij te
kritisch is op het westerse denken, maar
dat zij nog lang niet kritisch genoeg is. Zij
hult zich in het comfort van een kritiek,
die zich verder volledig bedient van de
veilige gereedschappen uit het westerse,
zogenaamd redelijke denken. Profetische
kritiek is niet bang voor het totaal andere, voor het totaal kwetsbare, zelfs niet
voor de eigen ondergang. Ik ben zo conservatief dat ik ver rechts van de paus sta
zeg ik altijd. Door gebrek aan profetie en
door gebrek aan vertrouwen op de

Heilige Geest is de kerk veel meer een
kind van het Westen dan goed voor haar
is. Daarom weet zij ook met geen andere
denkwereld raad. Bevrijdingstheologen
zijn dan communisten en feministische
theologen heksen of nog erger mensen
die pleiten voor vrouwen aan het altaar.
En anderzijds als er in de kerk binnen
haar muren, ja, onder haar ogen, iets
gebeurt wat net zo katholiek is als het
paard van Christus dan is zij daar volkomen blind voor.”
De grootste zondaar staat hoger op de
ladder dan een mens die zijn vrijheid
opgeeft. Dat staat ergens in de tekst hierboven. Het moet een siddering teweeg
hebben gebracht bij de twee priesters die
over Beurskens moesten oordelen. Het
systeem van Rolduc, en in wezen de complete conservatieve stroming in de kerk, is
er juist op gericht om die vrijheid doormidden te breken en vervolgens de waarheid naar binnen te brengen. Volgens de
huisarts stond afgrijzen op de gezichten
van de Rolduc-mannen toen ze met hem
spraken.
Na de afwijzing ging hij nog eenmaal
terug naar de bisschop, die het besluit
deels herriep. Beurskens mocht de kerk
in, maar dan moest hij de complete
opleiding van Rolduc volgen. Dat betekende dat hij met tieners en twintigers in
de schoolbanken moest gaan luisteren
naar theologische lesjes. Hij paste ervoor
om zich ideologisch te laten overschilderen en gaf het op. Hij blikt terug: “Ik ben
een universitair geschoold theoloog. Dan
zou ik colleges moeten gaan volgen die
drie stappen terug zijn. Er werd van me
verwacht dat ik me zou voegen. De diagnose was: hij laat zich niet vormen en dus
mag hij er niet in. De gehoorzaamheid
staat centraal in de kerk. De priesters kijken eerst in hun boeken of het mag en
pas dan kijken ze of God het wil. Jezus
zou tegenwoordig echt niet meer het

seminarie binnen zijn gekomen. Die
ging er over de kop weer de deur
uit.”
Wanhoop
Elk mens moet zijn eigen weg gaan,
zijn zoektocht naar de waarheid.
Aldus Beurskens. Als hij zijn hoofd
en hart had aangeboden bij de twee
Rolduc-priesters, zou die weg zijn
afgebroken. Een onmogelijke stap
voor een man die emotioneel zo is
verbonden met wat achter hem ligt.
Met zijn eigen leven, waarover hij in
het proefschrift schrijft: “Een pauzeloos succesnummer, een eindeloze
triomftocht. Het is één storm van
glorie geweest.” Maar dat is achteraf, want toen hij er middenin zat
was het de werkelijkheid van
Boeddha. Het leven als de oorlog
zelf. Innerlijk in dit geval: de strijd op
de velden van de ziel.
Het begin van die strijd staat in zijn
geheugen gebrand. Hij zat in de
trein: “55 Meter na de overweg in
Reuver, op 19 november 1977.” Uit
het niets leek het alsof de hemel met
alles erop en eraan op zijn hoofd
viel. De kapitale wanhoop van de
psyche. Hij kon nog niet bij benadering zeggen wat het was of waar
het vandaan kwam, maar het was
alom aanwezig. In gangbare medische termen achteraf gesproken was
het een depressie met angststoornissen. Een weltuntergangerlebnis.
‘Het was de totale absolute desintegratie. Ik dacht dat ik een vrij deugdzame student was, een misdienaar
ook, en toen opeens was het afgelopen. Diepe angst, zweten, hyperventilatie. Echt lamgeslagen van de
diepste ellende. Ik dacht dat ik stapelgek werd. Toen ik thuiskwam,
merkte niemand wat aan me. Ik

hield mijn mond, want het was te
catastrofaal om er iets over te zeggen. Het was direct duidelijk dat er
niets meer aan te doen was. En op
dat moment in de trein wist ik ook
meteen, dit is niet met de dood op
te lossen. Na zes weken merkte ik
dat het iets minder werd als ik positieve dingen deed voor andere mensen. Het keerpunt? Ik heb altijd iconen op mijn slaapkamer gehad. Een
aantal weken na dat moment in de
trein, viel mijn oog tijdens een van
die vele slapeloze nachten op zo’n
icoon en dacht ik: daar moet toch
wat in zitten. Heel langzaam begon
ik me te realiseren dat ik aan het
gevecht van mijn leven was begonnen. In het begin lijkt Jezus ontzettend ver weg, en toch voel je je na
de eerste stap al beter. Nu weet ik
dat ik niet thuishoor in een of ander
hoofdstuk van de psychiatrie.”
Na die crisis begon hij zich een weg
te banen in de literatuur van de
wereldreligies. Lezen en nog eens
lezen. Wat hij vond in het hindoeïsme, boeddhisme, islam, christendom en jodendom viel bijna totaal
samen met zijn eigen crisis. In de
hindoeïstische Bhagavad Gîtâ staat:
“Arjuna shudders with horror.” Zo
was het voor Beurskens in die trein.
Of zoals de ervaring van de islamitische
al-Ghazzali
uit
de
Middeleeuwen toen hij wegvluchtte
van huis. “Ik ben geneigd om sommige teksten honderd keer te lezen.
Wat er in staat, is de reden waarom
ik leef. Dat is vanaf het allereerste
begin opgeschreven in woorden van
een onvergetelijke schoonheid. Je
kunt een crisis als de mijne alleen
overleven door geloof, zegt Tolstoj.
Het was erger dan de gangbare psychiatrische stoornissen.”

De kern van zijn boodschap als huisarts en theoloog stamt uit die catastrofale ervaring in de trein. Zijn antwoord voor de mensen die er net als
hij door getroffen worden: het is
normaal, het hoort bij het leven. Zijn
grote
voorbeelden,
Merton,
Kierkegaard, Hammerskjöld, Tolstoj,
Dostojewski; ze hebben het allemaal
meegemaakt en het was voor elk
van hen het begin van de weg
omhoog. En: het is geldig voor elk
mens. Over zijn voorbeelden, de
‘groten’, zegt hij: “Wat zij hebben
meegemaakt, vind je in Tegelen op
straat.”
Of in zijn eigen dokterspraktijk aan
de andere kant van het bureau. “De
wanhoop is een diep en diep ongeluk. Zoals bij die jongen van 21 jaar
die me vandaag heeft verteld dat hij
niet kan slapen, vol met angsten zit
en gisteren een stuk ijzerdraad om
zijn
nek
heeft
gedraaid.
Bestaansangst is honderd keer zo
erg als een niersteenkoliek, alleen
dan geestelijk. Voor het subjectieve
gevoel van de mensen is het uit de
hemel komen vallen, maar dat is
natuurlijk niet zo.”
Vervreemding
Omdat de westerse mens zich los
heeft gemaakt van het geloof, zal
die persoonlijke crisis volgens
Beurskens alleen maar harder toeslaan. “De mensen kunnen niets met
die crisis in hun leven vanwege die
totale vervreemding van de bron.
Voor het dagelijkse bestaan is de
kale psychiatrie onvoldoende om
een oplossing te bieden. Het is een
beperkte visie, die geen raad weet
met die vervreemding. Ondanks al
die medicijnen en psychologische
technieken. En toch zetten de psyBUUN 193
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chiaters alleen die beperkte visie in. Dat is
het kenmerk van onze cultuur. De mensen zien tien, twintig mogelijkheden
waar ze niet uit kunnen kiezen. Het is de
totale hopeloosheid. Ik zie dagelijks in
mijn praktijk wat er aan schort in het
Westen. Depressies, zelfmoorden, verslaafden, relatieproblemen, of conflicten
tussen werkgever en werknemer. Werken
is bijna slavernij tegenwoordig. Mensen
worden ontslagen waarna ze een uitkering krijgen en via een outplacement
werk voor hen gezocht wordt. Ze moeten
op een kantoor twintig uur solliciteren,
anders moeten ze een maand tomatenplukken. Iedereen die niet presteert,
wordt gemarginaliseerd. Het probleem is
dat de samenleving een totale vervreemding ondergaat van de werkelijkheid
zoals zij in wezen is. Als je de nieuwe
kantoortorens bij Schiphol ziet, denk je:
ze zijn knettergek geworden.”
Hoewel hij het nooit zelf zo gezegd
heeft, is hij van al zijn hoedanigheden
misschien allereerst huisarts. Tussen de
mensen staan en hen helpen. Een vak
waar hij met evenveel bewogenheid als
zelfbeklag over kan spreken. Eenmaal na
een drukke dag liet hij zich ontvallen, met
gevoel voor dramatische overdrijving: “Ik
moet zestig mensen per dag uitleggen
dat ze niets hebben. Dat is mijn vak.” Het
is niet uit de lucht gegrepen: onderzoeken wijzen uit, dat vijftig tot zestig procent van de bezoekers van een huisarts
geen lichamelijke klachten heeft.
Zijn praktijk heeft bovengemiddeld veel
moslims, veel zusters uit Steyl en veel
mensen met psychische problemen. De
zere knieën en de schimmelinfecties zijn
voor Beurskens in feite bijkomstigheden
die hij zal behandelen als een medicus.
Maar hij is vooral huisarts omdat hij op
een andere manier wil helpen. Dokter
van de ziel, die zich onvindbaar houdt als
je een lichaam opensnijdt, maar daarom

volgens hem nog wel degelijk bestaat.
“Als huisarts zie je heel veel echte
bestaansproblemen: mensen met ernstige depressies. Het is belangrijk dat ik een
drempelloze toegankelijkheid heb, zodat
ik alle soorten patiënten zie. Dat is essentieel. Ik wil de gewone mensen, met de
normale vragen. Heel veel bestaansproblemen komen ter sprake in de marge
van gesprekken over normale ziektes. De
huisartsenij is een vrijplaats waar mensen
hun diepe problemen op tafel leggen.
Dat wil ik ook koste wat kost zo houden.
Ik denk dat het heel zinnig is wat ik te
zeggen heb, over de psychiatrie, over het
leven, iets wat je niet op het internet
tegenkomt. Hoe ik te werk ga? Ik zeg
tegen sommigen bijvoorbeeld: lees de
autobiografie van Theresia van Avila, ook
als ze weinig tot niets met het geloof
hebben. Als hij of zij dan terugkomt,
vraag ik: wat zou Theresia tegen je
gezegd hebben als je haar in de stormachtige nacht in die herberg was
tegengekomen? Niet wat je denkt dat ze
gezegd zou hebben, wat zou ze nu werkelijk tegen je gezegd hebben.”
Zijn hulp zal zich overigens nooit uitstrekken tot het gebied van de euthanasie.
Dat is een grens die hij niet oversteekt.
Het is namelijk niet te verbinden met zijn
geloof. De vraag om euthanasie is, zegt
Beurskens, geboren uit angst en is in feite
een verzoek aan de ander: laat me niet
alleen. Zoals Jezus aan zijn leerlingen
vraagt om bij hem te blijven in de Hof van
Olijven.
Beurskens illustreert zijn visie met een
verhaal uit Afrika, neergeschreven in zijn
theologische scriptie uit de jaren negentig. Een man was heel verdrietig.
Niemand wist waarom. Hij ging naar het
moeras en liet zich daar aan de rand op
de grond zakken. Zijn vrienden en familieleden volgden hem om te vragen wat
er aan de hand was, maar de man

zweeg. Net als de tweede dag toen
ze hem nogmaals bezochten op de
plek aan het moeras waar hij al die
tijd was blijven zitten. Toen ze de
volgende dag met hetzelfde zwijgen
geconfronteerd werden, zijn ze tenslotte maar bij hem gaan zitten.
Datzelfde is, zo stelt Beurskens, het
enige dat een mens voor een stervende mens kan doen: hem bijstaan.
Leven
Hij doet het zelf in zijn persoonlijke
leven. Geen gangbaar leven overigens. “Ik werk me te pletter, dat is
mijn leven. Overdag patiënten. Ik
heb veel zieken in de praktijk, dat
trek ik kennelijk aan. Mijn waarnemer zegt over mijn praktijk: ‘t hüf sig
van de psychiatrie. Het is voor mij
geen keuze maar een moeten. ’s
Avonds vergaderen en hier en daar
een lezing. De weekagenda loopt in
het weekeinde door. Op zaterdag
werk ik overdag aan de administratie van mijn praktijk. Verder zijn er
nogal wat mensen om me heen die
ziek zijn en die ik bezoek. Niet als
huisarts, maar als mens. Dat doe ik
op zaterdagavond nadat ik naar de
kerk ben geweest. Tussendoor
zoveel mogelijk bidden, lezen en
studeren. Mijn familie zie ik niet
veel. Daar breng ik soms op zondagmiddag de tijd mee door. Ik ben een
monnik midden in het leven. Jezus
zegt: ik ben de weg, de waarheid en
het leven. Dat is letterlijk waar.
Daarbuiten is het zwart. Maar jezelf
opsluiten is een beginnersfout. Je
verworven inzichten moeten schijnen over je dagelijkse leven.”
Een paar maal per jaar trekt hij zich
terug. Vaak in Rome, maar het liefst
in New York, omdat daar geen priesters en nonnen zijn die met hem wil-

len spreken. Een wereldstad als een
kloostercel: het totale isolement.
“Niets is mooier dan, als de tijd er
voor is aangebroken, zo snel mogelijk op Schiphol zien te komen. Ik
ben gelukkig als ik bijvoorbeeld in
Assisië (geboorteplaats van de heilige Franciscus, RL) ben. Altijd verlang
ik naar die momenten van stilte. Dan
zijn er momenten van inzicht, over
hoe het zit met mezelf. Thuis ben ik
publiek bezit, maar in het buitenland kan niemand aan me komen.
Zoals in dat hotel aan de Baai van
San Francisco, met uitzicht op
Alcatraz. Dan neem ik de belangrijke
beslissingen, zoals met Wiel Kusters
in zee gaan als de nieuwe tekstschrijver voor de Passiespelen. Het
zijn momenten van strijd en inspiratie. Daarin kun je nooit verongelukken. Het is zoals Jezus zegt: zoekt en
ge zult vinden.”
En dan is er tenslotte nog het celibaat, zijn eigen celibaat wel te verstaan. Zelf opgelegd, vrijwillig en
dus in de lijn van zijn leer. “We hebben een creatieve, scheppende
kracht en die zit ook in de seksualiteit. Het ontkennen van de seksualiteit leidt tot excessen die bijvoorbeeld de kerk in Amerika failliet
maken. Het celibaat is niet noodzakelijk in het priesterschap. Petrus, de
eerste paus, had toch ook een
vrouw. De bijbel spreekt over zijn
schoonmoeder. Ja, en toch hou ik
me aan het celibaat. Het is mijn
weg. Alle grote asceten hebben die
spanning met de seksualiteit
gezocht en er mee gevochten. Het is
bijna noodzakelijk. Het gaat om de
creativiteit en de liefde. Als je daar
het hakmes tussenzet, gaat het mis.
De spanning moet er zijn. Een gortdroog mens kan niet creatief zijn.

Als je daarentegen de erotische liefde een belangrijke rol laat spelen,
zal er verder ook niet veel uit je
komen. Dan loopt bijvoorbeeld een
relatie uit op een totale mislukking.
Ik zie het vaak bij oudere mensen,
waar die seksualiteit voor grote problemen zorgt. Het alternatief is dat
er vriendschap ontstaat. De weg van
het midden, is de weg van het licht.”
De vraag is waarom zijn levensvisie,
die zich in alle vijf de wereldreligies
laat terugvinden, zo weinig weerklank vindt in het Westen. “De welvaart waarschijnlijk. De bewuste
keuze voor het oppervlakkige leven
omdat het veilig is. Het is Pompeij
vlak voor het uitbarsten van de
Vesuvius. Daar gaat ook het conflict
met de islam over. Het is geen
omgekeerd kruisvaarderthema: zo
van zij willen onze wereld domineren. De westerling zegt: ik heb voldoende visie; de moslim zegt: je
kunt niet bestaan zonder het geloof.
De klassieke westerling is duidelijk
slechter af dan de moslim. Die heeft
een volwaardiger geloofsleven.
Menige wanhopige patiënt zou ik
graag katholiek maken, maar ook
moslim. En de kerk, die hoereert
toch een beetje met dat westerse
denken. De kerk kan alleen nee zeggen. Nee tegen het homohuwelijk,
nee tegen abortus. Niemand maakt
zich daar verder druk over, want
iedereen weet dat de priesters
betaald worden om dat te zeggen.
Maar een echte profetische visie, kritisch over het westerse denken, zal
je in de kerk niet horen want die kan
je namelijk de kop kosten. Dat is al
zo vaak in de geschiedenis bewezen.
Een profetisch kritische visie is als
het tikken op een zere tand. En dat
gebeurt niet in de kerk. Wiertz? Ja
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inmiddels opgeheven: het doemscenario
196 BUUN

dat hij schetste in de brief aan de Rolducpriesters. Ook nog gedwongen opgeheven door het bisdom, zoals zelden of
nooit gebeurt. Het was de pastoor kennelijk teveel geworden, denkt Beurskens.
Die pastoor staat volgens Beurskens symbool voor veel wat er is mis gaat in de
kerk. “Hij gelooft er zelf nog maar half
in.”
Hij blijft trouw, ook al is hij als columnist
eruit gewerkt bij het katholieke tijdschrift
Inspiratie. Dit vrijwel zeker door toedoen
van de conservatieve vleugel na onder
meer een stukje van hem over een kloosterling die in een Tegelse apotheek had
gedreigd dat de zaak in brand zou vliegen als de condooms niet van de toonbank zouden verdwijnen.
Een normaal mens zou er op z’n minst
moedeloos van worden, zo niet een flinke geloofscrisis aan overhouden.
Beurskens niet. “Sinds mijn crisis in die
trein is er geen twijfel meer. Ik heb nooit
het idee gehad: waarom ik in
Godsnaam? Als je zo’n opstand voelt, als
je door je eigen lijden God gaat haten,
ben je verloren. En dan is er nog een
argument van de logica. Als God niet
bestaat, heb je niets te klagen; als hij wel
bestaat, is hij goed. Oorlog of een paradijs, dat maakt niets uit. Het laatste wonder wat u zal overkomen, is groter dan
het eerste, zegt Hammer-skjöld. Zo is het,
het wordt alsmaar groter. Het houdt
nooit op. Er is niets wat stilstaat in het
bestaan.
De boeddha zegt: wat mensen met geluk
verwarren, is het verlangen. Weg met dat
verlangen. Het zelfmedelijden wordt een
probleem als er een wens of een wil bijkomt. Dat is het verlangen van het ego.
Weg! Mensen die leven op de vuilnisbelt,
kunnen heel gelukkig zijn. De mens die
leeft op de psychologische vuilnisbelt van
het Westen, kan ook heel gelukkig zijn.
Omdat hij namelijk de ander kan helpen.

Het bestaan is lijden. Wie dat niet
inziet, is nog niet eens tot het eerste
stadium van bewustzijn gekomen.
Je kunt in het lijden gelukkig zijn als
je het verlangen uitschakelt. Dat is
hetzelfde als wat Christus zegt in de
bergrede. Je kunt een patiënt
geruststellen met de woorden: ach,
wat maakt het uit.
Wat ik wil voor mezelf, is vinden
waar het werkelijk om gaat in het
leven, waar Benedictus naar op zoek
ging in de vallei van Suhiaco, waar
de vijfduizend boeken in mijn kast
allemaal over gaan.”
Een citaat uit een van de columns
voor het tijdschrift Inspiratie:
“Zojuist ben ik geroepen om de
dood te constateren bij één van mijn
patiënten. Een jonge man nog.
Enkele maanden tevoren kwam hij
op mijn spreekuur, omdat zijn oogwit geel was geworden. Een kwaadaardig gezwel van zijn alvleesklier
bleek de oorzaak. De operatie
bracht schijnbaar wat verbetering.
Hij en zijn vrouw hadden hoop
gehad tot het einde, maar als een
fataal tikkend uurwerk was dat nu
gekomen.
Waarom, wat hebben we fout
gedaan? zegt zijn vrouw met verbijstering en ongeloof in haar stem. Ik
kan hem niet missen. Zijn kleine
zoon van tien probeert zo gewoon
mogelijk te kijken ... let maar niet op
mij, ik kan er wel tegen lijkt hij te
willen zeggen. Hij steekt de handen
in zijn zakken en leunt tegen de
kast. Maar hierin herken ik een beeld
van ontzetting, zoals alleen een kind
dat kan hebben. Een kind heeft
geen uitweg in het woord zoals de
groten. Op zo’n vraag kan niemand
een antwoord geven. Ik weet alleen
dat je niets fout hebt gedaan, dát

zeker niet en jouw man ook niet. En
zo pruttel ik nog wat voort om al
maar duidelijker te maken dat ik
niets te zeggen heb. Antwoorden
proberen te geven is eigenlijk helemaal fout. Ze zijn er niet. Je kunt er
beter het zwijgen toe doen. In arren
moede ga ik maar de overlijdenspapieren zitten invullen.”
Indachtig dat jongetje, leunend
tegen de kast in zijn praktijk: waarom dat lijden van de onschuldigen,
de kinderen op de eerste plaats? De
toon van Beurskens verhardt, alsof
hij streng is: “Het is een mysterie.
Het lijden dat je verdient, daar moet
je al helemaal gelukkig mee zijn. En
dat andere lijden…. de onrechtvaardigheid daarvan … ik voel dat
niet. Ik aanvaard het als een mysterie. Daar wil ik niet in gaan zoeken.
Ik geloof dat God de mensen ongevraagd te hulp komt. Er is zoveel
onrechtvaardigheid, zoveel lijden –
en toch is er geluk in onze levens.”

ten, dat ze voor de trein springen.
Erger omdat zij het gevoel hebben
dat voor de trein springen een
oplossing brengt. Dat had ik niet.
Als je denkt dat het met zelfmoord
wordt opgelost, is het nog niet erg
genoeg. Het leven is niet te vernietigen.”
▼
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ook hij staat er tot in de enkels in de
modder van het Westen. Een andere
koers is te bedreigend voor hem, dan kan
de tent namelijk inzakken. Daarom willen
ze Wiertz ook graag horen: het kan geen
kwaad. Het is gebrek aan geloof in de
Heilige Geest. Daarom kon ik ook geen
diaken worden. Het is een denken in termen van veiligheid. Dat idee is fataal voor
de kerk. Zelf heb ik overigens geen
gefrustreerd gevoel over mijn afwijzing.
Ik kan me alleen aanbieden, dat heb ik
gedaan omdat er een diep gevoel was
dat ik het moest doen. Ik klaag niet. Met
de afwijzing ben ik van een probleem
verlost. Er lopen zoveel mensen zoals mij,
alleen al in Limburg. Honderden mensen
die graag wat willen doen, maar buiten
de deur worden gehouden omdat ze zich
niet onvoorwaardelijk willen voegen in
het systeem. Het is een enorm potentieel
waar geen gebruik van wordt gemaakt.
Een pleidooi om ze binnen te laten, is
vloeken in de kerk. De stroming van
Rolduc zegt: liever een kleine ware kerk.
Daarmee is er een sektarische sfeer ontstaan. Wiertz is geen uitzondering.
Muskens is voor de huidige kerk een
ongelukkige keuze geweest. Net als Bär
en Bluyssen; uiteindelijk verongelukken
ze in het systeem. Neem het interview
met alle bisschoppen toen ze in Rome
waren voor een bezoek aan de paus.
Kruispunt heeft dat toen uitgezonden.
Het is waarlijk een diplomatieke prestatie
om een uur lang niets te zeggen zoals de
bisschoppen toen in feite deden. Het
komt omdat men het westerse denken
niet durft aan te vallen, want dat denken
slaat terug. En daar zijn ze bang voor.”

Schuld
De laatste vraag: wat is het nu
geweest in die trein, 55 meter na de
overweg in Reuver, op 19 november
1977? “De verontrusting van de
mens door de nabijheid van de
Eeuwige, zegt Romano Guardini.
Dat was het wat ik toen meemaakte. Een verdiepingservaring. Schuld
stond daarbij centraal. Het is het
onderwerp van mijn proefschrift.
Schuld is de afstand tot God en die
werd op dat moment met een klap
verkleind. Breek het geweld in mij,
las ik ergens. Dat vond ik een prachtige omschrijving van mijn innerlijke
toestand in die tijd. Het was achteraf iets om God op de knieën voor te
danken. Het was erger dan bij mensen die in zo´n grote depressie zitBUUN 197
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Tommie houdt niet van
water. Dat komt doordat hij een

hond is. Honden hebben nu eenmaal een hekel aan water, zowel
badwater als regenwater als vijverwater. Op regenachtige dagen gaat
hij dan ook niet graag mee naar buiten en zeker niet het park in. In het
park is het namelijk nogal drassig en
het hoeft maar even te regenen of
op de wandelpaden vormen zich
plassen. En dan kan er vocht aan
tere hondenpootjes komen.

Jammer voor Tommie, maar de afgelopen jaren is het park veel waterrijker geworden. Dat komt natuurlijk
door de herinrichting, waarbij flink
wat vijvers zijn aangelegd. Voor die
tijd was het een gelikt stadspark
met veel gras, heel veel gras. Die
grasvelden waren ook wel eens
vochtig, maar toch niet zo gevoelig
voor neerslag als het park nu is.
Terwijl je toch zou zeggen dat de vijvers juist water opvangen, maar
enfin.
Het water in het park wordt van
diverse kanten aangevoerd. Het
meeste komt van de Groote Heide.
Als het daar heeft geregend, gaat
het water vervolgens op weg naar
het Bergerpark. Het loopt via Aan de
Bronnen waar het – de naam zegt
het al – opborrelt en stroomt dan
ondergronds naar de Muizenmolenbeek. Die beek met de prachtige naam – die ze ontleent aan een
heuse door muizen geteisterde
molen, die nu echter de Panhuismolen heet - voedt de waterpartijen
in het park. Ze stroomt via de grote
buis tegenover het huis van tuinder
Karel Seelen aan de Schaapsdijkweg
de vijvers in.
Uiteindelijk komt
het water dan via
wat ‘trapjes’ in
de Rijnbeek. Die
brengt op haar
beurt al het
water uit het Ven
mee het park in.
Water dat overigens ook afkomstig is van het
zogenoemde
hoogterras waar
de Groote Heide
deel van uitmaakt. In dit
geval is het echter Duits water.
De
Rijnbeek
voert behoorlijk
wat water aan en
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ook weer af, gemiddeld zo tussen de
5 en 285 liter per seconde. De
gemiddelde stroomsnelheid bedraagt 0,2 meter per seconde. De
diepte van de twee meter brede
beek is meestal zo’n veertig centimeter. De Rijnbeek is trouwens historisch gezien interessant. Vroeger
maakte ze deel uit van de Fossa
Eugeniana, een naar een koningin
genoemde waterweg die de
Spanjaarden in de zeventiende
eeuw wilden aanleggen tussen de
Schelde en de Maas en de Maas en
de Rijn. Zo zouden ze de handelsblokkade van de Hollanders kunnen
omzeilen. De Fossa Eugeniana werd
echter nooit afgemaakt. Jammer,
want stel je eens voor, dan zouden
er nu schepen door het Bergerpark
varen!
Een aardig geschiedkundig gegeven
is ook dat de Rijnbeek vroeger
samen met enkele andere beken de
grachten rondom de stad van water
voorzag. Voordat ze in die grachten
uitmondde, had ze ook nog eens de
Hoogmolen aangedreven, zodat die
kon malen en zagen. Die molen ligt
er nu een beetje verlaten bij.
Doordat de beek aan het begin van
de negentiende eeuw is verlegd, is
de molen op flinke afstand van het
water komen te liggen. Het is nu een
molen zonder beek en dat is een
beetje triest. Gelukkig is pal achter
de molen bij de herinrichting een
grote vijver aangelegd, zodat het
toch nog wat lijkt.
Aan Tommie zijn al deze feiten niet
besteed. De naam Muizenmolenbeek bijvoorbeeld zet hem
niet aan tot bespiegelingen over een
mogelijk van muizen vergeven
molen. Hij ziet zelfs het poëtische
karakter van die naam niet: muizenmolenbeek, muizenmolenbeek, je
zou er zo een gedicht over kunnen
schrijven. Hij weet alleen nog dat hij
er ooit eens per ongeluk in terecht is
gekomen. En nee, dat vond hij niet
fijn. Sinds die tijd houdt hij gepaste
afstand.

Na de vogels vind ik de
libellen de mooiste vliegende

wezens op aarde. Wat ik vooral aan
hen bewonder is hun vliegkunst. Die
wordt me regelmatig tijdens de
zomermaanden getoond in het park.
Vooral de blauwe glazenmaker is
een uitermate goede vlieger. Hij
vliegt zeer beheerst en is ongelooflijk wendbaar. Op zich zie je het er
niet zo aan af. Het is een nogal grote
libellensoort (zo’n acht centimeter
lang) met een flinke kop, een plomp
lijf en een lange dunne staart. Aan
het lijf zitten twee paar vleugels.
Naar het vliegen van de blauwe glazenmaker zou ik – als ik de tijd had
– uren kunnen kijken in het park.
Gewoon op de bank zitten en kijken.
Naar het prachtige trillen van de
vleugels als hij in de lucht hangt bijvoorbeeld. Want dat kan hij, helemaal stil in de lucht hangen. Om
dan ineens, door een of ander signaal of vreemd verlangen gedreven,
weg te spuiten. Maar ook als hij
geen ‘sur place’ in de lucht maakt,
zijn de vliegcapriolen die hij uithaalt
fraai om te zien. Het bochtenwerk
van deze libellensoort is van eenzame klasse. Zelden zie je een vliegend wezen zo mooi een bocht
maken. Het is bij de blauwe glazenmaker een vloeiende beweging die
vrijwel achteloos en met totale
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beheersing wordt
ingezet, terwijl
die bij andere
dieren toch vaak
iets abrupts en
onbeholpens
heeft.
Gelukkig weten
de meeste exemplaren van de
soort die bij mij
in het park leven
dat ik weinig tijd
heb en verzorgen terwijl ik met
Tommie over de
paden loop een
vliegshow.
Ze komen dan voor me vliegen, blijven in de lucht hangen tot ik ze heel
dicht genaderd ben en trekken dan
op. Even geven ze flink gas, net als
stoere jongens in een VW Golf bij
het stoplicht, accelereren naar wel
vijftig kilometer per uur en houden
weer stil tot ik er ben. Dan begint
het spel opnieuw. Heel soms verrassen ze me, dan komen ze terug.
Maar niet door te keren, ze vliegen
gewoon achteruit. Want ook dat
kunnen ze.
Mooi zijn overigens ook de kleuren
van de libellen. Zelfs de meest voorkomende soort, het lantaarntje, is
fraai met zijn fragiele blauwe lijf en
heel opmerkelijke blauwe eind van
zijn staart. Dat laatste stukje is
tevens de reden voor zijn naam.
Even groot als het lantaarntje, dus
ook zo’n 3,5 centimeter lang, is de
vuurjuffer. Die is helemaal rood en
niet zo maar rood, maar dieprood.
Inderdaad, net alsof er een vuur in
zijn lijf en de segmenten van zijn
staart brandt. Bijzonder aan de
blauwe glazenmaker is dat hij niet
zozeer blauw als wel groen is.
Grotendeels blauw is de grote keizerlibel, de kanjer van deze insectensoort. De gewone oeverlibel
combineert een bruine kop en dito
lijf met een paarse staart. Althans,
alleen het mannetje. Het vrouwtje is

meer een VVV-aanhanger met haar
geel en zwart. Al die fraaie uitdossingen zijn in het park te zien, want er
komen aardig wat soorten in voor.
En alsof de libellen nog niet genoeg
hebben aan hun vliegkunst en fraaie
kleuren om zich te onderscheiden,
hebben ze ook nog eens de prachtigste namen. De glazenmakers en
de juffers passeerden al de revue,
maar je hebt daarnaast nog rombouten en snuffels. De jaren zestig
dichters die zich bedienden van
kant-en-klaarmateriaal op bijvoorbeeld voedselverpakkingen om poëzie te maken, zouden met die namen
zo een gedicht klaar hebben. Ik ook
en ik zeg het op als ik door het park
loop:
Lantaarntje, paardenbijter, weidebeekjuffer
Platbuik, bruine glazenmaker, smaragdlibel
Blauwe breedscheenjuffer, viervlek,
watersnuffel
Azuurwaterjuffer, plasrombout,
bloedrode heidelibel
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door Jo Bongartz

Speelpark Klein Zwitserland:
65 jaar en springlevend
Klein Zwitserland is (na Kasteeltuinen Arcen) de tweede grote
toeristische trekpleister in Noord- en Midden-Limburg met
170.000 bezoekers per jaar. De speeltuin heeft zijn rijk spelaanbod vooral afgestemd op gezinnen met kinderen van 1-12 jaar.
Steeds vernieuwend, maar vasthoudend aan de oorspronkelijke
doelstelling: uitnodigen tot actief samen spelen in een groene
omgeving.
Hugo Verweij, voorzitter van het stichtingsbestuur, verzamelde
alle historische gegevens voor dit artikel.

Uit ellende geboren: 1936

- Belangstelling voor de grote glijbaan
- Burgemeester mr. F. Pesch aan de katrol
- Inzegening door pastoor E. Keuller
(bron: De Limburgsche Illustratie 3 juni 1939).
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Op de plaats van het huidige speelpark,
de Oelesheide, lag een grote kleigroeve,
die eigendom was van de gemeente
Tegelen. Het perceel bestond uit verschillende kavels van 100 x 50 m2. Vier bedrijven wonnen hier hun klei voor de productie van stenen, dakpannen en greswaren: Canoy, Teeuwen, Kurstjens en
Thissen. De florerende industrie had een
magneetwerking op de verre omgeving
uitgeoefend. In de voorafgaande 19de
eeuw was de bevolking van Tegelen vervijfvoudigd. Tegelen ontwikkelde zich zo
tot de meest geïndustrialiseerde gemeente in de wijde omstreken. De arbeiders
waren sterk georganiseerd in de KAB
(Katholieke Arbeiders Beweging) en konden met een eigen KAB-partij een vuist
maken in de gemeenteraad. In deze raad
waren ook de middenstand en de industriëlen vertegenwoordigd. Deze belangenstrijd maakte de politiek levendig en
hield het gemeentebestuur wakker en
vooruitstrevend.
Dat was nodig ook. Zeker toen rond 1930
een grote werkloosheid ontstond die juist
in Tegelen hard aankwam. Het gemeentebestuur zocht naar projecten om de vele
werkloze arbeiders werk te verschaffen

De Nederlandsche Heidemaatschappij schrijft op 29 december 1936 aan De Heeren Burgemeester en
Wethouders der gemeente Tegelen:
“Naar aanleiding van de verstrekte opdracht zenden wij U hierbij een plan met begrooting van kosten voor het in werkverschaffing aanleggen van een kinderspeeltuin in Uwe gemeente. Het hiervoor
aangewezen terrein, meerendeels uitgegraven kleigroeve, leent zich bij uitstek voor dit doel. Het terrein met zijn groote hoogteverschillen, aanwezigheid van water, lange hellingen , zandvlakten enz., biedt alle mogelijkheden..”
“In de taluds kunnen een paar rutschbanen worden aangelegd, uitloopende op het geprojecteerde strand. In de hoeken van
de taluds worden trappen gemaakt, welke weer naar boven leiden”.
Bovengenoemd werk leent zich bijzonder voor uitvoering in werkverschaffing en biedt werkgelegenheid gedurende een half
jaar voor ongeveer 20 personen. Het is mogelijk een gedeelte van het werk te bestemmen voor de uitvoering met jeugdige
werkloozen, zooals het maken van schuilplaatsen, het aanleggen van de paden en het maken van de trappen.”
De totale begroting bedraagt 9650 gulden, waarvan 7000 gulden loonkosten zijn. De begroting is gebaseerd op een uurloon
van 29 cent.

en om te voorkomen dat zij zouden worden ingezet bij ontginningsprojecten in
De Peel. De werkverschaffingsprojecten
dienden ervoor de vele werklozen in
Nederland aan werk en inkomen te helpen.
De klei in de groeve op de Oelesheide was
voor een groot gedeelte ontgonnen; verdere exploitatie zou niet lonend zijn en dit
grote perceel viel terug aan de gemeente.
Het gebied leende zich uitstekend voor
een werkverschaffingsproject: er konden
een wandelpark en een speeltuin worden
aangelegd. Vanuit de KAB werd Baan
Coopmans de grote pleitbezorger voor dit
initiatief en wethouder Jean van Leipsig
bleek graag bereid zich daarvoor in te
spannen.
In de Nederlandse grote steden waren
speelparken voor kinderen een modieus
gegeven: alle stadsontwikkelaars beseften
welke onschatbare waarde dit type voorzieningen voor kinderen had. Binnen de
zogenaamde Amsterdamse School hechtte men belang aan parkjes, aan groenvoorzieningen en aan speelmogelijkheden
voor kinderen; in alle arbeiderswijken werden openbare speelplaatsen aangelegd.
Ook de dierentuin Blijdorp in Rotterdam
stamt uit deze tijd en spruit voort uit
dezelfde overwegingen.
De Heidemij maakte een ontwerp voor de
gewezen kleigroeve: de langwerpige
diepe groeve zou een metamorfose
ondergaan. Van de hoge randen zou
5000 m2 worden afgegraven en dieper
gelegen delen zouden worden opgevuld,
zodat er uiteindelijk een interessant landschap zou ontstaan met plateaus in vier
verschillende hoogten. De begroting viel

echter erg hoog uit. De minister van
Sociale Zaken adviseerde negatief: Tegelen
kwam met exploitatiekosten te zitten die
de gemeente niet kon betalen. Een nieuw
plan werd ingediend dat niet meer repte
van een speeltuin, maar van een wandelpark. Verder waren de graafwerkzaamheden helemaal dezelfde, zodat er in dat
gebied gemakkelijk een speeltuin kon
worden aangelegd. Aldus geschiedde: de
minister betaalde het graafwerk. En de wil
om de speeltuin aan te leggen was zo
groot, dat die er toch kwam, zij het met
hulp van vrijwilligers.

Klein Zwitserland:
een feit in 1939
Op Pinksterdag 28 mei 1939 zegende de
Z.E.H. pastoor E. Keuller de speeltuin in,
de Tegelse harmonieën waren alle drie
present om deze opening muzikaal te
begeleiden, burgemeester Mr. F. Pesch
zweefde aan de kabelbaan en gleed van
“de groote rutschbaan, luide toegejuicht
door het jonge volkje” en verrichtte aldus
de officiële opening van de speeltuin.
Het voormalige industriële landschap
werd aan de natuur teruggegeven als een
natuurgebied met plateaus in vier verschillende hoogtes en met een grote differentiatie in de aanplant van jonge
bomen.
Her en der verspreid over de speeltuin
bouwden vrijwilligers huisjes met rondhout en rode pannen. De eerste speeltoestellen waren afgekeken van de voorbeelden in de grote steden in de Randstad en
vertoonden in hun vormgeving eigenschappen van de stijl van Rietveld en van
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Burgemeester en Wethouders van Tegelen schrijven op 22 januari 1937 aan de Minister van Sociale
Zaken te ’s-Gravenhage:
“Wij hebben de eer U te berichten dat wij voornemens zijn , bij wijze van werkverschaffing een kinderspeeltuin aan te leggen op een terrein in de nabijheid van het in 1936 in werkverschaffing aangelegde wandelpark.
Aan dit werk zullen een 20-tal werkloozen een half jaar kunnen worden tewerkgesteld.
Bij het plaatselijk agentschap der arbeidsbemiddeling zijn thans ingeschreven 597 werkloozen, waarvan er 309 zijn opgenomen in de steunregeling, terwijl 10 werkloozen zijn tewerkgesteld. Wij zullen graag verneemen , of in de kosten van arbeidsloonen e.d. van vorenbedoeld werk een bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds kan worden verleend.”

de Bauhaus-ontwerpers. Daarmee had
Tegelen laten zien gevoelig te zijn voor
moderne ideeën en vooruitstrevend te zijn
als het zaken betrof die voor de toekomst
van kinderen van belang waren, zoals
speelaccommodaties.
De geestelijkheid had dergelijke voorzieningen ook herhaaldelijk bepleit, getuige
de tekst in de Tegelsche Courant: “Het feit
dat op zulk een hoge feestdag Katholiek
Tegelen bereid is gevonden aan de opening mede te werken toont wel zeer duidelijk het belang van de zaak aan. De
gemeenschap die voor haar kinderen
zorgt, kwijt zich daarmeede van een taak,
die haar bij herhaling in de warmste
bewoordingen is aanbevolen door de
geestelijke overheden.” Anders dan in de
grote steden was de noodzaak tot de aanleg van dergelijke speelparken minder
groot omdat Tegelen voldoende speelruimte had, maar in de politiek leefde
sterk de behoefte om progressieve sociale
ideeën te vertalen in concrete resultaten.
De naam ‘Klein Zwitserland’ werd gekozen omdat Zwitserland bij de rijkere toeristen bekend stond als aantrekkelijk
vakantieland en associaties opriep met
gezondheid vanwege de sanatoria en
kuuroorden.
En direct al was de speeltuin populair. Dat
kwam wellicht mede door de lage entreeprijs: het eerste kind uit een gezin betaalde 5 cent, elk volgend kind betaalde 2
cent, tot een maximum van 12 cent per
gezin per keer. Een gezinskaart voor het
hele seizoen kostte 2,50 gulden. De speeltuin was op elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend en de hele zondag. In
augustus kon men er elke dag naar toe.
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Waarom deze plek?
Klein Zwitserland werd niet - zoals eventueel te verwachten zou zijn - gerealiseerd
in een dichtbevolkte woonwijk, maar aan
de rand van de gemeente. Dat kwam
door de Theresiakapel die hier lag. Ze was
gebouwd in 1926 door de firmant Alfred
Russel uit dankbaarheid vanwege de genezing van zijn ernstig zieke echtgenote.
Bovendien kon hij aan deze kapel zijn producten demonstreren, want alle soorten
stenen die in zijn fabriek werden gebakken, waren gebruikt. De kapel werd
genoemd naar Theresia, die kort tevoren
heilig was verklaard. Het werd een geliefde plek voor de jaarlijkse rozenprocessie,
veel Tegelenaren wandelden er ’s zondags
heen om met de kinderen te spelen. Ook
maakten alle personeelsleden van de
firma Russel jaarlijks een uitstapje met alle
gezinnen naar het speelterrein rond deze
kapel.
Omdat het al een geliefde speelplek was,
lag het bijna voor de hand om op deze
plek Klein Zwitserland te situeren.
Bovendien bood de genoemde kleigroeve
prachtige mogelijkheden voor een landschappelijk interessant wandel- en speelpark.
Deze plaats was in de visie van het
gemeentebestuur van grote betekenis.
Dat bleek al direct in 1939 toen er een
locatie moest worden gevonden voor het
oprichten van een monument voor de
oorlogsslachtoffers. Reeds op 8 september 1939 sneuvelde de 19-jarige Tegelse
marinier Henk Peters, die stoker 3de klas
was op Hr. Ms. ‘Willen van Ewijck’, toen
zijn schip bij Terschelling op een zeemijn
liep. Heel vroeg in de oorlog, op 6 juli
1940, werd in betrekkelijke stilte een
monument voor de gevallenen opgericht.
Een merkwaardig feit, als je daarbij
bedenkt dat de oorlog nog maar kort

ervoor was begonnen en er nog nauwelijks oorlogsslachtoffers waren. Als locatie
voor dit monument werd de ingang van
de speeltuin gekozen. Daar waar veel
jeugd passeerde, moest dit monument
waarschuwen voor de ellende van een
oorlog en respect betuigen aan de soldaten die hun leven verloren in de strijd om
de vrijheid.

Nauwelijks open en weer dicht:
de oorlogsjaren
Op 16 en 17 augustus 1941 werden de
gebouwen van de firma Teeuwen aan de
Kaldenkerkerweg gebombardeerd. Het is
nooit duidelijk geworden of dit een vergissing van de Engelse vliegers betrof of
dat met dit bombardement de productie
van de stenen voor het Venlose vliegveld
moest worden ontregeld. In elk geval
werd behalve deze fabriek ook het speelpark getroffen. Hoofdinspecteur van politie C. Wolf berichtte: “Over een grote
oppervlakte was alle plantengroei in de
omgeving van de bomkraters geheel verdwenen. Rondom de fabriek van Paul
Teeuwen N.V. telde ik in het open veld
circa 30 kraters.” De verwoesting was van
dien aard dat er niet meer gespeeld kon
worden. Veel speeltoestellen waren stuk
of zwaar beschadigd waardoor het spelen
te gevaarlijk zou zijn.
De speeltuin werd in 1939 geopend en
twee jaar later alweer officieel gesloten.

Die sluiting duurde tot na de oorlog. Maar
in de oorlogsjaren werd hier toch wel
gespeeld, omdat een deugdelijke omheining ontbrak en er geen toezicht was.
Door dit clandestiene gebruik gingen er
nog meer toestellen stuk.

De speeltuin herrees en groeide
Hoewel de speeltuin maar kort open was
geweest, stond voor iedereen vast dat hij
in een behoefte voorzag: de populariteit
had dit onomstotelijk bewezen.
Wederopbouw werd na de oorlog daarom vanzelfsprekend geacht. Het kwam
weer neer op de vrijwilligers, maar die
waren er genoeg en er zat veel creativiteit
onder deze mannen. Overal was ijzer
schaars en onbetaalbaar, maar het
Amerikaans leger had pijpleidingen
gebruikt voor het transport van brandstof.
Deze leidingen waren bijzonder geschikt
om er schommels en wippen van te
maken. Carrousels liet men draaien op de
assen en wielen van kapotte legertrucks.
Niet alleen kwam op deze wijze alles terug
wat er voor de oorlog ook al stond, maar
daarnaast verschenen er veel nieuwe
speeltoestellen.
En in 1947 werd het vaste paviljoen
gebouwd. Op 17 juni 1947 legde Jac.
Janssen, de eerste voorzitter van de
Speeltuincommissie, de eerste steen. De
bouw van het paviljoen haalde zelfs de
landelijke pers. In De Volkskrant verscheen

Uit een brief van B&W van 18 maart 1938 aan de Heidemaatschappij:
“Op onze aanvrage om een bijdrage uit het werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van arbeidslonen e.d. heeft echter de Minister van Sociale Zaken afwijzend beschikt, daar hij de bijkomende kosten en de jaarlijksche onderhoudskosten voor onze gemeente te hoog achtte. Wij hebben nu het idee
“speeltuin”laten vallen, waardoor de bijkomende kosten en een eventuele jaarlijksche exploitatiebijdrage worden vermeden.”
B&W vragen aan de Heidemij: Maak een nieuw plan, voor hetzelfde gebied. Maak het terrein in orde, zoals in het plan voor de
speeltuin is uitgewerkt. Zorg dat de loonkosten op hetzelfde bedrag uitkomen.
De Nederlandsche Heidemaatschappij antwoordt op 11 april 1938:
“Naar aanleiding van Uw desbetreffende aanvraag zenden wij U hierbij een begrooting van kosten voor het in werkverschaffing uitbreiden van het wandelpark in de gemeente Tegelen. De hiervoor bestemde terreinen zijn dezelfde, waarvoor in
December 1936 een plan en begroting werd ingediend voor den aanleg van een kinderspeeltuin. Ook voor het thans beoogde doel leenen zij zich uitstekend. Behoudens enkele kleine wijzigingen kan het plan voor den kinderspeeltuin dan ook zonder meer worden overgenomen. De in onze begrooting van 29 December 1936 genoemde rutschbanen en schuilplaatsen kunnen vervallen, terwijl er wat meer werk zal worden gemaakt van de aan te leggen wegen, wandelpaden en beplantingen.”
Is er een andere conclusie denkbaar dan dat de gemeente tegen de Heidemij zegt: Maak een plan en een begroting. Laat het
woord ‘speeltuin’ weg, want dat woord wil het ministerie niet horen, maar zorg ervoor dat het nieuwe plan er wel geschikt
voor is. En zorg ervoor dat we op hetzelfde bedrag uitkomen!!
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Buitenlandse reizen waren binnen veel
gezinsbudgetten niet haalbaar, maar voor
een bezoek aan Klein Zwitserland hoefde
de beurs niet dik te zijn. De jaren vijftig en
zestig waren zodoende topjaren.

het voornemen aan de orde geweest om
de investeringsmogelijkheden te verbeteren. Wij verzoeken u om ons in verband
hiermee op de hoogte te stellen van het
resultaat van de onderhandelingen met
de brouwerij. Tot slot verzoeken wij U om
de komende tijd ook prioriteit te geven
aan het onderzoek naar de mogelijkheden
om de attractiewaarde van de speeltuin te
verhogen.”
Het voortbestaan van de speeltuin leefde
wel bij de Tegelse bevolking. In 1979 liep
een groep in de carnavalsoptocht mee met
een Vliegende Hollander, een gezinsschommel, waarmee op ludieke wijze de
handhaving van de speeltuin werd bepleit.

Zeventiger jaren: beroerde jaren

Nieuw leven

Rond 1970 begonnen de jaren van verval.
Door de grote populariteit van de speeltuin in de voorbije jaren was de vraag om
vernieuwing nooit nadrukkelijk aan de
orde gesteld. Er was een wat bezadigd
bestuursklimaat gegroeid en het ontbrak
aan nieuwe ideeën. Zo was er langzamerhand sprake van onvoldoende en achterstallig onderhoud. Pretparken zoals De
Efteling in Kaatsheuvel en Het Sprookjesbos in Valkenburg groeiden spectaculair,
Klein Zwitserland raakte in verval.
In 1978 en ’79 kwamen er nog maar
12.000 bezoekers; dit geringe aantal
vormde een absoluut dieptepunt. Er
waren geen vrijwilligers die zich geroepen
voelden de handen uit de mouwen te steken, het bestuur wist niet goed raad met
de situatie. De gemeenteraad besprak de
situatie, maar een oplossing kwam er ook
vanuit die hoek niet. Doordat bovendien
de ministeriële eisen voor de veiligheid
van speeltoestellen verscherpt werden,
namen de zorgen verder toe.
Renovatie was erg duur. De pogingen om
een of andere brouwerij zover te krijgen
dat men de speeltuin zou overnemen en
op orde zou maken, leverden niets op. De
gemeente moest een besluit nemen om
aan de moeilijkheden een einde te maken:
doorgaan of sluiten. In 1984 schreef burgemeester P. Visschers aan het bestuur
van de speeltuin dat er een gezamenlijk
overleg was geweest tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de speeltuin:
“Tijdens de genoemde bespreking is ook

In 1985 nam wethouder Henk Opsteeg
het onderzoeksbureau Lans uit Amsterdam in de arm, dat een hele reeks voorstellen deed om de speeltuin nieuw leven
in te blazen.
Er werd een vernieuwingstraject uitgezet
dat tot doel had de speeltuin grondig te
innoveren en te werken aan een nieuw
imago: interne vernieuwing en externe
beeldvorming. Het oude bestuur begreep
dat een nieuwe tijd was aangebroken en
liet de bestuurstaak over aan nieuwe mensen, waaronder Hugo Verweij, aanvankelijk als adviseur, vanaf 1990 als voorzitter.
Die nieuwe aanpak hield onder andere in
dat er reclame moest worden gemaakt,
iets wat nog nooit eerder was gebeurd.
Tot dan toe bestond de reclame - als je dat
al zo mocht noemen - uit een jaarlijks
bericht in de Tegelse Courant over de aanvang van het speeltuinseizoen. Het nieuwe bestuur vroeg een budget van liefst
25.000 gulden om het vernieuwde speelpark onder de aandacht van het potentiële publiek te brengen.
De vernieuwing werd grondig aangepakt:
er kwam een bedrijfsplan en er werden
duidelijke afspraken gemaakt met de
gemeente. Er werd een subsidie aangevraagd van 120.000 gulden. Het nieuwe
bestuur ging overal te rade voor de aanschaf van de juiste speeltoestellen. Tot in
Zweden toe werden de fabrikanten
bezocht om de toestellen aan te schaffen
die helemaal pasten binnen de filosofie
van Klein Zwitserland.

De Tegelsche Courant van woensdag 24 mei 1939:
“Hoe is nu deze tuin ontstaan? Dat hij op de plek ontstaan is, waar hij nu ligt, komt door
dezelfde mooie gelegenheid die de dief maakt. Een betere plek zou haast niet uit te kiezen zijn geweest.”
“Nu is nog niet de directe oorzaak van het ontstaan genoemd; het is ’t voortvarende dagelijkse bestuur van onze gemeente. Een persoon of college wordt geprezen door de daden
die erdoor gesteld worden. We hebben de resultaten van die daden vermeld en er volgt
spontaan een lofprijzing uit voor ons dagelijks gemeentebestuur.”
Een mooi staaltje van politiek bedrijven!!

een artikel waarin de gemeente Tegelen
ervan werd beschuldigd er illegale praktijken op na te houden: dit paviljoen was
illegaal gebouwd zonder een goedgekeurde tekening, de constructie zou niet
deugen, het gebouw zou zeker gaan verzakken. De gemeente legde voor zichzelf
andere maatstaven aan dan voor de burgers. Een verfoeilijke politiek!!!
Het gemeentebestuur liet het commentaar voor wat het was: het gebouw stond
er, het commentaar bleek een storm in
een glas water. Ofschoon de kritiek niet
onterecht was, veranderde het niets aan
de situatie. Het paviljoen staat er nu bijna
60 jaar en niets wijst op een verzakking.
De speeltuin bleek opnieuw zeer populair.
In de jaren vijftig en zestig werd hij een
gewilde bestemming voor bedrijfsuitjes.
Buurtverenigingen, een noviteit uit de vijftiger jaren, kozen vaak voor Klein
Zwitserland. De kinderen van het personeel van Philips, van de Staatsmijnen en
andere grote bedrijven waren jaarlijkse
gasten. Veel misdienaarsclubjes waren
trouwe bezoekers. Bij Sparwinkels kon
men zegeltjes sparen voor een bezoek aan
de speeltuin en in het seizoen 1954 kwamen in totaal 65 bussen met 3500
Sparklanten naar de speeltuin.
In datzelfde jaar brachten in totaal 228
autobussen kinderen uit de verre omtrek
naar Klein Zwitserland. Uit naburige dorpen kwam men vaker met paard en kar.
Op bepaalde dagen in augustus telde
men rond de 2500 bezoekers.
Vanaf de oprichting werd de gezinskaart
ingevoerd, oorspronkelijk alleen voor
Tegelse gezinnen. Die werd zo gewaardeerd dat ongeveer 75 procent van alle
Tegelse gezinnen jaarlijks zo’n kaart kocht.
Mensen hadden in het algemeen meer
tijd - zeker nadat de vrije zaterdag werd
ingevoerd rond 1970 - en meer vakantie.
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Dit is innovatie: een voorbeeld
Iedereen die vroeger de speeltuin
bezocht, is met een kokosmatje van die
bekende lange glijbaan gegleden, de
langste glijbaan van Nederland, de trekpleister van de speeltuin. Toch moest dit
meest typerende speeltoestel uit de speeltuin verdwijnen: er gebeurden te veel
ongelukken en het hout voldeed niet aan
nieuwe veiligheidseisen. Men zocht zorgvuldig naar een alternatief. Immers: er
moest niet alleen zomaar een glijbaan vervangen worden, de nieuwe moest
opnieuw de trekpleister worden. Een
intensieve speurtocht leidde naar de firma
Hags in Zweden, die op de computer een
nieuwe gesloten buisglijbaan van 35
meter ontwierp. De firma Velopa kon het
ontwerp realiseren met roestvrijstalen buizen. Deze nieuwe glijbaan was de langste
van Europa en prijkt nog steeds heel eervol in het Guiness Book of Records. Op
dezelfde plaats als de vroegere houten
glijbaan staat nu die stalen glijbaan, helemaal volgens de eisen van de tijd, passend
binnen de filosofie van de speeltuin en
weer is het een grote trekker.
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In Genooi lag de Venlose speeltuin Ons Buiten. Op 8 april 1954 schrijft het Dagblad voor Noord-Limburg:
“Het vorig jaar werd een bezoekerstal bereikt van bijna 50.000. Als we een mooi voorjaar en een mooie zomer krijgen, zal dit
aantal in de loop van dit jaar waarschijnlijk aanzienlijk overschreden worden, want de tuin is er in aantrekkelijkheid weer zeer
op vooruit gegaan.
Al bijna 25 jaar is eraan gewerkt om de speeltuin “Ons Buiten” te maken tot een grote aantrekkelijkheid voor stadgenoten en
niet minder voor bezoekers van buiten.
Een zo mooi gelegen, zo goed ingerichte en zo keurig onderhouden kinderspeeltuin is speciaal voor de Venlose gezinnen
onmisbaar.”
Het economisch belang van de firma OCÉ dat het gebied van Ons Buiten nodig had voor noodzakelijke uitbreiding betekende
uiteindelijk toch het einde van deze gerenommeerde Venlose speeltuin, die rond 1930 was opgericht en daarmee wat ouder
was dan de Tegelse speeltuin.

Een gewaardeerd profiel
Het gewenste profiel werd steeds nadrukkelijker uitgangspunt voor innovatie: deze
speeltuin wilde mogelijkheden voor actief
spel bieden aan jonge kinderen. Men was
wars van bijvoorbeeld de mechanische
attracties van pretparken. Dit besef kwam
voorop te staan: de kracht van deze speeltuin lag en ligt in het actieve spel van kinderen en dan met name in het samenspel
in een groene omgeving. Het bos, dat in
1939 was aangeplant, had zich intussen
ontwikkeld tot zo’n geschikte groene
omgeving zoals nergens in Nederland als
speelparkomgeving voorkomt.
Het rendement van alle inspanningen liet
niet lang op zich wachten: de bezoekersaantallen stegen spectaculair: in het eerste jaar waren dat er 20.000, het jaar
daarna al 50.000 en dat aantal steeg de
eerste jaren met 25.000 bezoekers per
jaar. De laatste jaren schommelde het tussen 175.000 en 200.000. De gezinskaart
groeide uit tot een begrip: niet alleen
meer binnen Tegelen, maar ook daarbuiten konden gezinnen een jaarkaart kopen.
De huidige bezoekers komen voor ongeveer 40 procent met een gezinskaart naar
Klein Zwitserland. Veel bezoekers komen
uit Duitsland. Vooral in de grensgemeenten is de speeltuin heel populair.

Los van de gemeente
De gemeente heeft jarenlang het beheer
van de speeltuin verzorgd. De vaste
beheerder was aanvankelijk in dienst van
de gemeente, later van het stichtingsbestuur. De dagelijkse leiding had de
gemeentelijke speeltuincommissie met
Jac. Janssen als voorzitter. Burgemeester
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mr. F. Pesch: “De exploitatie is in handen
van vertrouwensmensen. Deze verdienen
inderdaad het volle vertrouwen van het
gemeentebestuur en de wijze waarop zij
hun taak vervullen is onze volle achting
waard.”
In 1955 werd Speeltuin Klein Zwitserland
een gemeentelijke stichting en op 28
oktober 1964 werd Klein Zwitserland een
zelfstandige stichting met nog steeds Jac.
Janssen als voorzitter. Jac. Bors was secretaris-penningmeester en de overige
bestuursleden waren Harie Breuer, Sjeng
Coopmans en Reijer Nijland. De stichting
beheerde en exploiteerde het park, maar
de dienst Openbare Werken van de
gemeente verrichtte veel werkzaamheden
in het speelpark. De beheerder stond vele
jaren in de wintermaanden op de loonlijst
van de gemeente.
Toen Tegelen in 2001 bij de gemeentelijke
herindeling bij Venlo werd gevoegd, vond
het stadsbestuur het niet langer een
gemeentelijke taak om een speeltuin te
exploiteren. Daarmee werd Klein
Zwitserland een eigen zelfstandige commerciële instelling. De vrijwilligers van
weleer zijn nu officiële medewerkers. Op
de loonlijst staan liefst 65 medewerkers,

veelal parttimers, samen goed voor ruim
20 fulltime krachten.

Met de tijd mee
Met zorg wordt het specifieke karakter
van Klein Zwitserland bewaard, met name
het actieve spel van jongere kinderen in
een groene omgeving. Deze formule biedt
veel ruimte voor ontwikkelingen.
Naast de traditionele schommels, wippen,
carrousels, klimtoestellen, glijbanen, het
ondiepe zwembad voor de warme dagen,
en een uitgebreide midgetgolfbaan is het
arsenaal kort geleden uitgebreid met een
spoortreintje (…zelf trappen natuurlijk…!) en een dassenburcht. Dit speelgedeelte beslaat ongeveer eenderde van de
totale oppervlakte van het park.
Het andere tweederde deel is bosgebied.
Hier liggen de boomstammen klaar om
een hut te bouwen. Bovendien zijn in dit
bos routes uitgezet: een kunstpad dat
langs een expositie voert van ruim vijftig
schilderijen van 1.20 x 1.20 m2 groot,
gemaakt door schilders met verstandelijke
beperkingen, die in het atelier Oet de Verf
in Panningen hun kunst bedrijven. Het bos
in al zijn rust en ruimtelijkheid blijkt een
prachtige omgeving waarin deze schilderijen uitstekend tot hun recht komen. In
een informatieve catalogus wordt het hele
project beschreven.
Een tweede route, het zintuigenpad, leidt
langs tien toestellen die op de een of
andere wijze kinderen iets aparts laten
ervaren op zintuiglijk vlak. Optische schij-

ven, geluidstransport via betonnen parabolen, een zoemsteen waar je je hoofd in
steekt om je eigen geluid te horen, een
evenwichtschijf, houten orgelpijpen die je
zelf geluid kunt laten maken. Al deze toestellen maken het zintuigenpad tot een
opmerkelijke route. De ideeën achter dit
initiatief zijn gehaald uit het museum
Erfahrungsfeld der Sinnen uit Essen en
spruiten voort uit de filosofieën van de
Duitse prof. Hugo Kükelhaus.
Aldus bestaat Klein Zwitserland nu uit een
groot speelpark, een midgetgolfbaan, een
groot natuurspeelbos en een maïslabyrint.
Het paviljoen met zijn horeca-aanbod ligt
centraal bij de ingang.

Nieuwe elementen
In de afgelopen winterperiode is er groot
onderhoud gepleegd in het 65 jaar oude
bos. Diverse bomen die moesten verdwijnen, zijn gepromoveerd tot klimpaal en
dragen aldus bij aan de spelmogelijkheden.
De immens grote rioleringsbuizen die in
Venlo door de werkzaamheden aan de
Maaskade moesten verdwijnen, werden
grondig schoongemaakt en op een zeer
ludieke wijze opgesteld in een bosgedeelte van de speeltuin. Ze vormen nu de dassenburcht, het grote hol met de vier
manshoge gangen, een recente aanwinst
die veel speelplezier bezorgt.
Sinds enkele jaren is er een maïslabyrint
op een perceel van 2 hectare dat aan het
park grenst. Elk voorjaar wordt het
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opnieuw aangeplant, eind juni zijn de
planten volgroeid en kan het labyrint voor
spanning en plezier zorgen. De aanleg
ervan werd uitgevoerd door de beroemde
Engelse labyrintontwerper Adrian Fisher.

ring blijft niet uit: het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij heeft aan
Klein Zwitserland de Stimuleringsprijs
voor aanleg van natuurspeelbossen toegekend. Het park kreeg een eerste prijs
omdat hier in Tegelen gerealiseerd is wat
in de ogen van het ministerie het ideaalbeeld is: aan kinderen in een bosrijke
omgeving speelmogelijkheden bieden en
zo het bos en de natuur in het algemeen
dichter bij kinderen brengen.

Extra’s
In de drukste periodes wordt het aanbod
van de speeltuin vergroot door de roofvogelshow in mei en juni en het kindercircus
in juli en augustus. Voor de roofvogelshow komt een Belgische valkenier, die
kinderen en hun ouders moeiteloos weet
te boeien met een demonstratie door een
tiental verschillende roofvogels. Het kindercircus komt uit Rusland. In overleg met
het ministerie van Cultuur in Moskou is uit
een aantal circussen dit specifieke kindercircus geselecteerd, dat in de zomermaanden in Klein Zwitserland optreedt. Hierin
treden nota bene artiesten op van het
wereldberoemde Staatscircus van Moskou.

Wat zit nog in de pen?
Er zijn drie plannen in een vergevorderd
stadium: er komt een stenen labyrint, ontwikkeld door de architecte Julietta
Zanders in samenwerking met het architectenbureau Verheijen-Smeets. Hiervoor
worden de stenen van de oude stadsmuren van Venlo gebruikt, die uiteindelijk
een boeiend doolcomplex gaan vormen
met gangen, kelders, torens, grachten. De
Venlose wethouder Ina LeppinkSchuitema legde op zondag 10 juli 2005
de eerste steen voor dit project. Het zal in
2006 gerealiseerd worden. In dit labyrint
wordt tevens een muur opgenomen die
door het schoolbestuur AgorA beschikbaar is gesteld, bestaande uit stenen met
teksten gemaakt door kinderen van

1. Persoonlijke mededelingen:
Har Bloemers, Piet Coopmans
2. Literatuur:
- Pastoor Th. W. J. Driessen, Geschiedenis van
Tegelen (Tegelen, 1952)
- Willem Kurstjens, Tegelen in de jaren dertig
(manuscript)
- Willem

Kurstjens,

Tegelen

in

de

Tweede

Wereldoorlog (Venlo 2005)
3. Overige:

AgorA-scholen onder leiding van de kunstenaar Sjer Jacobs.
Een tweede idee betreft een ontwerpwedstrijd voor boomhutten. Samen met
kinderen van de Duitse Gemeinschaftsgrundschule uit Kaldenkerken en kinderen
van de Tegelse school De Kleiberg is een
program van eisen opgesteld, er zijn acht
ontwerpen door architecten ingestuurd.
De kinderen hebben aangegeven welke zij
de beste vonden en deze boomhutten
worden concreet gebouwd. De realisatie
hiervan is mede afhankelijk van fondsen
die hiervoor geworven worden. Naar verwachting kan in 2006 met de bouw worden begonnen.
Een derde nieuw initiatief: in samenwerking met het Limburgs Museum in Venlo
en gesubsidieerd door de provincie wordt
een programma ontwikkeld om schoolreisjes meer inhoud en diepgang te
geven. Het museum en de speeltuin verzorgen beide een deel van het programma, maar bovendien wordt op de locatie
van het Jaomerdal archeologische informatie gegeven over het ontstaan van
Limburg en van Nederland.
Al doende streeft Klein Zwitserland naar
verdieping en verbreding van haar aanbod en haar betekenis. Officiële waarde-

Trouw aan de roots

- Brief College van B&W van Tegelen, d.d. 22 januari 1937, aan de Minister van Sociale Zaken
- Brief College van B&W van Tegelen, d.d. 18 maart

Het bestuur is zich er terdege van bewust
dat de speeltuin op een historisch belangrijke plaats ligt. Want hier op de
Oelesheide was het dat dr. Dubois, de
befaamde paleontoloog, zocht naar
vondsten uit de oudheid en ze ook vond.
Zoals de beroemde restanten van de aap
die in Tegelen zijn gevonden, als de meest
noordelijke vindplaats (‘Nog nooit heeft
zich een wilde aap noordelijker gewaagd
als de Tegelse aap’, schreef Pastoor Th.
Driessen.) Of de fossielen van het Tegels
hert en de olifant. Dat alles is aangetroffen in de kleigroeve die er was voordat de
speeltuin werd aangelegd.
In het restaurant van de speeltuin hangen
de foto’s van de kleiwarenfabrieken om
aan te geven dat die in de geschiedenis
van de speeltuin van betekenis zijn
geweest. En het patroon van het eerste
maïslabyrint was de mosasaurus uit het
geologische
Limburgse
verleden.
Daarmee werd een aspect uit de historie
in herinnering geroepen.

1938, aan dhr. M. Messerschmidt, hoofdopzichter Nederlandsche Heidemaatschappij
- Brief College van B&W van Tegelen, d.d. 3 december 1984, aan het bestuur van Speeltuin Klein
Zwitserland
- Brief (en ‘begrooting van kosten’) Nederlandsche
Heidemaatschappij, d.d. 29 december 1936, aan
het College van B&W van Tegelen
- Brief (en ‘begrooting van kosten’) Nederlandsche
Heidemaatschappij, d.d. 11 april 1938, aan het
College van B&W van Tegelen
- Dagblad voor Noord-Limburg, 8 april 1954
- ‘Mooi Limburg’ in: De Limburgsche Illustratie, 3
juni 1939
- Tegelsche Courant, 24 mei 1939
- Tegelse Courant, 9 oktober 1954
- Tegelse Courant, 22 juli 1993
- Verslag Gemeenteraadsvergadering van 23 februari 1989
4. Foto’s:
Fotomateriaal werd ter beschikking gesteld door
speelpark Klein Zwitserland, Will KellenaersJanssen en door Zebra Fotostudio’s, Venlo

65 jaar een paradijs
Men is zich in Tegelen bewust van de
geschiedenis van de speeltuin en men
heeft van het verleden geleerd dat het verstandig is vast te houden aan datgene
waar de speeltuin sterk in is: het is geen
pretpark, maar een speelpark in een groene omgeving die spelmogelijkheden biedt
aan jonge kinderen.
En dat maakt Klein Zwitserland tot een
paradijs, een speelparadijs, vier generaties
lang, al ruim 65 jaar.
▼

Jac Janssen (foto) was 35 jaar lang voorzitter van Klein Zwitserland (1946-1981).
Daarna volgden Sjeng Coopmans (1981-1986), Harie Breuer (1986-1990) en Hugo
Verwey (vanaf 1990).
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Voornaamste bronnen
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Po r t r e t

Fr a n c o G o r i

Fotografie is een feest
van gemiste kansen
Door Ruud Linssen

E

e n l e n t e z o n d a g . Tu n g e l r o y. H e t z o n l i c h t
is voor het eerst dit jaar zo krachtig dat
de schaduwen er van zijn doordrongen. De
s c o u t i n g w i l h e t w e r e l d r e c o r d Tw i s t e r v e r beteren. Het grootste speelveld ooit van
het spel met de grote stippen, van landbouwplastic gemaakt, ligt uitgerold over
h e t g r a s a c h t e r h e t s c o u t i n g g e b o u w. D a a r
omheen de drukte van de kinderen, hun
ouders en de leiders. Dit is een gebeurtenis in het Limburgse dorp en daarom een
verhaal met foto in Dagblad de Limburger
waard.
D e f o t o g r a a f ko m t a c h t e r e e n h o e k v a n h e t
scoutinggebouw tevoorschijn. Een kort
g e s p r e k m e t d e v e r s l a g g e v e r, w a a r n a h i j
zijn camera tevoorschijn haalt en bij een
hoek van het plastic in het gras gaat zitten.
K l e e r m a ke r s z i t , d e c a m e r a i n d e s c h o o t .
Fr a n c o G o r i w a c h t o p h e t m o m e n t d a t d e
j u r y l e d e n n a a r b u i t e n ko m e n e n d e c e r e monie begint.
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Gori is een fotograaf die
in ruim dertig jaar onmiskenbaar een eigen stijl
heeft ontwikkeld. Een
soort van handtekening
in het beeld die men bij
andere fotografen niet
tegenkomt, uitgezonderd
misschien zijn oud-leerling Jean Pierre Jans die
inmiddels voor de Volkskrant werkt. Veel eenvoud, veel kleuren die
bijna lijken op vegen in
verf en een bijzondere
aandacht voor de mensen in het beeld. Nadat
toenmalig hoofdredacteur George Vogelaar van
Dagblad De Limburger
midden jaren negentig
voor het eerst foto’s van
hem had gezien, riep hij
over het werk: “Ah, je
kunt zien dat het een
Italiaan is; het is een
romanticus.”
Eerder, in de jaren tachtig, fotografeerde Gori vijf

jaar lang voor het NRC, tot hij terzijde werd geschoven.
“Op een zeker moment kwam er een wisseling van de
wacht bij de beeldredactie van het NRC. Ik had me
toen moeten profileren bij de nieuwe chef, maar dat
heb ik gewoon niet gedaan. Een zekere vorm van
arrogantie was me niet vreemd in die tijd.”
Het is typerend voor deze man, die in 1952 werd geboren aan de voet van de Apennijnen in het Toscaanse
Lucca. Zijn eigen eenmansbedrijfje leiden, is voor hem
een noodzakelijk kwaad bij zijn vak. Hij moet zijn organisatorische randvoorwaarden creëren, en daarin
blinkt hij niet uit. Zijn entree is regelmatig een levendige chaos.

Houden van
Als tweejarige kwam hij vanuit zijn geboorteland Italië
met zijn familie naar Nederland om in Noord-Brabant
te gaan wonen. Zeven jaar later begon de familie Gori
een ijssalon in Roermond. “We zijn een immigrantenfamilie, avonturiers.” Op zijn achttiende keerde hij voor
een tijd terug naar zijn geboorteland, waar hij de fotografie ontdekte. Aanvankelijk als een hobby, zoals vele
leeftijdgenoten in die tijd. Hij werd er dieper ingetrokken toen in Rome zijn oog viel op een aankondiging
van een cursus voor beroepsfotografen. “Op een ochtend in het najaar heb ik de knoop doorgehakt. Na een
paar maanden op de fotografieschool was ik echt verkocht. Ik begon alles over fotografie te lezen. De cursus

ging te langzaam voor me. Ik heb veertig studio’s
gebeld met de vraag of ik voor hen mocht werken.
Uiteindelijk werd ik aangenomen als het hulpje van
een fotograaf. Maandenlang heb ik met hem meegelopen door Rome. Zo heb ik het vak geleerd. Ik had heel
veel behoefte om me te uiten. Als fotograaf wilde ik iets
vertellen, alleen was het nog niet zo duidelijk wat.
Eigenlijk heb ik dat pas de laatste jaren ontdekt in mijn
werk voor Dagblad de Limburger. Fotografie is het allermooiste medium. Je hebt te maken met de werkelijkheid, de reflectie van het echte leven. Je bent bezig met
mensen. Je moet van hen houden om het goed te
doen. Als ik wil fotograferen, moet ik de straat op.”
Zijn levensloop kent veel richtingen, met steeds de
fotografie als het centrum. Begin jaren zeventig deed
hij een succesvol toelatingsexamen voor de School
voor Fotografie en Fototechniek in Den Haag. Gori
experimenteerde veel met fotografie, terwijl hij voor
zijn levensonderhoud ondertussen folderwerk maakte
en op dagmarkten stond om goederen te verkopen.
Begin jaren tachtig ging hij nogmaals terug naar Italië
waar hij als fotograaf een aantal jaren voor de industrie
werkte. In 1984 startte hij een fotostudio in Maastricht;
een jaar later volgde de eerste overstap naar de journalistiek. Als freelancer voor het NRC en de Observant,
het in die tijd bekend universiteitsblad in de Limburgse
hoofdstad. De Limburger klopte in die tijd diverse
malen bij hem aan. Uiteindelijk zei hij ja, waarna hij
een jaar voor die krant werkte om er vervolgens weer
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de brui aan te geven.
Over de jaren tachtig: “Ik
heb een trend gezet in die
tijd, daar ben ik van overtuigd, gewoon door meer
aandacht aan mijn werk

jaar denk ik wel een keer:
ik moet werk opsturen
voor de Zilveren Camera,
maar dan blijkt de prijs
meestal al uitgereikt te
zijn.” En toch: na al die de

te schenken. De fotografie toen in Maastricht was
toch vrij plat. Als je een
raam met tegenlicht had,
was het al goed.” Vanaf
1990 heeft hij zeven jaar
zeer commercieel gewerkt, tot hij toehapte op
een aanbod van Dagblad
de Limburger, waarvoor
hij tot op de dag van vandaag werkt. Daarbuiten
verricht hij soms kleine
opdrachten, maar het
echte commerciële werk
doet hij alleen nog bij ernstige geldnood.
Eenmaal, in 1980, heeft
hij meegedaan aan een
fotowedstrijd, de Progesso Fotografico van het
gelijknamige Italiaanse
tijdschrift. De hoofdprijs
was voor hem. De grote
doorbraak is echter uitgebleven. Het zal voor een
belangrijk deel aan hem
zelf te wijten zijn. “Elk

omzwervingen lijkt de
fotograaf Franco Gori
zichzelf gevonden te hebben: wie hij is en wat hij
wil vertellen.
“De vrolijke kant van het
leven staat wel centraal in
mijn werk. Ik ben bezig
met de tijdgeest. Ik leg
die vast, zonder er woorden aan te geven. Het zijn
eerlijke, geleefde foto’s.
De tragedie is ogenschijnlijk interessanter omdat
het minder voor de hand
ligt, maar het leven
bestaat ook uit vrolijkheid. Ik ben geen duister
mens. Moet je dan alleen
de ernst van het bestaan
laten zien? Ik heb stervende mensen gefotografeerd voor het Integraal
Kanker Instituut, op de
helft van die foto’s wordt
gelachen. Je ziet de vrolijke kant vaak alleen in de
commercie, de neprecla-

me. Ik fotografeer wat
echt is. Het maakt het
leven draaglijker: de momenten van onbezorgdheid, de lichtheid. Zo lang
ik dat kan verkennen, is
het goed. Langzaam ben
ik gaan begrijpen wat ik
echt wil, het heeft lang
geduurd.”
De fotografie is zijn
beroep, maar dat is
slechts een klein deel van
de waarheid. Hij ís fotograaf, een kijker wiens
hart sneller klopt bij een
beeld dat in zijn lens verschijnt. Zijn grote voorbeeld is Ed van der Elsken. “Hij ademt vanuit
zichzelf in de foto’s. Je
voelt heel duidelijk in zijn
werk dat er maar één is
die zo naar de werkelijkheid kijkt. Dat is het verschil met snapshots en
toch zijn het bijna snapshots.” Met gepassioneerde overtuiging in zijn
stem zegt hij: “De fotografie is mijn manier van kijken naar de wereld. Ik
kan geen trip maken,
behalve naar Center
Parcs, zonder dat ik fotograaf wil zijn. Ik kan nooit
toerist zijn want dan faal
ik als fotograaf. Ik let op
houdingen, uitdrukkingen, hoe iemand zijn handen op de rug houdt, hoe
iemand naar iets kijkt,
hoe hij de trap oploopt.
De beleving is ook veel
intenser dan het resultaat
van mijn foto’s. Op een
zeker moment ebt de
beleving weg en pas dan
kan ik er objectief naar
kijken… als de foto is ontdaan van geur en diepte.
Als je goed werkt, komt er
een bevreemding over je
heen… nee dat is niet het
goede woord; het is een
soort magische sluier en

daarna komt mijn bevlogenheid. Dat is het hoogtepunt.
Ik begin al te registreren als ik met iemand sta te praten, nog voor ik aan de slag ga. Dat zie je een natuurlijke lichaamstaal waarvan je alleen kan dromen dat je
zo’n moment terugvindt als je de camera omhoog tilt.
Het beste speelt zich af als je met iemand staat te praten.”

Hoofdrolspelers
Binnen Dagblad de Limburger is de mening dat Gori tot
de betere fotografen hoort, maar bij sommigen heeft hij
de naam de deadline tot het uiterste te tergen of daar
zelfs overheen te gaan. “Soms denk ik bij een foto: het
had beter gemoeten, soms denk ik: wow wat een
geluk. Ik ben onzeker, steeds opnieuw weer. Wat ik niet
moet doen, is veel duidelijker dan wat ik wel moet
doen. Vaak, als ik terugrij naar huis, weet ik welke foto
het waarschijnlijk zal worden en toch zal ik ook al die
andere foto’s bekijken om mijn keuze te bepalen. Ik
moet er helemaal doorheen, anders zou ik al die foto’s
niet hoeven maken. Zo fotografeer ik ook, als een beleving. Als de foto is doorgestuurd, zet ik alle foto’s op het
scherm en denk bij mezelf: verdomme, je hebt het toch
weer geflikt vandaag.”
Persfotografen hebben er nogal eens een handje van
om hun onderwerp te regisseren: doe eens dat of ga
eens daar staan. Gori zegt: “Ik wil integer zijn. Ik wil niet

alles in de hand hebben, ik wil verrast worden, mijn
intuïtie volgen. Dat is het enige wat een foto goed of
slecht maakt. Alles waar geen mensen bij staan, is
makkelijk te fotograferen. De echte uitdrukking op een
gezicht duurt een miniseconde. Mensen kun je niet
regisseren. Ik ga ergens zitten op de grond en wacht af
tot het beeld goed is. Dan denk ik bij mezelf: daar in die
hoek moet nog iemand verschijnen en die hand moet
nog omhoog gaan. Je mist meer kansen dan dat je ze
raakt hoor. Fotograferen is een feest van de gemiste
kansen. Foto´s zijn goed als je voorvoelt dat de fotograaf bezieling heeft. Als je misschien zelfs de fotograaf
ziet in de beelden. Mijn foto´s hebben soms een dubbele bodem. Bijna magisch. In mijn lens gebeuren dingen…”
Bovenal heeft Gori zich ontwikkeld tot een krantenfotograaf. “Ik ben in de loop der tijd meer journalistiek
gaan denken. Als fotograaf ben ik meer journalist
geworden. Je maakt beelden van dingen die je normaal nooit zou fotograferen. Zoals vandaag: wie is er in
godsnaam in zijn dagelijkse leven twee uur lang bezig
met een vogeltje dat zijn nest heeft gebouwd in een uitgebrande flitspaal. Maar ik moet er naar toe. En dan
werk ik met een enorme passie. Alle andere vormen
van fotografie vind ik bijna oninteressant. Misschien de
kunstfotografie, maar dan ben je een kunstenaar. De
krantenfotografie is voor mij heel belangrijk geworden.
Ik ben veel bewuster van de dynamiek van het provinBUUN 213
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ciale leven, van sport tot
cultuur. Ik heb de mogelijkheid om daarop een
kijk te ontwikkelen: een
enorm beeld van mijn
directe omgeving. Ik heb
er meer respect voor
gekregen omdat ik de
gebeurtenissen van nabij
kan zien. Je ontdekt
juwelen van mensen, in
de meest vreemde hoeken waar je al duizend
keer langs bent gekomen.
De ontwikkeling van mezelf is veel belangrijker
dan die van mijn fotografie. Je moet namelijk als
persoon blijven kijken. Er
is een zekere betrokkenheid bij alles wat ik doe.
Het klinkt misschien
oppervlakkig, maar het zit
in mij. Als fotograaf wil ik
er tegenwoordig zo dicht
mogelijk bij staan. Ik wil

het
onderwerp
in.
Gelukkig ben ik klein – ik
pas er in. Fotograferen
vanuit het midden waar
je de situatie volledig vrij
laat. Dat heeft zich de
afgelopen jaren veel
meer ontwikkeld. Tijdens
mijn werk in het verleden
voor de universiteit en de
reclamewereld moest ik
toch veel meer ensceneren. Maar dat is voorbij, ik
heb geen interesse meer
om zelf iets te bedenken.
Gevoelsmatig ben ik veel
dichter bij mezelf komen
te staan. Ik heb het gevoel
dat ik momenten verstil
tot iets wat symbolisch is
voor een situatie. Fotograferen is mijn drang om
te overleven. Ik wil via de
krantenfoto’s communiceren met de lezers, terwijl ik zelf een nul ben in

communiceren. Ik heb
een lichte vorm van telefoonangst, ik heb een
aanloop nodig om een email te schrijven en organisatorisch ben ik zo’n
moeilijk geval dat mijn
sociale contacten er
onder lijden.”
Op de dag van een van de
gesprekken met Gori
staat er een door hem
gemaakte foto van ‘de
Ommegang van Landricus’ op de voorpagina
van Dagblad de Limburger. Een katholieke
processie in Echt. Het
belangrijkste onderwerp,
de schrijn, is niet helemaal zichtbaar. “De mensen moeten ook wat te
zoeken hebben. Het gaat
om de entourage, de
mensen die daar eindeloos staan te zingen. Dat

is toch fantastisch. Voor de schrijn geldt dat hij te zien
moet zijn op de foto en dat is het geval. Meestal staat bij
mij de lezer voorop, de informatie die hij met de foto
moet krijgen. Ik wil mensen bewust maken van hun
eigen omgeving, dat ze de hoofdrolspelers van hun
eigen cultuur zijn. Daar kun je in mijn vak iets van overbrengen. Daar tegenover staat mijn eigen wezen. Dat
zijn de foto’s waar de lezer een beetje moet zoeken.
Met het onderwerp niet links of rechts van het midden.
Die foto’s zijn minder beeldend, het gaat meer over het
gevoel van een situatie. Vandaag heb ik een foto
gemaakt over het parkeren dat bij het ziekenhuis is
ingevoerd. Een eigentijds beeld. Een vrouw in de auto
reikt naar de parkeerautomaat. met vier toevallige
omstanders die allemaal op haar gericht zijn. Dat geeft
me dan een ontzettende voldoening. Een tweede foto
laat twee oude mensen zien, ze kijken ontredderd naar
de parkeerautomaat. Die foto is misschien nog beter, je
typeert beter de plaats, maar het ziekenhuis is er niet
op te zien. Minder informatief dus. Het is de eerste foto
geworden.”

Van der Elsken
Het werken voor de krant is wezenlijk voor Gori. “Als ik
een uur door de stad loop, heb ik vijf of zes leuke foto’s.
Maar ze hebben niet die spanning als ik voor de krant
werk. Dan wil ik de kijker wat laten zien waar hij zelf
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niet bij is geweest. Dat is best een hele verantwoording.
Het is de drive van een opdracht. Niemand is geïnteresseerd in een Japans meisje dat over een straat
springt, zoals ik gisteren heb gefotografeerd in
Maastricht. Het is niet zo interessant om mijn eigen
gedachten te laten zien. Maar ik bewaar het wel, want
het is toch een tijdsbeeld. Het enige vrije werk dat me
werkelijk zou interesseren, is de erotiek. Zo’n foto’s zou
ik nog wel eens graag willen maken. De erotiek is het
meest verzengende en spannende wat er bestaat. De
meest sterke beleving van de mens, nog sterker dan
religie. En dan foto’s die vrouwen aanspreken. Die subtiliteit. Mijn eigen seksualiteit ken ik namelijk al, want ik
ben zelf een man. Vrouwelijke fotografen zijn net iets te
voorzichtig bij erotische foto’s. Volgens mij begrijp ik
een vrouw goed genoeg om te weten hoe haar erotiek
moet zijn. Het gaat dan niet om die man, ik wil die
vrouw raken. Verdomme, we hebben nu driemaal
gesproken in een maand tijd en ik heb het er al twee
keer over gehad. Het is bijna pathetisch.”
De liefde voor het krant is groot, maar het baart hem
ook zorgen. Het aantal abonnees en de advertenties
nemen al jaren gestaag af bij Dagblad de Limburger. “Ik
ben zeker bang voor mijn bestaan als krantenjongen.
Kranten worden tegenwoordig te zeer gemanaged, te
weinig met het hart gemaakt. Dat is nogal romantisch
ja, daar wordt alles mee afgedaan wat een andere
realiteit voorstelt. Als romantisch of als socialistisch.
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digitale tijdperk alleen
maar om meer geld te
verdienen, terwijl het hen
de mogelijkheid geeft om
de plek in het midden van
de samenleving terug te
veroveren. Als ze dat zouden doen, zouden ze
dezelfde winsten als
vroeger maken.”
Over zijn doel, waarnaar
hij op weg is, moet hij
kort nadenken en antwoordt dan: “Ik zou wel
Ed van der Elsken willen
zijn, dat er geen verschil
was tussen hem en mij.”
Zijn lach houdt het midden tussen schateren en
grinniken.
Niet lang nadat de jury
van de recordpoging in
Tungelroy naar buiten
komt, staat Gori al weer
op zijn benen om de
mannen te volgen terwijl

ze hun meetlinten langs
het spel leggen. Hij leunt
bijna op hun schouders
om zijn beelden te schieten.
▼

Mensen met de touwtjes
in handen zijn volledig
verwijderd van de romantiek. Ik ben wel een
romanticus, allee, goed
dan. De romantiek is het
echte begrip in de
samenleving: elkaar de
ruimte geven. Het inlevingsvermogen van de
mens. De liefde in het
leven, de echte betekenis
van de liefde. Die bestuurders hebben een
gebrek aan liefde. Ze
worden geregeerd door
doelen die als absoluut
worden beschouwd. Dat
voltrekt zich al in de
opvoeding en het onderwijs. Daarmee kom ik
terug op de religie, daarin
worden de doelen ook
hoger gesteld dan de religie zelf of de liefde. De
kranten gebruiken het

▼
‘t Gashoes
Hogeweg

Restaria

Avondmaal voor één persoon
van het mannelijk geslacht,
veertien jaar oud.
Benodigdheden:
Een hongerig joch, we noemen
hem L.
Twee à drie nare familieleden.
Ze hebben eveneens trek,
maar houden zich groot:
“Nee, wij hoeven niks. Bah,
we moeten er niet aan denken.
Nu nog frites, ajakkes, het is al
tien uur ‘s avonds.”
Restaria ‘t Gashoes aan de
Hogeweg in Venlo, eigenaar en
eigenares Hay en Ans (ergens
begin jaren negentig).
Vier gulden, bij voorkeur vier
losse muntstukken van één
gulden.

Voorbereiding:
Op televisie is weer eens niks,
geen natuurfilm, geen spektakelfilm, geen relatiedrama, geen voetbal, helemaal niks.
Als de tv vervolgens uitgaat, zo tegen een uur of tien, begint de
maag te knorren. Het eerst bij het jongste gezinslid, de veertienjarige L. Hij reageert hier nogal heftig op door op en neer te
banjeren door de woonkamer. Het dier in zijn kooi. Het wil
voedsel.
De moeder of de vader van het jongste gezinslid reageert aldus:
“L., heb je honger? Er ligt nog brood in de broodtrommel.
Smeer je toch lekker een boterhammetje?!”
L. reageert hier nog heftiger op door woedende kreten te slaken die geïnterpreteerd moeten worden als een afwijzing van de
mogelijkheid een boterham te beschouwen als voedsel: “No
way, amigo!!! Geen brood voor deze jongen.”
Bereiding:
L. vertrekt naar restaria ‘t Gashoes aan de Hogeweg in Venlo.
Dit doet hij lopend of met de fiets. De afstand is ongeveer tweehonderd meter.
Hij koopt er voor vier gulden frites. In een grote papieren zak.
Boordevol goudgele frites. Zonder mayonaise. Die heeft hij
thuis. De zak kan nauwelijks dichtgemaakt worden. Stevig tegen
zijn lichaam gedrukt blijft de kostbare lading verborgen voor
hongerige burgers die hem op straat zouden kunnen belagen.
Intussen thuis: de huisgenoten van L. vermijden het om iets aan
benodigdheden klaar te zetten. Geen zout, geen mayonaise,
geen ketchup, geen bestek, geen bord, geen drinken. Niks.
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Nada. Ze kijken inmiddels geboeid naar een quiz op tv.
L. moet zelf alles in orde maken alvorens hij zijn honger kan stillen. Heen en weer rennend tussen keuken en woonkamer.
Transpirerend. De frites mag niet koud worden! In de woonkamer plaatst hij zijn bord frites op tafel. Zout vergeten!!! Mayo
vergeten!!! Bestek!!! Iets te drinken!!! Telkens als L. terugkeert in
de woonkamer lijkt de fritesberg te zijn geslonken. Zijn gezinsleden turen ingespannen naar het scherm, geboeid door de quiz.
Je hoort ze niet, de smeerlappen! Wensen ze hem ook nog smakelijk eten.

friteskraam

Po r t r e t

Inderdaad, smakelijk eten, mijn jongen.
Vergeef het ons.
Wij deugen niet.

DOOR
KOEN EYKHOUT
FOTO
JACQUES PEETERS
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Jan Saris

betreffende persoon. Immers,
die weet wat ie is. En het
schilderij ontstaat als het
ware vanzelf.
En dus reden we, in colonne, een groene Jeep en dito
Harley - met berijder tot op
het ondergoed in de bijbehorende outfit gekleed - op een
zondagochtend naar de hei
voor de foto’s. De lage zonnestand was perfect, de
omgeving als altijd en het
model ook. Je maakt in het
leven niet alleen je eigen
familie, maar vooral ook je
eigen momenten met ze. Dit
was er een om niet meer te
vergeten.

de engel
op de motor
‘The truth is not the enemy’,
Pascalle Mansvelders
foto Jacques Peeters

Pascalle Mansvelders
& Jan Saris

E

en paar jaar geleden
ontmoette ik op het
schoolplein de vader van
drie prachtige dochters. Hij
viel me op door zijn open
houding, zijn witgrijze piekharen en het feit dat hij op
hetzelfde moment op meerdere plaatsen tegelijk leek te
kunnen zijn. Zó aanwezig
was hij. Jan Saris. Toen ik
hem beter leerde kennen,
bleek het met die open houding wel mee te vallen, maar
de rest van de indrukken
bleef - als zijn haren steeds overeind.
Van oorsprong komt Jan
Saris uit Voorburg. En
inderdaad is het - voor Venlose begrippen - Haagser
bijna niet voorstelbaar. Een
aantal jaren geleden verhuisde hij, voor zijn werk,
vanuit Bath in Engeland waar hij met zijn vrouw
Dorien een aantal jaren
woonde - naar Venlo. Saris
regelt de internationale
inkoop voor een Engels
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herenmodebedrijf en Venlo
bood voor een eigen kantoor
de perfecte ligging tussen
Nederland, Duitsland en
België. Buiten zijn werk en
gezin is Jan Saris veel tijd
kwijt als echte ‘selfmade’
onderzoeker. Hij graaft zich,
met een hem typerende vorm
van enthousiasme, in in een
materie via boeken en
Internet. Zo deed hij dat
bijvoorbeeld met Venlo toen
hij hier kwam wonen.
Daarnaast is hij een verzamelaar van Harley-Davidson motoren. Op een dag
ontdekte hij dat zijn, hier in
de buurt gekochte, knalrode
Harley uit de Tweede Wereldoorlog stamde en er een
van het type was dat in
Venlo in de oorlog rondreed.
De legergroene kleur zat er
nog onder. Een nieuwe passie was geboren. De minutieuze restauratie van de
motor deed hij helemaal
zelf. Na die ene Harley
volgden er nog vele. En na
de motoren kwamen de bij-

behorende onderdelen en
accessoires: outfits, van kleding tot legertelefoons, literatuur en op het moment
zelfs kunstwerken. Saris
werd een kenner van diverse
onderwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog en een verzamelaar zoals er maar weinig
zijn.
Jan Saris was de eerste
‘vreemde’ engel die ik heb
geschilderd. Het vergde
nogal wat van mijn moed
toen ik hem twee jaar geleden vroeg of hij voor mij
wilde poseren, op motor en
in outfit, voor een engelenschilderij. Zijn open en meer
dan enthousiaste reactie
heeft ertoe bijgedragen dat
ik vanaf dat moment veel
gemakkelijker mensen als
onderwerp voor een schilderij durf te benaderen. Want
wat blijkt: een goede, eerlijke en gevoelsmatige keuze is
in deze altijd wederzijds. Ik
hoef ideeën of motieven niet
eens uit te leggen aan de

Hetzelfde effect kreeg na
verloop van tijd het
betreffende schilderij. Het
portret werd een kunstwerk
door de communicatie die
het oproept. Vorig jaar
stond er een foto van in de
Buun en voor en na zien
mensen het werk. Er komen
steeds meer vragen over. De
eerste is altijd: “Wie is die
engel?”. Maar een engel is
een gevoel en als ik het zou
kunnen uitleggen zou ik het
niet meer hoeven te schilderen. Ook kende ik de finesses niet van zijn verhaal en
dus besloot ik hem te vragen
het zelf op te schrijven voor
de Buun. Dit is dat verhaal,
van de man op de motor, die
nog meer engel bleek te zijn
dan ik op het schoolplein
vermoedde.
Pascalle Mansvelders

H

et begon allemaal eind zestiger jaren. Thuis en op
school. Verhalen van mijn moeder over het eten
van bloembollen en een geschiedenisleraar, die alleen
maar over de Tweede Wereldoorlog kon vertellen. Heel
boeiend en spannend, ik vond het een van de leukste
lessen. Dinosaurussen en Romeinen waren al zo lang
geleden, er leek geen ‘leven’ meer in te zitten. In die
oorlog wel, je eigen vader en moeder hadden er vaak
midden in gezeten.’

Jan Saris,
foto Jacques Peeters

‘De Slag van Arnhem boeide mij het meest. En nog
steeds. Zo dichtbij je bed, je kunt (nog steeds) naar de
Brug rijden en vooral in een plaats als Oosterbeek lijkt
er niets veranderd sinds 1944. Daar staat de oudste
kerk van Nederland vlak aan de Rijn. De Britse commandant deed in die kerk de laatste zegening voordat
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Jan Saris
de engel
op de motor

Margraten, overzicht, 2005
foto Jan Saris

Ansichtkaart Margraten, 1949

de Britten zich in de nacht
van 25 september 1944
moesten terugtrekken. Vele
Britten hebben er hun laatste dag doorgebracht.
Het werd de bloedigste
slag
op
Nederlandse
bodem. In negen dagen vielen er duizenden doden,
zowel aan Duitse zijde als aan de Geallieerde kant. Veel
Britten en Polen zijn omgekomen in de straat tot straat
gevechten. Volgens de geschiedenisboeken hebben de
Duitsers de slag gewonnen, maar één ding staat als een
paal boven water: de Geallieerde geest was beslist niet
gebroken. Integendeel, de (vooral) Britse en Poolse soldaten blonken uit in teamspirit en het onverslaanbare
gevoel alles te geven dat je in je hebt. Toen de mannen
van John Frost, die de brug dagen bezet hielden, letterlijk de laatste kogel verschoten hadden, seinden ze naar
huis: “… we are out of ammunition, God save the King
…”. Zelfs de Duitsers bewonderden de Britse en Poolse
houding. Technisch gezien hadden de Duitsers hier
gewonnen, maar de Geallieerden waren de absolute
psychische overwinnaars!’
‘Wat mij zeer beroerde was het feit dat er mensen waren
van heel ver weg - Noord-Amerika, Canada, NieuwZeeland, Australië - die naar Nederland kwamen om ons
te bevrijden van de Duitse bezetter. Je moet je eens
voorstellen, je komt uit Ohio, Texas, Idaho, Oregon,
Utah of New Mexico per boot naar het Verenigd
Koninkrijk. Dan per boot naar Frankrijk, je neemt deel
aan de grootste invasie ooit, de D-day Landing vanaf 6
juni 1944 en je komt via Frankrijk en België naar Nederland om daar de Duitsers te verslaan. Zonder enige luxe,
buiten slapen in tenten, continu in gevaarlijke situaties
verkerend, je leven niet zeker, om vreemde mensen te
bevrijden van een verkeerde bezetter. Daarbij opgeteld
het feit dat er dagelijks om je heen slachtoffers vielen, je
je eigen vrienden verloor waar je bij stond. Vreselijke
taferelen, waar we te weinig nuchter bij stilstaan.’
‘Vooral bij het terugdrijven van de vijand vielen er veel
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hun laatste rustplaats in
Margraten hadden.’

slachtoffers. Die moesten begraven worden. De Britten
begroeven hun doden op talrijke begraafplaatsen,
meestal daar waar ze waren omgekomen. De
Amerikanen hadden hier een heel andere visie op en
wilden hun overledenen centraal bij elkaar, op één kerkhof per land, begraven. In 1944 zochten de Amerikanen
een definitieve plek voor hun omgekomen soldaten. De
plek mocht beslist niet op Duits terrein komen; je legt je
kameraden niet ter ruste in vijandelijk gebied. Het kon
ook niet direct aan het front komen te liggen, maar het
moest er wel aan grenzen. Zo ontstond in Nederland het
grafterrein van Margraten. De plaatselijke bevolking
daar heeft van het begin af aan zeer openhartig en welgemeend meegewerkt. Midden 1945 lagen er bijna
18.000 US-soldaten begraven in Margraten. Hiermee
werd het het grootste US-kerkhof in Europa. Een trieste
balans, die weergeeft hoe heftig het einde van de bezetting werd. Veel doden, vooral onder mensen die van heel
ver gekomen waren, om ons onze vrijheid terug te geven.
De hoogste prijs voor een mens om anderen de vrijheid
te gunnen. Het liet een onuitwisbare indruk bij mij achter.’
‘Op een kaart uit ongeveer 1948 zie je het enorme aantal van 18.000 US-soldaten, op het kerkhof te herkennen
aan de kruizen. Na dat jaar kregen de families van USsoldaten de gelegenheid de lichamen van hun dierbaren, op kosten van de Verenigde Staten, te laten terugvliegen en thuis te herbegraven. Veel families hebben
hiervan gebruik gemaakt. Nu liggen er nog 8.302 US-soldaten op het kerkhof, dus minder dan de helft van net
na de oorlog. Zelfs nu lopen de koude rillingen je over
de rug als je al deze kruizen ziet staan. Kun je nagaan
wat je voelt als er bijna 18.000 staan. Deze ansichtkaart
geeft een indruk van de enorme aantallen soldaten die

Motor Rose, Harley Davidson
foto Jan Saris

‘Al een aantal jaren ben
ik aan het corresponderen met Veteranen van de
35th Infantry Division,
bijgenaamd Santa Fe. Er
liggen veel gesneuvelde
soldaten van de 35th
Inf.Div. begraven in
Margraten. Op 1 maart
1945 bevrijdde dit onderdeel
van
het
9e
Amerikaanse leger de
stad Venlo. De Britten
lagen al maanden aan de
andere kant van de
Maas, Blerick was op 3
december 1944 bevrijd
maar ze slaagden er niet
in, de Maas over te
komen.
Toen
de

Amerikanen kwamen was er in de Venlose omgeving nog
maar betrekkelijk weinig weerstand en ze maakten hun
hoofdkwartier in het tegenwoordige Hotel Wilhelmina.
Dit werd ook het punt voor de plaatselijke bevolking
voor alle ‘Public Affairs’. Er bleven Amerikaanse functionarissen achter in Venlo, maar het 9e leger moest verder, terug Duitsland in, richting Berlijn.’
‘Mijn gevoelsmatige betrokkenheid bij deze eenheid
werd nog eens versterkt tijdens het restaureren van de
Harley-Davidson WLA uit 1942, die ik in de buurt van
Venray jaren geleden had opgedoken. De motorfiets had
een linnen kenteken uit 1955 en was na de oorlog hier
achter gelaten. Toen ik de rode verf eraf krapte, zat de
originele groene oorlogsverf er gewoon onder. Ik correspondeerde in die tijd met
Fred Pote, een man die
ook in Venlo was geweest
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog. Fred kon
geweldig schrijven over
zijn ervaringen uit de oorlog. In 1938 had hij al een
vriendin in de States, zij
heette Rose. Na terugkeer
uit de oorlog in 1945 is
Fred met Rose getrouwd.
Ze bleven samen tot aan
Fred’s dood in 1997. Fred
en Rose hadden één zoon,
Fred junior. Nu wil het
trieste lot dat Fred junior
in de oorlog in Vietnam is
omgekomen. Dit was een
enorme slag voor Fred en
Rose die ze nooit meer te
boven zijn gekomen.’
‘Ook schreef ik in deze tijd
met Anna Jovanowich,
weduwe
van
Murry
Dickson. Murry was een
verkenner bij de 35th
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Graf J.Moss, Margraten
Beneden: graf J.Moss, Margraten
detail
foto’s Jan Saris

‘Bijna ieder US-voertuig werd in oorlogstijd voorzichtig
opgesierd door een persoonlijk teken van zijn berijder.
Zo hadden veel soldaten de naam van hun vrouw of
vriendin onder de voorruit gekalkt of geschilderd.
Sommigen hadden een prachtig schilderwerkje ergens
op het voertuig aangebracht, natuurlijk wel in gedekte
kleuren. Met dit in het achterhoofd heb ik dan ook
samen met Fred en Anna besloten mijn Harley-Davidson
ook zo’n teken mee te geven. De restauratie duurde zo’n
3,5 jaar. Die tijd was nodig om alles, juist, historisch verantwoord, en perfect in elkaar te zetten. Fred was zeer
verheugd toen ik hem vertelde dat ik de Harley voorzien
had van een zelfgeschilderde roos en dat ik de naam
Rose eronder geschilderd had, ter ere van zijn vrouw en
zijn kruistocht door Europa in ‘44/’45. De kleur van de
roos werd rood ter ere van Murry met z’n rode Harley
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en de rode baseball club…’
‘Rose was net droog toen ik werd gevraagd om mee te
doen met de Venlose Revue, een prachtstuk genaamd
Waat ennen Tiéd 2. Het stuk speelde zich af, beginnende op 1 maart 1945, de dag dat Venlo bevrijd werd. Ik
reed met de Harley-Davidson in de Maaspoort het
toneel op om de US-soldaten, terug te begeleiden
Duitsland in. Mijn act duurde zo’n vijftien seconden in
een stuk van ruim drie uur, maar het was geweldig en
spectaculair met de motor op het toneel. Ik moest
steeds aan Fred en Murry denken en vroeg me af of ze
mij zagen vanuit de hemel.’

Jan Saris
de engel
op de motor

‘Ik heb ongeveer 100
foto’s gemaakt rond Joe’s
graf die dag. Ik had moeite de bloemen geschikt

neer te leggen bij het kruis
van Joe en pas na verschillende pogingen lag
het naar mijn zin. De
indruk die het achterlaat
op de zoon is heel belangrijk. Ik maakte de laatste
foto’s en ging huiswaarts.
Thuis gekomen heb ik
gelijk enkele foto’s naar
Jim per computer doorgezonden. Geweldig, een
paar uur nadat ik het graf
van Jim’s vader bezocht
had, kon hij al naar de
opnames kijken. Maar er
was iets bijzonders: op de
laatste twee foto’s wees er
een zeer sterke zonnestraal precies naar het
kruis van Joe’s graf.
Nergens op de vele andere foto’s valt het licht
zoals bij deze opnames. Ik
ben er van overtuigd dat
het een teken was van Joe,
dat de boodschap van zijn
zoon was ontvangen.’

zijn vader voor de eerste
keer zelf te bezoeken. Ik
ben blij dat ik dit mee heb
kunnen bewerkstelligen.
Jim behoort tot de vele
wezen van de oorlog, kinderen waarvan de vader
nooit meer thuiskwam.
Vreselijk, niet alleen was
het leven van Joe verwoest, maar ook dat van
de zoon, die zijn vader
nooit heeft leren kennen.
In Amerika wonen er daarvan velen, verbonden met
ons en met ons land. En
aan die verbondenheid,
probeer ik, op mijn eigen
manier gehoor te geven.’
‘This was my story’, Jan
Saris
▼

Inf.Div. en was zodanig al enkele dagen voor die 1e
maart 1945 op verkenning in Venlo. ‘Reconnaissance’
afgekort ‘Recon’ genoemd, waren de verkenningstroepen van het leger voordat de grote eenheden toesloegen, om niet tegen al te grote verrassingen en weerstanden aan te lopen. Een gevaarlijke maar zeer belangrijke
taak in oorlogstijd. Een van Murry’s hobby’s was een
rode Harley-Davidson, die hij thuis in de States bereed.
Daarnaast was hij lid van de baseball club de ‘Red
Cardinals’. Rood was de absolute lievelingskleur van
Murry.

zijn vader, Joe Moss.
Binnen enkele minuten
kwam ik er achter dat Joe
in Margraten begraven
ligt. Jim is nooit bij het
graf van zijn vader
geweest. Zonder te aarzelen bood ik Jim aan een
van de volgende dagen
naar Margraten te gaan,
om foto’s van Joe’s graf te
maken en een mooi bloemetje neer te leggen uit
zijn naam. Onderweg liet
ik een kleine grafkrans
maken van witte en rode
rozen, de kleuren uit de
Amerikaanse Stars and
Stripes. Het was een dag
in januari met dat vreemde Hollandse weer van
zon, wind en wolken, met
een bijzondere lichtval
voor het maken van foto’s
door de lage zonnestand.
Margraten werd er indrukwekkender door dan ooit.’

‘Jim Moss komt in het
voorjaar van 2006 naar
Margraten om het graf van

Door Saris genoemde en veel gebruikte sites zijn:
www.35thinfdivassoc.com. (dé site van de 35e Infanterie Divisie)
www.coulthart.com/134/index.htm (een speciale site van de
134e, 137e en 320e infanterie)
www.abmc.gov (de site over de US graven, American Battle
Monuments Commission)

‘Af en toe schrijf ik nog met Rose, maar ze is erg eenzaam geworden nadat haar steun en toeverlaat Fred,
gestorven is. Ik vind het nog steeds een indrukwekkend
en triest verhaal. Als ik de Harley berijd, heb ik altijd het
gevoel dat er een paar beschermengelen van Fred en
Murry met mij mee rijden om Rose te beschermen.’

www.awon.org (dé site van en voor de wezen van WOII)
AWON staat voor: American WWII Orphans Network, een organisatie waarvoor Jan Saris vanuit Venlo veel doet. Zo besloot bovengenoemde Jim Moss pas na Saris’ onderzoek en foto’s van het graf
van zijn vader daadwerkelijk een bezoek aan Nederland te plannen. Ook begeleidt Saris de mensen als ze hier aankomen. Voor

‘Begin 2005 kreeg ik op een gegeven moment een e-mail
onder ogen van Jim Moss. Veel Amerikanen die nu de
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en hun
vader - die ze niet of nauwelijks gekend hebben - verloren in de oorlog, vinden nu de tijd om op zoek te gaan
naar de persoonlijke geschiedenissen. Het internet
biedt daartoe vele mogelijkheden. Jim was op zoek naar

de ‘case’ Jim Moss ontving hij een officieel compliment van de
AWON. Daarnaast ontvangt en begeleidt hij buitenlandse veteranen van de Tweede Wereldoorlog wanneer deze in ons land verblijven. Bij de laatste ontvangst heeft hij een ongeluk gehad op en
met de motor Rose. Hijzelf bleef ongedeerd, maar de motor was
zwaar beschadigd. Intussen is de motor door een professionele
restaurateur met originele onderdelen weer gerestaureerd.
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Bergerpark
berichten

10

Drie
huwelijksdispensaties
in één gezin

FOTO
JACQUES PEETERS

Hoe het park ruikt? Tja, dat
zou u eigenlijk aan Tommie moeten
vragen. Dat is de geurenexpert in
onze familie. Hij kent de nuances
beter en heeft een veel gevoeliger
neus dan ik. Maar laat ik toch een
poging wagen.
Hoe het park ruikt, hangt af van het
tijdstip waarop je er bent en natuurlijk van de plek waar je je bevindt. ’s
Morgens is het heel anders dan ’s
avonds en aan de kant van de
Schaapsdijkweg hangt een andere
lucht dan midden in het bosje achter het politiebureau. In de winter
ruik je minder dan in de lente of de
zomer, want dan dekt de kou de
diverse geuren toe. Ook de omstandigheden spelen een rol. Heeft het
geregend en op welke manier?
Miezelregen zorgt voor een andere
geur dan een hoosbui. Heeft de zon
kort of lang geschenen? Is het al
dagen droog?
Persoonlijk vind ik het park het lekkerste ruiken na een enorme plensbui. Zo’n wolkbreuk die voor bellen
op de plassen zorgt. Planten en dieren ademen dan een ongekende
frisheid uit. Nee, niet alsof ze net uit
bad zijn gekomen, meer alsof ze zich
hebben vernieuwd of verjongd. De
geur van een nieuw begin, gesymboliseerd door de reuk van nat gras.
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Heerlijk is dat, het doet me denken
aan mijn jaren als voetballer, toen
niets mijn speeldrift zo aanwakkerde als juist die geur. Ik had dan geen
trainer nodig om me op te peppen.
Jammer genoeg ruikt het park niet
altijd zo. Heel vaak is de stank van
hondenpoep allesoverheersend.
Drukt die alle andere geuren weg.
Dat komt doordat de meeste honden langs het hondenpad worden
uitgelaten dat midden door het park
loopt en in de struiken ernaast hun
behoefte doen. Vanuit dat midden
dringt de stank dan door tot de rest
van het park, zeker als de zon
dagenlang brandt. Vanuit de randen, waar ook weer veel honden hun
gevoeg doen, nog eens krachtig
ondersteund. Natuurlijk mag ik er
niet over klagen, want Tommie
draagt zijn drolletjes eraan bij, maar
toch.
Een aan die hondenpoeplucht verwante geur is die van de Rijnbeek na
dagenlange regenval. Op de een of
andere manier maakt zich dan uit de
modder op de bodem een extract
los dat te vergelijken valt met dat
wat opstijgt uit een verstopt putje.
Omdat die beek ook weer midden
door het park stroomt, verspreidt
die afvoerbuislucht zich eveneens
door de hele omgeving.

Vreemd is dat diezelfde
Rijnbeek en waarschijnlijk
diezelfde modder ook aangenaam kunnen ruiken. Er
zijn momenten waarop de
beek een soort oerodeur
verspreidt. Een melange
van de geur van vocht, een essence
van grond, een kruidige lucht en de
reuk van in de bodem aanwezig ijzer.
Zeg maar het parfum van de aarde
zelf. Dat overigens echt top is, als in
de vroege ochtend eerst een deken
van mist over alles heeft gelegen.
Meestal bewaart het park dat parfum voor de lente, als het zich nog
aan het opdoffen is voor de rest van
het jaar.
In die lente ruikt het er sowieso het
lekkerst. Want dan doen ook alle
planten en dieren hun best om in
verband met de voortplanting in de
smaak te vallen. Ze zorgen met hun
lokstoffen dan wekenlang voor geursensaties, waarbij vooral de diverse
grassen zich niet onbetuigd laten.
Zij zorgen samen voor een kruidige
lucht, die zich heerlijk mengt met de
houtgeuren van de uitlopende
bomen. Tussen die grassengeuren
dringen zich vaak de individuele
prikkels van bloeiende planten door,
van jasmijn tot berenklauw en van
paardebloem tot distel. Heerlijk is
het ook als het gras pas is gemaaid
of de struiken en bomen net zijn
gesnoeid. Uit het binnenste van de
planten ontsnapt dan hun ware
geur.
Hoe het park ruikt? U kunt het toch
maar beter aan Tommie vragen.

door Jacq Grubben

Inleiding
Wie tegenwoordig gaat trouwen doet dat niet alleen voor
de wet, maar in veel gevallen ook voor de kerk. Trouwen
voor de wet heeft niet altijd bestaan. Het is ingesteld bij
het invoeren van de Burgerlijke Stand door de Fransen in
1798. Daarvóór sloten bruid en bruidegom in onze regio
alleen een kerkelijk huwelijk, dat door de overheid werd
erkend als wettig huwelijk. Tijdens het Concilie van
Trente, dat in drie periodes plaatsvond tussen 1545 tot
1563, stelde de Rooms-Katholieke Kerk onder meer vast
dat de parochiegeestelijkheid voortaan verplicht was
doopsels, huwelijken en begrafenissen te noteren in drie
afzonderlijke registers. Het invoeren van deze registers
gebeurde echter niet in alle parochies gelijktijdig.
Sommige parochies begonnen enkele jaren na het concilie met registreren, andere echter veel later. Blerick was
aan de vroege kant. Daar werden de doop- en trouwregisters al in 1575 ingevoerd en het begraafregister vanaf
1696. Bij dit laatste moet evenwel worden opgemerkt dat
dit register waarschijnlijk tegelijk met de twee eerstgenoemde is ingevoerd, maar dat de oudste exemplaren
zijn zoekgeraakt. Het invoeren van de registers in Baarlo
en Venlo gebeurde pas enkele decennia later.
Nu kwam het herhaaldelijk voor dat er belemmeringen
waren die de kerkelijke huwelijkssluiting zonder bisschoppelijke toestemming onmogelijk maakten. Onder
meer bloedverwantschap en aanverwantschap - door
huwelijk verwant - tot en met de vierde graad. Om in
zulke gevallen toch te kunnen trouwen hadden bruid en

bruidegom de schriftelijke toestemming van de bisschop
nodig; de zogenaamde huwelijksdispensatie. In bepaalde gevallen was de dispensatie zelfs aan de Apostolische
Stoel, met andere woorden aan de paus van Rome, voorbehouden. Van deze huwelijksdispensaties legde het bisdom registers aan. Hierin stonden soms zeer fraaie schema’s met daarin de afstamming van de toekomstige echtgenoten vermeld. Deze registratie bleek echter niet
waterdicht te zijn, want heel wat dispensaties die in de
parochieregisters als zodanig staan vermeld komen niet
voor in de bisschoppelijke registers. Omdat veel bruidsparen vroeger aan elkaar verwant waren, verleende de
bisschop van Roermond veelvuldig huwelijksdispensaties. De huwelijken van drie zoons - Jochem, Gerit en
This - uit het huwelijk van Jan en Marie GrubbenVerheyen werden dan ook als zodanig in het parochiële
trouwregister vermeld. De twee eerstgenoemde huwelijken komen echter niet voor in de bisschoppelijke dispensatieregisters.
Het gebeurde vaak dat er tussen bepaalde families huwelijken werden gesloten. Dit was vooral het geval in kleinere plaatsen zoals Blerick er toen een was. Wanneer men
de gezinnen van de Blerickse families Grubben en
Verheyen in de loop van enkele eeuwen bekijkt, ziet men
heel wat huwelijken tussen deze families. En natuurlijk
kwamen er ook andere combinaties voor. Het is dus niet
vreemd dat er in het gezin van Jan en Marie GrubbenVerheyen voor drie van de zeven kinderen bij het huwelijk stond vermeld dat er tussen hen en hun partners een
bepaalde graad van bloedverwantschap bestond en dus
toestemming van het bisdom nodig was.
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Drie huwelijksdispensaties in één gezin
Huwelijk van Jochem Grubben en Elisabeth Linssen, 8 mei

De familie Grubben
De oorsprong van het Noord-Limburgse geslacht
Grubben - ook wel Grebben, Gribben of Grobben - ligt in
de Baarlose buurtschap Soeterbeek. Daar lag zeker sinds
1576 de boerderij genaamd 'ingen Noodt' of 'op
Grubben'; thans het adres Soeterbeek 22. De oudst bekende bewoners van deze boerderij waren Berbken van
Grobben (1580), Trijnken tho Grobbe (1581) en Jacob van
Grubben (1585). Van deze laatste naam is de familienaam Grubben afgeleid. De betreffende boerderij lag in
een laaggelegen gebied of ‘grub’ aan de Kwistbeek en
werd daarom ‘ingen Noodt’ of ‘op Grubben’ genoemd.
Ingen Noodt is afgeleid van het woord ‘ode’, wat weiland aan een rivier of beek gelegen betekent.
Op 31 oktober 1642 werd in Baarlo gedoopt Arnoldus roepnaam Aret - van den Wenderick als zoon van Willem
van den Wenderick alias Grubben en Catharina
Dorenbosch. De Wenderick was een in de buurt gelegen
boerderij, waar Willem een aantal jaren pachter was. Het
was vroeger algemeen gebruikelijk dat mensen genoemd
werden naar de door hen bewoonde boerderij. Aret van
den Wenderick noemde zich al vrij snel Grubben. Op 29
augustus 1665 vestigde hij zich met zijn eerste vrouw, de
Blerickse Peterken Linssen, als pachter op Hoverhof, een
van de grootste boerderijen van Hout-Blerick. Deze boerderij was eigendom van het Venlose klooster Mariaweide
en werd ook wel Kloosterhof genoemd. Aret en Peterken
hadden toen drie jonge kinderen: Aert, Katrien en
Gerard. Peterken was de dochter van schepen Lins Peter
Linssen en Elisabeth Hanen. Hun huwelijk vond plaats
op 20 februari 1661 te Blerick. Peterken overleed tussen
1673 en 1674, waarna Aret op 2 augustus 1674 hertrouwde met Anna Berghmans uit Blerick. Uit het eerste huwelijk werden acht kinderen geboren en uit het tweede vier.
Aret hield de boerderij Hoverhof van augustus 1665 tot
1683 in halfpacht - voor de helft van de opbrengst.
Tijdens zijn verblijf op Hoverhof, ging hij door het leven
als Arnold van Haeff of ‘op gen Haeff’. Hij overleed in
april 1716. Alle nu nog in onze regio levende personen
met de familienaam Grubben stammen af van Arnold
Grubben en zijn beide echtgenotes Peterken Linssen en
Anna Berghmans. Vanuit Blerick hebben naamdragers
Grubben zich gevestigd in verschillende plaatsen in de
omgeving, maar ook in Zuid-Limburg, Boxmeer, België
en Frankrijk.
De familie Verheyen
De ‘stamvader’ van de Blerickse familie Verheyen is Thys
Verbaesdonck alias Verheyen, die 7 januari 1607 in
Blerick werd gedoopt. De aliasnaam Verheyen dankte hij
aan het feit dat hij vanaf zijn jeugd woonde op de aan de
huidige Horsterweg gelegen boerderij ‘ter Heyden’, die
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zijn ouders Henrick Verbaesdonck en Hilleken Sanders
in het begin van de zeventiende eeuw als halflieden
pachtten. De naam ‘ter Heyden’ is waarschijnlijk ontstaan, omdat de boerderij aanvankelijk in een heideachtige omgeving lag. De naam Verbaesdonck is afkomstig
van de in de Boekend gelegen pachthoeve ‘de
Baesdonck’. Op deze boerderij woonden en werkten de
ouders van Thys, die daar waarschijnlijk ook werd geboren.
Zoals veel Blerickse boerderijen waren ook ‘ter Heyden’
en ‘de Baesdonck’ in het bezit van welgestelde Venlose
families of geestelijke instellingen, die deze boerderijen
verpachtten op basis van halfpacht. Thys trouwde drie
maal. Alleen uit zijn eerste huwelijk kwamen kinderen
voort ….. tien zoons. De moeder van deze zoons was
Aleydis van Haeff. Zijn tweede en derde echtgenote
waren Aleijdis toe Luijens en Maria Heijnen.
Thys Verheyen en Aleydis van Hove zijn de stamouders
van een uitgebreide Blerickse familie, waarmee veel
Blerickse families verwant zijn. In tegenstelling tot de
familie Grubben is de familie Verheyen in Blerick in de
mannelijke en vrouwelijke linie al vele decennia uitgestorven. In 1913 overleed de laatste Blerickse Verheyen,
namelijk Elisabeth Verheyen die leefde van 1826 tot 1913.
Het gezin Grubben-Verheyen
N.B. Tenzij anders vermeld is de plaats van doop, huwen
en begraven Blerick. Bij doopsels en begrafenissen stonden praktisch nooit de data van geboorte of overlijden
vermeld, zodat ik hier alleen deze data vermeld. Door
onbekende oorzaak zijn van enkele personen geen gegevens in de begraafregisters te vinden.
Jan Grubben werd 28 juli 1666 als eerste Blerickse
Grubben geboren. Getuigen hierbij waren Joachim
Verheyen en Joannes Coopmans. Jan zag het levenslicht
op de nu nog maar gedeeltelijk bestaande boerderij
Hoverhof in Hout-Blerick. Op 24 mei 1696 trouwde hij in
de Blerickse Sint-Lambertuskerk met Maria Verheyen.
De huwelijksgetuigen waren Joachim Verheyen (broer
van Maria), en Joannes Coopmans (echtgenoot van
Catharina Linssen).
Jan Grubben en zijn vrouw waren zeker vanaf 1711 tot
zijn overlijden in november 1722 halfpachters van de
Blerickse boerderij ‘Engerhof’. Deze grote boerderij lag
net buiten de kern van Blerick in de buurtschap ‘de
Wieën’ en was eigendom van het Venlose Sint-Jacobsgasthuis, een tehuis voor oude mannen. Dat Engerhof tot
de grote boerderijen van Blerick hoorde, bleek in 1719,
want toen hadden Jan en Maria twee knechten en één
meid in dienst. De veestapel bestond uit twee paarden,
zes koeien, vier runderen, vijftig schapen en zeven ganzen.

1726:
Met dispensatie in de derde graad bloedverwantschap sloten
na de drie roepen een huwelijk Joachim Grubben en Elisabeth
Linssen; getuigen Petrus Grubben en Godefridus Linssen.
Bijgestaan door mij frater Theodorus, pastoor.

Uit dit huwelijk:
1. Petrus (roepnaam Peter), gedoopt 4 mei 1697.
Getuigen Joannes Coopmans (echtgenote van
Catharina Linssen) en Joanna Broers c.q. Brouwers
(echtgenote van Laurentius Verheyen, oom van
Maria). Begraven 30 september 1727 en trouwde met
Margaretha Verhaegh, dochter van Godefridus
Verhaegh en Maria Janssen.
2. Mathias (roepnaam This), gedoopt 22 februari 1699.
Getuigen Gerardus Peemans (echtgenoot van Maria
Linssen, tante van Jan) en Elizabetha Nelis (grootmoeder van moederszijde). Begraven Baarlo 6
november 1767. Zie schema 3.
3. Sybilla, gedoopt 15 oktober 1700. Getuigen Joannes
Claessen (oom van moederszijde) en Anna
Berghmans (2e echtgenote van grootvader Aret
Grubben), begraven 7 juli 1715.
4. Joachim (roepnaam Jochem), gedoopt Baarlo 16
maart 1703. Getuigen Wilhelmus Grubben (halfoom
van vaderszijde) en Helena Verheyden (echtgenote
van halfoom Wilhelmus Grubben). Begraven 3 februari 1729. Zie schema 1.
5. Cornelis (roepnaam Nelis), gedoopt Baarlo 15 januari
1707. Getuigen Willem Lettiens in plaats van Thys
Alerts en Heijlke Simers. Begraven 8 januari 1747,
trouwde met Maria Bartels, dochter van Paulus
Bartels en Anna Gubbels. Wanneer een doopgetuige
zelf niet bij de doop aanwezig kon zijn wees men een
plaatsvervanger aan.
6. Gerardus (roepnaam Gerit), gedoopt 17 augustus
1709. Getuigen Andreas Verheyen (grootvader van
moederszijde) en Maria Linssen (tante van Jan, echtgenote van Gerardus Peemans). Begraven 18 december 1792. Zie schema 2.
7. Aldegondis (roepnaam Aldegonde), gedoopt 29
november 1711. Getuigen Gerardus Verheyen (neef
van moederszijde) en Aldegondis Raeymaeckers
(echtgenote van Laurentius Coopmans). Begraven in
Venlo 2 augustus 1761, trouwde (1) met Arnoldus
Brugger en (2) met Cornelis Wyers, beide keren te
Venlo.
Het feit dat Jochem en Nelis in Baarlo werden geboren,
was te wijten aan de zeer onveilige omstandigheden
waarin Blerick tijdens de eerste jaren van de Spaanse
Successie Oorlog (1701-1713/4) verkeerde. Tijdens het

beleg van Venlo beschoten de Franse bezetters het Fort
Sint-Michiel en het dorp Blerick vanuit de stad.
Daarnaast plunderden de aanvallers - ‘de Geallieerdens’,
bestaande uit troepen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Pruisen en Engeland - het dorp regelmatig
en richtten er vernielingen aan. Buiten zijn huis in Blerick
bezat Jan Grubben ook nog de ouderlijke boerderij ‘op
Grubben’ met veertien morgen land gelegen in de
Baarlose buurtschap Soeterbeek. Het is dan ook zeer
logisch dat hij daar enkele jaren met zijn gezin gewoond
heeft in afwachting van veiliger tijden.
Alle kinderen, behalve de jong overleden Sybilla, trouwden. Hierbij deed zich het merkwaardige feit voor dat
liefst drie van de zes kinderen huwden met een partner
waarmee zij in de tweede of derde graad verwant waren.
Voor hun huwelijk was dus bisschoppelijke dispensatie
nodig. Het ging om de huwelijken van Jochem, Gerit en
This. Slechts van This is in het Archief Officialaat Bisdom
Roermond een huwelijksdispensatie aanwezig.
Jochem Grubben en Elisabeth Linssen
Jochem Grubben trouwde 8 mei 1726 met dispensatie in
de derde graad bloedverwantschap met Elisabeth
Linssen, waarbij als getuigen optraden Petrus Grubben
(broer van Jochem) en Godefridus Linssen (oom van
Elisabeth, echtgenoot van Maria Sanders).
Schema 1:
Mathias Verheyen
X
Aleydis van Haeff
Andreas Verheyen
X
Elisabeth Nelis

Gerardus Verheyen
X
Leonarda Cuypers

Joannes Grubben
X
Maria Verheyen

Joannes Linssen
X
Maria Verheyen

Joachim Grubben
X
Elisabeth Linssen
Pronepos (achterneef)
Proneptis (achternicht)
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Huwelijk van This Grubben en Petronella van den
Wenderick, 5 oktober 1735:

Uit dit huwelijk:

Schema 2:

Ten overstaan van de Heer Damen (kapelaan) zijn met dispensatie in de derde gelijke graad van bloedverwantschap na

1. Joannes (roepnaam Jan), gedoopt 20 juli 1727.
Getuigen Petrus Grubben (oom van Joannes) en
Maria Verheyen (tante van Joannes). Begraven 14
februari 1804, trouwde 25 april 1751 in de 4e graad
bloedverwantschap van beide zijden, getuigen
Mathias Verheyen en Maria Berghmans, met Maria
Verheyen, gedoopt 22 maart 1726, getuigen Antonius
Teunissen en Maria Verheijde, begraven 17 februari
1799.
Dit echtpaar Grubben-Verheyen zorgde voor een uitgebreid nageslacht, waarvan veel nu nog levende
Grubbens afstammen, waaronder de schrijver van dit
artikel.
Op 9 december 1724 werd Jochem Grubben in een register van de Blerickse Sint-Lambertuskerk halfman van het
Venlose Sint-Jacobsgasthuis genoemd. Hij was zijn vader
na diens overlijden in 1722 opgevolgd als halfman op
‘Engerhof’en bleef dat tot zijn overlijden in februari 1729,
waarschijnlijk tengevolge van een ziekte, want hij was
nog net geen 26 jaar oud. Na het overlijden van Jochem
hertrouwde zijn weduwe in februari 1730 met dispensatie in de derde graad bloedverwantschap met Henricus
Verrynen. Hierbij waren Matthias Verrynen (broer van
Henricus) en Matthias Grubben (broer van Jochem)
getuigen.
Gerit Grubben en Aldegondis Verheyen
Gerit Grubben trouwde in september 1728 met dispensatie in de derde graad bloedverwantschap met
Aldegundis Verheyen. Hierbij traden als getuigen op
Wilhelmus Welles en Henricus Kaniels (achterneef van
Gerit's moeder Maria Verheyen). Aldegundis werd
begraven 24 augustus 1747. Gerit hertrouwde in juli
1750, getuigen Joannes Grubben (oudste zoon uit zijn
eerste huwelijk) en Aldegonda Knippenbergh (zus van
Henderina) met Henderina Knippenbergh uit Helden.

de drie afroepen een verbintenis aangegaan Mathias Grubben

Mathias Verheyen
X
Aleydis van Haeff
Andreas Verheyen
X
Elisabeth Nelis

Laurentius Verheyen
X
Joanna Brouwers

Joannes Grubben
X
Maria Verheyen

Petrus Verheyen
X
Helena van Dael

Gerardus Grubben X Aldegondis Verheyen
Pronepos (achterneef)
Proneptis (achternicht)
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes, gedoopt 8 april 1730, getuigen Matthias
Grubben en Helena van Dael, begraven 21 september 1798. Trouwde 17 april 1760, getuigen Petrus
Grubben en Joanna Vervoort, met Gertrudis
Vervoort, gedoopt 7 april 1732, getuigen Leonardus
Janssen Vervoort en Lucia Wellis, dochter van
Mathias Vervoort en Joanna Welles. Begraven 11 juni
1805.
2. Helena, gedoopt 12 juli 1734, getuigen Johannes
Verheyen en Aldegondis Grubben, begraven 4 juni
1801. Trouwde 7 mei 1758, getuigen Joannes Gubbels
en Maria Gubbels, met Peter Gubbels, gedoopt 14
mei 1736, getuigen Paulus Barthels en Maria Leijsten,
zoon van Jacobus Gubbels en Joanna Leisten.
Begraven 2 december 1793.
3. Petrus, gedoopt 28 februari 1736, getuigen
Wilhelmus Verheyen en Maria Bartels.
4. Maria, gedoopt 14 maart 1739, getuigen Cornelis
Grubben en Eleonora Engels.
5. Petrus, gedoopt 22 maart 1740, getuigen Michael
Hermans en Margareta Verhaegh.
6. Maria, gedoopt 7 mei 1741, getuigen Cornelius
Weijers en Margaretha Cuijpers.

en Petronella van den Wenderick. Getuigen Cornelis
Grubben en Petronella Janssen van den Broeck

7. Joanna, gedoopt 28 juli 1743, getuigen Cornelius
Grubben en Elisabeth Verheyen.
8. Joanna, gedoopt 12 september 1745, getuigen
Gisbertus Gijsen en Maria Naus.
De kinderen 3 tot en met 8 zijn allen jong gestorven.
Gerit werd in 1742 schepen van Blerick en hij bleef dat tot
zijn overlijden in december 1792. Op 1 februari 1792
werd zijn gouden jubileum als presidentschepen ‘(...)
pragtig gvierd binnen het Dorp Blerik aan de Maase’.
Gelijktijdig vierden scholtis Coopmans en zijn echtgenote hun gouden huwelijksfeest, was pastoor Dehu vijftig
jaar priester en was baron Van Laer vijftig jaar heer van
Blerick. In de Blerickse wijk Tuindorp werd de Gerardus
Grubbenstraat naar hem genoemd. Zijn nakomelingen in
de mannelijke lijn zijn uitgestorven.
Schema 3:
Arnoldus Grubben
X
Petronella Linssen
Joannes Grubben

Arnoldus Grubben
alias van den Wenderick
X
Adelheijdis van Dael

X
Maria Verheyen
Mathias Grubben
NEPOS (NEEF)

X

Petronella v.d.Wenderick
NEPTIS (NICHT)

This Grubben en Petronella van den Wenderick

Huwelijk van Gerit Grubben en Aldegondis Verheyen, anno
1728, 27 september:
Met dispensatie in de roepen en in de derde graad bloedverwantschap sloten een huwelijk Gerardus Grubben en
Aldegondis Verheyen; getuigen Wilhelmus Welles en
Henricus Kaniels. Bijgestaan door mij frater Theodorius
Panhusen, pastoor.
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Ofschoon hij de oudste was van de drie broers trouwde
This als laatste. En wel in oktober 1735 met dispensatie in
de tweede gelijke graad bloedverwantschap met zijn
volle nicht Petronella van den Wenderick.
Huwelijksgetuigen waren Cornelis Grubben (broer van
This) en Petronella Janssen van den Broeck. De vaders
van This en Petronel waren broers. Ofschoon de vader
van Petronel als Arnoldus Grubben werd geboren, noemde hij zich Van den Wenderick.

Bij de vermelding in het huwelijksregister schreef kapelaan Damen dat het een huwelijk in de derde gelijke
graad van bloedverwantschap was. Dit klopt echter niet,
want This en Petronel waren volle neef en nicht van
elkaar en dat is tweede graad familie. Kennelijk een slordigheidje van de kapelaan.
Uit dit huwelijk:
N.B De plaats van geboorte, huwelijk en begraven van de
kinderen uit dit huwelijk en hun partners is Baarlo.
1. Maria, gedoopt 31 januari 1739, getuigen Henricus
op Heijs in naam van Cornelius Grubben (oom van
Maria) en Petronella van den Bergh in naam van
Margaretha van den Wenderick (tante van Maria),
begraven 9 april 1799. Trouwde 14 april 1771 met
Joannes Verhaegh, gedoopt 14 februari 1735, begraven 9 december 1800, zoon van Arnoldus en Beatricis
Janssen.
2. Aldegundis, gedoopt 10 november 1741, getuigen
Henricus op Heijs in naam van Leonardus van den
Wenderick (oom van Aldegundis) en Margaretha
Verhaegh. Jong overleden.
3. Joannes, gedoopt 28 september 1743, getuigen Petrus
Janssen in naam van Gerardus Grubben (oom van
Joannes) en Petronilla Timmermans in naam van
Elisabetha Janssen, begraven 22 maart 1786. Trouwde
26 juni 1773, getuigen Antonius en Jacobus Smits en
Sibilla Grubben, met Anne Margaretha Smits,
gedoopt 17 mei 1750, dochter van Hermanus Smits
en Maria Hermans, begraven 13 januari 1831.
4. Arnoldus, gedoopt 3 juli 1745, getuigen Petrus
Janssen in naam van Gerardus Denissen en
Petronella Naus in naam van Aldegondis Grubben
(tante van Arnoldus), begraven 10 mei 1765.
5. Sybilla, gedoopt 9 februari 1748, getuigen Theodorus
Wijnants in naam van Joannes Grubben (neef van
Sybilla) en Maria Classens, begraven 26 mei 1804.
Toen This en Petronella getrouwd waren, gingen zij in
Baarlo wonen, met andere woorden ze gingen terug naar
hun ‘wortels’. Zij hebben daar onder meer gewoond op
de ouderlijke boerderij ‘op Grubben’ en ‘op de Schans’,
een nu nog bestaande woning aan de Bongardweide. Zij
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DOOR
ADRI GORISSEN

waren de overgrootouders van kapelaan Pieter Hubert
Grubben (1829-1857), die in de bekende novelle De kapelaan van Bardelo van de Roermondse schrijver Emile
Seipgens als Peter Grubbeler de ‘aanvechtbare’ hoofdfiguur is. De nakomelingen van This en Petronella zijn in
de mannelijke lijn uitgestorven.

graad. Uit vergelijking met huwelijken uit dezelfde
periode blijken huwelijks in de vierde graad niet als
zodanig te worden genoteerd. Het is goed mogelijk dat
de kerkelijke voorschriften in die tijd enigszins waren
afgezwakt. Hoe het ook zij, Thys Verheyen en Aleydis
van Haeff waren de gezamenlijke oud-ouders van
Petronilla Grubben en Willem Verheyen.

Bergerpark
berichten

11

FOTO
JACQUES PEETERS

Nog enkele gezinsrelaties Grubben/Verheyen
Gevolgen van huwelijksdispensaties
Buiten vader Jan Grubben, zijn zonen Jochem en Gerit en
zijn kleinzoon Jan Grubben zijn nog meerdere Grubbens
met een Verheyen of een afstammeling daarvan
getrouwd.
Na het overlijden van haar eerste man Peter Janssen hertrouwde Catharina Grubben, de oudste zus van Jan
Grubben, 21 januari 1694, getuigen Matheus Verheyen en
Hermannus Verheyen, met Leonard Verheyen.
Willem van Haeff alias Grubben, een halfbroer van Jan
Grubben, trouwde 19 februari 1708, getuigen Arnoldus
Grubben (vader van Willem) en Petrus Grubben (broer
van Willem) met Helena Verheyen, een schoonzus van
Jan Grubben.
Jan Grubben, een zoon van Nelis Grubben (kind nr. 5 van
gezin Jan en Marie Grubben-Verheyen), trouwde met dispensatie in de vierde graad bloedverwantschap op 15
september 1767 met Aldegondis Verrijnen.
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Al met al kan men dus gerust stellen dat de families
Grubben en Verheyen nauw met elkaar verwant zijn.
Trouwens die verwantschap met de familie Verheyen,
met Thys Verheyen als stamvader, gold en geldt voor
veel oude Blerickse families. Zie hiervoor onder meer het
artikel ‘Parenteel Verheyen’ geschreven door Chriet
(C.J.W.A.) Klerken in jaargang 19 (1991) nummer 1, blz. 4
t/m 15 van dit tijdschrift.
▼

Bij een onderzoek als dit kun je ook voor enig moeizaam
speurwerk komen te staan, wat blijkt uit het volgende
huwelijk. Op 16 augustus 1803 trouwde Petronilla
Grubben, dochter van Jan Grubben en Aldegondis
Verrijnen, met Willem Verheyen. Hierbij waren Gerardus
Verheyen (broer van Willem) en Maria Gertrudis Faessen
getuigen. Ha, denk je dan, misschien weer een huwelijk
met dispensatie. Inderdaad, althans volgens het kerkelijk
recht. Bij de doop van Willem op 5 juni 1777 stond vermeld dat zijn vader Cornelis uit Venlo kwam en zijn moeder Gertrudis Kursten uit (Maas)Bree. In Venlo was echter geen Cornelis Verheyen te vinden. Maar Gertrudis
Engels en de vier Verheyens - Ursula, Gerardus,
Henricus en Joanna - die in Blerick getuigen waren bij de
drie huwelijken van Cornelis en bij de doopsels van zijn
kinderen bleken een belangrijk hulpmiddel te zijn. Zij
waren respectievelijk zijn moeder, zussen en broers en
leidden zo naar zijn ouders, Wilhelmus Verheyen en
Gertrudis Engels. En die woonden toen in Blerick. In
welke plaats Cornelis Verheyen nu werkelijk werd geboren, blijft dus de vraag. Petronilla Grubben en Willem
Verheyen bleken wel degelijk familie van elkaar te zijn en
wel in de 4e graad (achterachternicht en -neef), wat in dit
geval betekende dat voor hun huwelijk dispensatie
moest worden aangevraagd. Maar in het Blerickse trouwregister staat bij hun huwelijk niets vermeld over dispensatie in verband met bloedverwantschap in de vierde

De verplichting om bij bepaalde familierelaties voor een
huwelijk dispensatie aan te vragen, is natuurlijk niet voor
niets ingesteld. Al was het alleen maar om tegen te gaan
dat er huwelijken tussen te nauw verwante personen
werden gesloten. Hierdoor voorkwam men de kans op
inteelt met alle gevolgen van dien. Maar ook bij huwelijken tussen verdere verwanten - en dus geaccepteerde
echtverbintenissen - konden bij het nageslacht afwijkingen voorkomen in de vorm van overlijden op jonge leeftijd, zwakke gezondheid of waanzinnigheid. Nu bestaan
er van dergelijke voorvallen geen schriftelijke bewijzen.
Maar bij bovengenoemde echtparen die met huwelijksdispensaties trouwden, zijn mogelijk toch enkele gevolgen van inteelt aan te wijzen bij de directe nakomelingen
of enkele generaties verder:
1. Van de acht kinderen van Gerit Grubben overleden er
zes op jeugdige leeftijd.
2. Arnold, de tweede zoon van This Grubben, overleed
op ruim 19-jarige leeftijd. Enkele generaties later
overleden zijn oudste achterkleinzoon Jan Grubben
en diens jongere broer kapelaan Pieter Hubert op
jongvolwassen leeftijd tengevolge van de tering. Hun
broertje Pieter Hubert werd slechts zestien dagen
oud.

Bronnen:
G.A. Venlo: Doop-, Trouw- en Begraafregisters parochies Baarlo, Blerick en
Venlo; Kerspel Archief Blerick; Kerkarchief Blerick
R.A.L. Maastricht: Kerspel Archief Baarlo; Archief Officialaat Bisdom Roermond

Van daaruit ging het in rechte lijn
naar het bosje op de hoek van de
Eugeniasingel en de Schaapsdijkweg, onderweg heel wat slachtoffers
makend, vooral onder de wilgen die
blijkbaar niet meer al te sterk waren.
Vreemd genoeg richtte het natuurgeweld nauwelijks schade aan in het
bosje op het eiland midden in het
park. De bomen daar weerstonden

Ook rampspoed kan
tot schoonheid leiden. Een les die de natuur

me leerde, nadat begin juli
een vernietigende windhoos in een diagonaal door
het park trok. Ze liet een
spoor van geknakte of met
wortels en al uit de grond
gerukte bomen achter en
verspreidde her en der over
het park afgebroken takken
en losgewoelde struiken en
planten. Niet meer dan een half uur
had de windhoos nodig om het park
grondig op de schop te nemen.
Ze kwam uit de richting van de
Familiekerk en werd, na eerst een
boom volledig te hebben ontworteld, waarschijnlijk door de Rijnbeekflat omgebogen naar het park.
Pal achter de garageboxen van de
flat gingen een paar majestueuze
bomen tegen de grond. De windhoos
moet daar een rare draaibeweging
hebben gekregen, want ze ging niet
meteen rechtdoor, maar boog eerst
nog terug naar de verspreid staande
bomen ter hoogte van de kunstuitleen en de dependance van de
Montessori- en Hertog Reinoudschool. Een flink aantal ervan knakten of vonden geen houvast meer in
de bodem.

samen de ontketende krachten. In
het bosje op de hoek slaagde die
samenwerking blijkbaar niet, want
het werd het ergst getroffen.
De storm duwde een joekel van een
boom daar finaal om. Je kon zo
tegen de onderkant van zijn naar
boven gewoelde wortelstelsel kijken.
Andere bomen knapten, alsof het de
spreekwoordelijke lucifers waren.
Een omgewaaide boom leunde
tegen een nog overeind staande
soortgenoot en een stam lag over
een deel van de Schaapsdijkweg.
Opeens waren er doorkijkjes in het
anders dichtgegroeide bosje.
De aangerichte ravage was indrukwekkend en trok dan ook heel wat
bezoekers. Niet lang nadat de windhoos haar werk had gedaan, was ik
er ook. Het was prachtig in het park,

dat er opeens heel anders uitzag. Ik
vond de verandering van gelikt park
in natuurpark destijds al mooi, maar
dit voegde er een heel nieuwe
dimensie aan toe. Dit was natuur pur
sang, bewees dat de mens niet hoefde in te grijpen om het park mooi te
maken.
De windhoos toonde aan dat er
diverse vormen van schoonheid zijn
en dat rampspoed daar
ook toe kan leiden.
Prachtig vond ik het, die
van grote takken en soms
van de hele kroon ontdane
bomen. De over de paden
en grasvelden verspreide
takken en bladeren maakten van het wandelen een
kruip- en sluipdoor-avontuur. Een lekkere hindernisbaan naast de deur. Het
mooist vond ik de finaal
afgeknapte bomen. Zo’n
overgebleven stam met
vertwijfeld naar de lucht
grijpende houtsplinters is
aangrijpend, maar tegelijkertijd heel fraai. Mede
doordat bijna al die splinters er qua vorm anders
uitzien en steeds een
andere kleur hebben,
variërend van diepwit naar geel en
bruinrood.
In de dagen na de windhoos struinde ik graag door het park. Dat het
lang duurde voordat alles was opgeruimd, vond ik helemaal niet erg.
Jammer genoeg kon je al snel bijna
niets meer zien van de natuureigen
opschoonactie. Alleen in het hoekbosje bleven de splinters lange tijd
zichtbaar. Het werk op die plek
inspireerde de gemeentelijke plantsoenendienst tot het aanleggen van
een grasstrook tussen het bosje en
het trottoir van de Schaapsdijkweg.
Een bezopen idee, waar de natuur
zich terecht tegen verzet, want op tal
van plaatsen piepen al weer planten
tussen de sprieten door. De natuur
houdt niet van een gelikte presentatie, gelukkig maar.
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▼
De Picardie,

voor Mieke
Ik heb niet zoveel met friteskramen. Niet met frites eigenlijk. Ik
kijk ook niet veel tv. Hoewel dat er misschien niks mee te maken
heeft. Of toch? Door mijn chronische darmaandoening kan ik
niet lang in een bepaalde houding zitten. En geen frites meer
eten. Maar toen ik nog niet wist van het bestaan van deze ziekte, at ik dus gewoon graag frites, zoals iedereen. En kwam ik in
friteskramen. En dan bijna altijd met Mieke.
Mieke was mijn grootste vriendin op de middelbare school. Het
begon toen we een jaar of vijftien waren. Een echte meidenvriendschap. Jongens hangen bij elkaar in de kroeg of op school
of in de sportkantine. Iedere openbare plek waar veel langs
loopt om te kunnen bekijken. Zo behandelen ze oppervlakkigheden. Zijn er beretrots op dat ze ook wel alle rottigheden open
en eerlijk tegen elkaar kunnen vertellen (altijd onder het mom
van een grap) maar hebben het toch zelden over de essentie van
welk bestaan dan ook. Ze kloppen veel op schouders maar zijn
heel blij als ze, na een (liefst lange) tijd, iemand tegen het lekkere lijf lopen die echt weet waar die schouders voor dienen.
Meisjes hangen samen in minder open en blote ruimtes zoals toiletten en slaapkamers, als er maar een spiegel is. Proberen wat
van zichzelf te maken en helpen elkaar met tips. Soms goed
bedoeld, maar meestal via een omweg alleen maar in het eigen
belang. Praten meer over dan tegen elkaar. Meisjes hebben het
over het leven, hoe moeilijk, leuk, zwaar, intens of ondraaglijk dat
kan zijn. Het eigen leven, dat van anderen en het leven in het
algemeen. Schouders zijn er voor hen om onder problemen te
zetten (ook als het niet die van hun zelf zijn). Uiteindelijk zijn
meisjes echter ook heel blij als ze iemand tegen komen bij wie
de schouders zo breed zijn dat ze er eens lekker op uit kunnen
huilen.

doen en laten en wat er wel niet zou moeten en moeten mogen.
Noem het frites puberaal en frikadel dubbel moraal. Onmisbaar
in de schijf van vijftien.

Mieke had de mooiste lach die ik ooit gezien heb. In veel opzichten leken we op elkaar en waarin dat niet zo was, zorgden we
daar wel voor. We spiegelden ons aan elkaar, ik kopieerde haar
manier van nagels vijlen, zij mijn handschrift. Natuurlijk deden
we dit ‘per ongeluk’, zo liet ieder de ander in haar waarde. We
droegen dezelfde sjaals, kozen dezelfde kleuren, hadden dezelfde ideeën en gingen gebukt onder dezelfde lasten. Brachten
elkaar (echt per ongeluk) dezelfde cadeautjes mee terug van
vakantie. Ik heb nooit meer met iemand zó veel samen gelachen.
Onze favoriete bezigheden waren praten en naar de friteskraam
gaan, want die waren zo goed te combineren. Na een parade
over de Parade belandden we steevast bij De Picardie.

Mieke ging terug naar het Westen, waar ze vandaan kwam. Van
het onvervalst Venloos, dat ze ondanks haar afkomst sprak, zal
wel niet veel over zijn. Maar ik mag hopen dat het niet geldt
voor haar idealen van toen. Ze wilde ‘iets met kinderen gaan
doen’, en als dat niet ging ‘dan maar gewone mensen’. Ik hoop
dat het is gelukt. Bovenal hoop ik voor mijn dochter dat ze over
een paar jaar een vriendin als Mieke tegenkomt. Ik geef haar
gelijk een extra maandtoelage voor frites. Om naar De Picardie
te gaan. Om te praten over de wereld. De wereld die zich weinig aantrok van de meningen die Mieke en ik hadden. Die aanzag dat van onze plannen niet veel terecht kwam. Maar goed, ik
heb dan ook een goed excuus, ik mag geen frites meer eten.
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Toen de middelbare schooltijd voorbij was, was ook de vriendschap gedaan. Of waarschijnlijk al wat eerder, het zal wel weer
de schuld van een jongen zijn geweest. Maar ik droom nog wel
eens van Mieke. En ik kijk nog altijd naar binnen bij De Picardie
als ik er langs kom. Om te kijken of er meisjes van 15 zitten die
nog wilde plannen hebben om de wereld in goede banen te leiden. Maar ik zie ze niet meer. Hoe de wereld ervoor staat, zie
je bij De Picardie beter dan op televisie.

friteskraam

De hoeveelheid frites speciaal en frikadel dubbel mayonaise die
we daar naar binnen werkten … ik moet er nu niet meer aan
denken. Maar waarschijnlijk was flink eten de enige manier om
de woordenstroom te stoppen. Al die woorden, ik vang ze nog
wel eens op. Over hoe de wereld eruit zou moeten zien, wie de
baas zou moeten zijn en wie juist niet, wat men zou moeten
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Met dank aan alle sponsoren welke deze
uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.

BUUN 2006
Het nieuws zinderde begin november 1930 door
Venlo: de stad zou worden aangedaan door een
luchtschip. En inderdaad, op 11 november verscheen
het luchtschip LZ127, beter gezegd de ‘Graf Zeppelin’ boven de Groote Heide. Tot groot plezier van
de duizenden toegestroomde mensen, die het unieke
schouwspel met eigen ogen wilden zien. Ed
Hendrickx bericht in Buun 2006 in woord en beeld
uitgebreid over deze bijzondere gebeurtenis.
Zijn artikel is een van de vele interessante stukken die
het nieuwe jaarboek telt. Mooie verhalen zijn bijvoorbeeld ook het portret van de Tegelse kunstenaar
en Passiespel-hoofdrolspeler Ferd Verstraelen door
Thijs Lenssen, het interview van Marcel Abrahams
met oud-voetballer Harrie Heijnen over zijn jaren bij
het Haagse ADO en de beschrijving door Ad Bogers
van de meesterproeven die gildeleden in vroeger tijd
moesten verrichten.
Ach, om alle mooie verhalen in Buun 2006 op te noemen is deze achterkant veel te klein. Toch nog even
wat onderwerpen om uw nieuwsgierigheid te prikkelen: een reportage uit de bijzondere muziekwinkel
Sounds in Venlo, persoonlijke bespiegelingen over friteskramen, een interview met oud-Venlonaar en
NRC-columnist Frits Abrahams en een vraaggesprek
met de uit Venlo afkomstige, in Duitsland succesvolle
schrijfster Marie-Thérèse Schins. Bovendien zijn in
het nieuwe jaarboek alle gedichten bijeengebracht die
stadsdichter Koos van den Kerkhof tussen 2002 en
2004 schreef. U krijgt als het ware een poëziebundel
bij het jaarboek.
De rest verklappen we niet, daarvoor moet u toch
echt Buun 2006 kopen en lezen.
ISBN 90-76758-077

