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Sinds 1993, het jaar dat de Buun voor het eerst verscheen, is de kwaliteit van 
dit cultuurhistorisch tijdschrift voortdurend verbeterd. De opzet is dezelfde 
gebleven: het is een podium voor beginnende en gevestigde auteurs die 
schrijven over alles wat met Venlo en omgeving te maken heeft. Aanvankelijk 
verscheen de Buun als kwartaaluitgave, sinds 2000 komt er jaarlijks één - 
omvangrijker - editie uit. 

Buun 2007 is de eerste fullcolouruitgave en verschijnt bovendien in een 
compleet nieuwe lay-out. Ook zijn er nieuwe schrijvers aangetrokken ter 
versterking. Alleen al daarom zijn de makers trots op het nieuwe jaarboek. Maar 
de inhoud telt even zwaar. Buun 2007 bevat een mooie mix van onderwerpen: 
architectuur, beeldende kunst, dans, fi lm, fotografi e, geschiedenis, literatuur, 
muziek, natuur, sport en theater. 
Meer dan vorige edities biedt de nieuwe Buun zicht op de stand van zaken op 
het gebied van cultuur in de regio Venlo. Ook kunt u nader kennismaken met 
talenten uit onze omgeving die landelijk naam hebben verworven. Geniet - alsof 
het een blijvende herinnering is - van de fotoreportage van schoolgebouwen 
die in rap tempo zijn afgebroken, dan wel ingrijpend worden verbouwd. Laat 
u verrassen door een interview met een 94-jarige kunstenares. Of door een 
portret van de man achter de Monumentenatlas. Wie vroeger altijd aan de 
Maas speelde, kan zijn belevenissen spiegelen aan een verhaal vol Blerickse 
jeugdherinneringen. En wie wil er nu niet weten hoe ze in Tegelen vroeger 
limonade maakten? In Buun 2007 treft u zowaar enkele moordverhalen uit een 
ver verleden aan. Bijna vergeten we de literaire primeur, een prozaverhaal dat 
later dit jaar in een bundel bij Meulenhoff zal verschijnen.

Genoeg tipjes van de sluier. U moet natuurlijk vooral zelf oordelen over de 
kwaliteit van Buun 2007. Ondanks alle vernieuwingen is de prijs bij het oude 
gebleven: voor 15 euro heeft u dit jaarboek in uw bezit.               

Deze fullcolouruitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij fi nanciële steun 
van Woningstichting Venlo-Blerick.

ISBN 90-76758-08-5



BUUN 2007 Buun 2007 is een bijzondere editie. Waarom bijzonder? Het is niet onze 
eigen verdienste, althans niet op de eerste plaats, en daardoor eenvou-
diger om hier op te schrijven. 
Het is vooral te danken aan ons hoofdonderwerp: Venlo.  De stad is in 
een vloed van ontwikkelingen terechtgekomen. Veelbelovende ont-
wikkelingen, maar de uitkomst is nog ongewis. Venlo staat -  zo is de 
overtuiging van de redactie -  op een kruispunt. Aan de ene zijde ligt 
de aloude weg van de gezellige provinciestad, aan de andere zijde de 
nieuwe weg, naar een stad van de wereld. Zo simpel als deze metafoor 
is het natuurlijk niet,  maar het biedt wel duidelijkheid. Het gaat om 
een cultuuromslag van ‘lol  en plezeer ’ naar ‘bravoure en dynamiek’.  
Daarom dat extra woord hierboven. 
De volgende reden is dat we er in geslaagd zijn dit  momentum te ver-
talen in journalistiek. Zie bijvoorbeeld de diepgaande inter views met 
Rick Vercauteren, directeur van Van Bommel van Dam en Marcel ’t  Sas, 
directeur van Theater de Maaspoort:  nieuwe culturele roergangers die 
voorop gaan in de veranderingen. Of het inter view met de architect 
Jo Coenen die met de Maasboulevard een nieuw gezicht geeft aan het 
centrum van de stad. Of lees het artikel waarin deze vele culturele ont-
wikkelingen als een panorama worden geschetst.
Venlo is een stad in beweging. Kijk alleen al naar de vele scholen die 
op dit moment drastisch verbouwd worden. Fotograaf Jacques Peeters 
legde de laatste momenten vast van gebouwen waar velen hun jeugd 
hebben doorgebracht. We hebben een aantal mensen gevraagd om hun 
herinneringen hieraan op te schrijven; ze staan verspreid door dit  jaar-
boek. 
Deze Buun toont een mooie dwarsdoorsnede van wat onze regio anno 
2006-2007 te bieden heeft.  Tegelijkertijd vergeten we niet waar we van-
daan komen, waar onze oorsprong zich bevindt: de geschiedenis. Met 
verhalen die vastleggen wat is geweest, om beter te begrijpen waar we 
nu staan. Het mooiste voorbeeld is het artikel van Jacq Grubben, die 
een levendig portret schreef van zijn jeugd aan de Blerickse kant van 
de Maas. Het leven van tieners vele decennia terug in de tijd blijft  nu 
voorgoed bewaard tussen de kaften van deze editie. Zo ook het conflict 
begin vorige eeuw rond de architect Berlage; het doet in veel denken 
aan de huidige strijd rond bouwmeester Coenen, waarmee we terug zijn 
bij  het begin. 
Dit en veel meer is opgenomen in de Buun, die wij  dus als bijzonder 
kwalificeren. Dat laatste doen we ook omdat we geen zin meer hebben 
in die eeuwige bescheidenheid waar deze regio van oudsher zo bekend 
om staat. We willen een beetje voordoen, hoe het ook gezegd kan wor-
den. Met zichtbare trots, zonder overdrijving. 
 
Sinds 1993 bericht het tijdschrift  over de cultuur en de geschiedenis van 
Venlo en omgeving.  Redacteuren kwamen en gingen, maar lange tijd was 
er een harde kern, gevormd door hoofdredacteur Adri Gorissen, Koen 
Eijkhout en Tilly Eijkhout-Deneer. Begin dit jaar besloten ze alledrie 
om te stoppen. Dat gebeurde om persoonlijke redenen. Alledrie zijn ze 
van grote waarde geweest voor de Buun. Ze hebben niet alleen het fun-
dament gelegd, maar ver volgens ook het huis er op gezet, heel gestaag 
over een periode van vijftien jaar. Het niveau dat we hebben bereikt,  was 
ondenkbaar geweest zonder hen. Vanaf deze plaats een woord van dank. 

De redactie
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123 Schoolherinnering: Feniksen 
 Ger Huijs

124 De passie van fotograaf Hans van de Beele voor zwart-wit
 Koos van den Kerkhof

132 Prozaverhaal: De dag dat ik de wereld redde  
 Huub Beurskens

139 Schoolherinnering: Entre nous 
 Thijs Lenssen

140 Filmer Pieter Kuijpers
 Twan Meuse

145 De moord op Veldenaar Coen Beeker en andere verhalen over  
 missionarissen
 Theo Laumans

156 Jonge designer Kim van Bakel (2)
 Jan Brouwers

160 Gesprek met theaterdirecteur Marcel ’t Sas
 Jan Brouwers

173 Gedicht voor Leo Stappers (1948-2006)
 Ruud Linssen

174 Beeldend kunstenaar Monique Camps 
 Pascalle Mansvelders

188 Schoolherinnering: Vijftiger jaren
 Evert Arthur Thielen

189 Een woningstichting en monumenten in Venlo
 Ragdy van der Hoek
 
195 Portret geograaf Arthur Steegh (1946-2005)
 Koos van den Kerkhof

205 Gesprek met rentmeester Frans Holla
 Thijs Lenssen

210 Schoolherinnering: Een overweging
 Berry van der Vorst

211 Jeugdherinneringen aan de Maas in Blerick
 Jacq Grubben

231 Schoolherinnering: Du 
 Thijs Lenssen

232 Architect Maasboulevard Jo Coenen
 Ruud Linssen
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Colofon
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“De mensen uit Limburg, kom verder”, is de hartelijke be-
groeting terwijl ze de deur van de lift op de vierde etage openhoudt. 
We stappen zo haar woonkamer binnen. En nog voordat de jassen 
goed en wel zijn opgehangen begint ze honderduit te vertellen. 
“Wonderlijk hoe het leven loopt”, zegt ze over een toevallige ont-
moeting enkele maanden geleden. “Ik stond op de tram te wachten 
hier in het centrum van Amsterdam en opeens was daar die vrouw 
uit Tegelen, vroeger buurmeisje van mijn dierbare vriendin Suzanne 
Nicolas. Ik heb haar meegenomen naar mijn huis en we hebben een 
erg plezierige middag gehad.” De ontmoeting vormde de aanlei-
ding tot het interview op deze voorjaarsdag voor de Buun. Limburg 
heeft in de kunstenaarsloopbaan van Gisèle van Waterschoot van 

Via  Joep Nicolas  raakte  ze  bevriend met  de dichter  

Roland Holst,  ze  zat  aan het  sterfbed van E.  du Perron 

en trouwde in  de  jaren v i j ft ig  met  de Amsterdamse 

burgemeester  Arnold d’Ai l ly.  

Ze  ontving onderscheidingen voor  haar  verzetswerk 

in  de  oorlog.  Maar  bovenal  is  Gisèle  van Waterschoot  

van der  Gracht  (1912)  kunstenaar.  En ze  is  v itaal .  “De 

dagen z i jn  voor  mij  te  kort,  meneer.”  Een gesprek in  

een bi jzonder  huis  aan de Herengracht  in  Amsterdam. 

G i s è l e  i n  W o n d e r l a n d  

door Thijs Lenssen
foto’s Jacques Peeters

Uil t j e  ( 1965)
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liggen dan de vissersbootjes. Ik 
heb er zestien jaar gewoond. Och 
dat was zo’n mooie tijd.” Via een 
witte gang, tientallen aquarellen 
aan de muren en op de grond, ko-
men we in het achterste deel, dat 
helverlicht is dankzij grote schuine 
ramen. Overweldigend is de aan-
blik van attributen die de wanden, 
de kasten, de vensterbanken en 
de tafels vullen: botjes en wervels, 
schelpen, veertjes, vlinders. En 
overal boeken, foto’s, schilderijen 
en tekeningen die ze in haar leven 
maakte, en houten collages, sa-
mengesteld uit bijvoorbeeld kur-
ken van visnetten uit Griekenland. 
Hier heeft Gisèle de wereld onder 
handbereik. We worden onder-
gedompeld in de gelijktijdigheid 
van het ongelijktijdige. Ieder schil-
derij, iedere foto, ieder voorwerp, 
brengt haar terug naar een periode 
uit haar leven. Haar gehoor is sterk 
achteruit gegaan en namen vallen 
haar soms niet meteen te binnen 
- “mijn bovenverdieping werkt niet 
meer zo goed” - maar verder is het 
geheugen een feilloze motor voor 
het vertellen. Een krachtige stem 
doet de rest. 

“Pas op, uw lens gaat nog stuk”, 
zegt ze opeens tegen de fotograaf, 
die de volmaakte expressie hoopt 
te vangen, “en mijn neus is toch 
veel te lang. Er zijn hier zoveel 
mooiere dingen om te fotografe-
ren.” Ze heeft de drinkglazen ge-
vuld, is gaan zitten, maar maakt 
alweer aanstalten om op te staan. 
“Weet u waar die cirkels vandaan 
komen?”, vraagt ze, wijzend naar 
enkele schilderijen aan de muur. 
“Ik heb me laten inspireren door de 
dwarsdoorsnede van tempelzuilen 
in Griekenland, die lang geleden 
bij een aardbeving zijn omgeval-
len,  overblijfselen daarvan liggen 
nu op enkele plaatsen gestapeld 
in vierkante bouwwerken. Daar 
op die foto kun je het goed zien, 
zo zijn het net trommels. En op 
dat schilderij daar heb ik cirkels 
gebruikt om de voortgang van de 
tijd mee uit te drukken, zoals in 
de dichtregels van Rimbaud.” Ze 
gaat ernaast staan en declameert 
plechtig de Engelse vertaling: 
“Time with its rolling days / changes 
now this, now that. Gisèle schildert 
alleen maar cirkels, hebben ze wel 
eens gezegd, maar dat is natuurlijk 

niet zo.” Ze laat een ander schilde-
rij zien, uit 1969. “Ik was ermee be-
zig, toen iemand  binnenkwam en 
opgewonden vertelde dat ze op de 
maan waren geland. Ik wist niets 
van die maanreis, maar kijk: de 
figuur houdt twee planeten in zijn 
hand. Wonderlijk, hè.” 
Ze loopt naar een kast en pakt er 
een klein object van af. “Hier ben 
ik zo trots op. Dat is wat mij boeit. 
Het is een uil. Met schelpjes als 
oren, de wasknijpers zijn de voe-
ten en de punt van een veer is zijn 
neus.” Dan haalt ze een houten 
tovenaar tevoorschijn, die de vorm 
heeft van een kruis, waarvoor ze 
ook weer schelpen en een veer ge-
bruikte. “De pappas, priester van 
Naoussa op Paros, zag het toen 
hij toevallig op bezoek was. Ik was 
bang dat hij er te zeer een kruis in 
zou zien, maar het is een manne-
lijk figuur. Voor de zekerheid heb 
ik maar snel een rokje voor het ge-
slacht gehangen.” Ze hangt het te-
rug en pakt een veelvormige wervel 
van een kast. “Kijk toch eens, wat 
een schitterende sculptuur dit van 
zichzelf al is. Daarom verzamelde 
ik altijd zoveel, de schepping heeft 

G i s è l e  i n  W o n d e r l a n d
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der Gracht een belangrijke rol ge-
speeld, vooral dankzij haar innige 
band met de glazenier Joep Nicolas 
en zijn echtgenote de beeldhouw-
ster Suzanne Nys. Het was Joep 
Nicolas die haar in de jaren dertig 
haar eerste kunstopdracht gaf.
Wonderlijk hoe het leven loopt - 
ze zal het tijdens het gesprek een 
paar keer herhalen. Zìj kan het 
tenslotte weten, op haar leeftijd. 
Lachend: “Ach, ik ben een meisje 
dat op weg is om 94 te worden, in 
september.” Ze vouwt haar han-
den bezwerend ineen. “Kom, ik wil 
u allereerst laten genieten van het 
mooie uitzicht. Ze loopt het trapje 
op naar het dakterras, opent de 
deur en wenkt ons haar te volgen 

als ze naar de rand van het dak loopt. “Kijk toch eens hoe mooi, ik heb 
uitzicht over twee grachten. En daarginds de Westertoren, hierachter al 
die grote en kleine huizen. Ziet u hoe ze overhellen? Mijn huis is een 
puntneus, je kunt alle kanten uit kijken.” Twee schoorstenen kijken 
mee: Gisèle heeft er met eenvoudige lijnen een gezicht op getekend, de 
kappen zijn vanzelf hoeden geworden.
Terug in de woonkamer nodigt ze ons uit haar atelier te bezichtigen een 
verdieping lager. “Ik heb graag dat u voorop loopt, dan is de verras-
sing groter.” Terwijl we de trap afdalen duikt een immense zaal op met 
voorin een ruimte met keukenblok, en een tafeltje met stoelen. “Deze 
trap heb ik door een vriend laten maken. Het is een replica van de trap-
pen die op het Griekse eiland Paros bij de huisjes staan, en beneden 

Helma Linssen, het vroegere buur-
meisje van Suzanne Nicolas, over 
Gisèle:

“Gisèle  logeerde vaak bi j  Joep 
en Suzanne Nicolas  in  Nabben 
in  Stey l .  Ze  was  er  k ind aan huis  
en  genoot  a l t i jd  van de  mooie  
woning en de  tuin.  Ze  was  er  
ook vaak a ls  Cla ire  en Sy lv ia,  de  
dochters  van Joep en Suzanne,  
u i t  Amerika  waren overgekomen.  
Ze  kwam Suzanne steunen toen 
haar  huis  begin  jaren tacht ig  
door  een overstroming kniehoog 
in  het  Maaswater  s tond.  
Gisèle  schiep a l t i jd  een f i jne  
s feer  om haar  heen.  Met  haar  
stra lende humeur  raakte  ze  je  en  

met  haar  r i jke  fantasie  maakte  ze  
gewone dingen tot  b i jzonderhe-
den.  Ze  was  geest ig  en verte lde  
bi jvoorbeeld  vol  t rots  dat  ze  
‘de  natste  naam van Neder land’  
heeft .
Ik  werkte  dr ie  ochtenden in  de  
week voor  Suzanne en kookte  
voor  twee dagen l ichte  maalt i j -
den.  Vaak droeg ik  dan een spi j -
kerbroek en een blauwe blouse,  
wat  Gisèle  op het  idee  bracht  mi j  
‘Rapsody in  Blue’  te  noemen.  
A l t i jd  stond er  wortelsoep op 
het  menu,  met  veel ,  héél  veel  
t i jm en petersel ie  u i t  Suzanne’s   
gel iefde  tuin.  Daarbi j  tartaart jes,  
lam of  v is ,  a l les  met  veel  verse  
kruiden en rode wi jn.  ’s  Zomers  

plukten ze  bosaardbeit jes  u i t  
e igen tuin  voor  het  dessert .  
Gisèle  is  nog steeds  vrol i jk ,  vol  
lof  over  a l les,  en  erg  posi t ief.  
Geen wonder  dat  ze  zo’n  hoge 
leeft i jd  mag bereiken.  Haar  huis  
in  Amsterdam,  het  inter ieur  met  
a l le  voorwerpen die  ze  verzameld 
heeft ,  haar  k leding,  de  manier  
waarop ze  een maalt i jd  opdient,  
kortom haar  f la i r  en  manier  van 
leven straal t  d ie  ongebonden 
Picasso-acht ige  s feer  u i t  d ie  ook 
bi j  Suzanne volop te  v inden was:  
n iet  de  hedendaagse glamour  en 
luxe,  maar  intel lectuele  vr i jheid  
en creat iv i te i t  van geest .  
Wat  een pracht ige  mensen!”
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Space  woman (1984)
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gezin liet Amerika in dat jaar defi-
nitief achter zich. Alleen haar twee 
oudste broers, die aan de univer-
siteit van Princeton studeerden, 
bleven in de Verenigde Staten. Een 
jongere broer verongelukte tra-
gisch toen hij eerstejaars aan Prin-
ceton was. 
Vader Van Waterschoot van der 

Gracht begon publicaties over ge-
ologie te schrijven en hield zich 
daarnaast bezig met het restau-
reren van enkele verwaarloosde 
schilderijen uit de kasteelcollectie. 
“Hij had zelf graag schilder willen 
worden, maar mocht dat niet van 
grootvader. Dat heeft een tante me 
later verteld. ‘Maar jongen toch’, 
moet grootvader hebben gezegd, 
‘je hebt zo’n goede cijfers, daar 
word je toch geen schilder mee. Ga 
eerst maar eens op reis, en bedenk 
dan wat je wil.’ En dat terwijl de 
grote schilder Mesdag over mijn 
vader zei: ‘maar die hoeft helemaal 
geen schildersopleiding te volgen, 
dat is een natuurtalent.’” Ze staat 
op, zegt “kom”, en loopt naar een 
afgeschermd hoekje in het atelier, 

waar een zeezicht hangt, geschil-
derd door haar vader. “Prachtig 
nietwaar? Gek hè, ook zijn twee 
broers konden geweldig schilde-
ren. De schilderlust zit in de fami-
lie. Waar dat vandaan komt?” Ze 
steekt  een vinger omhoog, reikt 
naar een nabije kast en tovert een 
kopje en schoteltje tevoorschijn. 
“Dit heeft mijn grootmoeder, van 
vaderskant, geschilderd, haar zo-
merhuis in Wijk aan Zee. Van haar 
hebben we het talent geërfd.”  
Ze poseert een moment naast de 
manshoge tekening die ze in 1990 
van haar vader maakte. En gaat 
verder: “Ik ben nooit vergeten 
hoe mijn vader glimlachte toen ik 
hem vertelde dat ik schilder wilde 
worden. Hij lachte omdat hij het-
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zoveel mooie dingen voortgebracht. Het is dezelfde liefde als mijn vader 
had. Hij studeerde geologie, nog voordat het vak die naam had, en was 
geboeid door de oorsprong van de aarde.” 

Ze begint over haar jeugd. “Ik ben geboren in 1912 in Den Haag, in 
de Scheveningse Bosjes, en was drie jaar toen we naar Amerika verhuis-
den, naar Tulsa Oklahoma. Het ‘wilde westen’. Ik maakte kennis met 
de Ponca-indianen en raakte gefascineerd door de prachtige veren die 
ze verzamelden.” Vader Van Waterschoot van der Gracht was oliezoeker 
in dienst van de Koninklijke Nederlandse Oliemaatschappij en dit werk 
bracht hem ook in de indianenreservaten. Hij stond internationaal be-
kend om zijn begaafdheid in het ontdekken van bodemschatten. “Toen 
ik negen jaar was gingen we voor een jaar terug naar Europa en kwam ik 
voor het eerst in kasteel Hainfeld in Oostenrijk, het slot van de voorva-
deren van mijn moeder. We waren te gast bij haar broer.” De moeder van 
Gisèle was een Oostenrijkse barones Von Hammer Purgstall. “Goethe 
heeft ooit geschreven over Joseph Freiherr von Hammer Purgstall, dat 
was moeders overgrootvader.” Een foto toont de statigheid en omvang 
van het kasteel in Stiermarken, dat omgeven is door een vijver. 
In 1929 zou Gisèle er opnieuw terugkeren, ditmaal voor langere tijd. Het 

Recht e r  pagina:

>  Tekening  van  haar  vader  ( 1990)

Op  bezoek  b i j  haar  moeder  in  Roermond

Beneden:  S ch i lde r i j  u i t  2002
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Ze vond woonruimte in Leeuwen-
Maasniel, “in een leegstaande 
werkplaats in de tuin van de fami-
lie Mooren, hele lieve mensen.” 
Van daaruit fietste ze iedere dag 
naar Roermond. Bij Joep leerde ze 
het glazeniervak, Suzanne werd 
haar dierbaarste vriendin. Eind 
jaren dertig kreeg ze haar eerste 
zelfstandige opdracht: zeven grote 
gebrandschilderde ramen voor de 
kerk in Oostrum. Helaas gingen 
deze in de oorlog bij een bombar-
dement verloren. In de jaren vijftig 
maakte ze onder andere ook ze-
ven ramen voor de Munsterkerk in 
Roermond.

Joep Nicolas was in de tijd 
dat Gisèle hem leerde kennen al 
een gevierd kunstenaar, overal in 
het land maakte hij kerkramen. 
Bevriende dichters als Adriaan 
(‘Jany’) Roland Holst, J.C. Bloem 
en Jan Engelman kwamen regel-
matig langs. “De familie Nicolas 
had een vakantieboerderij in Groet 
in Noord-Holland, waar ik enkele 
malen logeerde. Zo kreeg ik nog 
meer contact met deze vrienden.” 
Daar leerde ze ook schilders uit de 
Bergense School kennen, Henry 
ten Holt, Charley Toorop en Edgar 
Fernhout. 
Het was Roland Holst die er bij de 
ouders van Gisèle op aandrong in 
Noord-Holland te komen wonen. 
Op het kasteel in Wijlre werden 
in 1939 soldaten ingekwartierd. 
Gisèle slaagde erin een huis voor 

haar ouders te vinden, Jachtduin 
aan de Eeuwige Laan in Bergen. 
Voor zichzelf richtte ze er een klein 
atelier in. 
Bijna was ze naar Amerika vertrok-
ken. “Joep en Suzanne hadden 
besloten dat ze Nederland zouden 
verlaten, want we roken de oorlog 
al. Ze wilden naar Amerika. Mijn 
ouders vonden dat ik mee moest 
gaan. Misschien kon ik daar mijn 
werk voortzetten. Alle voorberei-
dingen voor de bootreis waren ge-
troffen. We zaten koffie te drinken 
in Rotterdam, toen zei Joep plotse-
ling: ‘Die oorlog kan wel een jaar 
of vier vijf duren.’ Ik schrok daar zo 
van dat ik de koffie omvergooide. 
Zolang wilde ik mijn ouders niet 
alleen laten, en dus besloot ik om 
hier te blijven. Raar hè, hoe dun 
de draad van het leven soms is. 
Als hij dat niet gezegd had, was ik 
gewoon meegegaan.” Hoe hecht 
haar relatie met het gezin Nicolas 
was, bleek uit de vele brieven die 
Joep en Suzanne haar vanuit Ame-
rika zouden schrijven.

Het leven in Bergen bleef niet 
gevrijwaard van oorlogshandelin-
gen. Door een bombardement op 
het militaire vliegveld moesten 
verschillende inwoners hun huizen 
verlaten. Onder hen ook Roland 
Holst en E. du Perron en zijn ge-
zin, die daarop tijdelijk onderdak 
vonden in Jachtduin. Van de laat-
ste heeft Gisèle een vuistdikke bi-
ografie op een tafeltje staan. “Ach, 
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zelfde tegen zìjn vader had gezegd, maar dat wist ik toen nog niet. En 
hij vond het goed. ‘Maar voordat je een penseel in de hand neemt, moet 
je eerst goed leren tekenen’, waarschuwde hij. Hij zorgde ervoor dat ik 
in Parijs kon gaan studeren.” Gisèle studeerde er aan de Académie de la 
Grande Chaumière, kreeg les van onder anderen de etser Eduard Léon, 
en had alle gelegenheid met de werken van internationale kunstenaars, 
zoals Picasso, kennis te maken. Een proefwerkstuk bezorgde haar een 
onderscheiding in de section de Gravure, op de Salon in 1931. Maar de 
crisisjaren lieten ook de familie niet onberoerd, waardoor de studie in 
Parijs niet meer te bekostigen viel. Intussen hadden vader en moeder 
Oostenrijk verlaten en via vrienden uit de Buitenlandse Dienst hun in-
trek genomen in het kasteel te Wijlre in Zuid-Limburg. Van Waterschoot 
van der Gracht kreeg een benoeming als directeur Staatstoezicht op de 
Mijnen in Heerlen. “Wacht”, zegt ze en loopt weg om even later met een 
krantenartikel uit de NRC terug te komen. “Kijk eens, van een paar da-
gen geleden. ‘Heerlen dertig jaar na de sluiting van de mijnen.’ Prachtig 
die foto, ik moest meteen weer aan vroeger denken.”

Ze weet nog precies hoe ze de glazenier en schilder Joep Nicolas voor 
het eerst ontmoette, niet lang nadat ze zich bij haar ouders in Wijlre 
gevoegd. Met een vriend bezocht ze een tentoonstelling in Brussel, in 
het Palais des Beaux Arts. Daar hing een portret dat Joep Nicolas van 
zijn vrouw Suzanne gemaakt had: ‘Suzanne met schaar’. (Gniffelt): “Ik 
heb het nu hier in mijn huis hangen. Ik was overdonderd. Ik vroeg aan de 
vriend waar Joep Nicolas woonde. In Roermond? Maar dat was helemaal 
niet zo ver van Wijlre vandaan. Ik wilde heel graag met de schilder in 
contact komen. Dat lukte via een vriendin in Roermond, Judy Michiels 
van Kessenich, die kende de familie Nicolas goed. Ik maakte er kennis 
met Joep en Suzanne en zo kreeg ik een uitnodiging om enkele dagen 
bij hun te komen logeren.” 
Joep legde uit dat hij iemand zocht om zijn tekeningen te vergroten. “Hij 
had een ontwerp gemaakt voor een glas-in-loodraam van twee aposte-
len. Hij vroeg of ik dat wilde vergroten tot een afbeelding van over de 
twee meter. Ik was opgewonden, maar durfde er niet aan te beginnen 
als de familie erbij was. Dus ging ik rond middernacht stiekem vanuit de 
logeerkamer naar  het atelier. Op ruitjespapier tekende ik een nauwkeu-
rige vergroting. Ik werkte de hele nacht door en zat ’s morgens moe op 
de bank, toen Joep in ochtendjas binnenkwam. ‘Wat ben jij vroeg op?’, 
zei hij. Ik wees naar de tekeningen. Hij stond ademloos te kijken. Ik had 
mijn eerste baan.” 

Het verhaal achter de zeemeermin

Op het  dak van de  boerder i j  van 
Nabben 13  in  Stey l  s taat  een 
zeemeermin die  op haar  schelp  
blaast ,  het  hoofd naar  het  westen 
ger icht .  Bi j  de  v i jver  s taat  een 
tweede zeemeermin.  De beelden 
her inneren aan het  vroegere  
verbl i j f  van Joep en Suzanne 
Nicolas.  De huidige  bewoners,  de  

famil ie  Doesborgh,  hebben ach-
ter in  de  tuin  een derde zeemeer-
min bi jgeplaatst .  In  Buun 2002 
verte lden ze  over  de  herkomst  
van de  f iguur.  Kort  nadat  ze  er  
kwamen wonen kregen ze  bezoek 
van Gisèle  van Waterschoot  
van der  Gracht.  “Ze  was  bezig  
met  een ‘sent imental  journey’  
langs  de  plekken waar  ze  ooit  
woonde en werkte.  Z i j  kende de  

oorsprong van de  zeemeermin-
nen.  De famil ie  Nicolas  bracht  
eenmaal  per  jaar  een bezoek aan 
de  schi lder  James Ensor  in  Oost-
ende.  Daar  zag men zeemeermin-
nen in  vogelkooit jes,  gemaakt  
van mater iaal  dat  op het  s trand 
was  achtergebleven.  Zo  moeten 
Joep en Suzanne in  de  ban van de  
zeemeermin z i jn  geraakt .”  
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du Perron.” Ze spreekt zijn naam met Franse tongval uit en vouwt haar 
handen. “Kent u het verhaal? Hij is in mijn armen gestorven.” Het ge-
beurde op 14 mei 1940, de dag van de capitulatie van Nederland. Du Per-
ron voelde zich niet goed en was boven op bed gaan liggen. Gisèle bleef 
bij hem achter, terwijl Bep, de vrouw van Du Perron, samen met Jany 
Roland Holst naar diens huis aan de Nesdijk fietste om nog wat spullen 
op te halen. Terwijl Gisèle aan het bed van de schrijver zat en deze over 
zijn leven vertelde, viel hij plotseling opzij. Bijna op datzelfde moment 
keerden Bep en Jany terug. Een arts kon geen hulp meer bieden. E. du 
Perron bezweek aan een hartinfarct. Het huis Jachtduin werd in de oor-
log gevorderd door de Duitse bezetters. De ouders van Gisèle moesten 
terug naar Roermond, waar ze werden opgevangen door de familie Mi-
chiels van Kessenich. Haar vader kwam in 1943 te overlijden.

“Jany Roland Holst hielp me een etage in Amsterdam te zoeken, 
hij kende de stad goed. We wandelden de hele Herengracht af - daar 
wilde ik het liefste wonen -, liepen langs het huis waar mijn grootou-
ders nog gewoond hadden, en weer terug, tot ik een bordje ‘driehoog 
te huur’ zag staan, dat was hier op deze plek. In de loop der jaren kon 
ik er steeds meer ruimtes bij krijgen.” Ze maakte de woning tot een 
adres voor joodse onderduikers. Daartoe besloot ze nadat ze met de 
Duitse dichter Wolfgang Frommel had kennisgemaakt in het Bergense 
huis van Roland Holst. “Ik was bezig met een portret van Jany. ‘Maar 
morgen kan ik niet’, zei hij. Dan kom ik overmorgen terug, zei ik. ‘Nee 
ik wil toch dat je komt, een Duitse dichter komt op bezoek.’ Wolfgang 
Frommel had verschillende joodse jongens onder zijn hoede, zelf was 
hij niet joods, maar hij wilde begaafde jongelui beschermen en uit han-
den van de Duitsers houden. Ik bood aan om als het nodig was jongens 
te verbergen. Op de zolderverdieping had ik daarvoor een schuilplaats 
gemaakt.” In haar huis werden literaire avonden gehouden, ondanks de 
voortdurende dreiging van razzia’s. 
Enkele jaren na de oorlog richtte Gisèle samen met de Duitse dichter 
de uitgeverij Castrum Peregrini op, die nog steeds in hetzelfde pand aan 
de Herengracht is gevestigd. Het fonds van Castrum Peregrini omvat pu-
blicaties over proza en poëzie, naast de uitgave van een Duitstalig tijd-
schrift.
Voor haar verzetswerk ontving Gisèle in 1998 van de staat Israël de Yat 
Vashem-onderscheiding.    

Haar verhalen kennen geen einde. Ze vertelt over de jaren na de oor-
log. Hoe ze via haar broer, die architect was, een opdracht verwierf om 
ambassades en diplomatenhuizen overal in Europa opnieuw in te rich-
ten. Hoe ze wandkleden ging ontwerpen. “Ik heb er onder andere vier 
gemaakt voor de Holland-Amerika Lijn, maar die tapijten zijn in een ha-
ven in Spanje gestolen. De ontwerpen heb ik nog altijd. Er zijn plannen 
om ze opnieuw na te maken.” En ze vertelt over haar gelukkige jaren met 
de Amsterdamse burgemeester Arnold d’Ailly, die ze tijdens een receptie 
op de British Council ontmoette. In D’Ailly - ze noemt hem consequent 
bij zijn achternaam - vond ze een geestverwant: “Onze gemeenschap-
pelijke bewondering voor de natuur heeft ons samengebracht.” In 1959 
trouwden ze. Ze reisden naar Griekenland en bezochten onder meer de 
Akropolis. “Het was mijn grootste wens de Griekse tempels te zien. En 
ik kwam erachter dat het marmer van de Akropolis afkomstig was uit de 
steengroeven van Paros, daarom wilde ik vervolgens ook naar dat ei-

Het  k loos t e r t j e  Agios  Ioanni s  op  Paros

Gang  naar  he t  a t e l i e r
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‘Die jongen moet naar Grieken-
land.’ Zo gebeurde het, het meisje 
ging mee. En hij werd er helemaal 
beter, en het mooiste is nog dat 
de twee getrouwd zijn en een kind 
hebben gekregen.” Ze laat een foto 
zien van de gelukkigen op het ter-
ras van hun huis in Griekenland. 
Zelf heeft Gisèle geen kinderen. 
“Als jonge vrouw wilde ik al niet 
trouwen en kinderen krijgen. Ik 
wist dat ik nooit tegelijkertijd kun-
stenaar en een goede moeder zou 
kunnen zijn. Mijn eigen moeder 
was zo geweldig, bij haar had ik 
gezien dat je dan honderd procent 
aandacht aan je kinderen moet ge-
ven.”

Ze bleef op het eiland wonen 
en verwoed schilderen en voorwer-
pen uit de natuur verzamelen. Ze 
liet zich dankbaar inspireren door 
de cultuur en historie van het land. 
Tussendoor was ze in Amsterdam 
of logeerde bij familie en vrien-
den in verschillende landen. Zo 
kwam ze regelmatig in Tegelen, 
in de boerderij aan Nabben 13 
van Joep en Suzanne Nicolas. Het 
kunstenaarsechtpaar had zich er 
eind jaren vijftig gevestigd, na te-
rugkomst uit Amerika. Ook na het 
overlijden van Joep in 1972 zette 
Gisèle de bezoeken voort.
Ze had het liefst voor altijd in Grie-
kenland willen blijven, maar het 
eilandbestuur had andere plannen 
met de baai, merkte ze. De toeris-
tenstroom kwam op gang. “Toen ik 
voor het eerst op Paros kwam, was 
er misschien één auto. Dat begon 
ineens te veranderen. Waar vroe-
ger alleen geiten liepen, stonden 
plotseling allemaal auto’s. Ik ben 
in 1982 definitief weggegaan. Nu 
ziet de omgeving van het klooster 
er totaal anders uit.”

Het huis aan de Herengracht 
in Amsterdam werd opnieuw haar 
vaste woonplek. Het geluk was aan 
haar zijde, want ze kon de grote 
etage - die haar huidige atelier 

vormt - in bezit krijgen. “Ik kreeg 
een erfenis van tante Paula, de 
zus van mijn moeder, waardoor 
ik deze etage kon kopen. Net op 
tijd, anders was er een drugaddict 
center in gekomen.” Een tijdlang 
had ze de beschikking over een 
atelier bij een vriendin. Ze laat een 
schilderij zien dat ze maakte ter af-
scheid, met de tekst: ‘Adieu atelier 
Thérèse Schwartz, adieu Prinsen-
gracht 1091. Vijf jaar zijn om en ik 
moet gaan, want nimmer zal hier 
een ezel staan’. Erboven het spie-
gelbeeld van een balkend kermis-
paard in een geelkleurige lijst. 
“Kom.” Ze troont ons mee naar 
een hoek van het atelier, waar ze 
haar ‘beste vriend’ heeft neerge-
zet: het houten kermispaard dat 
model stond voor het schilderij van 
daarnet. “Dit is mijn beste vriend. 
Soms klim ik erop en kijk van hier-
uit naar de televisie.” Terwijl ze het 
zegt, zet ze haar woorden kracht 
bij en streelt de flanken van het 
paard. “Het is al weer lang geleden 
dat ik het gekocht heb, ik zag het 
staan in de Utrechtsestraat voor 
een winkeltje. ‘t Zal van een car-
rousel zijn geweest.” 
In een andere hoek staat een van 
haar laatste schilderijen, uit 2002. 
“Ik wilde het abstract houden en 
licht van kleur. Maar toen ik een 
keer ’s morgens het atelier bin-
nenkwam, wist ik ineens: er moet 
een oog bij.” 

Haar Griekse kamer moet ze nog 
laten zien. We verlaten het atelier, 
dalen twee trappen af, passeren 
een ruimte waar de medewerkers 
van de uitgeverij zitten, en staan 
even later in een smalle kamer. 
“Hier is alles Grieks: het tafeltje 
en de twee stoeltjes komen uit een 
café, het bureau heb ik van het 
hout van olijfbomen laten maken 
- voelt u eens hoe glad het is. Dit 
hier zijn Griekse dakpannen. Die 
beddenspreien zijn geweven door 
de vrouw van een Griekse visser.” 
Ze opent de klerenkast. “En kijk 
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land.” In de baai van Naoussa ontdekten ze een vervallen kloostertje 
met kapel. “Het stond leeg, de laatste monnik was honderd jaar geleden 
gestorven. De achterkant lag tegen hoge rotsen aan. Geiten konden zo 
gemakkelijk bij het dak komen, waardoor dat gedeeltelijk was ingestort. 
De kapel, die de vorm had van een koepel, konden ze niet bereiken.” 
Het kloostertje met binnenplaats leek een ideale plek om te wonen en 
te schilderen. “Ik was getroffen door de lichtinval en ik zou er een mooi 
atelier kunnen inrichten. Dat ging echter niet zomaar. Het behoorde toe 
aan de Grieks-orthodoxe kerk en was niet te koop. Pas nadat we had-
den aangeboden om het op te knappen, kregen we toestemming van 
de pappas en de bisschop om het in gebruik te nemen. We hadden geen 
stroom, geen water, konden er alleen in de zomermaanden wonen, maar 
we hadden een prachtig uitzicht over de baai.” 
De restauratie verliep voorspoedig, maar aan de idylle kwam een einde 
door het overlijden van D’Ailly in 1967, na een kort ziekbed. “Hij lag in 
het ziekenhuis hier op de Prinsengracht - zes dagen toen werd hij naar 
de hemel geroepen.”
“Wonderlijk hoe het leven kan lopen”, zegt ze weer. “D’Ailly werd ver-
zorgd door een 19-jarig meisje, geen echte verpleegster maar iemand 
die de patiënten ’s nachts in de gaten moest houden. D’ Ailly kwam 
erachter dat ze de Griekse taal beheerste, een Nederlands meisje dat 
Grieks sprak! Geweldig vond hij dat. Een paar deuren verder lag een jon-
geman, die erg ziek was, de dokters konden niks meer doen. D’Ailly zei: 
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EEN OVERWEGING 

De school is leeg.

Een gebaar is een groet, een woord is een wijsheid, een zin is een ge-

dicht. Zelfs wanneer hij weet dat hij onzin uitkraamt.

Daar loopt een leraar. Dat kun je aan hem zien. Moet je hem alleen 

daarom niet groeten? De jongen groet terug, tegen de regels, tegen de 

code, als Zorro. Elke groet is een wijsheid. 

Dan is daar het trappenhuis. Mooi woord is dat, trappenhuis. Het hoge 

huis vol trappen wordt onderbroken door vloeren en heeft dus vier 

etages. Hij kan ze allemaal gebruiken. Precies vier, de strofen van een 

sonnet, dat kan geen toeval zijn. Elk woord is een groet. 

Wie woont er in het trappenhuis? Niemand, want het is een doorsluis-

zone. 

Den Hulster is niet zo interessant nu, maar iedereen denkt van wel. 

Waarom doen ze dat eigenlijk?

Daar moet wat mee, met dat trappenhuis. Ter ere van wijlen meneer 

Egan, die zich altijd aan de kale lelijkheid van het gebouw ergerde. In 

het trappenhuis verrijst een kolossale schildering. Een sonnet van epi-

sche afmetingen. Ik zie het voor me. 

De jongen loopt met ferme passen. Elke zin is een gedicht. Met ferme 

passen wordt een idee een schildering. 

 

>>     De jongen loopt en kijkt 

en kent alles. Zelfs als ze iets 

veranderen, blijft dat vertrouwd. 

Ze veranderen het toch wel Den 

Hulster. 

HET TRAPPENHUIS 
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eens”, lacht ze, “alweer zoveel 
schelpen.” 
Heeft ze geen heimwee naar Grie-
kenland? “Ach, ik heb hier zo’n 
geweldig atelier, dat is mijn stukje 
Paros in Amsterdam.” 
Dan doet ze de deur naar de gang 
dicht, haalt het bekken van een 
geit van een tafeltje, zet dat om-
gekeerd op haar hoofd en gaat 
bevallig voor de spiegel staan. Dit 
soort streken horen bij haar karak-
ter. “Gisèle had iets geestigs en tegelijk 
aristocratisch, iets excentrieks en uit-
dagends, dat Joep fascineerde.” Aldus 
Claire Nicolas in haar biografie 
over haar eigen vader. “Hij noemde 
haar ‘het irrationele gesyncopeerde 
levensritme’, en was verzot op haar fo-
lie, haar fantasie, ontsnapping uit ‘de 
hypocrisie die een puriteinse vrees voor 
het leven verbergt.’”

Terug in de woonkamer demon-
streert Gisèle hoe ze een schilderij 
van vijf smalle panelen met een 
afstandsbediening kan verande-
ren. Het is uit 1972 en draagt als 

titel Cycladisch ritueel. In 34 verschillende variaties kan ze één of meer-
dere priesteressen laten verschijnen, in het landschap van haar vroegere 
woonhuis op Paros. “Van dit bot hier heb ik de gestalten afgeleid. Nu 
verdwijnt de zon, en nu komt ze weer op”, zegt ze, terwijl ze een van 
de panelen laat draaien.” Boven een bank hangt een metershoog vijf-
luik, dat via scharnieren inklapbaar is. Het is een schilderij uit 1956, heet 
Moira en verbeeldt het lot en de schikgodinnen.  
“Kunt u het opbrengen om nog een trap op te klimmen?”, vraagt ze. En 
zijzelf dan? “Ach, ik heb als jong meisje al goed leren klauteren, bij de 
Ponca-indianen.” Even later staan we op de zolderetage, tegenwoordig 
in gebruik als haar slaapkamer met ernaast een badkamer, die ze zelf 
van mozaïekwerk heeft voorzien. 
Enkele boeken op een tafeltje brengen haar vertelkunst alweer op gang. 
Ze is onvermoeibaar.  Schilderde ze tot voor enkele jaren terug nog bijna 
dagelijks, tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig met het inventarise-
ren van haar werk. “De dagen zijn veel te kort voor me, meneer”, kregen 
we straks in het voorbijgaan te horen. We zijn al bijna drie uur in haar 
wondere wereld te gast. Het is mooi geweest. Tijd om afscheid te ne-
men. Ze begeleidt ons naar beneden. In de lift wijst ze naar het prentje 
bij de knoppen: een monnik in een bergklooster takelt een gast naar 
boven. Uitleg is overbodig. Gisèle glimlacht. 

Haar laatste woorden bij de buitendeur: “Breng de groeten over in Lim-
burg”.  <

Geraadpleegde bronnen:

- Gisèle – Schilderijen en tekeningen Gisèle 

van Waterschoot van der Gracht, tekst: Jan 

van Keulen, tweetalige uitgave, 1993

- Robert Dulmers, ‘Je kunt niet veranderen’, 

interview in: Groene Amsterdammer, 27 okto-

ber 1999

- Claire Nicolas White, Joep Nicolas, leven en 

werk, 1979 

- Website www.castrumperegrini.nl
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Met Leon Giesen zit je graag een avond op het terras, hij vertelt 
volop; het is een spreekbuis. Dit wordt de vierde keer dat we elkaar 
spreken in een paar jaar tijd. Dit keer in Rotterdam op de Parade. Hier 
treedt hij vanavond op onder de noemer van een Greatest Hits-show die 
is samengesteld uit onderdelen van voorbije theatershows. De Parade is 
een reizend theaterfestival met tal van tentjes met allemaal hun eigen 
programma. Iedere artiest of groep die optreedt op het festival moet 
zelf als boniseur van zijn eigen winkel optreden; “parade maken” op het 
festivalterrein om publiek naar binnen te lokken. Maar dat kan blijkbaar 
nog even wachten deze middag, want Leon Giesen zit rustig aan een 
biertje bij een van de dranktentjes op het terrein.

 Het is lastig om mensen uit te leggen wat Mondo Leone pre-
cies is. De combinatie van filmpjes en muziek moet je eigenlijk een keer 
gezien hebben om te snappen wat het is en om te begrijpen waarom 
het concept redelijk uniek is. Muzikanten die beelden gebruiken bij een 
live-performance zijn er immers legio, een project waarbij beide ele-
menten versmelten tot een synergetisch geheel is echter uitzonderlijk. 
Toch is dat het basiskenmerk van Mondo Leone. Leon Giesen heeft het 
voordeel dat hij zowel beeld als muziek zelf maakt. Als de twee elemen-
ten in overeenstemming zijn, spannen ze samen; een geval van een plus 
een is drie. Op een scherm geprojecteerde filmpjes worden in Mondo 
Leone live voorzien van een muzikale soundtrack. Giesen speelt bas 
of gitaar en zingt erbij. Het is een eenmansshow, al wordt hij op twee 
aparte schermen regelmatig geflankeerd door gastmusici op gitaar en 
drums. Soms vervult Giesen de gastrollen zelf, is hij zijn eigen begelei-
dingsband. Dan is hij in drie verschillende gedaantes tegelijk te zien: 
live en tweemaal op scherm. De afgelopen jaren verscheen een aantal 
van zijn liedjes ook op cd. Een bijgeleverde dvd toonde bovendien een 
selectie van de filmpjes uit de Mondo Leone-theatertour. De dvd is ei-
genlijk niet de meest geschikte manier om Mondo Leone aan de man te 
brengen, vindt hij. ‘Als je naar mij komt kijken, ben ik het verbindende 
element en dat ontbreekt op de dvd. Het wordt dan een verzameling 
filmpjes die je pas snapt als je me een keer gezien hebt. Als je ze los ziet, 

Leon Giesen is  muzikant  en tevens f i lmmaker,  maar  misschien is  hi j  nog 
beter  te  typeren als  moderne verhalenvertel ler.  Hi j  legt  de  wereld  onder  
een loep en aan de hand van de detai ls  probeert  hi j  het  geheel  te  vatten.  
Leon Giesen:  ‘ Ik  amuseer  mezelf  ermee en ik  snap de dingen daardoor  
ook beter.  Maken is  verwerken,  en dat  is  f i jn. ’  Welkom in  de wereld  die  
Mondo Leone heet.

door Guus Benders
foto’s Franco Gori
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schapsarchitectuur. Ik had een tekening gemaakt en toen ik ernaar zat 
te kijken dacht ik: als allemaal die groene ballen die ik nu getekend heb 
van beton waren dan zou ik het net zo mooi hebben gevonden. Dat was 
de bevestiging dat ik er niets mee had. Als je mijn tuin nu ziet, zie je ook 
dat aan mij geen grote landschapsarchitect verloren is gegaan. De mo-
tor kan er staan en daar is het verder wel mee gezegd. Later, toen ik na 
Toontje Lager de kunstacademie ging doen, werd ik pas fanatiek. Toen 
had ik pas echt het gevoel dat alles klopte.’ 
Toontje Lager had net twee gouden platen op haar naam staan, toen 
Giesen in de band kwam. Dat was in 1983. Giesen herinnert zich uit 
die begintijd vooral een gevoel van vrijheid. ‘We gingen bijvoorbeeld 
op maandag- of dinsdagmorgen repeteren om 11 uur. Dat gaf me een 
enorm spijbelgevoel; het idee dat dat eigenlijk niet kon. Ik kon daar 
enorm van genieten.’ Dat hij in werkelijkheid niet helemaal paste bin-
nen de hitgroep had hij al redelijk snel door. Vanwege het succes lag er 
een enorme druk op de band. ‘Later heb ik een dagboek gevonden uit 
die tijd. Ik was eigenlijk niet helemaal op mijn plaats daar en dat wist ik 
na een half jaar ook wel. Ik dacht: zo lang ik iets kan leren blijf ik zitten. 
En het was een zeer waardevolle ervaring om de wereld op de kop te zien 
met alle vervelende kanten van dien. Een half jaar daarna zei Bert (Her-
melink, die alle teksten schreef, GB) dat hij wilde stoppen met de band 
en toen hebben we de staande concerten nog afgemaakt en daarna was 
het afgelopen.’ Met die ervaring op zak stond Giesen op straat. Hij zat 
een tijdje werkloos thuis toen hij besloot om de kunstacademie te gaan 
volgen. Daar is het fundament voor Mondo Leone gelegd. ‘Ik ben begon-
nen met dingetjes in elkaar te kloten, en dat bleek heel erg leuk, het 
leukste van alles.’ 

Leon Giesen is altijd iemand geweest met ambitie. Iemand die 
graag voorop gaat in het gedrang ook. ‘Als ik langs de kant sta, ga ik me 
vervelen.’ Hij groeide op in Hout-Blerick, maar met het dorpse karakter 

Nieuwe L iedjes

denk je: “Wat heeft dat in godsnaam met elkaar te maken?” Ik zoek nog 
naar een andere vorm, maar die heb ik nog niet gevonden.’
 Giesens meest recente wapenfeit is een verzameling van losse 
liedjes waarbij de filmpjes compleet zijn verdwenen. De nieuweling ver-
scheen onder de heldere titel Nieuwe Liedjes. De release moet overigens 
niet worden gezien als een nieuwe stap, maar meer als een tussenpro-
duct. Leon Giesen: ‘Mondo Leone is een levend ding, ik denk niet in 
vastomlijnde plannen. Ik ben met verschillende dingen bezig en wat er 
uiteindelijk over blijft is voor mij allemaal hetzelfde, of dat nu liedjes 
zijn, filmpjes of een tekening. Ik houd heel veel van film en ik houd heel 
veel van muziek en ik houd er nog meer van als het samenkomt, maar 
deze liedjes waren er ineens. Op het moment dat je film en muziek gaat 
combineren dan moet je dat heel erg in balans houden, vind ik. De mu-
ziek kan zich dan veel minder permitteren. Het is erg leuk om ook ge-
woon een leuk melodietje te bedenken zonder verder ergens rekening 
mee te hoeven houden.’ 

Liefde voor muziek is niet iets wat Giesen van huis uit heeft mee-
gekregen. Zijn ouders vonden dat de makkelijk lerende Giesen zijn aan-
dacht beter bij school kon houden, vooral zijn vader. ‘Hij houdt wel van 
gedichten, maar met muziek heeft hij helemaal niets. Eigenlijk de hele 
familie niet. Mijn neef Peter Giesen vertelde een keer een verhaal over 
zijn vader, een broer van mijn vader dus. Hij had twee platen gekregen 
van iemand en die draaide hij altijd op feestjes. Hij kwam er echter pas 
na een paar jaar achter dat hij die platen op het verkeerde toerental 
draaide!’ lacht Giesen. ‘En ik wil niet beweren dat mijn vader precies zo 
is, maar hij heeft er gewoon niets mee; hij fluit ook altijd maar één lied-
je. In die zin is het niet gestimuleerd. Muziek is iets wat tegelijk kwam 
met de hormonen rond de zestien jaar. Dan ga je naar dingen luisteren 
en dan denk je: dat wil ik zelf ook!’
 Na een eerste poging tot een bandje in Venlo samen met Mi-
chiel van de Grinten (nu bekend als zanger van Minsekinder) kwam de 
muziekcarrière van Giesen op gang in Wageningen, de stad waar hij 
studeerde aan de Landbouwhogeschool. Daar speelde hij in een Ne-
derlandstalig bandje, Oorkussen. ‘We repeteerden altijd in een café in 
Wageningen en Joost Witte, de drummer van Toontje Lager, boekte de 
bandjes in dat café. Later ben ik dat ook gaan doen, samen met hem. 
Op een gegeven moment stapte de gitarist uit de band, bovendien werd 
hun bassist eruit gezet. Ze zochten eerst een nieuwe bassist en hij belde 
me op om auditie te doen. Hij had ons een paar keer zien spelen. Zo is 
het eigenlijk gegaan. Toen heb ik direct mijn moeder gebeld en ik zei: 
“Je raadt nooit wie me gevraagd heeft om auditie te doen!” Mam riep: 
“Doe Maar!” En ikke: “Nee, Toontje Lager…” Na een tweede auditie ben 
ik het geworden.’
 De uitverkiezing voor Toontje Lager, op dat moment op de top 
van hun roem, was voor Giesen vooral een geschikte aanleiding om te 
stoppen met studeren. ‘Ik wilde al veel langer stoppen, ik was land-
schapsarchitectuur gaan studeren maar wist helemaal niet wat ik wilde. 
Ik koos die studie omdat een vriend van me dat ook ging doen. Twee 
zelfs, maar eentje stopte al heel erg snel. En het leek me ook wel wat, 
het was een heel brede studie. Ik heb eigenlijk een enorme draai ge-
maakt. Eerst deed ik deed Gymnasium B en wiskunde 2 was mijn beste 
vak. Nu zit ik compleet aan de andere kant; ik heb een soort van slinger 
gemaakt.’ Giesen: ‘We moesten een keer een park ontwerpen voor land-

Toontje  Lager
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toen bij Take Five op het terras beland. De ene bekende na de andere 
kwam erbij en dat was echt ontzettend leuk! Van dat soort dingen houd 
ik heel erg. In Venlo weet je gewoon dat een bepaald soort mensen altijd 
te vinden is op een bepaalde plek. Dat heb je in Amsterdam volgens mij 
ook, maar in Utrecht dus helemaal niet. Ik kom in Amsterdam en Venlo 
dus altijd meer mensen tegen als ik uit ben dan in Utrecht. Dat vind ik 
ontzettend grappig.’ Giesen mijmert er af en toe wel eens over hoe het 
zou zijn om wel hier te wonen, al is het maar voor even. ‘Zeker nu onze 
ouders ouder worden. Mijn schoonvader is inmiddels dood, maar ik zou 
het ook fijn vinden om wat dichter in de buurt te zitten. Ineens komt dat 
op een andere manier terug. Nu moet ik eerst anderhalf uur rijden; je 
kunt niet gewoon even koffie komen drinken. En ik zie mezelf niet terug-
gaan, maar toch. Utrecht is gewoon een veel betere omgeving voor wat 
ik doe. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik ooit vertrokken ben.’ Venlo 
werkt voor hem dus te beperkend, benauwend misschien zelfs. Giesen: 
‘ Toen we op een gegeven moment met Romeo begonnen, Michiel en 
ik, ging het over in het Venloos zingen en toen heb ik gezegd: ik houd 
ervan om in het Venloos te zingen en om in het Venloos dingen te ma-
ken, maar als dat inhoudt dat we alleen maar in Venlo kunnen spelen, 
dan doe ik het niet. Ik woon in Utrecht en ik wil muziek maken voor de 
mensen om me heen. En voor mij heeft het anders alleen maar te maken 
met sentiment en dat wil ik niet.’
 Met Mondo Leone heeft hij inmiddels ondervonden dat Neder-
lands de ideale taal is. ‘Ik probeer met de dingen die ik maak vaak de 
essentie te vinden van iets en iets echt heel goed en simpel te zeggen 
en dat kan ik gewoon niet zo goed in het Engels. Ik houd heel veel van 
Venloos, maar ik merk wel dat het Nederlands zich heel goed leent voor 
de dingen die ik wil zeggen. Venloos is vaak dikker, minder zakelijk, ter-
wijl ik juist dat zakelijke en droge van Nederlands heel erg prettig vind. 
Ik ben daar van gaan houden; van het droge, het harde, het hakkelende 
van Nederlands. Venloos swingt veel meer, zingt veel meer. Maar als het 
gaat over hoe je een ei kunt pellen, dan gaat het veel beter in het Ne-
derlands; dat vind ik grappiger.’ Of dat ook te maken heeft met het feit 
dat je dan misschien meer afstand kunt nemen tot het eindproduct, kan 
Giesen niet met zekerheid zeggen. ‘Venloos is wel heel dichtbij, maar 
ik heb gemerkt dat dat wel veranderd is. Bij het snel tellen in jezelf bij 
de supermarkt betrapte ik mezelf op een gegeven moment, ik dacht: 
verdomme ik tel Nederlands. Dan ben je dat punt voorbij. Ik spreek heel 
erg veel Nederlands en veel mensen die mij dierbaar zijn spreken ook 
alleen Nederlands. Ik merk dat ik ook verhollandst ben. Ook in mijn re-
latie met Jack Poels (met wie Leon in 2004 samen een cd maakte, GB) 
die dat dus helemaal niet heeft.’

De liedjes van Mondo Leone zijn bewust klein gehouden; mini-
male instrumentatie staat in dienst van de iele spreekzang van Giesen 
die op openhartige wijze verhaalt over het leven zelf. Hij is een meester 
in het schetsen van situaties en thema’s die uitblinken in herkenbaar-
heid. Zo beschrijft hij de zinloosheid van een avondje zappen voor de 
tv (Zinloze Liefde), het onbekommerde wereldbeeld van een kind (Auto-
rijden met mijn Zoontje), de gekunsteldheid van porno (O Yeah!), het ge-
brek aan originele ideeën dat een mens voort kan brengen (Het ei van 
Leon), maar ook de wereld na 11 september (Manhattan Blauw). Het zijn 
stuk voor stuk miniatuurtjes gekenmerkt door openhartigheid, ogen-
schijnlijke eenvoud en eerlijkheid. Toch zijn het geen kleine verhaaltjes. 

Mondo Leone
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heeft hij nooit echt veel opgehad. Hij viel er een beetje buiten de boot, 
voelde zich al vanaf de middelbare schooltijd op het Thomascollege veel 
meer een Venlonaar. Ondanks dat hij nu al jaren in Utrecht woont en 
werkt, blijft hij in zijn hart Venlonaar. Maar zijn relatie met de stad Venlo 
is ambigue. ‘Ik vind het heel erg leuk om er te zijn met het Zomerpark-
feest, met vastelaovend en gewoon zo af en toe, maar verder… Ik mis 
ambitie in de stad; het lijkt niet echt ergens heen te gaan. Neem bij-
voorbeeld het feit dat er nu geen bioscoop meer is, zoiets vind ik echt 
onvoorstelbaar. Er is wel heel veel talent in de stad, maar persoonlijk 
hou ik meer van een hoger energieniveau.’ 
 Giesen heeft een haat-liefde-verhouding met de stad die hij 
ook bezingt op zijn laatste cd in het nummer V.V.V.. Geen nummer over de 
voetbalclub, maar over het Venlose dialect; het Volle Vette Venloos, waar 
Giesen zo van kan genieten. Het dialect dat hij ook nog spreekt tegen 
zijn vrouw en zijn kinderen, al praten die laatste terug ‘met een keiharde 
g.’ Het dialect geeft hem heimwee als hij het hoort, zo zingt hij. Niet 
naar de prachtig mooie stad zoals die al vaak is bezongen in de Venlose 
liedjescultuur, maar juist naar een “lelijke stad die te dromen ligt aan 
de Maas”, in een slaaptoestand dus. Hij heeft geen romantisch beeld bij 
de stad, maar sluit eerder aan bij de realiteit die iedere Venlonaar wel 
eens ervaren heeft als hij met de trein de stad binnenrijdt; Venlo heeft 
nu eenmaal geen imposante skyline met veel historisch verantwoorde 
gebouwen of moderne architectonische pracht. ‘Een nummer dat de 
schoonheid van Venlo bezingt zou ik ook nooit kunnen maken. Ik kom 
er graag, maar ga er ook  graag weer weg.’ 
Toch heeft Venlo op bepaalde vlakken zeker een streepje voor meent 
Giesen. ‘Laatst was het een beetje misgegaan op de verjaardag van mijn 
schoonmoeder. We hadden woorden gekregen; een stom misverstand, 
maar we zijn toen eerder weggegaan. We misten echter de trein en zijn 

Venlo
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Het is een uitzonderlijk moment in de lokale geschiedenis. Nog 
nooit hielden in Venlo zoveel schoolgebouwen op te bestaan. Tegelijkertijd. Middelbare scho-
len waar tientallen jaren achter elkaar kinderen hun weg hebben gevonden. Er wonen in deze 
regio weinig mensen zonder herinneringen aan een van de gebouwen waar afgelopen zomer 
de deur in het slot is gevallen. Wat te denken van het statige Thomascollege waar de gangen 
zo mooi galmen. Of Den Hulster, op de grens van het groene buiten en de stad. Of de intimiteit 
achter de oude muren van het Blariacum. Dit alles is nu afgelopen, om straks een ander leven 
te beginnen in nieuwe of geheel gerenoveerde onderwijstempels. 
Onze fotograaf was er bij om het einde vast te leggen: van een schooljaar en daarmee de laat-
ste momenten van elf schoolgebouwen in de regio Venlo. Voor het eerst presenteert de Buun 
een fotoreportage van een dergelijke omvang. Gefotografeerd door Jacques Peeters. 
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Giesen: ‘Nee. Heel veel mensen zeggen dat, maar ik 
vind dat zelf niet. Ik probeer aan de hand van kleine 
dingen verhalen te vertellen, of dingen te vangen, er 
iets van te maken. Ik merk ook dat ik daar iets aan 
heb, ik amuseer me er zelf mee en ik snap dingen 
beter daardoor. Maken is ook verwerken en dat is 
fijn; het wordt hanteerbaarder daardoor.’ Giesen 
spaart zichzelf en zijn omgeving niet. Soms komen 
onderwerpen daardoor erg dichtbij. Zo maakte hij 
zijn manisch depressieve schoonvader, die letterlijk 
doodongelukkig was vanwege verkeerde medicatie, 
al eens tot onderwerp. Mondo Leone is een uitlaat-
klep, een vrijplaats. Het is een vorm van verwonde-
ring over situaties, veraf of dichtbij. Verwondering 
die nooit lijkt te stoppen. ‘Dingen kunnen mij wel 
heel erg bezig houden, of dwars zitten, maar ik heb 
wel iets gevonden waardoor ik het kwijt kan. Geluk-

kig kan ik ook wel heel graag lachen om mezelf hoor. Ik zie mezelf als 
een voorbeeld van een mens, een casestudy. We zijn allemaal maar ge-
vangen in een lijf en iedereen probeert daar chocola van te maken. Dat 
heeft wel iets komisch.’ 

Terug naar de Parade in Rotterdam. Giesen loopt losjes door het 
publiek met een handvol flyers. De Rotterdamse Parade is niet zijn fa-
voriet. Mondo Leone staat er niet in een tent zoals andere voorstellin-
gen, maar is geprogrammeerd in het auditorium van het Nederlands 
Architectuur Instituut aan de achterkant van het terrein, afgesloten 
van alle drukte. Dat betekent in praktijk dus minder bekijks en minder 
gezelligheid. Toch heeft Giesen niet te klagen. Veel van de mensen die 
hij aanspreekt hebben al kaartjes voor zijn show. Dat komt mede door 
de top-vijf klassering die Mondo Leone inneemt in de publiekspoll van 
het festival; de show verkoopt zichzelf. De verschillende voorstellingen 
worden dan ook druk bezocht. De Greatest Hits die staan aangekon-
digd, bestaan in praktijk uit de nummers waar Giesen op dat moment 
de meeste zin in heeft; er is geen vaste setlist of vooropgezet plan. Het 
geeft de shows een prettig anarchistische inslag. Wel speelt hij trots het 
nummer Naakt en Kaal dat gaat over de vervreemding die ons treft als we 
onszelf terugzien op film of horen op het antwoordapparaat. Het num-
mer werd verstript door de bekende illustrator Joost Swarte in het kader 
van een project, Strips in Stereo, waarbij striptekenaars hun favoriete 
liedje konden uitzoeken om te verstrippen. Swarte koos dus uit de over-
weldigende voorraad Nederlandse liedjes het zijne. Ter vervolmaking 
van het project speelden de verschillende artiesten het nummer dat was 
uitgekozen live, voor een vol Paradiso met de beelden van de strip op de 
achtergrond. ‘Bijna iedereen die verstript was, was daar: Boudewijn de 
Groot, Henny Vrienten, Benny Jolink, Peter Koelewijn. De grote jongens 
dus, en daar sta ik dan tussen! Jezus man, in een uitverkocht Paradiso. 
Toen was ik aan de beurt. Het liedje begint en ik val, pats op het verkeer-
de moment, in op mijn eigen liedje! Dat gebeurt me anders nooit! Toen 
ben ik gestopt en opnieuw begonnen en dat ging uiteindelijk heel goed. 
Voor mij is het echter een enorme overwinning om overeind te blijven in 
dat veld. Gewoon op mijn eigen manier met mijn eigen liedje. Punt uit. 
Wie me dat van tevoren had gezegd, had ik nooit geloofd. Dit had ik niet 
kunnen bedenken.’   <

Str ips  in  stereo
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Jacques Peeters (1940) werkte ruim 32 jaar als fotograaf 

voor het Dagblad voor Noord-Limburg en Dagblad De 

Limburger, en is de huisfotograaf van de Buun.LO
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D e v o t i e  e n  m o o r D  i n  m a a s b r e e    
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“Door De aovenDjzon besjtraolD

knele kinjer veur ’t  kruuts.

Des te allein in limburg nog

langs èlleke zanDjweeg zuus”

Pure nostalgie bezongen door Harrie bordon? vergane glo-

rie? vroegere devotie, onwerkelijk in de huidige tijd?

overal in het limburgse land, schijnbaar willekeurig ver-

spreid over het landschap of in de bebouwde kommen, zie 

je nog wegkruisen en kapellen, veelal in goed onderhouden 

staat. Het zijn belangrijke getuigenissen van de gelovige 

kijk die mensen op de dingen hadden. vaak was het een 

bijzondere gebeurtenis die aanleiding vormde om juist op 

die plaats en langs die bepaalde weg een kruis te plaatsen 

of kapel te stichten.

De invloed van de kerk op de limburgse samenleving is 

sterk afgenomen. De kerken zijn leeg. De pastoor heeft 

afgedaan als gezaghebbend persoon. rome is ver weg.

ga je echter een willekeurig kapelletje in, dan zie je bran-

dende kaarsen of waxinelichtjes en smeekbeden om voor-

spraak of gunsten. aangestoken door passanten. gelovi-

gen? mensen in nood? vooral de mariaverering bloeit! 

D e v o t i e  e n  m o o r D  i n  m a a s b r e e    

door Frits Wijnen
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bier dronken uit een klep en waar gebeugeld werd. Voor de vrouwen 
was het verboden terrein. Zij konden alleen terecht in de danstent. 
Ongehuwde meisjes gingen daar op zoek naar een geliefde en dans-
ten op de vrolijke klanken van de polka en de veleta, voor drie cent 
per dans. Soms verliet men de dansvloer en schoten verliefde paar-
tjes het nabijgelegen vrijerspad op.

Af en toe ontstond er een vechtpartij, vooral met jongens uit Helden, 
zeker als die wat opzichtig contact zochten met een Breetse schone. 
Door de alcohol raakten de gemoederen wel eens snel oververhit.
Zo raakte een Maasbreese boerenzoon van gegoede afkomst in een 
felle woordenwisseling met een kermiskraamhouder, die op de Oude 
Heldenseweg woonde. Over geld? De boerenzoon had wel eens ge-
holpen met het verplaatsen van zijn kraam. Ruzie om een meisje? 
Hadden beiden hetzelfde meisje op het oog?
Buiten werd verder gevochten. De kermiskraamhouder sloeg op de 
vlucht en rende het vrijerspad op. Enige tijd later werd hij hevig bloe-
dend gevonden bij een inham in de ligusterhaag. In allerijl werd hij 
op een kruiwagen naar het gemeentehuis gebracht, maar zijn ver-
wondingen door slagen op het hoofd waren zo ernstig dat hij daar-
aan spoedig bezweek. Maasbree was in rep en roer. De moord was 
het gesprek van de dag. 
De ijverig speurende veldwachter Schöt Driek 
vond in een nabijgelegen schuurtje een bebloe-
de knuppel. Een verdachte werd snel gevonden.  
Er waren getuigen genoeg van het begin van de 
ruzie. De Maasbreese boerenzoon werd gearres-
teerd en in het kotje, een cel onder het gemeente-
huis, opgesloten. 
In de namiddag meldde een rijke boer zich op het 
gemeentehuis, vergezeld van zijn dochter. De ver-
dachte kon onmogelijk de dader zijn, beweerde 
het meisje, want hij had haar die avond naar huis 
gebracht, waar hij afscheid had genomen onder 
toeziend oog van haar ouders. Daarna was hij stie-
kem door het geopende raam in haar slaapkamer 
gekropen, waar zij samen die nacht al minneko-
zend door hadden gebracht. De jongeman was bij 
het krieken van de dag snel door het raam verdwe-
nen vooraleer hij ontdekt werd. 
De arrestatie van haar geliefde noopte haar van 
deze ‘schandelijke’ waarheid te getuigen. Een be-
kentenis als deze moést wel waar zijn, want hun 
nachtelijke vrijpartij was tegen alle goede zeden 
van die tijd. De boerenzoon had een prachtig alibi.

Schöt  Dr i ek  (1860-1941)
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o o r s P r o n g
Kruispunten van wegen zijn door de eeuwen heen altijd plekken 
geweest van bijzondere aandacht. Het zijn de plaatsen waar door 
diverse culturen en volkeren gedenktekens werden opgericht. Een 
kruispunt werd gezien als een ontmoetingsplaats, waar heden, ver-
leden en toekomst elkaar ontmoetten. Voor de Romeinen was een 
kruispunt een verzamelplek van de geesten van overledenen, waar 
zij een zuil of steen plaatsten met daarop een lichtje. Ook plaatsten 
zij op belangrijke  kruispunten zuilen, gewijd aan de plaatselijke go-
den.
In de vroegchristelijke tijd werden de stenen op kruispunten vervan-
gen door kruisen, gedecoreerd met een beeltenis van Christus, een 
corpus.
Sinds de dertiende eeuw probeerde men onheil als stormen, hagel-
buien en dergelijke af te weren met magische tekens zoals hagel-
kruisen. Dat waren stenen, houten of ijzeren kruisen met of zonder 
bezwerende teksten. Sommige hagelkruisen waren aan de weerhei-
ligen Johannes en Paulus (26 juni) gewijd. Passeerde men vroeger 
een kruis dan nam men de hoed af en sloeg een kruisteken, een ge-
bruik dat de ouderen tot het midden van de jaren vijftig in de vorige 
eeuw vasthielden.
De oorspronkelijke betekenis van de hagelkruisen ligt echter dieper. 
Ze sluit aan bij een betekenis die tot ver in de Middeleeuwen ge-
hecht werd aan de hagalrune als heilbrengend, heilig en afwerend 
teken tegen ontij, blikseminslag en hagel. (Hagal staat voor het ge-
boorteteken: *.) In het Grieks is ‘hagel’: chaladze (= klein steentje), 
waaraan een heilige macht werd toegekend. Voor de volkeren uit de 
Oudheid was het onverklaarbaar dat steentjes zomaar uit de hemel 
konden vallen.

Naast hagelkruisen, memoriekruisen en devotiekruisen werd op di-
verse plaatsen ook een moordkruis neergezet, omdat er een moord 
(of doodslag) was gepleegd. Als het mogelijk was werd het door de 
moordenaar zelf opgericht, als onderdeel van zijn uit te boeten straf 
en om vergeving af te smeken van de Hoogste Macht. Een moord-
kruis had vaak een opschrift als: “Bid God voor die ziele” of “Jezus , er-
barm U onzer”.

m o o r D  o P  H e t  v r i j e r s P a D
Maasbree had anno 1900 nog een lintachtige bebouwing langs een 
grindweg die zich van oost naar west door het dorp slingerde. Achter 
de huizen aan de Dorpstraat lagen langgerekte tuinen, gescheiden 
door ligusterhagen en grenzend aan de tuinen van de parallel lo-
pende Broekstraat, die eveneens omzoomd waren door ligusterha-
gen. Tussen de manshoge hagen liep van oost naar west een pad, 
dat de Pastoor Leursstraat verbond met de Baarlosestraat. Door de 
verschillende perceelgroottes had het pad veel bochten en inham-
men. In de volksmond werd dit pad het vrijerspad genoemd, omdat 
het na zonsondergang een geliefd oord was voor jongeren, die hier 
ongezien met hun meisje konden scharrelen. Zeker in de tijd toen 
vrijen in het donker en het verborgene plaatsvond.
Tijdens de kermis van 1900 stonden in het dorp een draaimolen en 
een suikerkraam. In de vele cafeetjes was volop vertier, waar mannen 

Het  Mar iabee ld  in  de  Roothe r  kape l
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k a P e l l e n
Om wegkruisen, die  vaak gedecoreerd waren met een corpus, beter 
te beschermen tegen weer en wind, bouwde men er vaak een nis, 
een achterwand en een afdakje bij. De wegnissen werden steeds 
groter, zodat de bouwwerkjes uitgroeiden tot de huidige vorm van 
de veld- en wegkapelletjes, de “heijligen huyskens”.
Verreweg de meeste kapellen zijn gewijd aan Maria, bij wie men 
troost zocht of om  voorspraak bad in tijden van nood. Verder vindt 
men her en der kapellen gewijd aan Sint Antonius, Sint Anna, Sint 
Odilia, Sint Rochus en meer.

Dat deze kapellen ook wel eens een andere functie konden hebben, 
bleek uit een voorval rond 1890 bij de Antoniuskapel aan de Oude 
Heldenseweg. 
In die tijden werd de omgeving van Maasbree geplaagd door een 
bende dieven, die rovend en plunderend de omgeving afstroopten. 
Tijdens een stormachtige nacht braken ze in de Sint Antoniuskapel 
in. Het offerblok, dat blijkbaar goed gevuld was, was hun doelwit. 
Ze maakten echter zoveel kabaal dat de veldwachter Schöt Driek, 
die naast het kapelletje woonde, wakker werd en onvervaard op zijn 
sokken en met blanke sabel naar het kapelletje ging, de deur dicht-
gooide en barricadeerde. Door het lawaai was ook de buurt wakker 
geworden. Met hulp van enkele buurtbewoners wist Schöt Driek de 

Het  moordkrui s  wee r  t e rug  op  de  oor spronke l i jk e  p l ek  (op  dez e 

fo to  nog  zonder  ops chr i f t )
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Voor de rechtbank legde het meisje onder ede dezelfde getuigenis 
af, waarop de rechter de boerenzoon vrijsprak wegens gebrek aan 
bewijs. (Van DNA-onderzoek, vingerafdrukken e.d. was toen nog 
geen sprake.) 
De moord bleef onopgelost. Och, het slachtoffer was toch van min-
der allooi.
De geliefden trouwden, dat moest wel na zo’n nacht. Wel liet de boe-
renzoon nog uit piëteit (?) met het slachtoffer een prachtig kruis-
beeld oprichten op de plaats waar de moord gepleegd werd met het 
opschrift “Jezus, erbarm U onzer”.
Was het uit wroeging en was hij toch de dader?
Sindsdien stond in de eerste inham van het vrijerspad een kruisbeeld 
met een knielbankje, dat door jonggeliefden ook wel als zitbankje 

gebruikt werd bij hun minnespel.
De moord raakte in de vergetel-
heid.

In begin van de jaren zestig ver-
dwenen de ligusterhagen en kwa-
men er woningen en zijstraten 
aan Op de Kemp. Het moordkruis 
vormde een sta-in-de-weg, waarop 
Handrie Asselberghs, de 104 jaar 
geworden winkelier en koopman, 
wiens achtertuin aan de moord-
plek grensde, zich over het kruis 
ontfermde. Hij plaatste het in zijn 
tuin, waar het verborgen was voor 
de Maasbreese gemeenschap.
In 1996 slaagde de Stichting Weg-
kapellen Maasbree erin het kruis, 
geheel gerestaureerd, terug te 
plaatsen op de oorspronkelijke 
plek, nu in de tuin van het Groene 
Kruisgebouw.
Het Vrijerspad - eerst nog gekoes-
terd door een van de zijstraten zo te 
noemen - moest op aandrang van 
de bejaarden die hier woonden, 
herdoopt worden in Meidoorn-
straat.  Wie zo oud is wil toch ze-
ker niet aan een vrijerspad wonen! 
Geen denken aan. De gemeente 
vond dat een goed argument voor 
de naamswijziging. 

Roothe r  kape l  ( 1955)
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door van de Antwerpse kunstenaar Nicolaas van der Veken. Maria 
had een zilveren scepter in haar hand en droeg een zilveren kroon, 
net als het Jezuskind op haar arm. 

Op 14 mei 1820 kwam burgemeester D’Olne, als ‘Kommissaris der 
Gerechtelijke Politie binnen de Gemeente Maasbree’ hoogstper-
soonlijk naar ‘t Rooth poolshoogte nemen. Hem was gerapporteerd 
dat er een diefstal was gepleegd in het Lieve Vrouwe Kapelletje. De 
bewoner van De Plaats, Renier Boots, vertelde hem dat zijn vrouw 
die morgen bij het openen van het kapelletje “zich verwonderd had dat 
veele ornamenten en bijzonder het zilverwerk van de gewone plaatsen weg-
genomen waren”. Gestolen waren de zilveren kronen, de scepter, tien 
à elf zilveren platen, die tezamen een hart vormden op het altaar, 
een zilveren kruisje en de zilveren oorijzers van Maria. Verder ont-
brak het linnen altaardoek en was het offerblok gelicht. Sporen van 
geweld, gebruikt bij het openen van de deur en het offerblok, ont-
braken. Blijkbaar hadden de dieven de kapel bij een eerder bezoek 
goed geïnspecteerd.
De gestolen goederen werden nooit teruggevonden. Het Mariabeeld 
droeg sindsdien geen kroon of scepter meer. 

In de Tweede Wereldoorlog werd kasteelhoeve De Plaats verwoest. 
Ook de kapel was gehavend. In 1954 werd de restauratie door 
ir. J. Kayser afgerond. De Maastrichtse kunstenaar Libert Ramae-
kers bracht wandschilderingen, aanroepingen uit de litanie van 
Loreto, aan en de Kerkraadse 
glazenier Harrie Eggen zette 
glas-in-loodramen in de ronde 
vensters aan de voorgevel en 
de zijgevels, die de geboorte 
van Christus en de vlucht naar 
Egypte uitbeeldden. Uit veilig-
heidsoverwegingen werd het 
kostbare beeld uit de kapel ge-
haald en in de kerk geplaatst, 
om bij processies in het dorp 
en tijdens missen in de kapel 
eventjes terug te keren in de 
Maasbreese gemeenschap.
In 1995 volgde weer een alge-
hele restauratie van de kapel 
en het interieur, nu door schil-
der-restaurateur Jac Kranen. 
Vanaf die tijd staat het Maria-
beeld weer permanent in de 
kapel, nu in een tegen inbraak 
beveiligde nis.

Roothe r  kape l  ( 1965)
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hevig tegenstribbelende rovers in 
de boeien te slaan en op te slui-
ten in de kapel, die door Driek die 
nacht bewaakt werd.
Een van de buren ging in alle 
vroegte te voet naar Helden om 
de vangst te melden bij de ma-
rechaussee. Spoedig arriveerden 
de marechaussees te paard en 
in kettingen werden de rovers, 
die vanuit een hol in Siberië hun 
strooptochten ondernamen, naar 
het kesjot gevoerd in Helden, on-
der grote belangstelling van de 
toegestroomde bevolking. Nieuws 
gaat snel rond in een klein dorp.

De mariakapel in ’t rooth
 Als een eenzame wachtpost lag 
kasteel De Plaats ver vooruitge-
schoven in het land van de graven 
van Gülick en Geldern. De Heren 
zelf huisden alleen maar op De 
Plaats als het nodig was bijvoor-
beeld om de belastingen te innen. 
Het kasteel werd beheerd door 
een rentmeester die zelf op het 
kasteel woonde. 
’t Rooth was een gehucht van 
Maasbree met her en der boer-
derijen waar verscholen tussen 
golvende akkers een van de mooi-
ste veldkapellen van Limburg 
stond. Ze was gebouwd in 1695, 
in opdracht van de Vrouwe Anna 
Katharina Constantia van Pal-
landt Wachendorf, douarrière van 
Arcen, Velden, Lom en Bree. 

In 1692 vraagt zij toestemming aan het bisdom om “ter eeren Godts en 
de gemeijne devotie desen somer binnen het dorp Bree op de passage gaende 
naer Venlo een heijlig huisken op haar erve te bouwen ende daarinne te stel-
len alleenlick een Lieve Vrouwe beeldt, voor welcker reparatie zij goede sorge 
zal draegen, alsmede in soo verre aldaer enigen offer mooght commen, ’t 
selve sal oock tot cieraedt des selve heijligen huisken geemploijeert worden”. 
Zij krijgt deze toestemming, onder voorwaarde dat de geofferde 
gelden ook ten goede komen aan de armen van de parochie en dat 
“soo daer grooter almoessen quamen metttertijd, soo verwagcht, de pastoor 
jaerliks daaruit eenigher missen tot troost van de godtvrugchtige menschen 
die d’almoessen souden hebben gegeven…”. In 1695 was het kapelletje 
in neogothische stijl klaar, een juweeltje. Van binnen was het blauw 
geschilderd met op het houten plafond een versiering van sterretjes. 
Op het altaar aan de achterzijde stond een prachtig wit neobarok 
Mariabeeld. Pas sinds 2005 is bekend dat dit beeld gemaakt werd 

Het  moordkrui s  met  he t  in  2006 aangebracht e  n i euwe  ops chr i f t  ‘mi jn  J e zus  mi jn  barm-

har t ighe id ’ .  De  oor spronke l i jk e  t ek s t  ‘ J e zus ,  e rbarm u  onze r ’  s tond  op  e en  i j z e r en  bord  b i j 

d e  voe t en  van  he t  b e e ld .  Omdat  d i t  bord  n i e t  b e s t and  was  t egen  vandal i sme  i s  d e  n i euwe 

t eks t  bovenop  he t  k ru i s  g e s ch i lde rd .
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We wisten veel van hem en konden altijd lachen om zijn geweldige 

grappen. Toen we hem bedankten voor de reis naar Schotland die hij 

geregeld had, zei hij dat dat niet nodig was. Hij had er ook nog zijn 

vinger gebroken, maar dat was niks nieuws voor hem, hij had vroeger 

aan rugby gedaan.

De laatste weken van dat schooljaar was hij afwezig, waarom kregen we 

niet te horen. Vervroegde vakantie misschien, dachten we. 

In het nieuwe schooljaar kwamen we door een fusie op het Blariacum 

terecht. De leraar was nog steeds afwezig. Hij leek wel van de aardbo-

dem verdwenen. Niemand wist waar hij was, of het werd verzwegen om-

dat niemand iets mocht zeggen. We begonnen ons als ‘zijn’ klas grote 

zorgen te maken en vroegen ons af wat er gebeurd kon zijn. Sommigen 

maakten er grappen over, anderen (zoals ikzelf ) deden alleen maar gis-

singen naar wat er zou zijn. 

Uiteindelijk vroegen we maar niets meer, maar het raadsel bleef in ie-

ders achterhoofd, in de vorm van een vraagteken. Vaak naar hem ge-

vraagd, vaak een afwimpeling gekregen. 

En eindelijk, na een paar maanden, kwam er licht op de zaak. Hij was 

in Duitsland gevangen genomen voor iets dat wij onmogelijk achtten: 

poging tot doodslag. Dat we eindelijk iets wisten, was een opluchting, 

maar een leuk verhaal vonden we het natuurlijk niet. 

Feit was dat we hem niet meer zouden zien totdat we volwassen waren. 

Dat was een enorme vuistslag in ons gezicht. We hadden geen afscheid 

kunnen nemen en moesten het met dit verhaal doen. 

Ik wou dat ik nog normaal afscheid van hem had kunnen nemen. 

Ik wou toen niks anders dan alleen zijn en alles uithuilen.

>>     Het was een geweldige 

leraar en ik mis hem.

Toen ik nog op Maasland zat had 

ik les van hem. Omdat het een 

kleine, gezellige school was had 

je er meer contact met leraren 

dan op een ‘gewone’ middelbare 

school. 

MY HERO 
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De legende van het mariabeeld
Waarom liet de Arcense Vrouwe Anna Katharina Constantia van Gel-
dern-Arcen in ’t Rooth een kapelletje bouwen? 
Antwoord op deze vraag geeft de volgende legende over de Maria van 
’t Rooth. “Rond 1690 hadden de bewoners van De Plaats een kudde 
schapen die elke dag door een herder naar de heide gebracht werd. 
Op zekere dag, nauwelijks op weg, stiet de herder met zijn klomp 
tegen iets hards, dat in de grond begraven was. Nieuwsgierig groef 
hij het voorwerp op en wreef het schoon. Het bleek een prachtig ge-
sneden, wit Mariabeeld te zijn. De herder bracht het naar De Plaats, 
waar men het oppoetste en op de schouw zette. Op wonderbare wij-
ze keerde het beeld tot tweemaal toe terug naar dezelfde plek, waar 
het keer op keer weer werd gevonden door de herder. De Vrouwe 
van Gelder begreep dat Maria op wonderbare wijze te kennen had 
gegeven in het Rooth “aan de passage naer Venlo” vereerd te willen 
worden. Op de plek waar de herder telkens het beeldje vond werd 
een kapel gebouwd, de Kapel van de Moeder van Barmhartigheid, 
waarin het wonderbare beeld geplaatst werd.” 
Dankzij de restauratie van de kapel en het terugplaatsen van de ver-
eerde, vertrouwde beeltenis is de kapel weer een ware devotieplaats 
van Onze Lieve Vrouw, op de eerste plaats voor de buurt en de dorps-
bewoners, verder voor vele passanten en recreanten, die dit monu-
mentale gebouwtje op hun weg vinden.   <

bron:
Archief Stichting Wegkapellen Maasbree

Frits Wijnen (1944) is secretaris-penningmeester van de Stichting Wegkapellen Maasbree en amateur-

historicus. Hij is auteur van onder meer Maasbree, dorp tussen Peel en Maas (1983), en Maasbree, 

afdeling eener gemeente (1985). 
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D R O M E N  
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K O O P M A N S S T A D
     

D R O M E N
I N  D E
K O O P M A N S
S T A D
     

Er is wat aan de hand in Venlo. Zoals het popliedje zegt: ‘There’s 
something in the air.’ 
De oude, Limburgse koopmansstad broeit, misschien wel als nooit tevo-
ren. Het is nog niet tot de brede lagen van de bevolking doorgedrongen 
maar er dient zich een opmerkelijk Venloos zelfbewustzijn aan. Het van 
oudsher bijna schuchtere stadje van ‘lol en plezeer’ kruipt uit de schulp. 
De donkere atmosfeer die heel lang in de stad heeft gehangen, breekt 
open. 
Het oude Venlo werd – heel vaak - gekenmerkt door aanhoudende 
klaagzangen en alleen bezig zijn met het aanharken van de eigen vier-
kante meters. Kleinsteedse visies zonder lef en bravoure. De geur van 
provincie. Een kruideniersmentaliteit ook, met weinig vertrouwen in de 
toekomst en als centrale steeds terugkerende vraag: ‘wat kost het’. In 
het cultuurbeleid kwamen alle bovengenoemde kenschetsen nog wel 
het meest duidelijk aan de oppervlakte.  
Sef Derkx, voorzitter van het Zomerparkfeest, vertelt een anekdote uit 
begin jaren negentig die kan gelden als een illustratie. “Het was in de 
tijd dat NL 93 een gemeentecoalitie probeerde te smeden, die overi-
gens op het laatste moment is afgeketst. Ik had toen regelmatig con-
tact met Marcel Ouddeken, journalist van de stadsomroep. Ik weet nog 
goed dat hij me op een zaterdagmiddag belde en riep: alle portefeuilles 
zijn al verdeeld! Geïnteresseerd vroeg ik hem: wie gaat cultuur doen? Ik 
hoorde hoe Ouddeken de vraag doorspeelde naar de onderhandelaars, 
waarop een van hen uitriep: ‘Verrek cultuur, dat zijn we helemaal ver-
geten!! Gerrit kun jij dat niet doen want jij hebt toch een paar boeken 
geschreven?’”   
Gerrit was Gerrit Gommans, partijleider van de grootste lokale partij. 

door Ruud Linssen
foto’s Jacques Peeters

Een culturele storm in Venlo 

>  T i eneke  Ve r s t egen

>  S e f  De rkx
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Derkx kan zich, terugblikkend, er nog steeds over amuseren. “Omdat ze 
het gewoon vergeten waren en omdat ze vervolgens stante pede Gom-
mans vroegen omdat die wel eens wat had geschreven. Het zegt genoeg 
over hoe belangrijk cultuur was in die tijd.”
Wie in die tijd sprak met kunstenaars en muzikanten hoorde heel vaak 
woede in hun stem als zij vertelden over hun stad. Het waren verhalen 
over geen gehoor vinden, niet serieus genomen worden en de culturele 
lamlendigheid in het algemeen. Er gebeurde praktisch nooit wat, enkele 
uitzonderingen daargelaten, zo werd gezegd; en de spaarzame initiatie-
ven gingen al snel weer ten onder. Venlo was – in cultureel opzicht - een 
omgeving van aanrommelen en de schouders laten hangen. 

 

Het verschil met nu, anno 2006, kan bijna niet groter. Er heeft 
zich een stille revolutie voltrokken, die nog steeds volop in gang is. Het 
broeit in de stad, de lucht is er vol van. Zoals tijdens de opening van het 
Zomerparkfeest: de Paepers, dat twee dagen achter elkaar de nationale 
televisie haalde. Achter het podium hadden alle Venlose beroemdheden 
zich verzameld, om het Beatles-project van de overleden journalist Twan 
Mientjes gestalte te geven, of om er gewoon bij te zijn. 
Het was de sfeer van vitaliteit en dynamiek. Een collectief zelfvertrou-
wen: wij gaan het maken, hier en vandaag. De Paepers, als een symbool 
voor wat er zich momenteel in Venlo afspeelt: het is een eer die Mientjes 
postuum is gegund. Bij het onderwerp cultuur heeft hij als journalist en 
burger  de afgelopen jaren mensen vrijwel onophoudelijk gestimuleerd 
dan wel op de huid gezeten. Steeds opnieuw publiceerde hij in de krant 
elk sprankje culturele hoop op betere tijden. Tragisch genoeg valt de 
huidige culturele hausse niet samen met zijn leven. 
Een hausse is het namelijk, iedereen die we gesproken hebben, kan niet 
anders dan dit bevestigen. Venloos bekendste zanger, Arno Adams daar, 
tijdens het Zomerparkfeest: “Ja, veel meer mensen werken tegenwoor-
dig samen. Ze komen bij elkaar, er ontstaan nieuwe initiatieven. Hoe 
lang het duurt, weet je natuurlijk niet.” Wie Adams enigszins kent weet 
dat dergelijke woorden uit zijn mond van betekenis zijn. Zelfs hij, een 
pessimist van het zuivere water, kan er niet om heen. 
Sef Derkx wil het nuanceren: “Er zijn in het verleden vaker van deze pe-
riodes geweest, dat er van alles gebeurde in Venlo. Van die groepjes die 
met fantastische dingen bezig waren, zoals in de punktijd met Bauplatz 
in het toenmalige OOC.” Maar toch is het anders nu, moet hij erkennen. 
“Nu zijn voor het eerst de gemeente en andere instellingen erbij betrok-
ken, ze doen mee; dat klopt ja.” 
De beweging is überhaupt veel breder dan ooit in het verleden. Laten 
we beginnen bij het meest in het oog springende project, Q4, inmiddels 
al regelmatig door de nationale en lokale media belicht. Een aantal ja-
ren geleden lanceerde Tieneke Verstegen haar idee om de wijk rond de 
Bolwaterstraat nieuw elan te geven met cultuur. Als een medicijn tegen 
de sociale kommer en kwel, als tegenwicht voor de drugs. Geef kunste-
naars, zei Verstegen, de ruimte in de leegstaande panden. 
Na aanvankelijke opstartproblemen heeft het project nu de volle vaart. 
25 Kunstprojecten zijn gevestigd in de straten achter het gemeente-
huis. Groepen of individuele kunstenaars die zichzelf, vaak letterlijk, 
in de etalage zetten. Er wordt voor miljoenen aan subsidies en spon-

T W E E  K E E R  Z O  G R O O T

>  Pe t e r  F r ey

>  Jan  Brouwers
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soring gespendeerd aan cultuur in Q4, dat is een groot verschil met de 
‘oude tijden’. Geen gerommel in de marge van de stad door enkele on-
afhankelijke geesten, maar een artistieke vrijplaats in het centrum van 
de aandacht. Bestuurders en directeuren doen volop mee omdat ze het 
resultaat zien: de wijk heeft - nog voor de grootscheepse renovatie - een 
ander aangezicht gekregen. 
Cultuur krijgt langzaam maar zeker een omvang die ongekend is voor de 
Noord-Limburgse stad. Zie bijvoorbeeld de opening van het theatersei-
zoen, de Ouverture. Binnen twee jaar is dit zondagse septemberfestival 
twee keer zo groot geworden. Ook hier vloeien de subsidies rijkelijk. 
Maar zoals gezegd, het is een ontwikkeling die veel breder gaat. Overal 
ontstaan nieuwe initiatieven. Jan Brouwers, festivalcoördinator van de 
Ouverture, is een culturele insider van Venlo. Zelfs hij kan het soms niet 
meer bijbenen. “Ik ontdekte pas geleden het zogenaamde Spielraum-
festival. Een nieuw evenement dat enkele weken daarvoor in Genooi was 
gehouden. God weet wat het precies inhoudt, maar ik wist er niks van, 
terwijl het bij mij om de hoek werd gehouden. Onvoorstelbaar.”

Peter Freij, de nieuwe cultuurwethouder, neemt ons een 
zomeravond mee voor een wandeling door de stad. Let wel een maan-
dagavond, doorgaans niet de meest bruisende dag van de week. We be-
ginnen in het Julianapark waar mensen zich hebben verzameld rond het 
kunstwerk, een fontein, dat daar sinds kort is geplaatst. Ouders zitten 
op de bankjes er om heen, terwijl kinderen door het water rennen en hun 
handen in het water laten spatten, gillend van plezier. Vandaar uit lopen 
we naar de Mariaweide, de kapel, waar het nieuwe hekwerk is versierd 
met kopjes op de spijlen: gezichten die diverse karakters uit de Venlose 
volkscultuur uitbeelden. Voor de tweede helft van het hekwerk moeten 
nog sponsors gezocht worden. Bijzonder: zoveel kunstwerkjes, over 
een lang hekwerk verdeeld. Vervolgens wandelen we naar het ‘strand’ 
aan de Maas, dat sinds enkele dagen is geopend. De kade is bestrooid 
met zand, vanuit een strandhut klinkt loungemuziek over de hoofden 
van enkele honderden mensen. Er wordt druk gekletst, gelachen en ge-
discussieerd, tot in elke hoek van het strand. Dan ter afsluiting van de 
avond: de Nolensfeesten niet veel verder bij het gelijknamige plein. Een 
grasveld vol publiek voor een groot podium met een band, waar overi-
gens niet veel naar geluisterd wordt. De mensen zijn te druk met elkaar 
en de alcohol die gehaald moet worden, in de beste tradities van het 
zuiden. 
Verstegen enkele dagen eerder tegen ons: “Je moet er echt gaan kijken 
op het strand, er hangt een fantastische sfeer; al die verschillende men-
sen!” Volgens haar heeft Freij ervoor gezorgd dat het van de grond is ge-
komen. Peter Freij. De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat 
om de nieuwe cultuurwethouder. Men hoopt dat hij hetzelfde kunstje 
dat hij in de afgelopen jaren met het groen heeft gedaan (Venlo groen-
ste stad van Europa), nog een keer met cultuur flikt. 
Tijdens de rondwandeling door Venlo staat er bijna voortdurend een 
brede grijns op het gezicht van Freij. Het is zijn uitdrukking van trots 
over wat er gaande is in zijn stad. Maar het is misschien ook wel de uit-
drukking van politiek geluk, want met cultuur in zijn portefeuille heeft 
hij een schot voor open doel. Er is al zoveel gaande, dat het misschien 
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Het moment dat hem werd gevraagd om financiële steun in de ver-
loederde wijk in de binnenstad, vouwden de mogelijkheden zich voor 
hem open. En dat waren de mogelijkheden van cultuur, een klassieke 
eyeopener. “Je bouwt aan een leefbare wijk, en cultuur hoort daar bij. 
Het compenseert de nadelen van wonen in een binnenstad. Het heeft 
ook met identiteit te maken, wat zo wezenlijk is voor het welzijn van 
mensen.” 
Q4 is een draaipunt in de ontwikkeling van de stad geweest. Politici, 
ambtenaren en directeuren  stonden opeens met de neus bovenop dat 
fenomeen, cultuur; ze kwamen in gesprek met die snoeshanen die kun-
stenaars heten. Op hun beurt voelden de kunstenaars zich opeens se-
rieus genomen, ze telden mee, al was het maar als tegenwicht voor de 
drugsdealers. Die ontmoeting tussen twee zo totaal verschillende soci-
ale groepen, de beslissers en de kunstenaars, heeft iets in gang gezet, 
waarvan het einde niet bereikt is. 
Venlo staat op een kruispunt. Het is nog onduidelijk waar het naar toe 
gaat. Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van architect Jo Coenen in dit 
jaarboek over de volgens hem armzalige invulling van de Maasboule-
vard. Het nieuwe stuk binnenstad moet gaan bruisen van cultuur, zo 
hoopt Coenen, maar gemeente en projectontwikkelaar denken in win-
kels en kantoren, in vierkante meters die zo snel mogelijk verkocht moe-
ten worden. Wie trouwens goed naar wethouder Freij luistert, tussen de 
regels door, hoort dat ook hij zich zorgen maakt over de Maasboulevard. 
Zorgen over een gebrek aan visie bij het vormgeven van de ‘binnenkant’ 
van dit kolossale project. 
Waar gaat Venlo naar toe? Welke stad zal het over tien jaar zijn? Daar 
wordt op dit moment over beslist in de directie- en vergaderkamers van 
Venlo. Het zullen harde discussies zijn, waar woorden als ‘visie’ en ‘durf ’ 
de strijd moeten aangaan met ‘haalbaarheid’ en ‘bij de grond blijven’. 
De directeuren van de cultuurinstellingen, het VOC, hebben in elk ge-
val stelling genomen. De titel van hun gezamenlijk manifest heet: Durf 
te dromen. Tijdens een bijeenkomst in dit circuit van beslissers, ergens 
in het afgelopen jaar, riep Van Hoof dat dit het moment is voor Venlo, 
dat nu alle kansen aanwezig zijn om de loop van de geschiedenis in de 
Noord-Limburgse stad te buigen. Als men blijft soebatten, aldus de di-
recteur van de woningstichting, zal dat moment over enkele jaren voor-
bij zijn.    <

Ruud Linssen (1971) is journalist, schrijver en dichter.  
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zijn belangrijkste taak is om het alleen nog zichtbaar te maken en het 
vuurtje nog wat verder op te stoken. 
Een groot deel van de bevolking is namelijk nog niet ervan doordron-
gen, wat er gaande is in hun stad. Dat is ook omdat een belangrijk deel 
nog in de pijplijn zit, of ingeklemd zit in zijn eigen onbekendheid, zoals 
dat Spielraumfestival. Jan Brouwers: “We hebben zoveel hier, maar we 
zien het niet.” Wie weet bijvoorbeeld van het VOC, het Venloos Overleg 
Cultuurinstellingen. De directeuren komen sinds enige tijd van hun ei-
gen erf af en praten met elkaar, maandelijks, om ideeën en visies uit te 
wisselen, om samen te werken. Rick Vercauteren, de nieuwe museum-
directeur Van Bommel van Dam, en Marcel ’t Sas, de nieuwe theaterdi-
recteur van de Maaspoort, zijn twee leden. Deze twee buitenstaanders, 
onafhankelijk van elkaar naar Venlo gehaald, zorgen voor een flinke 
frisse wind in het circuit van de bobo’s. 
Marcel Tabbers, voormalig frontman van Perron 55, heeft nu een cul-
tureel bureau in Q4, dat de betrekkingen met Duitsland wil aanhalen. 
Tabbers is bijzonder te spreken over theaterdirecteur ’t Sas. Daar achter 
het podium tijdens de opening van het zomerparkfeest, waar hij op het 
punt staat om als Beatle het podium te betreden, zegt Tabbers: “’t Sas 
is echt in het veld aanwezig, hij is betrokken bij wat je doet, hij heeft er 
ook een neus voor.”  Over de visies van ’t Sas en Vercauteren meer in dit 
jaarboek, in twee interviews. 

 

De projecten, evenementen en andere initiatieven buitelen over 
elkaar heen. Neem de nieuwe stichting Steiger die subsidies heeft bin-
nengehaald om de plek van de toekomstige Maasboulevard nieuw leven 
in te blazen met culturele projecten. Overal waar men kijkt, is er wat 
nieuws aan de hand zoals bij dat aloude Zomerparkfeest. Jan Brouwers: 
“Daar is een heel nieuwe generatie jonge vrijwilligers bijgekomen, die 
met veel nieuwe ideeën komen.”  
Of wat te denken bijvoorbeeld van Woningstichting Venlo-Blerick, tot 
voor enkele jaren geleden een vreemde eend in de culturele bijt. De 
stichting, die aanvankelijk niet veel meer dan een paar spreekwoor-
delijke dakpannen in de binnenstad in eigendom had, pompt nu voor 
tachtig miljoen euro alleen in de wijk Q4. Een niet onaanzienlijk deel 
daarvan gaat op aan cultuur. Inmiddels gaat het al weer verder. De wo-
ningstichting stelt gratis een onderkomen beschikbaar aan een nieuw 
collectief van dertig kunstenaars, Rondzien. Aan de andere zijde van de 
binnenstad. En als klap op de vuurpijl een compleet nieuwe cultuurtem-
pel, niet ver daar vandaan, in het voormalige Kloosterkwartier waar voor 
vele miljoenen in wordt geïnvesteerd. Een nieuw podium voor alles wat 
Venlo te bieden heeft, opgericht door de woningstichting - de opening 
volgend jaar. 
Arnold van Hoof staat al bijna vijftien jaar aan het bewind van Wonings-
tichting Venlo-Blerick. Wat is nu voor hem de trigger geweest om op-
eens cultuur en kunst onder de arm te nemen. Brouwers: “Hij heeft een 
cultureel hart.” Maar dat kan het niet geweest zijn, want dat hart heeft 
hij al een leven lang en de ommezwaai dateert van enkele jaren geleden. 
Van Hoof, de vraag gesteld, geeft een antwoord dat een veel grotere 
reikwijdte heeft dan alleen de woningstichting. 
“Het was Q4.” 

D R O M E N
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dansSinds 1981 leidt Liesbeth Wiertz de 
vooropleiding Dans aan het Valuas 
College in Venlo. Vele honderden 
leerlingen heeft ze in die tijd leren 
kennen. Grote en kleine talenten: 
‘Het is onze taak ze boven de mid-
delmaat uit te tillen.’
De vooropleiding Dans is onder-
deel van de ArtEZ Dansacademie 
Arnhem en bereidt leerlingen van 
twaalf tot achttien jaar uit Venlo 
en wijde omgeving voor op een 
loopbaan als professioneel dan-

ser. Afgestudeerden van Arnhem 
dansen bij grote en kleine dans-
gezelschappen in heel Nederland, 
zoals Introdans, Scapino en Dance 
Works Rotterdam.

Feestjaar 
Het jaar 2006 is een feestelijk jaar. 
Niet alleen viert de vooropleiding 
haar 25-jarig jubileum. Vol trots 
toont ze de twee splinternieuwe, 
ruime dansstudio’s twee hoog in 
de nieuwbouw van het Valuas Col-
lege aan de Hogeweg, waarover 
ze met ingang van het nieuwe 
schooljaar de beschikking krijgt. 
Meterslange spiegelwanden met 
ertegenover louter vensterglas 
en uitkijk naar buiten. Eén studio 
kijkt uit op de ruime vide van het 
gebouw, waar ze dit najaar de of-
ficiële openingshandeling van het 
gebouw gaat opluisteren met een 
dansvoorstelling. Een maand voor 
de zomervakantie wordt er al voor 
gerepeteerd. Wiertz wil proberen 
er leerlingen van Techniek bij te 
betrekken: ‘Lijkt me schitterend, 
een hele rij leerlingen in blauwe 
overalls, die in ganzenmars over 
de trappen naar boven gaan, ter-
wijl de dansers ergens anders 
vandaan komen.’ Een prachtige 
ruimte voor locatievoorstellingen, 
deze vide met haar balkons, haar 
trappen en hellingbanen. ‘Maar 
met een betonnen vloer. Dat geeft 
voor geen millimeter mee. Dansers 
hebben een vloer met veerkracht 
nodig. Hadden ze het mij maar ge-
vraagd.’ 
Jarenlang werkte Wiertz met haar 
docenten en leerlingen in de voor-

Vooropleiding Dans in  Venlo

door Kees Verbeek
foto’s Jacques Peeters
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dans‘Een van de grote  verschi l len tussen mij  en  de andere docenten hier,  is  dat  ik  nooit  

ordeproblemen heb.  Wie  dans doet,  k iest  daar voor  en ver veelt  z ich  niet.  Ik  heb alt i jd  

gemotiveerde leerl ingen en als  er  eens extra  repetit ies  z i jn  vanwege een productie,  

dan moppert  geen mens.  Dat  hoort  ook niet.  Bi j  het  vak hoort,  dat  je  op z i jn  t i jd  iets  

extra’s  doet. ’
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dezelfde stof moeten eigen maken 
en uiteindelijk dezelfde proefwer-
ken en examens doen. De eisen 
zijn niet anders. En dat betekent 
dat dansleerlingen leren goed 
vooruit te zien en te plannen. Ze 
moeten heel economisch met hun 
tijd omgaan.’ 
Voor de meeste andere scholieren 
wordt het, volgens Wiertz, steeds 
normaler dat ze ook met dansleer-
lingen te maken hebben.
‘Aan begin van schooljaar krijgen 
alle brugklassen een les van me, 
zodat ze weten wat er omgaat. Ik 
haal het geheimzinnige eraf.’
Toch beseft lang niet iedereen 
dat het om een het toekomstige 
beroep van hun medeleerlingen 
gaat. 
‘Het lijkt wel of ze denken dat een 
hobby is ofzo’, vertelt een dans-
leerling me een keer na een voor-
stelling. ‘Dan vragen ze wat je later 
wilt worden.’

Dansgenen 
Begin dit jaar publiceerde de He-
brew University Jerusalem in het 
Amerikaanse tijdschrift Public Li-
brary of Science Genetics een on-
derzoek, waarin werd gesteld dat 
dansers andere genen hebben dan 
niet-dansers. Zij zouden hierdoor 
spiritueler en communicatiever 
zijn dan anderen. Wiertz heeft er-
van gehoord: ‘Ik weet niet of het zo 
werkt of andersom. Dus dat je door 
een bepaalde gesteldheid gaat 
dansen of dat het in je bloed gaat 
zitten als je eenmaal danst. Het zal 
wel een combinatie van die dingen 
zijn. Zeker is wel dat áls je eenmaal 
danst, je moeilijk meer zonder 
kunt. Het is beslist verslavend, ook 
fysiek. Wij worden onprettig als we 
een tijdje niets doen. Dan voel je je 
vervelend. Ook in vakanties blijf ik 
trainen. Joggen, ja prima, zwem-
men ook, maar dat is niet genoeg. 
Er is ook muziek bij nodig.’

Revue als toekomst 
Zelf studeerde Wiertz dans aan de 
academie in Arnhem. Vanzelfspre-
kend was dat niet.
‘Dansopleiding, dat was revue als 
toekomst, meenden mijn ouders, 
en dat paste niet. Dat ik op mijn 
achtste op balletles ging, had niets 
met artisticiteit te maken. Net als 
pianoles was ballet een deel van 
de opvoeding. Ballet was boven-
dien mooi voor de houding; altijd 
leuk voor een meisje. Ik vond het 
heerlijk en wist al heel vroeg dat 
ik ermee wilde doorgaan. Dat het 
uiteindelijk mocht, heb ik aan 
mijn mms-tijd op het Marianum 
te danken. Ik vond er niks aan op 
school. Ik verveelde me en voerde 
niet veel uit. Tot mijn vader be-
loofde dat ik naar Arnhem mocht, 
als ik mijn diploma haalde. Mijn 
punten schoten omhoog.’ Toch 
waren haar ouders geen cultuur-
barbaren. Integendeel: ‘Muziek en 
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malige kapel van het juvenaat dat architect Jules Kayser in 1929 op de 
tekentafel zette voor de aankomende priesterstudenten van de paters 
augustijnen. Nostalgisch en met de bakstenen schoonheid van de Am-
sterdamse School, maar ook te klein. Met een beetje forse dansbeweging 
loop je kans aan de andere kant van de zaal in de spiegels te belanden.

Voortraject 
De geschiedenis van de vooropleiding gaat terug tot begin jaren zeven-
tig als Wiertz een eigen balletlespraktijk voert met klasjes van Weert tot 
Gennep. In 1974 raakt ze betrokken bij de Stichting Kunstzinnige Vor-
ming, aanvankelijk als invalkracht, maar later wordt ze hoofd van de 
afdeling Dans. Dat blijft ze tot 1987. In de jaren zeventig krijgt ze van 
het Ministerie van Onderwijs het verzoek om een vooropleiding Dans op 
te zetten voor kinderen van de laatste drie jaar van wat dan nog lagere 
school heet. Het traject is experimenteel. Soortgelijke proefprojecten 
worden gedaan in Alkmaar, Leeuwarden en Middelburg. 
Het project slaagt, maar er is dan nog steeds niets voor leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. Kinderen die willen blijven dansen, komen op 
de vrije woensdagmiddag en op zaterdag naar de muziekschool. Pas in 
1981 krijgt dat een officiële status in het opleidingstraject voor Arnhem. 
Het wordt ondergebracht bij het Thomas College en de Petrus Canisius 
Mavo als onderdeel van het mavo- en havo-onderwijs. Later wordt dat 
havo en vwo. Het had ook een andere school kunnen worden, maar ‘de 
sfeer op het Thomas sprak me aan. De directeur, Frank Lambriks, toon-
de veel belangstelling en is er vierkant achter gaan staan. Hij komt nog 
steeds geregeld kijken. De korte afstand van station naar school telde 
ook mee. Leerlingen komen vanuit de hele regio.’

Hobby 
Aanvankelijk is de vooropleiding een wel heel vreemde eend in de bijt en 
nog steeds zijn er veel dingen anders.
‘Als dansleerlingen onder de les even naar de wc wilden, moesten ze wel 
netjes een badjas aantrekken. Ik geloof niet dat we dat vaker dan een 
enkele keer gedaan hebben. Destijds vond alles nog buiten het rooster 
plaats, nu is het keurig ingeroosterd. Ofschoon, als er proefwerkweken 
zijn, moet ik nog steeds om het aangepaste rooster vrágen om mijn les-
sen daarop te kunnen aanpassen. Geen kwaaie wil, hoor, want ik krijg 
het altijd gelijk. Er wordt gewoon niet aan gedacht. Aan het eind van 
het schooljaar vallen er veel andere lessen uit, vanwege rapportverga-
deringen en dergelijke, maar wij gaan gewoon nog door. In tijden dat 
we voorstellingen spelen, worden de lestijden aangepast. Dat is inmid-
dels geheel geaccepteerd. Dat neemt niet weg, dat de leerlingen zich 

Zeker  is  wel  dat  á ls  je  eenmaal  
danst ,  je  moei l i jk  meer  zonder  
kunt.  Het  is  besl is t  vers lavend,  
ook f ys iek.  Wi j  worden onprett ig  
a ls  we een t i jd je  niets  doen.  
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is overgenomen. Momenteel ra-
ken we die voorsprong een beetje 
kwijt op de Fransen. Jonge, Franse 
gezelschappen zijn in opkomst en 
trekken Europa in. Dat heeft al-
les te maken met cultuurminister 
Jacques Lang, die enkele jaren 
geleden in Frankrijk verschillende 
centra voor moderne dans en cir-
cus heeft laten opzetten.’ 
Wiertz sluit niet uit dat Nederland 
verder achterop raakt. Sinds enke-
le jaren moeten leerlingen van de 
vooropleiding extra lesgeld neer-
tellen en dat ziet ze alleen maar 
verder stijgen.
‘Maar als je in dit land wiskundige 
of leraar Frans wilt worden, hoef je 
geen extra lesgeld te betalen.’

Producties
Momenteel heeft Liesbeth Wiertz 
26 basisschoolleerlingen en 48 
middelbare scholieren op de voor-
opleiding. Deze laatsten hebben 
acht maal vijf kwartier les per week. 
Daarnaast repeteren ze voor aller-
lei voorstellingen. Dit schooljaar is 
het druk, met de bijdrage van de 
vooropleiding aan de openingsce-
remonie van de nieuwe school aan 
de Hogeweg, aan de Nederlandse 
Dansdagen in Maastricht, aan de 
Night of the Young Talent en aan 
de Venlose Ouverture. Eind deze 
maand, november 2006, staan ze 

met leerlingen van de Escuela de 
Danza Moderna y Folklorica uit 
Havanna in De Maaspoort. De 
productie is speciaal voor hen ge-
maakt en maakt gebruik van de 
verschillen tussen de beide dans-
culturen. Na Venlo gaan ze ermee 
op tour door Nederland. In mei 
2007 staan ze opnieuw in De Maas-
poort – en elders in de provincie 
– met de voorstelling Cinderella, 
zeg maar Cindy of zeg maar niks 
van de jonge Nederlandse chore-
ograaf Adriaan Luteijn. Het stuk 
speelde vorig seizoen al in Theater 
de Garage. Het is een vermakelijke 
bewerking van Prokovjevs Cinde-
rella. Wiertz zelf speelt de rol van 
goede fee, die de boze kracht van 
de stiefmoeder en –zussen be-
zweert en de schuchtere Cindy tot 
poëtische dans beweegt. 
De producties staan niet op het 
lesrooster, maar horen er volgens 
Wiertz daarom niet minder bij: ‘Je 
hebt dansers die op een repetitie 
weinig voorstellen, maar op het to-
neel geweldig zijn. Ook andersom 
gebeurt dat en dan weten wij dat 
we werk aan de winkel hebben. In 
de lessen staat de techniek cen-
traal. Als basis van wat je te zeg-
gen hebt. Heb je niets te vertellen 
dan is techniek niet veel meer dan 
gymnastiek, hoe plezierig dat ook 
voor jezelf mag zijn. Het gaat uit-

eindelijk om de expressie, de zeg-
gingskracht, en die ontwikkel je 
in de wisselwerking met een volle 
zaal. Dat is ook de reden waarom 
ik graag met ze in De Garage werk, 
hoe mooi De Maaspoort ook is. 
Eén volle zaal Maaspoort is acht 
maal een volle Garage. Hoe meer 
we optreden, hoe beter het is voor 
het vak. Dans wordt pas dans als er 
publiek is.’  <

Kees Verbeek (1950) is freelance tekstschrijver, ac-

teur, journalist en sinds 1997 verbonden aan de 

Buun.
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toneel waren belangrijk. Op zondagmiddag stond de grammofoon aan. 
Mijn vader had zelf luidsprekerboxen gemaakt. Die stonden flink hard 
aan, want je moest ze kunnen voelen, de opera’s en symfonieën. Ik kan 
me de Unvollendete van Schubert herinneren. Dat waren wel vijf platen. 
Wat zou het geworden zijn, als hij het werk afgemaakt had, vroeg ik me 
af.’
Ze verliet Arnhem als gediplomeerd toneeldanseres en dansdocente en 
kreeg een engagement bij Scapino. Na anderhalf jaar hield ze het voor 
gezien, omdat ze er niet vond wat ze zocht.
‘Ik had veel interesse in moderne dans, maar dat was toen in Nederland 
nauwelijks ontgonnen terrein. Überhaupt was Nederland op dansge-
bied lange tijd vrijwel een woestenij. De grote Serge Diaghilev (1872-
1929, KV), een groot vernieuwer van de klassieke dans, is zesmaal met 
zijn Ballets Russes in Nederland geweest. In alle Europese hoofdsteden 
waren de zalen afgeladen vol. Hier kwam er nauwelijks publiek op af. 
Voor de oorlog waren er enkele kleine gezelschapjes actief in Neder-
land. Het heeft heel lang geduurd voor er dansopleidingen kwamen. 
Hans van Manen (danser en choreograaf , KV) heeft zijn opleiding zo’n 
beetje per les bij elkaar gesprokkeld, onder meer in Parijs. Toen ik ging 
dansen had je Scapino, het Nederlands Danstheater en het Nationaal 
Ballet.’
Ondanks, of misschien wel juist doordat het danslandschap in ons land 
schraal was, werd Nederland lange tijd toonaangevend in de internatio-
nale danswereld. 
‘Klassieke en moderne dans werden altijd strikt gescheiden gehouden. 
Het Nederlands Danstheater is ermee begonnen elementen van beide 
te combineren en daarmee een trend gezet, die op heel veel plaatsen 

Ondanks,  of  misschien wel  ju ist  
doordat  het  danslandschap in  ons  
land schraal  was,  werd Neder land 
lange t i jd  toonaangevend in  de  
internat ionale  danswereld.  ‘Klas-
s ieke  en moderne dans  werden 
al t i jd  str ikt  gescheiden gehou-
den.  Het  Neder lands  Danstheater  
heeft  dat  b i j  e lkaar  genomen en 
daarmee een t rend gezet ,  d ie  op 
heel  veel  p laatsen is  overgeno-
men.  
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OUD-MANAGER

WIEL TEEUWEN

OVER ZIJN LOOPBAAN 

BIJ VVV
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Wiel  Teeuwen (68)  was van 1982 tot  1993

manager  van VVV.  De c lub groeide in  die 

jaren uit  tot  een subtopper  in  de  eredivis ie. 

Een gesprek over  toen en nu,  de  mental iteit 

van spelers  en het  vakmanschap van de voet-

balmanager.  “Op een gegeven moment  wist 

ik:  nu is  het  genoeg geweest.”

door Marcel Abrahams

foto’s Jacques Peeters

‘VOETBALLERS ZIJN 
UITBUITERS,

ZE GAAN VOOR HET 
SNELLE GELD’
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Sijbers en mijn broer Herman speelden later bij VVV, Bart Carlier werd 
international. Zelf ben ik ook nog een aantal jaren selectiespeler van VVV 
geweest.”

  Uw broer Herman, die drie jaar geleden overleed, leeft in 
de herinnering voort als de betere voetballer. Is dat een 
probleem voor u?

“Absoluut niet, want Herman wás ook gewoon een uitstekende speler. 
Hij heeft 242 wedstrijden voor VVV gespeeld én de KNVB-beker gewon-
nen. Grandioze prestaties, hoewel ik er ook trots op ben dat ik wedstrij-
den in het eerste elftal heb gespeeld. Ik scoorde zelfs nog een keertje in 
een thuisduel tegen Fortuna Sittard, dat was een mooi moment. Herman 
en ik deden als spelers niet veel voor elkaar onder, alleen was hij veel har-
der dan ik. Hij maakte stevige tackles, deelde elleboogstoten uit en kon 
af en toe echt gemeen zijn. Ik was veel rustiger, speelde gewoon mijn 
potjes op het middenveld mee. Als tweebenige technicus heb ik het zo 
toch nog een tijdje volgehouden. Al was ik uiteindelijk niet goed genoeg 
voor het niveau van VVV, daar moet ik eerlijk in zijn.”

  Na uw loopbaan bleef u wel aan VVV verbonden. Uitein-
delijk werd u zelfs manager. Hoe kwam u in beeld voor 
die functie?

“De band met VVV is er altijd geweest. Toen mijn spelerscontract niet 
werd verlengd, werkte ik al als elektricien in de zaak van VVV-icoon Gijs 
Nass. Ik had een diploma van de ambachtsschool, maar ik wilde meer. 
In de avonduren studeerde ik, waardoor ik uiteindelijk terecht kwam 

Wiel  Teeuwen  werd  op  9  maart 

1938 gebor en  in  Ven lo .  Hi j  was 

werkzaam in  het  onderwi j s ,  maar 

werd  voora l  bekend  a l s  manager 

van  VVV.  Teeuwen  werkte  van 

1982-1993 voor  VVV,  en  boekte 

met  d ie  c lub  ta l  van  successen . 

Hi j  p r omoveerde  met  de  Koe l c lub 

dr iemaal  naar  de  e r ed iv i s i e ,  t e r -

wi j l  VVV  in  1993 kampioen  werd 

van  de  ee r s te  d iv i s i e .  Teeuwen 

ontv ing  vanwege  z i jn  verd iensten 

voor  het  voetbal  d iverse  onder -

sche id ingen .  Zo  werd  h i j  benoemd 

tot  r idder  in  de  Orde  van  Oranje 

Nassau  en  Ven lonaar  van  het 

Jaar  (1993) .

  U bent, om te beginnen, 
een echte Venlonaar.

Wiel Teeuwen: “Absoluut, daar kan 
geen misverstand over bestaan. Ik 
ben opgegroeid aan het spoor bij 
de Vierpaardjes, onderaan de Kal-
denkerkerberg. Daar woonde ik 
met mijn ouders, mijn twee broers 
en mijn zus. Mijn vader was machi-
nist bij de Nederlandse Spoorwe-
gen, en de buurt waarin ik woonde 
was een echte arbeiderswijk. Bij 
mooi weer samen buiten zitten, 
het huis versieren als we wat te 
vieren hadden- dat werk dus. Het 

was ook een buurt waarin  voetbal 
een belangrijke rol speelde.”

 Verklaar u nader.

“Voetbal is toch een sport die veelal 
wordt beoefend in volksbuurten. 
Net na de oorlog was er weinig 
vertier voor kinderen, dus ging ik 
samen met mijn broers op straat 
voetballen. Dan speelden we te-
gen jongens uit de wijk, daar zaten 
echt grote talenten bij. Een aantal 
van hen heeft de top bereikt. Jeu 
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DE BAND MET

VVV IS ER

ALTIJD GEWEEST

Wie hem tegenkomt in zijn geliefde Venlo, kan niet om de man heen. 
Als Wiel Teeuwen door de Vleesstraat wandelt, wandelt hij eigenlijk ook 
weer niet. De boomlange Venlonaar paradeert, en groet dan amicaal 
vrienden en bekenden. Wiel Teeuwen behoort tot de zogeheten BV’ers, 
de Bekende Venlonaren. Als professionele handenschudder en getalen-
teerd netwerker is zijn uitstraling zijn grote kracht. Niet verwonderlijk 
dus dat hij, met zijn bovengemiddelde voetbalkennis, jarenlang mana-
ger is geweest van VVV, de vereniging die zo graag wil uitgroeien tot een 
vaste waarde in de Nederlandse eredivisie. In zijn appartement in het 
centrum van Venlo geeft Wiel Teeuwen tekst en uitleg over zijn loopbaan 
bij de Koelclub.

  

Wiel Teeuwen: “Absoluut, daar kan 
geen misverstand over bestaan. Ik 
ben opgegroeid aan het spoor bij 
de Vierpaardjes, onderaan de Kal-
denkerkerberg. Daar woonde ik 
met mijn ouders, mijn twee broers 
en mijn zus. Mijn vader was machi-
nist bij de Nederlandse Spoorwe-
gen, en de buurt waarin ik woonde 
was een echte arbeiderswijk. Bij 

Wiel Teeuwen: “Absoluut, daar kan 
geen misverstand over bestaan. Ik 
ben opgegroeid aan het spoor bij 
de Vierpaardjes, onderaan de Kal-
denkerkerberg. Daar woonde ik 
met mijn ouders, mijn twee broers 
en mijn zus. Mijn vader was machi-
nist bij de Nederlandse Spoorwe-
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nierse kwam uiteindelijk naar ons, vooral dankzij hem promoveerden 
we in 1985 naar de eredivisie. In dat jaar werd hij ook nog eens uitgeroe-
pen tot beste speler van de eerste divisie.”

  Met Reynierse noemt u een speler waarmee u een haat-lief-
deverhouding had. Wat voor persoon was hij?  

“Een moeilijke jongen die honderd procent toewijding eiste van zich-
zelf én medespelers. Hij schold iedereen verrot als het moest, spelers 
als Bert Verhagen en Frank Berghuis konden daar bijvoorbeeld moei-
lijk tegen. Remy haalde je het bloed onder de nagels vandaan, hij had 
jarenlang heel veel macht binnen VVV. Maar hij was natuurlijk ook een 
geweldige voetballer, in feite beheerste hij vrijwel alle onderdelen van 
het spel. Hij dacht een paar zetten vooruit, was tactisch enorm sterk. 
Bovendien wist hij altijd spelers vrij voor de keeper te zetten, zijn inzicht 
was fenomenaal. Remy kwam uit Eindhoven en bleef ook in zijn VVV-tijd 
daar wonen. Hij sliep weleens bij mij, ik woonde toen in een huis op de 
Kaldenkerkerweg. Vlakbij de school waar ik werkte, en dus ook vlakbij 
VVV. Ik heb met Remy heel wat discussies uitgevochten, af en toe kon 
ik hem wel achter het behang plakken. Vooral door het gedrag van Rey-
nierse werd trainer Leo van Veen in 1989 door VVV ontslagen.”

  Het ontslag van Van Veen was een dieptepunt in uw loopbaan 
als manager?

“Absoluut. De man was niet opgewassen tegen zijn zware taak, maar 
had ook geen geluk. Hij volgde Jan Reker op, die met VVV twee keer als 
vijfde was geëindigd in de eredivisie. Reker speelde resultaatvoetbal, met 
Van Veen wilden we de toeschouwers meer spektakel bieden. Vanaf het 
begin liep het voor geen meter. Zo wilde Van Veen de spelers meer aan 
krachttraining laten doen, maar dat pikten de jongens niet. Reynierse 
begon als eerste te muiten, waardoor er twee kampen ontstonden: me-
destanders van Reynierse en medestanders van Van Veen. Ook de nieuwe 
aankoop Gerrie Slagboom bracht er weinig van terecht. Die jongen had 
een topjaar beleefd bij DS’79 en scoorde daar veel. Bij ons raakte hij geen 
bal, want wat bleek: hij was zo goed als doof ! Hij hoorde nauwelijks iets 
en kon daarom niet communiceren met zijn medespelers. We hadden 
hem wel medisch gekeurd, maar die keuringen hadden destijds weinig 
om het lijf. Kortom: alles ging mis, waardoor we Leo moesten ontslaan. 
Dat seizoen degradeerden we ook uit de eredivisie.”

  
  U was als manager naar eigen zeggen geen gemakkelijke 

man. Kunt u daar iets over vertellen?

“In de voetbalwereld geldt het recht van de sterkste, omdat er allemaal 
grote ego’s rondlopen. Je kunt daarom je zwakheden niet laten zien. 
Ik had een prima werkrelatie met de spelersgroep, maar hield altijd 
afstand. Ik was geen amicale manager, ik hield niet van omhelzingen 
of schouderklopjes. Voetballers zijn veelal uitbuiters, ze gaan voor het 
snelle geld. Het zijn overlevers, het liefste lopen ze er de kantjes vanaf. 
Ik zat ze achter de vodden aan en had mijn postuur natuurlijk mee. Aan 

bij  het toenmalige Marianum, de 
scholengemeenschap die nu Va-
luascollege heet. Ik werd er ama-
nuensis en onderwijsassistent. 
Die job combineerde ik met de 
functie van scout en elftalleider 
van VVV. Hoofdtrainer Rob Baan 
wilde me er graag bijhebben, en 
als voetbalman kon ik dat aanbod 
niet weigeren. Het waren tropen-
jaren. Overdag werken op het 
Marianum, in de avonduren en 
weekenden aan de slag bij VVV. Ik 
scoutte spelers als John Taihuttu, 
Remy Reynierse en Frans Nijssen, 
jongens die allemaal het eerste 
haalden. Ik had ambities, was een 
gedreven man. Uiteindelijk hoopte 
ik ooit eens manager te worden.”

  In 1982 was het zover. U 
werd manager en hét ge-
zicht van VVV.

“Langzaamaan was ik in die 
functie gegroeid. Mijn voorgan-
ger Huub van Aken deed het niet 
slecht, maar kende het voetbal-
wereldje nauwelijks. Ik was en 
ben daarentegen een voetbalman, 
dan weet je hoe de lijntjes lopen 
in die wereld. De voetballerij is 
geen normaal bedrijf, de emotie 
speelt namelijk een belangrijkere 
rol dan de ratio. Toen Van Aken 
stopte, werd ik zijn opvolger. Sa-
men met het bestuur onder lei-
ding van voorzitter Jeu Sprengers 
stippelde ik de koers van VVV uit. 
Wij hadden principes waaraan we 
vasthielden. Zo vonden we dat 
een trainer nooit zelf zijn spelers 
mocht uitzoeken. Ik stelde de se-
lectie samen en besprak de fi nan-
ciën met het bestuur. Als we het 
eens waren, stond er een ploeg, en 
daar moest een nieuwe trainer het 
maar mee doen. Natuurlijk luis-
terde ik naar de wensen van een 
coach, maar de club had het laat-
ste woord. Trainers zijn maar pas-
santen, zij moeten het beleid van 
een club niet bepalen. En vergis je 

niet, we hadden een geweldig be-
stuur: mensen als Jeu Sprengers, 
Theo Leurs, Geurt Snetselaar en 
Wim ‘De Mop’ Snijders stonden 
dag en nacht klaar voor VVV.”

  U bouwde gestaag aan 
een elftal dat eind jaren 
tachtig tot de Neder-
landse subtop behoor-
de. Hoe ging dat in zijn 
werk?

“Een van de eerste dingen die ik op 
me nam, was het formeren van een 
sterke as van de ploeg. Het is heel 
simpel: om succes te hebben moet 
je een goede doelman, een sterke 
centrale verdediger, een spelbepa-
ler en een scorende spits hebben. 
Vanaf 1982 haalde ik persoonlijk-
heden als doelman Gerrit Vooys, 
middenvelder Ger van Rosmalen 
en spitsen als Johnny Taihuttu 
en Peter Ressel naar Venlo. Later 
kwamen daar nog sterkhouders 
als de Duitse middenvelders An-
dreas Brandts en Norbert Ringels 
bij. Mijn belangrijkste wapen bij 
de aankoop van spelers? Zonder 
meer mijn netwerk. Ik had overal 
goede contacten, kende alle scouts 
en alle makelaars. Brandts en Rin-
gels kwamen van Borussia Mön-
chengladbach, terwijl ik van een 
kennis hoorde dat Remy Reynierse 
weg mocht bij Eindhoven. Ik wist 
altijd wat die jongens verdienden 
en kon goed onderhandelen. Rey-
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IN DE VOETBALWERELD

GELDT HET RECHT

VAN DE STERKSTE…

ding van voorzitter Jeu Sprengers 
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terde ik naar de wensen van een 
coach, maar de club had het laat-
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“Onder toenmalig voorzitter Jeu Sprengers, zelf afgestudeerd econoom, 
is er in die tijd veel onderzoek verricht waarin die vraag centraal stond. 
Elke keer kwam er weer naar voren dat VVV de bagage mist om een échte 
eredivisieclub te worden. Er zitten niet genoeg grote bedrijven in deze 
regio die VVV structureel willen ondersteunen. Bovendien komen de 
Venlonaren niet massaal naar De Koel. Zesduizend toeschouwers is voor 
VVV-begrippen al veel. SC Heerenveen is een uitzondering, in Friesland 
zijn de mensen stapelgek op sport. Het schaatsen heeft daar ook een 
enorme vlucht genomen, kijk maar naar al die wedstrijden in het Thi-
alf-stadion. Maar noem maar eens een club die het voorbeeld van SC 
Heerenveen heeft gevolgd. Afgezien van RKC ken ik er geen één. Luister, 
als VVV structureel in de middenmoot van de eredivisie wil eindigen, 
dan heeft de club een begroting van minimaal tien miljoen euro nodig. 
En dat terwijl het huidige budget een krappe vier miljoen euro bedraagt. 
Wie past dan elk jaar zes miljoen bij? Ik zie dat niet zo snel gebeuren. 
VVV blijft een club die altijd meedoet om de prijzen in de eerste divisie, 
af en toe eens promoveert en een paar jaar later weer degradeert. Het is 
niet anders. En vergis je niet, het spelen van betaald voetbal kost veel 
geld. In 1987 en 1988 presteerden we top, hadden we achtduizend toe-
schouwers gemiddeld in De Koel, maar tóch een begrotingstekort. Dan 
weet je genoeg.”

  In 1993 stopte u als manager. Wat was de voornaamste re-
den?

“Ik voelde dat mijn tijd gekomen was. Op een gegeven moment wist ik: 
nu is het genoeg geweest. Elf jaar lang had ik keihard gewerkt voor VVV, 
het was tijd voor iemand anders. Iemand met nieuwe ideeën en een ver-
frissende aanpak. In Frans Nijssen, die afscheid nam als speler, zag ik 
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mijn gezichtsuitdrukking konden 
de jongens vaak mijn humeur afl e-
zen. Als er slecht werd gevoetbald, 
kwam ik niet al te vrolijk de kleed-
kamer in. Dan hield iedereen zijn 
mond dicht.”

  Wat voor salaris kregen de 
grootverdieners in die tijd 
eigenlijk bij VVV?

“In de eredivisie verdienden de 
topjongens een brutosalaris van 
100.000 gulden. Een mooi bedrag, 
maar leiders in de groep moet je 
ook belonen. Mindere spelers ver-
dienden ook minder, dat is goed 
voor de hiërarchie binnen een 
selectie. Tijdens onderhandelin-
gen was ik ook altijd duidelijk: dit 
kun je krijgen en meer zit er niet 
in. Natuurlijk veinsden spelers die 
ik wilde aantrekken soms dat ze 
bij hun eigen club een geweldig 
salaris ontvingen, en dat bedrag 
eisten ze dan ook van VVV. Maar 
zoals gezegd: ik wist altijd wat 
die jongens verdienden, dus die 
truc werkte niet. Overigens kregen 
trainers in die tijd ook een aardig 
salaris: altijd een bedrag van tus-
sen de 50.000 en 100.000 gulden 
bruto.”

  U heeft zelf op niveau ge-
voetbald. Is dat een ver-
eiste om manager van een 
profclub te worden?

“Nee, al is het wel een voordeel. Je 
moet wél gek zijn van voetbal en 
bereid zijn om heel veel voetbal-
wedstrijden te bekijken. Daardoor 
ontwikkel je een bepaald inzicht 
en weet je op welk moment je wel-
ke spelers nodig hebt. Bovendien 
bouw je dan een goed netwerk 
op, onontbeerlijk voor je functio-
neren. Het is ook een rol waarin 
je moet groeien, ik raad voetbal-
lers dan ook af om direct na hun 
loopbaan meteen manager van 

een club te worden. Het managen 
van een betaald voetbal organi-
satie is eigenlijk een dagtaak. Je 
moet aanwezig zijn bij elke trai-
ning, de club naar buiten toe goed 
vertegenwoordigen en altijd aan-
spreekbaar zijn. Zeker bij een club 
als VVV is het een meerwaarde als 
je een jongen van de stad bent, het 
dialect spreekt en weet hoe de lijn-
tjes lopen in het Venlose. Natuur-
lijk maakte ik ook wel eens een 
fout, daar leer je weer van.” 

  Noemt u eens een dure 
misser?

“In de tijd dat Henk Rayer - een 
trainer wiens komst ik lang heb te-
gengehouden - bij VVV actief was, 
huurde ik eens een Joegoslaaf van 
FC Twente. Een middenvelder, ik 
had hem nog nooit zien spelen. 
Maar op een toegestuurde video-
band leek hij wel de Maradona van 
de Balkan! We betaalden FC Twen-
te 75.000 gulden als huursom, 
maar die gast bleek er tijdens de 
eerste oefenwedstrijd niets van te 
kunnen. Vertwijfeld keken Rayer 
en ik elkaar aan, we hadden duide-
lijk een kat in de zak gekocht. Ge-
lukkig had ik goede contacten met 
FC Twente, waardoor we die jon-
gen weer naar Enschede stuurden 
en het geld kregen teruggestort.”     

  VVV is qua achterland te 
vergelijken met een club 
als SC Heerenveen. Die 
vereniging speelt in de 
Nederlandse top, terwijl 
VVV maar niet kan uit-
groeien tot een stabiele 
eredivisieclub. Waarom 
is er in de succesvolle 
jaren tachtig in Venlo 
nooit een club ontstaan 
die structureel bij de 
beste acht Nederlandse 
ploegen hoort?

… IK WIST ALTIJD

WAT DIE JONGENS

VERDIENDEN…

“Nee, al is het wel een voordeel. Je 
moet wél gek zijn van voetbal en 
bereid zijn om heel veel voetbal-
wedstrijden te bekijken. Daardoor 
ontwikkel je een bepaald inzicht 
en weet je op welk moment je wel-
ke spelers nodig hebt. Bovendien 
bouw je dan een goed netwerk 
op, onontbeerlijk voor je functio-
neren. Het is ook een rol waarin 

“Nee, al is het wel een voordeel. Je 
moet wél gek zijn van voetbal en 
bereid zijn om heel veel voetbal-
wedstrijden te bekijken. Daardoor 
ontwikkel je een bepaald inzicht 
en weet je op welk moment je wel-
ke spelers nodig hebt. Bovendien 
bouw je dan een goed netwerk 
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een goede opvolger. Ik werkte hem 
een jaar in, waarna hij op eigen be-
nen kon staan. Achteraf zeg: Nijs-
sen begon tien jaar te vroeg aan 
die klus. Uiteindelijk hield ook 
hij het nog elf jaar vol. Een paar 
jaar na mijn afscheid was ik nog 
ruim twee jaar als manager actief 
bij Helmond Sport, maar dat was 
meer een vriendendienst. Voorma-
lig VVV-coach Reker, die ik samen 
met het bestuur nog naar De Koel 
had gehaald, vroeg of ik niet wat 
puin wilde ruimen bij die club. 
Helmond Sport stond er namelijk 
belabberd voor. Ik bracht daar wat 
structuur aan en friste de jeugdop-
leiding een beetje op. Zo werkte ik 
in Helmond nog met Leon Kantel-
berg, de huidige middenvelder van 
VVV.”

  Als manager van VVV had 
u ook nog een fulltime 
baan in het onderwijs. Hoe 
verhielden die werkzaam-
heden zich tot uw privé-le-
ven?

“Heel simpel: ik hád nauwelijks 
een privé-leven. Ik maakte dagen 
van veertien uur, en ’s avonds en 
in de weekenden bekeek ik wed-
strijden. Tegenwoordig hebben 
clubs een complete staf in dienst, 
in mijn tijd werkte ik met vrijwilli-
gers en één administrateur. Ik heb 
twee zoons, maar die zijn eigenlijk 
door mijn vrouw opgevoed. Vader 
was namelijk niet veel thuis. Op-
vallend is overigens dat die twee 
zonen van mij absoluut geen voet-
baltalent hebben. Vroeger vond ik 
dat vreselijk, tegenwoordig kan ik 
er prima mee leven.”

  Hoe kijkt u eigenlijk te-
rug op uw tijd als mana-
ger van VVV?

“Met een goed gevoel, ook al 
stond ik enorm onder druk. Er 

moest gepresteerd worden, maar 
er wérd ook gepresteerd. In mijn 
elf seizoenen als manager speelde 
VVV er zes op het hoogste niveau. 
Bovendien werkte ik samen met 
goede voorzitters en prima trai-
ners. Jeu Sprengers en later Jan 
Vlaminckx leidden de club op een 
voortreffelijke manier, terwijl Jan 
Reker en Sef Vergoossen uitste-
kende trainers waren. Ik was en 
ben verknocht aan de club, ik ben 
ook bij iedere thuiswedstrijd aan-
wezig in De Koel. Ooit kon ik ma-
nager worden bij FC Den Bosch, 
maar daar ben ik nooit op inge-
gaan. VVV is mijn club.”

  Heeft u ergens spijt van?

“Misschien ben ik qua benadering 
ten opzichte van sommige perso-
nen bij VVV wat te hard geweest. 
Zoals gezegd: ik stond onder druk 
en moest prestaties leveren. Dan 
kon het wel eens gebeuren dat een 
argeloze jeugdtrainer die een on-
schuldige vraag op het verkeerde 
moment stelde, een vreselijke uit-
brander van mij kreeg. Achteraf 
zeg ik: ik ging soms te ver.”

  Zou u in de huidige tijd 
nog manager willen zijn 
van een voetbalclub?

“Nee, absoluut niet, tegenwoor-
dig draait het vooral om geld. De 
voetballerij is hectischer dan ooit, 
de druk van de media gigantisch. 
Wat me wel aardig lijkt, is een on-
bezoldigde technische functie bij 
een betaald voetbal organisatie. 
Noem het maar bestuurslid tech-
nische zaken, een persoon die van 
een afstandje de samenstelling 
van de selectie in de gaten houdt. 
Een baan voor een paar dagen in 
de week, dat zou aardig zijn. Meer 
niet, want ik ben gepensioneerd en 
geniet van mijn vrije tijd én klein-
kinderen. Het is mooi zo.”   <
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Hij is co-auteur van het boek Bronsgroen 

Debuut in Oranje (2003) en werkte eerder als 

sportverslaggever voor onder andere Dagblad De 

Limburger.



H o e  z e  i n  T e g e l e n  
l i m o n a d e  m a a k t e n

Karel  van Basten Batenburg runt  samen 
met  z i jn  vrouw al  dert ig  jaar  een veebe-
dri j f  in  het  Gelderse Hengelo  met  250 
l imousin  koeien.  Karel  en z i jn  vrouw zi jn  
krasse mensen van 81  jaar  met  een goede 
gezondheid;  ze  hebben het  druk met  het  
vee en ze  genieten er van.  Als  er  geslacht  
wordt,  moet  iedereen aanpakken,  ook de 
dochter  en de drie  schoondochters.  De 
handen uit  de  mouwen steken kan ieder-
een.  Dat  is  tradit ie  in  de  famil ie.  Opa 

Johan van Basten Batenburg,  pol it icus,  
jur ist  en ondernemer,  zette  de toon.  Hi j  
st ichtte  in  1887 de l imonadefabriek de 
Snel le  Sprong in  de  bi jgebouwen van z i jn  
kasteel  de  Holtmühle  in  Tegelen.  Karel  
was de laatste  e igenaar  van de fabriek 
tot  het  def init ieve  einde in  1975.  Zi jn  
herinneringen zorgden voor  aanvul lend 
materiaal  bi j  het  schri jven van dit  art ikel  
over  de  Snel le  Sprong en de SS- l imonade-
fabriek.  

door Jo Bongartz
foto’s Jacques Peeters,
            Jo Bongartz

D E  G E S C H I E D E N I S  V A N  D E  S N E L L E  S P R O N G
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Gecomponeerde verliefdheid, zeg maar, en niet de verliefdheid die zo-

als Van Dale zegt ‘begint met terugdeinzen, krimpen van schrik’. Maar 

zelfgemaakte verliefdheid die begint in je hoofd en meestal pas op het 

moment als het onderwerp van de dag al weer lang uit het oog is ver-

dwenen. Het geplande ‘uit het oog, in het hart’-denkwerk. 

Daarvan deed ik er nogal wat op op het Marianum. Meestal om de sleur 

van de les wat aangenamer te maken. Het enige dat je hoefde te doen 

was je voor te stellen dat je verliefd was op de leraar en alles wat hij te 

melden had klonk ineens een stuk interessanter. Zelfs als hij het over 

wiskunde had. Snappen deed ik het nog steeds niet, maar het was in 

ieder geval een leuke manier om de tijd door te komen. Helaas waren 

er veel leraren, waar, al was mijn fantasie nog zo groot, met de beste wil 

van de wereld geen verliefdheid op los te laten was en dus zocht je een 

slachtoffer buiten dat uur om. Op het schoolplein of in de gang. Enig 

idee hoeveel tijd je in al die jaren middelbare school wel niet door gan-

gen heen loopt? En hoeveel potentiële verliefdheden je dan wel niet te-

gen komt? Op weg van engels naar economie, van het nieuwe naar het 

oude deel van het gebouw, door de luchtbrug, kon je jezelf – al kletsend 

en wel – met het grootste gemak vijf keer verliefd laten worden.

En dus was ik verliefd op Erik en op Wim. Op een foto aan de muur van 

het geschiedenislokaal en op meneer Van Leth. Op Marcel en op de cho-

comel uit de automaat in de kelder. Op Bakerman en op een tekening 

die ik zelf maakte bij meneer Eggen. Op het kapsel van het meisje twee 

rijen voor mij en op John, of toch maar weer op Wim. En dan was er ein-

delijk een ochtend voorbij. 

Want echt ‘Van Dale-verliefd’ was ik al die jaren alleen maar op de zoe-

mende bel. 

>>     Hoe vaak kun je verliefd 

worden in je leven? Ik denk heel 

vaak, tenminste als je het zo snel 

kunt worden als ik. Of eigenlijk 

moet ik zeggen, als je je zelf zo 

snel verliefd kunt láten worden 

als ik. Want ik heb het hier over 

de vorm van verliefdheid die je 

op kunt roepen, gewoon om-

dat het al het andere draaglijk 

maakt. 

VERLIEFD OP HET 
MARIANUMVERLIEFD OP HET MARIANUM
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vanwege het  over vloedige en snel  
stromende water.  Waar  dit  water  
vandaan kwam is  niet  met  zeker-
heid te  zeggen.  In  ‘De Maasgouw’ 
van 18 augustus 1888 staat:  “De 
bron echter  l igt  hoog op een 
heuvel,  die  niet  groot  genoeg van 

omvang is  om een zoo over vloe-
dig stroomende bron te  voeden 
met het  hemelwater  wat  op z i jn  
kruin valt .  De oorsprong dus moet  
worden gezocht  in  een hoger  ge-
legen boven-  of  ondergrondsche 
verzameling van hemelwater  en 

die  kan wel  niet  anders  dan in  de 
buurt  van Kaldenkirchen gelegen 
zi jn.  Dit  zou dan ook verklaren 
waarom de bron,  zel fs  in  t i jden 
van groote droogte,  r i jkel i jk  bl i j f t  
v loeien en waarom zi j  zulk  bui-
tengewoon zuiver  water  geeft .”  

de boerderij achter het kasteel en later in het gebouw van de huidige 
Tiendschuur. 
Ook het kasteel kreeg het water uit dit systeem. De druk op het water 
was van nature zo groot dat er geen pomp aan te pas hoefde te komen 
om het zelfs tot op de bovenste verdieping uit de kranen te laten stro-
men.

 DE FABRIEK

Mr. Johan van Basten Batenburg stichtte de fabriek in 1887 met 
een forse investering vanwege de dure machines. Het belangrijkste 
product was het mineraalwater. Omdat er in deze jaren kritisch naar de 
gezondheidsaspecten van tafelwater werd gekeken, zorgde Van Basten 
Batenburg ervoor dat er voortdurende controle werd uitgeoefend. Dat 
gebeurde door het gerenommeerde laboratorium van dr. Van Hamel 
Roos en A. Harmens te Amsterdam. Dat was een belangrijke stap om het 
Snelle Sprong-water al direct een vertrouwde naam te geven. Het water 
werd op vele tentoonstellingen gepresenteerd en het maakte een goede 
indruk. Bekroningen werden verworven: in 1889 te Gent een zilveren 
medaille, in Parijs een gouden medaille en in Tunis een erediploma. In 
1893 werd een erediploma toegekend te Scheveningen en een bronzen 
medaille werd verkregen in 1894 te Antwerpen.
Het product heette SS-water, “Het gezonde tafelwater van de Nederlandsche 
bron de ‘Snelle Sprong’  Tegelen” was de tekst op het etiket. En in een ka-
dertje stond verder: “Het SS-Water van een heerlijken smaak en een zuiverheid 
zonder weerga, is bovendien aan te bevelen om zijn medicinale eigenschappen 
wijl het zeer gunstig werkt op de slijmvliezen der ademhalingsorganen en sterk 
bevorderlijk is voor de spijsvertering wegens zijn goede werking op maag en nie-
ren.”
Er werden nog andere dranken gemaakt, vooral citroen- en frambo-
zenlimonade. Deze werden bereid op basis van natuurlijke geconcen-
treerde vruchtensappen. Ook daar werden strenge kwaliteitseisen aan 
gesteld. Alle producten moesten natuurzuiver zijn, gemaakt van echt 
sap en met een suikergehalte van precies 8 procent. Gazeuse, ook flat-
terend champagnelimonade genoemd, was het product dat uit essences 
werd gemaakt en zeer koolzuurhoudend was. Dat werd vaak gebruikt als 
iemands maag van streek was. Door de heftig bruisende gazeuse werd 
de opstandige maag weer gezond, zo veronderstelde men.
Het ging de fabriek voor de wind. Reeds in het tweede jaar van haar be-
staan werden 300.000 flessen geproduceerd en naar vele landen geëx-
porteerd.
In 1915 stierf de ondernemer / kasteelheer op 56-jarige leeftijd. De fa-
briek raakte daarna in de versukkeling. Een energieke leider was er niet 
meer.
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 HET WATER

Van oudsher werd het water van de bron gebruikt voor de waterloop 
bij het kasteel. De Holtmühle dankt zijn naam immers aan een hout-
molen die daar gestaan heeft en die door het water uit het plateau aan 
de grens werd gevoed. Maar men wist dat de kwaliteit van dit water uit-
zonderlijk goed was en gemakkelijk ook voor consumptie zou kunnen 
dienen.
Rond 1870 was het gebruik van schoon water in de medische weten-
schap een hot item. Men was er steeds meer van doordrongen dat water 
een bron van infectie zou kunnen zijn en dat schoon water van grote 
betekenis was. In alle gemeenten in Nederland werd werk gemaakt 
van waterleidingsinstallaties en rioleringen. Belangstelling voor zuiver 
kraanwater was groot. Ook steeg de interesse in minerale tafelwaters. 
Het water van de Snelle Sprong werd onderzocht en bleek, wat de sa-
menstelling betreft, uniek te zijn. Het bevatte veel mineralen zoals na-
triumsulfaat en calcium-, magnesium- en natriumcarbonaat. Bovendien 
was het licht koolzuurhoudend wat zijn aantrekkelijkheid als tafelwater 
nog verhoogde. Maar bovenal gaf de bron onophoudelijk grote hoeveel-
heden van dit kostbare water. Daarmee was het zeer geschikt voor ex-
ploitatie.

 DE EXPLOITANT

Mr. Johan Hendrik Antony van Basten Batenburg was intelligent, 
ondernemend en rijk. Hij was lid van Gedeputeerde Staten van Limburg 
en had een fijne neus voor nieuwe ontwikkelingen. Hij was zelf behoor-
lijk vermogend en door zijn huwelijk met Theodora de Rijk, dochter van 
de rijkste familie van Tegelen en bewoners van de Holtmühle, was hij 
zeer kapitaalkrachtig. Hij stichtte in 1895 een briefhouderfabriek die 
tot aan de Eerste Wereldoorlog floreerde. (Na de oorlog zette Egidius 
Janssen deze Briefhoudermaatschappij voort.) Hij had aandelen in de 
kleiwarenfabriek N.V. Tiglia, die in 1901 werd opgericht. Maar vooreerst 
richtte hij de SS-limonadefabriek op. 

De bron, de Snelle Sprong, lag op het grondgebied van het kasteel en 
het lag aldus voor de hand dat de kasteelheer Van Basten Batenburg er 
brood in zag. De Venlose apotheker Van Rijn onderzocht het water en 
kwam tot de conclusie dat het uniek was in Nederland en van uitzon-
derlijke kwaliteit qua smaak en samenstelling. Van Basten Batenburg 
bouwde over de bron in het bos een huisje zodat er geen vervuiling 
van buiten kon optreden. Een tweede huisje met een waterreservoir en 
enkele filters werd ernaast gebouwd. Een ondergronds buizensysteem 
leidde het water naar een fabriek, die oorspronkelijk was gevestigd in 

DE BRON  -   “ Tusschen den Horster-
ber g  en  den Hondsdyk ontspr ingt  in  
den  ber g  een  beekje ,  dat  de  Snel lesp-
rung genoemd wordt ,  en  hetwelk  het  
lekkerste  en  zuiverste  water  leverd  
dat  maar  kan gevonden worden .”
“De Snel lesprung i s  nooit  dr oog,  en  

loopt  zo  a ls  de  Zeven-br onnen van 
Stalber g  op  fyne  k ieze l ,  d ie  door  het  
water  compleet  geëmai l leerd  wor-
den .”  Dat  schri j f t  P.M.  Canoy in  
1861 over  de bron die  ontsprong 
op het  hoger  gelegen terras  in  Te-
gelen in  de r ichting van de Duitse 

grens en bi j  de grens met  Belfeld.
Deze bron lag op het  200 hectare 
grote grondgebied dat  bi j  kasteel  
De Holtmühle hoorde,  ongeveer  
anderhalve ki lometer  van het  
kasteel  vandaan.  De bron heette  
van oudsher  de ‘Snel le  Sprong’  

Rec lamebord  ( fo to  Ja cques  Pee t e r s )

>  Kas t e e l  De  Hol tmühle

>  De  boe rde r i j  waar in  de  l imonade fabr i ek  

oor spronke l i jk  geve s t igd  was .

>  De  T i ends chuur,  de  la t e r e  v e s t ig ing  van  

de  fabr i ek

>  Kare l  van  Bas t en  Batenburg  met  

oorkonde ,  v e rkr egen  in  Bandoeng  voor  de  

kwal i t e i t  van  he t  SS- t a f e lwate r.
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 DE OPVOLGING

Zoon Rutger van Basten Batenburg wilde eerst de studie rech-
ten afmaken. Hij werd net als zijn vader lid van Gedeputeerde Staten en 
later  werd hij van beroep kantonrechter te Venlo.  Maar ook zette hij zijn 
schouders onder de nieuwe start van de fabriek de Snelle Sprong. Dat 
gebeurde in 1924; het bedrijf ging op de oude voet verder. 
De oorlogsjaren 1940-1945 vormden een moeilijke periode door de 
slechte economie. Rutger bewoonde het kasteel met zijn gezin, en broer 
Bernard woonde er met zijn vrouw. Deze laatsten hadden geen kinde-
ren.
Bernard had een technische aanleg. Dat kwam in de oorlogsjaren goed 
van pas. Vooral de molen werd ten nutte gemaakt: er moest graan wor-
den gemalen en olie geperst. Daar was meer behoefte aan dan aan limo-
nade. Zo konden Rutger en Bernard hun bijdrage leveren aan de noden 
van die jaren. Zij bouwden de molen zo om dat het water van de Snelle 
Sprong nu kon worden gebruikt voor de opwekking van elektrische 
stroom voor het ziekenhuis van Tegelen.
Na de oorlog kwam er weer een opleving. Rutger van Basten Batenburg 
reisde stad en land af op zoek naar klanten. Dat deed hij altijd met de 
trein. Zo vond hij voor de producten van de Snelle Sprong afzet in Roer-
mond, Weert, Eindhoven, Utrecht. De klanten werden met eigen vracht-
wagens bezocht: drie wagens reden constant door heel Nederland om 
het netwerk van de eigen klanten te bedienen. In de fabriek werkten 
ongeveer 20 man personeel.
Rond 1950 kwam in Nederland de grote frisdrankindustrie opzetten, de 
markt werd overspoeld, de concurrentie was groot.
SS-tafelwater was niet overal in Nederland verkrijgbaar. De afkorting 

veurkank a l  haaje  oapegebeukt  
en ’ t  kesj t ië l  waare  binnegedrôn-
ge,  is  doe aan den achterkank 
e in  jônkvrouw oét  e in  raemke van 
e ine  tore  gesjprônge en zoë aan 
eur  belagers  ontkômme.  Van dao 
dae naam Sjnel le  S jprunk.”
De myst i f icat ie  wordt  nog groter  
a ls  we het  verhaal  lezen dat  z ich  
in  de  t i jd  van de  Noormannen,  in  
882,  zou hebben afgespeeld.  Dat  
verhaal  is  in  het  Frans  opgete-
kend;  we kennen het  dankzi j  een 
verta l ing van mevr.  S .  Noten.  
Het  speelt  z ich  af  in  een kasteeel  
in  Bel fe ld  dat  Erbert  van Bel fe ld  
bewoont  samen met  z i jn  mooie  
vrouw Ida  van Lommel.  Op een 
moment  dat  Erbert  met  z i jn  man-
nen ui t r i jdt  om te  gaan jagen,  
s taat  er  een pelgr im aan de  poort  
met  een s luier  over  z i jn  hoofd.  
Erbert  wi l  hem zo niet  b innen 

laten,  maar  de  pelgr im zegt :  “ Ik  
mag mijn  s luier  pas  afdoen als  ik  
het  doel  van mijn  pelgr imstocht  
heb bereikt .”  Erbert  gelooft  dat  
en  laat  hem binnen.
De gesluierde man bl i jkt  de  
gemene Hermold de  Noorman 
te  z i jn.  Hi j  komt z ich  wreken 
voor  een wond die  Erbert  hem in  
een gevecht  heeft  toegebracht.  
Hi j  zoekt  de  hevig  schr ikkende 
vrouwe Ida  op en zegt :  “ Jouw 
man,  Erbert ,  loopt  nu met  z i jn  
mannen in  een hinder laag en ik  
neem u,  schone Ida  gevangen.  
Voortaan zal  h i j  mi jn  s laaf  wezen.  
Hi j ,  de  vr i je  ,  f iere  kr i jger,  za l  u,  
z i jne  gade,  in  mi jne  armen z ien.  
Dan zal  de  z ie l  mi jns  v i jands  de  
vreesel i jke  kwel l ingen der  i jver-
zucht  leeren kennen en mijne  
wraak,  wier  werktuig  gi j  zul t  z i jn,  
za l  hem al le  dagen z i jns  levens  

fo l teren.”  Zo loopt  het  echter  
n iet  af.  Erbert  heeft  onraad 
gevoeld,  keert  terug en str i jdt  
met  Hermold de  Noorman.  Deze  
wordt  in  het  nauw gedreven.  “Als  
een gewonden t i jger  sprong hi j  
door  het  geopende venster ”  … in  
het  water.  
… “de hoogte  waarop vroeger  
hun kasteel  s tond,  heet  nog op 
den huidigen dag:  DE SNELLE 
SPRONG”,  a ldus  het  Franse  
verhaal .
Het  is  een bekend verschi jnsel ,  
dat  er  a l ler le i  verhalen ontstaan 
rondom een histor isch gebouw 
van betekenis .  Dat  verschi jn-
sel  heeft  epische verdicht ing.  Er  
wordt  vaak niet  de  waarheid  in  
verte ld,  maar  het  geeft  aan dat  
het  gebouw in  de  gedachten van 
de  mensen een grote  betekenis  
had.

De  d ive r s e  f l e s s en  ( co l l e c t i e  Henk  Croonen,  

fo to  Ja cques  Pee t e r s )
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DE VERHALEN  -   Er  z i jn  ta l  van 
verhalen ontstaan rondom de 
Snel le  Sprong.  Natuurl i jk  komt 
de  meest  roemruchte  bewoner  
van het  kasteel ,  de  baron Achim 
von Glasenapp,  er  op verschi l -
lende manieren in  voor.  Het  
merkwaardigste  voor val  is  wel  
het  idee  van deze  baron om z i jn  
andere  bezi t ,  het  huis  Wambach 
aan de  Kaldenkerkerweg,  ook te  
voorz ien van het  water  van deze  
r i jke  bron.  Hi j  l iet  een gracht  
graven naar  z i jn  landgoed Wam-
bach.  Toen de  gracht  k laar  was,  
kwam hi j  erachter  dat  het  water  
n iet  bergop kon stromen.  P.M.  
Canoy beschr i j f t  d i t  a ls  volgt :  
“Dezen Sprung vest igde de  aan-
dagt  van baron van Glazenhap 
als  hy  de  Holtmeulen bewoonde.  
Hy  l iet  eene breede gracht  op 
de  heyde maaken die  van de  

Snel lesprung tot  in  Wambacher  
Hout  l iep,  en  meende aldus  het  
water  berg-op naar  eene moolen 
te  brengen die  tegen de meule-
beek op de  Oelesheyde gelegen 
was.  Deze  onderneming gelukte  
niet ,  en  van daar  de  naam van 
Gekkegraaf,  zo  a ls  deze  drooge 
water loop nog genoemd wordt  
en thans  niet  meer  z ichtbaar  
is ,  omdat  op de  hel l ing van den 
berg,  naby  de  Snel lesprung;  den 
over igen loop dezer  gracht  door  
de  dennenbosschen is  bedekt.”  
Deze  baron Von Glasenapp was  
ver l ie fd  op Anneluisa,  de  dochter  
van de  Freiherr  von Hundt  die  het  
kasteel  bewoonde.  Dat  was  tot  
groot  ongenoegen van de  vader,  
want  Achim von Glasenapp was  
wel iswaar  of f ic ier  in  het  Prui-
s ische leger,  maar  gold  a ls  een 
losbol ,  een gokker,  een dr inker,  

een l ichtz innige  armoedzaaier  u i t  
Pommeren,  een avontur ier.  Maar  
de  l ie fde  van het  meis je  voor  de  
blonde jongeman was  zo  groot  
dat  z i j  z ich  l iet  schaken door  een 
sprong (een Snel le  Sprong)  ui t  
het  raam in  het  water  waaruit  
Achim von Glasenapp haar  op-
v iste  en in  z i jn  armen s loot .  
Is  dat  verhaal  waar?
Of  het  verhaal  dat  S jeng van den 
Eike  in  1979 in  de  Tegelse  Cou-
rant  schreef?  “De Sjnel le  S jprunk 
haet  z iene naam waal  te  danke 
aan ’ t  water  det  doa oét  de  grônk 
kump.  Maar  vruuger  heb ich  doa 
waal  e in  angere  vers ie  euver  ge-
huurd.  In  den t iéd,  wie  den aajen 
burch,  woëvan lêtsaan nag funda-
mente  z ien bloëtgelag,  nag intak  
waar,  môt  dae êns  in  oor logst iéd 
z ien besj tormd en veruiverd.  Wie  
de  besj tormers  de  poart  aan de  

>  He t  e ch tpaar  Van  Bas t en  Batenburg  met  de  pos t e r  van  de  Sne l l e  Sprong.  E lke  pos t e r  

was  e en  o r ig ine l e  z e e fd ruk.  Di t  i s  he t  en ige  bewaard  geb l even  ex emplaar.  De  moeder  

van  Kare l  ( e ch tgenot e  van  Rutge r )  vond  de  jonge  v rouw t e  de cadent  a fgebee ld  en  l i e t  d e  

pos t e r s  daarom ve rn i e t igen.F l e s e t ik e t  SS  wate r  
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Sinds glaskunst  in  Neder-

land enkele  jaren geleden 

aan een ware opleving be-

gon,  z i jn  veel  mensen z ich 

in  een of  ander  aspect  van 

dit  vak gaan bekwamen.  

Van tradit ioneel  glas- in-

lood zetten tot  decoratieve  

(veelal  staande)  raampa-

nelen,  van t i ffany-technie-

ken tot  ‘glas-fusen’,  het  

smelten van glas  met  ook 

andere materialen.  S lechts  

weinigen houden z ich bezig  

met  het  enorm arbeidsin-

tensieve brandschi lderen 

van glas  en het  moei l i jke  

restaureren van oude,  

bestaande glas- in- lood-

werken.  Ton van Hal  is  er  

een meester  in.  En hi j  gaf  

z i jn  enorme kennis,  opge-

daan v ia  de  l i jn  van Louis  

Smeets  en Joep Nicolas,  a l  

aan menig leerl ing in  onze 

regio  door.
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door Pascalle Mansvelders

foto’s Jacques Peeters

had voor sommigen zelfs een negatieve bijklank gekregen door de Nazi-
bezettingstijd. Toen na de oorlog een Tegelenaar in een Amsterdams 
restaurant om SS-water vroeg, werd hij door de ober nogal vijandig be-
jegend. De man dacht dat het om een misplaatste grap ging.

 DE LAATSTE EIGENAAR

In 1970 nam Rutgers zoon Karel het bedrijf over. Het waren las-
tige tijden, omdat er sprake was van een structurele overproductie van 
frisdrank in Nederland. Hij zocht naar een meer exclusief product en 
vond dat ook. Hij verwierf het recht om de Oostenrijkse kruidendrank 
Almdudler in licentie te gaan produceren. De grondstof werd vanuit 
Oostenrijk geleverd: een siroop met ongeveer dertig kruiden die met 
bronwater werd gebotteld. In 1973 werd de productie voortvarend op-
gepakt en de start was weliswaar veelbelovend, maar het succes hield 
niet echt stand.
Er waren nog enkele andere complicaties die het voor Karel minder aan-
trekkelijk maakten om op de oude voet voort te gaan. Allereerst was de 
eertijds onuitputtelijke bron, de Snelle Sprong, zwaar aangetast door de 
afgraving van klei. De kleilagen die het waterbassin omsloten waaruit de 
bron haar water leverde, waren gedeeltelijk afgegraven. Daardoor was 
het gesloten watersysteem aangetast en sijpelde het water overal in de 
kleigroeves weg; de bron was veel minder krachtig en leverde ook veel 
minder water aan de fabriek.
Bovendien was het kasteel in oktober 1968 voor acht ton aan de ge-
meente Tegelen verkocht met de bepaling erbij dat als mr. Rutger van 
Basten Batenburg zou overlijden, het kasteel en alle bijgebouwen leeg 
moesten worden opgeleverd. 
Inmiddels hadden Karel en zijn vrouw, een dochter uit het geslacht Van 
Sonsbeek, al het plan gemaakt om te verhuizen naar Hengelo Gelder-
land om daar met veeteelt te beginnen.
Toen vader Rutger stierf, kreeg het gezin Van Basten Batenburg van de 
gemeente Tegelen een brief met daarin de eis dat zij, de laatste kasteel-
bewoners, binnen veertien dagen moesten vertrekken. Het was tussen 
Kerst en Nieuwjaar 1974. Dat dit een onredelijke eis was, bleek wel om-
dat de familie in een kort geding van de rechter uitstel kreeg tot het einde 
van het schooljaar in 1975. Dat was voor de vier schoolgaande kinderen 
veel prettiger en bovendien was het nieuwe huis in Hengelo tegen die 
tijd ook helemaal op orde. De haast die de gemeente betrachtte bleek 
later extra onzinnig omdat het kasteel 18 jaar onverkocht leeg bleef.
De machinerieën van de fabriek werden verkocht aan Egidius Janssen, 
die er nooit iets mee is begonnen.

Snelle Sprong-limonade bestaat niet meer. Maar de herinnering aan 
de bekende buikflesjes is bij veel Tegelenaren aanwezig en de verhalen 
rondom de Snelle Sprong leven voort in de Tegelse gemeenschap.   <

BRONNEN:
- P.M. Canoy, Tegelen en Steyl, Herinnerin-
gen van Vader tot Zoon, overgegaan met 
eenige uitrekzels uit oude werken, 1861
- De Maasgouw, Orgaan voor Limburg-
sche Geschiedenis , Taal- en letterkunde,  
aug.1888;
- De Twaalf Ambachten nr. 14/15 1980
- Sjeng van den Eike, ‘De Sjnelle Sprunk, 
Sjteyler Notities’ in: Tegelse Courant 6 
april 1979
- ‘Kasteelheer heeft alle hoop nog niet 
laten varen’, in: Dagblad voor Noord Lim-
burg, juni 1975
- Dr. G.C.P. Linssen, Verandering en ver-
schuiving, XIV, Bijdragen tot de Geschie-
denis van het Zuiden van Nederland, 
Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak 
in Midden- en Noord-Limburg 1839-1914, 
Tilburg, 1969 
- P. Poeth, ôs Tegele. Hierin: Legende van 
de Snelle Sprong, Hermold de Noorman 
(882) uit het Frans vertaald door mevr. S. 
Noten, 1982
‘Prima bronwater bij Tegelen’, Tegelse 
Courant, 18 juli 1980
                                                                            
Met dank aan het Gemeentearchief van 
Venlo, aan Jan Lucker voor het aangedra-
gen materiaal, en aan de heer Karel van 
Basten Batenburg en zijn vrouw voor het 
gesprek op 7 juli 2006.

Jo Bongartz (1941) werkte als leraar Nederlands 
en van 1990 tot 2000 als directeur aan de Pabo 
in Venlo. Tot zijn pensioen in 2002 werkte hij 
vanuit Eindhoven als beleidsmedewerker voor 
de vier Fontys Pabo’s in Brabant en Limburg. 
Hij is geboren Tegelenaar, maar woont al bijna 
40 jaar in Grubbenvorst.

Oorkonde  b i j  e en  e e r s t e  p r i j s  in  Par i j s  

voor  de  kwal i t e i t  vanhe t  SS- t a f e lwate r.
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     Ton van Hal werd in 1933 in 
Boxtel geboren. Zijn vader werkte 
bij de spoorwegen, zijn moeder 
overleed bij de bevalling. Na acht 
weken haalde de zus van zijn moe-
der hem op. Zo werd hij opgeno-
men in het gezin Jansen, dat al 
uit drie kinderen bestond en dat 
woonde aan de Overloonseweg, 
nu de St.Josephweg in Venray. Hij 
zegt zelf dat hij er goed werd op-
gevangen, maar voegt er gelijk 
een beetje verontschuldigend aan 
toe: “dat is wat anders dan het krij-
gen van moederliefde”. Aan zijn 
pleegvader bewaart hij de beste 
en mooiste herinneringen. Pas als 
hij vertelt over wat hij ‘zijn tweede 
thuis’ noemt, lachen zijn ogen 
mee. Hij heeft het dan over het 
loodgieterbedrijf van Piet Clep-
has, een kunstenaar die het werk 
als loodgieter combineerde met 
het maken van prachtige beelden. 
Door het werk van Clephas raakte 
Ton van Hal onder de indruk van 
het beeldende vak. “Je herkent ze 
intuïtief”, zo zegt hij, “mensen die 
creativiteit in zich hebben”. 

     In eerste instantie richtte 
Ton van Hal zich op het timmervak 
en ging naar de Ambachtsschool. 
Daarna trok hij jarenlang door Eu-
ropa. Telkens was hij een tot ander-
half jaar weg van huis. Zo werkte 
hij bijvoorbeeld mee aan de bouw 
van een sanatorium in het Franse 
Sarrebourg en was hij verbonden 
aan de wereldexpo in Antwerpen. 
In heel Duitsland werkte hij in de 
bouw, jaren die hij zich herinnert 
als een periode van hard werken 
en veel dansen in de weinige vrije 
tijd. Hij maakte een mentaliteits-
verandering door: de omgang met 
mensen uit verschillende cultu-
ren beïnvloedde zijn persoonlijke 
ontwikkeling. “Ik ben geen vlotte 
prater”, zegt hij, “maar van veel 
kijken kun je verdomd veel leren”. 
Toen zijn pleegvader overleed, was 
Ton net twintig. Voor de laatste 
keer ging hij naar huis in Venray, 

hij had niet het gevoel dat hij er 
nog langer iets te zoeken had. Hij 
verhuisde naar Venlo, dat gunsti-
ger lag in verband met de treinver-
bindingen. Nadat hij vele jaren bij 
even zovele bedrijven in dienst was 
geweest, begon hij in 1965 zijn ei-
gen bedrijf in montagebouw, Tiglo 
genaamd.

Hij verhuisde van de Venlose Putu-
anusstraat naar de Tegelseweg. Hij 
trouwde met een Tegelse, maar was 
veel van huis en reisde nog steeds 
veel voor zijn werk. Dat zocht hij 
ook op, het was niet zo’n gelukkig 
huwelijk, verklaart hij voorzichtig. 
Als 18-jarige had hij in Venray een 
ernstig motorongeluk en het altijd 
maar doorgaan met werken had 
tot gevolg dat hij jaren later een 
helft van zijn lichaam bijna niet 
meer kon gebruiken. Toch bleef hij 
doorgaan. Naast zijn goedlopend 
bedrijf nam hij ’s nachts klussen 
aan in de bewaking. Samen met 
zijn hond, een Mechelse herder 
en van oorsprong een politiehond, 
was hij liever ’s avonds van huis, 
dan dat hij thuis ruzie maakte. 
Maar hij dreef zichzelf zo tot het 
uiterste en sliep nog maar twintig 
uur in de week. Tot hij eens in fe-
bruari, herinnert hij zich, op het 
industrieterrein van Blerick op het 
punt stond naar binnen te gaan bij 
een bedrijf en er plotseling niets 
meer ging. Hij greep zich vast aan 
de draad van het hekwerk, “en het 
was afgelopen”, zo zegt hij.

Hij probeerde het nog, werken in 
de bouw, in Duitsland, in Heerlen. 
Maar overal werd hij afgekeurd. Bij 
De Hoepel in Venlo doorliep hij ver-
schillende omscholingsprogram-
ma’s. Voor alles wat in de buurt 
komt van de bouw, maar waarvoor 
geen sterke fysiek vereist is. Van 
Jan Groteboer leerde hij er Delfts-
blauw schilderen, maar als hij zich 
ergens mee bezig houdt “moet het 
af en mooi zijn”, zo zegt hij zelf. En 
hij wil iets toevoegen, iets perfecti-
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leen was ging hij daar naar toe als hij niemand had 
om mee te praten. “De manier waarop het licht door 
de kleuren van het glas heen kan schijnen, daar heb 
ik heel veel steun aan gehad”, aldus Van Hal.

     Tot 2004 is hij verbonden geweest aan De Hoe-
pel. Eerst was hij er leerling, daarna werkte hij samen 
met Smeets en later ging hij alleen verder als do-
cent glas-in-loodtechnieken. Toen Louis Smeets ziek 
werd, nam hij niet alleen zijn lessen over, hij voelde 
zich ook als persoon geroepen hem te blijven steu-
nen. Smeets overleed in hetzelfde jaar dat De Hoepel 
na een zoveelste ronde van bezuinigingen de lessen 
stopzette. Vooral voor de mensen die jarenlang bij 
hem kwamen, vindt Ton van Hal dat jammer. Hij zelf 
heeft hij er meer tijd door gekregen voor andere din-
gen. Inmiddels is hij opnieuw getrouwd met Hélène 
Houben-Pelt. Ditmaal gelukkig gelukkig. Zij hoopte 
dat hij het wat rustiger aan zou doen na het stoppen 
met lesgeven. Maar dat lukt hem maar niet. Hij blijft 
bezig zijn huis op de hoek van de Muntstraat en de 
Plechelmusstraat in Tegelen, dat vol staat en hangt 
met de prachtigste glaskunstwerken van Charles 
Eyck, Louis Smeets en van hemzelf, met stukjes en 
beetjes te verbouwen. Bovendien weten steeds meer 
mensen in het Venlose hem te vinden als het gaat om 
het restaureren van bestaand glas-in-loodwerk in 
kerken en kapellen. 

     Zo restaureerde hij de ramen van de Tegel-
se St.Josephkerk en maakte hij via familievriend en 
pastoor Olav Wauters van de Martinuskerk familie-
wapens in glas-in-lood, tot in België toe. In Grub-
benvorst restaureerde hij de ramen van Charles Eyck, 
die voorheen in Het Nationaal in Venlo zaten. In De 
Boekend restaureerde hij de ramen van kerk en ka-
pel en hetzelfde deed hij in de kapel van Onze Lieve 
Vrouw in het Ven. Het glas, dat veelal moeilijk te ver-
krijgen is in de exacte benodigde kleuren en struc-
turen, sprokkelt hij overal en nergens vandaan. Wie 
een heel speciaal stukje glas zoekt kan het hier in de 
buurt gegarandeerd alleen via hem achterhalen. De 
pigmenten en materialen die hij gebruikt, zijn in win-
kels niet te koop. Zijn geconcentreerde pogingen in 
de verwoeste teksten en tekeningen uit te vinden wat 
er op een voorstelling te zien is geweest, zijn bewon-
derenswaardig. De grote mate van nauwkeurigheid 
en kennis in vele aspecten van het vak maken hem 
tot een zeer geliefd persoon bij deze activiteiten. Te-
meer omdat hij voor deze klussen nauwelijks of geen 
gages telt. Hij ziet het als een resultaat van een gave 
van God, dat hij enkel weer in dienst kan stellen. 
Hij denkt vaak terug aan het effect dat het licht op 
hem had dat scheen door de ramen van de kerk in 
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oneren. Hij begon mallen van tri-
plex te ontwerpen voor het perfect 
draaien van vazen en al snel kwam 
hij ook daar weer in het kringetje 
van de leraren terecht. Het langst 
werkte hij samen met kunstenaar 
Louis Smeets, die op De Hoepel 
les gaf in glas-in-loodtechnieken. 
Smeets, de rechterhand van gla-
zenier Joep Nicolas, maakte van 
Van Hal zijn ‘speciale’ leerling. 
Hij leerde hem alle technieken, 
zelfs die die meesters in de regel 
niet graag onthullen aan anderen. 
Vooral voor wat betreft het brand-
schilderen van glas is dat heel bij-
zonder. Louis Smeets vertelde hem 
over de exacte graden waarbij in 
de ovens de pigmenten precies 
inbranden in het glas, zonder dat 
de glasplaat zelf wordt aangetast, 
hij vertelde over de manier waarop 
sommige kleuren juist aan de ach-
terzijde van de tekening moeten 
worden geplaatst, en hij leerde 

hem de foefjes om speciale kleu-
ren en structuren te combineren. 
Niet alleen droeg hij zo zijn ken-
nis over aan zijn leerling, ook zijn 
materialen, van speciale loodmes-
sen tot door Nicolas zelf gemaakte 
kleurpigmenten, gingen allemaal 
op Ton van Hal over. Zo werd deze, 
na vele uren hard werken, een dui-
zendpoot met ook nog een specia-
lisatie in glas-in-lood.

Hij denkt dat dingen zo gaan als ze 
moeten gaan. Als kind kwam hij in 
Venray aan de Overloonseweg veel 
in het klooster van de zusters daar. 
Hij kwam er niet zó maar graag, 
hij voelde zich er meer thuis dan 
thuis. Vooral in hun kerk. En dan 
herinnert hij zich met name het 
glas-in-lood. Daar was hij toen al 
helemaal weg van. “Het leeft”, 
zegt hij. Het gaf hem al vroeg een 
gevoel van contact met de geest. 
Omdat hij in zijn beleving altijd al-

88   BUUN



      BUUN   91

Roosvens t e r  van  de  k e rk  Van  he t  Onbe-

v l ek t e  Har t  van  Mar ia  in  de  Boekend.

 

     Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Ven

Het kapelletje van Onze Lieve Vrouw in ’t Ven, bij de voormalige boer-
derij Veen en Steen aan de Weselseweg in Venlo is gesticht in 1948. De 
kinderen Stikkelbroek leverden daarmee een belofte in omdat ze tijdens 
de oorlog gespaard waren gebleven, zoals te lezen valt in de inmiddels 
door Van Hal gerestaureerde glas-in-loodramen in het bewuste kapel-
letje. Het is een klein wit gebouw, met drie ramen aan de linkerkant 
en voorzetramen tegen de vernielingen aan de buitenkant en met een 
dichte muur aan de overzijde waar aan de buitenkant een groot kruis-
beeld is bevestigd, in het zicht van de aangrenzende woning. Hoewel 
de kapel nog helemaal niet zo oud is, was deze al erg onderhevig aan 
verval. De oorspronkelijke glas-in-loodramen waren van de hand van 
Louis Smeets, reden te meer voor de Stichting tot Behoud en Beheer van 
Wegkruisen en Veldkapellen om voor de restauratie van deze kapel Ton 
van Hal in te schakelen nadat de boerderij en de bijbehorende kapel 
waren overgegaan op de familie Wolter. Deze familie gaf toestemming 
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Venray. Hij denkt terug aan de ja-
ren van zwerven, waarin hij het, zo-
als hij het zelf zegt “niet meer zocht 
bij God”. Totdat hij jaren later in de 
Mariakapel in Kevelaer kwam, zijn 
hand als automatisch in het bakje 
wijwater stak, en tijdens het maken 
van een kruisje zei “Heer daar ben 
ik weer”, en omdat hij gelijk ant-
woord kreeg is hij nooit meer echt 
weg gegaan. “Als jongen dacht ik, 
ik kom best wat tekort. Daardoor 
wilde ik alles weten en alles kun-
nen, zodat ik niemand nodig had. 
Ik werkte hard en gevormd word je 
dan toch wel.” Al vond hij het niet 
leuk om veel op zichzelf te zijn. Hij 
prijst zich dan ook gelukkig met 
zijn vrouw Hélène nu en omschrijft 

trots de activiteiten van haar vol-
wassen kinderen, ‘zijn jongens’. 
Hij herstelde het contact met zijn 
broer, die bij de politie is gegaan 
en een aantal jaren geleden be-
zocht hij zijn halfbroer in Canada. 
“Ik ben heel klein begonnen”, zegt 
hij, “en eigenlijk is dat wel goed, 
want je moet eerst over tachtig 
centimeter springen voor je aan 
twee meter tien toe bent.” Vanaf 
komend jaar gaat Ton van Hal, 
in zijn eigen huis aan de Tegelse 
Muntstraat, opnieuw lessen geven 
in diverse glas-in-loodtechnieken. 
Een oude traditie in de toegepaste 
beeldende kunst kan gelukkig 
voortgang blijven vinden. 

    In mei 2006 bezocht Pascalle Mansvelders samen met Ton van Hal 
en fotograaf Jacques Peeters een aantal kerken en kapellen, waarvan 
Van Hal de glas-in-loodramen maakte of herstelde. Bewust was door de 
kunstenaar gekozen voor een bezoek in de maand mei, omdat de zon 
dan het licht het mooist door de ramen zou kunnen laten schijnen. On-
danks dat het uiteindelijk geen zonnige dag bleek te zijn, scheen de zon 
precies op de juiste momenten.

Wapen  fami l i e  Van  Hal  in  g las - in- lood  

door  Ton  van  Hal .
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Sint-Joseph Kapel
Blerick-Klingerberg

In 1999 schonk de familie Lenders van Boekenderhof 
de vervallen Sint-Joseph Kapel aan de Stichting tot 
Behoud en Beheer van Wegkruisen en Veldkapellen. 
Namens deze Stichting zocht ‘Boekender Belang’ 
contact met 15  vrijwilligers die in totaal ruim 1400 
uren staken in het opknappen van de Sint-Joseph 
Kapel. Zo werden de beelden gerestaureerd door 
kunstenaar Ad Janssen en herstelde Ton van Hal 
het glas-in-lood van de kapel. “Sint-Joep”, wordt de 
kapel wel genoemd en vanaf 1650 duikt ze al op in 
geschriften. Verhalen vertellen echter dat hier al een 
kapel stond in de late middeleeuwen. In 1896 werd 
het kapelletje compleet verwoest door een brand, 
zoals zo vaak gebeurt met kapellen waar veelvuldig 
kaarsen worden aangelaten. In de jaren erna is het 
opgebouwd en weer afgebrand voor de Eerste We-
reldoorlog. Het werd opnieuw hersteld door timmer-
lieden die de heilige Joseph als hun beschermheilige 
een warm hart toe droegen, vernield in de Tweede 
Wereldoorlog, in de jaren zeventig en negentig nog 
eens goed opgeknapt en raakte daarna weer in ver-
val. De opknapbeurt van 1999 tot 2001 is een intense 
en voorlopig hopelijk laatste krachtinspanning ge-
weest van velen in de Blerickse wijk De Klingerberg. 
Alleen vandalisme kan er afbreuk aan doen. De ra-
men die Van Hal maakte, laten niets meer zien van de 
oorspronkelijke vensters. Juist daarom is een bezoek 
aan deze kapel zo interessant omdat het hier om ‘ei-
gen werk’ van hem gaat. 

Als je de kapel binnenkomt en de deur achter je sluit 
zie je in de halfronde raam boven de deur een af-
beelding van de hand van God die naar je wijst. In 
de deur is de duif, als symbool van de Heilige Geest, 
te vinden. Aan de beide zijmuren van de kapel zitten 
in totaal vier glas-in-loodramen, waarop Maria en 
Joseph zijn te herkennen en twee maal een afbeel-
ding van Jezus als kind in is aangebracht. Dat laatste 
in een niet veel voorkomend thema in de beeldende 
kunst. Ton van Hal vertelt dat toen de ramen al klaar 
en ingezet waren, het hem opviel dat het hoofd van 
Joseph de verkeerde kant op keek. Hij vond dat Jo-
seph naar de deur moest kijken alsof hij zag wie er 
de kapel binnenkwam. En dus maakte hij een nieuw 
hoofd en veranderde het raam alsnog. Maria is tradi-
tioneel in het blauw, in deze kapel in een erg mooie 
en diepe tint weergegeven. “Familie moet je bij el-
kaar houden”, zegt Van Hal over de personages op 
de ramen. Omdat het vier ramen waren en de hei-
lige familie maar drie leden kent volgens de officiële 
overlevering, dacht Van Hal goed na over het laatste 

raam. In de andere ramen staan, zoals zo vaak, de 
namen van de eigenaars en schenkers vermeld. Toen 
hij in de kapel was om inspiratie op te doen voor dit 
raam, viel hem de mogelijkheid in om Jezus als ou-
der kind erop weer te geven, omgeven door schapen. 
De bijbehorende tekst werd hem, zo zegt hij zelf, op 
dat moment van hogerhand ingegeven: “Heb mij lief 
zoals ik jullie liefheb”. De Sint-Joseph Kapel is een 
prachtexemplaar, erg fraai gelegen en zichtbaar met 
liefde, vooral in beelden en ramen, opnieuw opge-
bouwd. De laatstgenoemde tekst is voor de kapel net 
zo toepasselijk als voor de persoon van Ton van Hal 
zelf.  <

Pascalle Mansvelders (1963) is kunsthistorica en beeldend kunstenaar en 

redacteur van de Buun. 
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B l e r i ck  aan  de  Boekenderho fweg,  hoek  
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voor het opknappen van de kapel en bood ondersteuning aan een groep 
vrijwilligers uit het Ven. Van de originele glas-in-loodramen waren enkel 
nog maar een paar kleine stukjes over, het was bijna onbegonnen werk 
te proberen te achterhalen wat er waar op de ramen heeft gestaan. Van 
Hal toont ons de ramen en noemt het “dankbaar werk”. 

     Parochiekerk Van het Onbevlekte Hart van
     Maria, De Boekend

Drie samengevoegde parochies zijn thuis in de kerk Van het Onbevlekte 
Hart van Maria aan de Heijmansstraat in de Boekend. Op zondag wordt 
de kerk om economische redenen ter beschikking gesteld aan de Pro-
testanten van de Gereformeerde Kerk. Al vertelt de koster Ebus er wel 
bij “dat de hosties daarom op zaterdag worden geteld en meegenomen, 
want de Protestanten kennen geen Allerheiligste”. Mede om deze reden 
zijn er verbouwingsplannen voor de kerk. Het tabernakel met het Al-
lerheiligste moet worden ondergebracht in een nieuw te bouwen kapel 
aan de voorzijde van de kerk die door middel van een glazen deur ge-
scheiden dient te worden van de rest van het gebouw. Daardoor wordt 
de kerk - al is het maar deels - ook bereikbaar voor gelovigen buiten de 
uren dat deze nu nog maar geopend is op zaterdag en zondag. De eer-
ste restauraties heeft de kerk al achter de rug en dat terwijl deze pas is 
gebouwd in 1953. Ton van Hal restaureerde de glasramen aan de zijbeu-
ken, evenals het grote ronde roosvenster boven de ingang van de kerk. 
Onbeschermd zonder voorzetramen vallen deze glas-in-loodvensters 
immers al snel ten prooi aan vernieling en verval. 



l igging er van langs  het  spoor,  
dat  geluidshinder  zou gaan 
opleveren.  P ierre  Rassaerts  was  
van mening dat  “de concertzaal  
dan beter  op de  grote  Heide kan 
worden gebouwd”.  Bovendien 
was  Rassaerts ,  d ie  niet  a l leen 
gemeenteraadsl id  was,  maar  
ook architect ,  verbolgen over  
het  ontwerp van Ber lage,  dat  in  
z i jn  ogen te  onbeduidend was  
voor  een stad a ls  Venlo,  meer  
armoedig  dan s ier l i jk .  

A r c h i t e c t e n s t r i j d  o v e r
m o d e r n e  b o u w k u n s t

door Mariet Verberkt
foto’s Jacques Peeters <  He t  in  k l eur  u i tgevoe rde  ontwerp  met  p la t t e -

grond  van  Conce r tgebouw ‘De  Pr ins  van  Oranj e ’ .    

Be r lage  p r e s ent e e rde  d i t  ontwerp  aan  de  gemeen-

t e raad  van  Ven lo ,  in  he t  voor jaar  van  1910.  

< Pet e r  Henr i cus  Huber tus  (P i e r r e )  Rassae r t s ,  

a r ch i t e c t  en  gemeent e raads l id  t e  Ven lo .  Opponent  

van  ar ch i t e c t  Be r lage .

   Ar ch i t e c t  Hendr ik  Pe t rus  Be r lage  in  1910  op  

56  jar ige  l e e f t i jd .

<
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CONCERTGEBOUW ‘DE PRINS’ VAN BERLAGE

Het  concertgebouw ’de  Pr ins  van Oranje’  was  het  enige  gebouw 
in  Venlo  van de  beroemde architect  Hendrik  Petrus  Ber lage.  De 
bouw er van bleef  dest i jds  niet  onbesproken.  Vooral  in  de  ge-
meenteraad,  waar  het  onderwerp twee jaar  lang op de  agenda 
stond,  werd fe l  gedebatteerd.  Niet  iedereen zag de  noodzaak van 
een concertzaal  in.  Sommige gemeenteraadsleden vonden het  
een voorz iening voor  de  meer  gegoeden en die  moesten dat  dan 
ook maar  zel f  betalen.  Een zwembad werd meer  nodig  gevonden,  
evenals  een nieuw wegdek in  de  straten van Venlo,  “zoodat  de  
dokter  n iet  met  de  koets  in  de  modder  bl i j f t  s teken.”  Later  was  de  
kr i t iek  vooral  ger icht  op het  concertgebouw zel f,  a l lereerst  op de  

B E R L A G E  I N  V E N L O
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als Johannes Kayser, Henri Seelen en Jan Hornix, die 
in verschillende traditionele stijlen bouwden, kregen 
architecten van buiten Venlo dan ook volop de gele-
genheid om publieksgebouwen en wooncomplexen in 
moderne stijlen te ontwierpen. 
Enkele jaren voordat de gemeente Berlage naar Venlo 
haalde, voor het ontwerp van de nieuwe concertzaal 
aan de Keulscheweg (thans Kaldenkerkerweg), bouw-
de de Amsterdamse architect Eduard Cuypers, neef 
van de bekende Pierre Cuypers, in 1907 in opdracht 
van de paters Jezuïeten het Retraitehuis op de Maag-
denberg. Een monumentaal gebouw in strakke sobere 
stijl, dat helaas plaats moest maken voor een bin-
nenkort aan te leggen villapark, op de mooi gelegen 
hoogte. Cuypers schreef zelf over zijn Venlose retraite-
huis: “Er is getracht eene zoo groot mogelijke streng-
heid en eenvoud in de grote lijnen van het gebouw 
te brengen bij eene uiterst sobere detailleering”. In 
latere jaren bouwde de Rotterdamse architect Albert 
Otten het Rembrandtheater, de Nijmeegse architect 
Oskar Leeuw het V&D complex en de dan al landelijk 
bekende architecten M.C. Andriessen, Estourgie en 
J.Wielders ontwierpen moderne landhuizen voor de 
industriëlen en toenmalige handelselite van Venlo. 
Bij de ontwikkeling van het voormalige militaire ter-
rein, het latere Rosarium, schakelde de gemeente de 
uit Arnhem afkomstige stedenbouwkundige Ir W.F.C. 
Schaap in. Een voorbeeld van een bedrijfspand dat 
in moderne stijl werd opgetrokken is de markante 
Nedinscofabriek in Venlo-Zuid, een ontwerp van de 
Duitse architect Hans Schlag. Architecten die in het 

interbellum gelegenheid kregen om opdrachten voor 
de overheid en instellingen uit te voeren waren Jules 
Kayser (1879-1963), Henri Rijven (1884-1965), Adri-
aan Flink (1886-1944), Piet Leusen (1905-1971) en de 
Blerickse architect Jacques Grubben (1884-1964). Hun 
ontwerpen droegen kenmerken van Berlage (rationa-
lisme) en van de Amsterdamse School. De uit Roer-
mond afkomstige Pierre Rassaerts (1861-1943) bracht 
Frans-Belgische cultuurinvloeden mee naar Venlo en 
zijn talrijke bouwwerken dragen kenmerken van de 
Belgische art nouveau.

Door oorlogsgeweld en de latere sloop zijn veel gebou-
wen uit die tijd uit het stadsbeeld verdwenen. Stijlvol-
le karakteristieke bouwwerken werden ‘zonder slag of 
stoot’ neergehaald, terwijl aan de totstandkoming er-
van soms felle discussies vooraf gingen. Dit gebeurde 
ook bij de bouw van het concertgebouw ‘de Prins’. Dit 
bijzondere gebouw, van de befaamde architect Ber-
lage, verdween in 1984, na een roemrijk bestaan van 
75 jaar, onder de slopershamer. De geschiedenis van 
het gebouw is beschreven in de onlangs verschenen 
uitgave van Venlose Katernen: ‘De Prins van Oranje en 
de Prins van Berlage’.

 Alle ornament ontbreekt

Het ontwerp van Berlage voor concertgebouw ‘de 
Prins’ was in Rassaerts optiek te sober. Het ontbrak aan 
ornamenten die het gebouw enige uitstraling hadden 

A r c h i t e c t e n s t r i j d  o v e r  m o d e r n e  b o u w k u n s t

>  He t  Bouwkundig  Weekb lad  publ i c e e rde  op  6  apr i l  1912  e en  

ar t ike l  ove r  ‘Moderne  Bouwkuns t  b i j  Ven lo ’ .

    He t  voormal ige  Re t ra i t ehui s  van  de  pat e r s  J e zu ï e t en,  e en  sobe r  

ontwerp  u i t  1907 van  de  Amste rdamse  ar ch i t e c t  Eduard  Cuyper s

<
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In deze bijdrage voor de Buun wordt teruggekeken 
naar de polemiek die werd gevoerd bij de bouw van 
het concertgebouw, en die enkele jaren later onver-
wacht een vervolg kreeg in het (landelijk) Bouwkundig 
Weekblad. De plaatselijk architect Pierre Rassaerts en 
de toen al beroemde Hendrik Petrus Berlage bleken 
van mening te verschillen over moderne bouwkunst. 
Beiden vertegenwoordigden een nieuwe richting in de 
bouwkunst, maar hadden een andere kijk op architec-
tuur en de vormgeving daarvan. De nieuwe bouwstij-
len waren ontstaan als reactie op de historiserende 
neostijlen, die in de negentiende eeuw en begin twin-
tigste eeuw volop werden toegepast. Vooral de neo-
gotiek van de Roermondse architect P.J.H. (Pierre) 
Cuypers, de katholieke bouwstijl bij uitstek, was erg 
populair. Maar ook bij de moderne bouwstijlen ble-
ken er tegenstellingen te bestaan. Zo verschilde de 
individualistische decoratieve art nouveau van Ras-
saerts, sterk van de rationele eenvoud en soberheid 
die Berlage toepaste bij het concertgebouw in Venlo. 
Bovendien bekleedden beide architecten een andere 
positie: Berlage was inspirator en grondlegger van de 
Nieuwe Bouwkunst en gericht op voortdurende evolu-
tie van de (bouw)kunst, Rassaerts een talentvolle na-
volger van de Belgische art nouveau, een stroming in 
de bouwkunst die slechts enkele jaren duurde.

 Moderne architectuur in Venlo 

Burgemeester H.B.J. van Rijn (1841-1928), die in 1900 
als burgemeester was aangetreden, had grootse plan-
nen voor uitbreiding en verfraaiing van Venlo. Van Rijn 
had de tijd mee. De overheid kreeg in die tijd meer 
greep op de inrichting van de stad en architectuur. De 
in 1901 van kracht geworden woningwet gaf nieuwe 
regels voor uitbreidings-en bestemmingsplannen. 
Aan bouwwerken werden kwaliteitseisen gesteld en 
het bouwen werd van overheidswege gestimuleerd. 
Bovendien waren de gebouwen die in opdracht van 
de overheid werden gebouwd, zoals scholen en poli-
tiebureaus, vaak voorbeeldstellend. De stadsuitbrei-
ding, die na de sloop van de vesting in Venlo al op 
gang was gebracht, kon met de nieuwe maatregelen 
voortvarend worden doorgezet. Er werden nieuwe 
stadswijken, parken en (spoor) wegen aangelegd. Na 
het verdwijnen van het Köln-Mindener spoorwegem-
placement (huidige Julianapark) kreeg vooral de uit-
breiding in oostelijke richting gestalte. 
Het huidige Venlo heeft voor een belangrijk deel in 
deze tijd vorm gekregen. Beschikte de stad in 1905 
over zes architecten, in 1932 telde de beroepsgroep, 
ondanks de enorme groei van de stad, nog slechts 
negen leden. Naast bekende plaatselijke architecten 

De  panden  van  Rassae r t s  

aan  de  Brugs t raat  in  

B l e r i ck  d i e  in  he t  Bouw-

kundig  Weekb lad  worden  

bekr i t i s e e rd .

Het  s t a t ion  van  de  S toomtram-maat-

s chappi j  Ven lo-Maasbre e -He lden,  

ge l egen  aan  de  Ven los e  kant  van  de  

Maasbrug,  dat  wordt  be s chr even  

a l s :  “Een  modern  u t i l i t e i t sgebouw 

dat  he r inner t  aan  e en  van  de  oude  

Ri jnbur cht en” .  .

Conce r tgebouw ‘de  Pr ins  van  Oranj e ’  

zoa l s  v e e l  Ven lonaren  he t ,  vóór  de  

mis lukt e  v e rbouwingen  in  de  ja r en  

z e s t ig ,  ja r en lang  hebben  gekend.
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in Berlijn ten voorbeeld. Het 
ontbreken van ornament bij 
een prestigieus gebouw paste 
niet in zijn opvattingen over 
bouwkunst. 
Rassaerts gebruikte de ge-
meenteraad als platform om 
zijn kritiek tot uitdrukking te 
brengen. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is dat zijn po-
litieke rivaal, architect Henri 
Seelen, als plaatselijk toezicht-
houdend architect een belangrijke rol vervulde bij de 
bouw van het concertgebouw. Seelen en Rassaerts 
waren in diezelfde tijd lid van de gemeenteraad. Of 
Rassaerts met zijn kritiek medestanders had in archi-
tectenkring, is vooralsnog niet bekend.

 Nieuwe (Bouw) Kunst 

De eenvoudige mooie concertzaal in Venlo was de 
vrucht van een nieuwe richting in de bouwkunst. Rond 
1900 wilden vooruitstrevende architecten in Neder-
land afrekenen met de heersende neostijlen, waarvan 
de Roermondse architect Pierre Cuypers als meest 
prominente vertegenwoordiger van dat moment ge-
zien kan worden. Zij zochten naar een nieuwe archi-
tectuur, die aansloot bij de moderne, industriële tijd. 
Hendrik Petrus Berlage ging in dit streven voorop.   
Hij was fel tegen het zonder meer kopiëren van oude 
bouwstijlen. Deze vernieuwing in de Kunsten kwam 
niet alleen tot ontwikkeling in Europa, ook de Ame-
rikaan Frank Lloyd Wright was een pleitbezorger voor 
een nieuwe houding ten aanzien van vormen uit het 
verleden. Bouwkunst werd weer een kunst die door 
eigen scheppende kracht moest ontstaan. 
Berlage behoorde met veel linkse intellectuelen en 
kunstenaars in Nederland, onder andere de schilders 
R. N. Roland Holst en Jan Toorop, tot de groep kun-
stenaars die een integratie van kunst en maatschappij 
bepleitte. Zij propageerden sociale en culturele her-
vormingen en het zorgvuldig toepassen van nieuwe 
technische ontwikkelingen, die ook gevolgen had 
voor het kunstambacht. Roland Holst maakte de al-
legorische muurschilderingen in het gebouw van Ber-
lage voor de Diamantbewerkerbond in Amsterdam. 
Voorop stond bij Berlage het ideaal van de monumen-
tale collectieve kunst, een gemeenschapskunst. 
Het karakter van de nieuwe richting in de architectuur 
is dat van zakelijke eenvoud, zowel in constructie als 
versiering, terwijl wat de algemene vorm betreft een 
geometrische regelmaat valt te bespeuren. De theore-
tici van deze nieuwe richting gingen in hun redenering 

zelfs terug tot de oude Griekse tijd, naar de filosoof 
Plato, die als wezen van schoonheid, maat en maat-
verhouding noemde. Berlage vond dat toegepaste or-
namenten zouden moeten worden vermeden. Hij had 
een voorkeur voor het bouwen met machinale bak-
stenen en bewonderde de massieve kale bakstenen 
constructies van de Romeinen. Bakstenen en mortel, 
zo beweerde hij, stonden symbool voor de ethische 
rechtschapenheid van de democratische maatschap-
pij, waarbij de bakstenen de individuele aardse in-
spanningen vertegenwoordigden en de mortel het 
bindmiddel van de intellectuele gemeenschap. Hier-

uit kon dan het perfecte bouwwerk worden gebouwd.
Berlage was niet alleen een groot bouwmeester maar 
ook een gerenommeerde theoreticus en invloedrijk 
publicist. Hij kreeg ruimschoots de gelegenheid om 
zijn inzichten in lezingen en publicaties openbaar te 
maken. In een artikel, dat als titel droeg: ‘Waar zijn wij 
aangeland’, gaf hij uiting aan zijn bezorgdheid over de 
verschillende richtingen in de bouwkunst (Bouwkun-
dig Weekblad, 6 april 1912). Hierin wordt gesteld: Dat 
elke vernieuwing (in de kunsten) niet alleen aandacht 
en belangstelling trekt maar dat er ook strijd ontstaat 
tussen verschillende richtingen. Strijd tussen de oude 
en nieuwe richting, tussen het antieke en moderne. 
Voor nieuwe maatschappelijke eisen waren de oude 
bouwkundige vormen geen oplossing meer. Daarom 
ontstond in 1890 de Beweging voor Moderne Bouw-
kunst, een beweging die vooral jonge bouwkundigen 
aantrok. Zij zagen in deze Nieuwe Bouwkunst een 
nieuwe uitdaging, het was bouwkunst die door eigen 
scheppingskracht moest ontstaan. 
Maar de bezorgdheid van Berlage was niet alleen van 
toepassing op de oude richting in de bouwkunst, de 
neostijlen, maar ook op tegenstrijdige opvattingen 
binnen eigen geledingen. Twintig jaar na het ontstaan 
van de nieuwe richting in de bouwkunst was er name-
lijk een terugval te constateren. Berlage sprak over 
“verregaande degeneratie van vakkennis en allerlei 
bijkomstigheden die het doordringen der nieuwe 
denkbeelden bemoeilijken”. Als voorbeeld van deze 
terugval noemde hij de bouw van het Nederlandse 
paviljoen op de Brusselse tentoonstelling, dat in Mo-
derne Hollandsche stijl moest worden uitgevoerd en 
waarvan een Duitse architect opmerkte dat 
het niet veel bijzonders was. “Is het niet 
om des duivels te worden”, merkte Ber-
lage op, “als men weet, dat wij beter dan 
de Duitsers zelf voor den dag hadden kun-
nen komen”. Een ander voorbeeld dat hij 
noemde was het geknoei met de Haagse 
schouwburg waarbij architecten van de 
nieuwe architectuur werden uitgescha-
keld. Conclusie van Berlage’s artikel was 
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kunnen geven. Tijdens de beraadslagingen die in 1909 
in de gemeenteraad plaatsvonden, had burgemeester 
Van Rijn beloofd, dat de stad, die uit algemene mid-
delen de bouw mee financierde, “een monumentaal 
gebouw, een sieraad voor de stad, rijker zou worden”. 
Toen het ontwerp van Berlage in de gemeenteraad van 
2 februari 1910 aan de orde kwam vond Rassaerts dat 
de belofte van Van Rijn niet waar werd gemaakt. Hij 
had stellig verwacht: “dat het passeeren van de plaat-
selijke architecten gemotiveerd en goedgemaakt zou-
de zijn door een ontwerp zoo volkomen, zoo sierlijk en 
zoo boven alle critiek verheven, dat er slechts een roep 
van bewondering zoude opgaan ter eere van den ont-
werper, den architect Berlage”. Rassaerts kon aan dit 
loflied niet deelnemen. Niet zoals hij zei uit “jalousie 
de mètier ”, maar omdat het project te onbeduidend 
was. Het ontwerp was te eenvoudig om te kunnen 
dienen als concertzaal voor een gemeente van toen 
18.000 inwoners: “immers alle ornament ontbreekt, 
de zaal is meer armoedig dan sierlijk”. Rassaerts had 
totaal andere opvattingen over vormgeving van een 
publieksgebouw zoals het concertgebouw en stelde 
het Weinhaus Reingold van architect Bruno Schmitz 

Diner  van  aandee lhouder s  en  genodigden  

t i jdens  de  f e e s t e l i jk e  opening  van  he t  Conce r t -

gebouw op  23  oktobe r  1910.  Op  de  voorgrond  

z i t t en  in  he t  midden  burgemees t e r  Van  Ri jn  

en  ar ch i t e c t  Be r lage .  

 

Ontwerp  van  de  voorgeve l  van  he t  Conce r tgebouw met  he t  b e e ld-

merk  van  Ber lage .

Het  s t empe l  van  Pi e r r e  Rassae r t s .  Naar  F rans-Be lg i s ch  gebru ik  

noemde  Rassae r t s  z i ch  ‘Ar ch i t e c t e ’ .
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over de mooi-bruine, zachtglooiende heidevlakten en 
het eenvoudige en harmonische landschap van ooste-
lijk Noord-Brabant en de Peelkant van Limburg dat de 
reiziger in een evenwichtige rustige geestestoestand 
doet wegdoezelen, om daarna, wanneer hij bij Blerick 
door de vele wissels is wakker geschud, tot bezinning 
te komen: “men is in het domein aangekomen waar 
mensenvernuft en mensenwerkkracht den scepter 
zwaaien, maar niet altijd den goeden toon treffen”. 
Zijn blik is getrokken door een drietal pasgebouwde 
huizen: “bouwwerken waarvan het wanbegrip inzake 
bouwkunstig schoon zelden duidelijker aan ’t licht is 
gekomen”. De kennismaking is onaangenaam. Het 
commentaar van de schrijver is verder: Wat een onge-
voeligheid voor lijn en kleur komt hier naar voren, wat 
een gebrek aan eenvoud, wat een tekort aan goede 
vormen, kortom wat een gemis aan beschaving, aan 
distinctie en aan bouwkunstige ontwikkeling. Na deze 
ontboezeming volgt een gedetailleerde beschrijving 
van de drie huizen, in Berlage’s ogen, hun afzichte-
lijke vorm en kleurstelling. 
Intussen gaat de trein de ijzeren brug over en wordt de 
aandacht van de reiziger getrokken door een buiten-
gewoon gebouw dat herinnert aan een van de oude 
Rijnburchten. ‘Blariacus’ schrijft hierover “Men kan 
zich dan ook de ingenomenheid van den ontwerper 
met zijn schepping levendig voorstellen. Op waarlijk 
oorspronkelijke wijze is hier het moderne utiliteits-
gebouw met de romantische burchtruïne gecombi-
neerd”. Hij merkt op dat de schepper dezelfde ar-
chitect kan zijn van de huizen in Blerick en dat er in 
elk geval geestverwantschap bestaat. Zijn spottende 
kritiek betreft hier het gebouw van de Stoomtram-
maatschappij Venlo-Maasbree-Helden, dat eveneens 
een ontwerp is van architect Rassaerts uit 1910. De 
voornoemde afkeurenswaardige bouwwerken konden 
door ieder aandachtig reiziger die per spoor, per tram 
of langs den grindweg de Venlosche Maasbrug pas-
seerde bekeken worden: “Ze staan aan weerszijden 
van de brug als dorpelwachters die tot in de verre toe-
komst het nageslacht tot voorbeeld kunnen dienen 
hoe men niet moet bouwen”. Een verre toekomst was 
voor de bekritiseerde panden echter niet weggelegd. 
In de Tweede Wereldoorlog zijn ze allemaal verwoest. 
Schrijver van het artikel eindigt met een waarschu-
wing: “Venlo, waak voor uw stadsschoon!, Ge hebt 
een reputatie op te houden, uit verschillende bloeipe-
rioden der kunst bewaart ge goede voorbeelden.  Een 
goed voorbeeld uit den laatsten tijd, is b.v. een een-
voudige maar mooie concertzaal”. 

        Hendrik Petrus Berlage (1856-1934)

Hendrik Petrus Berlage was afkomstig uit een liberale 
familie. Hij ging in 1874 eerst naar de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunst in Amsterdam en vertrok een 
jaar later naar Zürich om bouwkunde te studeren. Aan 
de Eidgenössische Polytechnische Schule kreeg hij 
onderwijs in de theorieën van de Duitse kunstenaar/
architect G. Semper, die grote invloed op hem had-
den. Na het behalen van het architectendiploma in 
1878 maakte hij een tweejarige studiereis door Duits-
land en Italië. Bij terugkomst in Amsterdam werd hij 
medewerker op het bureau van architect Th. Sanders 
en vestigde zich in 1889 als zelfstandig architect. In 
het blad Architectura betoogde hij dat architecten 
moesten ophouden met “het gescharrel met vroegere 
oude vormen” en zich moesten concentreren op een 
vereenvoudigde bouwkunst die aansloot bij de mo-
derne samenleving. 
Berlages eerste grote opdracht was de Koopmans-
beurs in Amsterdam (1898-1903). Zijn laatste grote 
werk was het Gemeentemuseum in Den Haag (1931-
35). Andere belangrijke werken in Nederland waren 
het gebouw van de Algemeene Nederlandsche Dia-
mantbewerkersbond (1900), thans Nationaal Vak-
bondsmuseum, en het jachtslot Sint Hubertus op de 
Hoge Veluwe (1914). Berlage speelde ook een belang-
rijke rol in de sociale woningbouw en stedenbouw. Hij 
ontwierp het uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid 
(1914-17). 
In het najaar van 1910, vlak na de feeste-
lijke opening van het concertgebouw in 
Venlo, waarbij Berlage prominent aanwe-
zig was, maakte hij een reis naar Amerika 
om zich te verdiepen in het werk van zijn 
collega Frank Lloyd Wright. Beide mannen 
hadden grote verwantschap. Net als Ber-
lage was Wright pacifist en verdiepte hij 
zich in de diepere betekenis van bouwen 
en leven. Beiden zochten naar een archi-
tectonisch antwoord op de eigentijdse 
industriële ontwikkelingen. Het werk van 
Wright is in Nederland onder meer bekend geworden 
door de publicaties van Berlage en van architect Wij-
develd in het blad Wendingen. 

Gebouwen met culturele doeleinden als musea, 
schouwburgen en concertzalen hadden zijn speciale 
aandacht. Er zijn veel ontwerpen van hem bekend. Hij 
kreeg echter zelden de gelegenheid dit soort gebou-
wen uit te voeren. Dat ‘de Prins’ in Venlo binnen het 
oeuvre van Berlage een vrijwel onbekende en beschei-
den positie inneemt is niet vreemd. Het ging om een 
klein project, in een (kleine) provinciestad met weinig 
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dat ook de ontwikkeling van de Moderne Bouwkunst 
ernstig bemoeilijkt kon worden. Een voorbeeld van 
slechte moderne architectuur was te zien in Venlo.

 Misgeboorten van architectuur bij Venlo

In hetzelfde nummer van het Bouwkundig Weekblad 
werd de ‘Moderne’ architectuur bij Venlo belicht. 
Schrijver van het artikel, ‘Blariacus’ (mogelijk een 
schuilnaam van Berlage), bestempelde een aantal 
pasgebouwde werken niet minder als ‘misgeboorten 
van architectuur’. De kritiek betrof de dan pas gereed-
gekomen werken van architect Rassaerts aan de Brug-
straat in Blerick en het gebouw van de Stoomtram-
maatschappij Venlo-Helden aan de Venlose kant van 
de Maasbrug, dat eveneens van Rassaerts was. 
Het artikel begint met een impressionistische, roman-
tische beschrijving van de treinreis, als de reiziger van-
uit Eindhoven of Nijmegen Venlo binnenkomt. Deze 
reis had Berlage zelf, twee jaar eerder, toen hij was be-
trokken bij de bouw van het concertgebouw, meerdere 
malen ondernomen. Schrijver van het artikel mijmert 

Si e r l i jk  vormgegeven  ar t  nouveau  in t e r i eur  
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Ven lo-Zuid  u i t  1912.  Het  ontwerp  i s  van  

ar ch i t e c t  A .  S choenmaker s ,  d i r e c t eur  van  
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culturele uitstraling, een bouwwerk dat bovendien 
met beperkte middelen moest worden gerealiseerd.
In de tijd dat Berlage het ontwerp maakte voor het 
concertgebouw in Venlo, stond hij al op grote hoogte 
als architect. In diezelfde periode (1909-1912) maak-
te hij ontwerpen voor het postkantoor en een hotel 
in Bergen (NH) en het gebouw van de ‘Nederlanden 
van 1845’ in Rotterdam. Minder bekend uit die tijd 
en moeilijk met elkaar te vergelijken vanwege de af-
standen, zijn de werken in het buitenland. Zelfs in 
Surabaja en Djakarta (toen Batavia) in het voorma-
lige Nederlands Oost-Indië staan gebouwen van Ber-
lage. Johannes van Loghem, een architect uit die jaren 
noemde de architectuur van Berlage zo sober dat zij 
‘kwaliteitsloos’ lijkt. 

 
        Receptie van Berlage’s werk

        Concertgebouw in Venlo 

Buiten kritische opmerkingen in de gemeenteraad die 
vooral betrekking hadden op het wel of niet noodzake-
lijk zijn van een concertzaal en financiële aangelegen-
heden was het vooral de kritiek van architect Pierre 
Rassaerts op het ontwerp van Berlage die negatief van 
toon was. Verder was er in Venlo veel waardering voor 
het werk van de grote architect. De Nieuwe Venlosche 
Courant volgde de bouw van het concertgebouw met 
artikelen van formaat. De informatie werd gemakke-
lijk gemaakt door de uitvoerige toelichting die Berlage 
zelf gaf in bestek en ontwerptekeningen. Bij de ope-
ning van het concertgebouw sprak burgemeester Van 
Rijn over: “de nieuwe tempel der kunst, het statige 
toch zo vriendelijke gebouw, niettegenstaande haar 
beduidende afmetingen, zoo een intiem-prettigen in-
druk maakt”.  Met niet minder lovende woorden, sloot 
de heer Ch. Haffmans, president van ‘de Maatschappij 
tot oprichting van een concertgebouw in Venlo’ (MIJ), 
zich bij de burgemeester aan. Zelfs na de mislukte ver-
bouwingen in de jaren zestig en de uiteindelijke sloop 
in 1985 bleef er waardering voor het gebouw en zijn 
schepper. Architectuurhistoricus en Berlagekenner 
Manfred Bock, noemde het “een zeldzaam voorbeeld 
van een Berlage tekening van een cultureel gebouw, 
die in harde steen is omgezet”.  

De Koopmansbeurs in Amsterdam 

Al bij zijn eerste grote werk, de Koopmansbeurs in 
Amsterdam, was de aard van kritiek hetzelfde als later 
in Venlo. De noodzaak van het bouwwerk zelf werd in 
twijfel getrokken, evenals de ligging ervan. Maar an-
ders dan in Venlo  werd vooral de bouwstijl van Berlage 

De  Koopmansbeur s  in  Amste rdam,  ook  
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van verschillende kanten bekritiseerd. Ondanks alle 
kritiek ging de bouw gewoon door, kreeg het Beursge-
bouw grote bekendheid en is het wereldwijd bekend 
als voorbeeld van de vernieuwde architectuur. 
Zoals gebruikelijk was bij Berlage, gaf hij zelf uitvoeri-
ge uitleg over het ontwerp. In een lezing voor de leden 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (10 sep-
tember 1910) sprak hij bijvoorbeeld over de toepas-
singen van de moderne techniek in het Beursgebouw. 
De Koopmansbeurs werd echter mikpunt van spot, 
overdrijving en insinuaties. Er was volkshumoristische 
kritiek in de vorm van spotprenten: ‘beursmannetjes 
style Berlage’. De dan bekende zangeres Sien de la 
Mar-Klopper, moeder van de later zo beroemde Fien 
de la Mar, voerde in 1898 een nieuw lied op, bij gele-
genheid van de bouw van de Koopmansbeurs, waar-
van de tekst eindigde met de woorden: “’n Grieksche 
tempel moet je missen, en je krijgt een roofkasteel! 
Hopsalderie en Hopsaldera!” Niet alleen Berlage 
maar ook zijn opdrachtgevers en wethouder Treub, 
die partijdig zou zijn geweest bij het verlenen van 
de opdracht aan Berlage, kregen er van langs. Bij de 
Koopmansbeurs was net als in Venlo ook kritiek van 
collega-architecten. Architect ‘in ruste’ P.F. Laarman 
schreef in De Opmerker en in de Telegraaf met botte 
pen over “plompe lelijkheid in de derde macht” en in 
De Echo van 11 maart 1898: “Heeft men ooit zoo iets 
stijfs, hopeloos zwaarmoedigs, in zijn overdreven so-
berheid wanstaltigs gezien?” In vergelijking met deze 
woorden was de kritiek van Rassaerts in Venlo mild 
te noemen. De Brusselse architect Gosschalk vond 
het ontwerp van de Koopmansbeurs “een fabrieksge-
bouw, zooals de vroegere stadsrooimeester niet erger 
zou ontworpen hebben.” (Algemeen Handelsblad 
27 april 1898). De Telegraaf schreef ook over “dorre 
steenmassa’s, waaraan van kunst niets is te bespeu-
ren” (15 september 1901). In ‘Het Nieuws van de Dag’ 
van 23 januari 1903 werd gesuggereerd “klimop te 
laten groeien aan het nieuwe gebouw”, om de grote 
baksteenmuren te camoufleren. 
In architectuurkring waren echter ook medestanders 
van Berlage te vinden. Hierbij viel architect J. E. van 
der Pek op met zijn voorbeeldig uitgewogen kritische 
beschouwingen. Steun kreeg Berlage ook uit de Ar-
beidersbeweging. Zelfs de Christelijke Werklieden-
Vereeniging ‘De Eendracht’ uit Eindhoven had in haar 
blad een prijzende beschouwing: “Laat de bewuste 
arbeider dat gebouw aandachtig beschouwen (…) Het 
bouwwerk staat daar voor altijd, onveranderbaar, een 
wezen van kracht en evenwicht”.  Toen bekend werd 
dat het ontwerp van Berlage uitgevoerd ging worden 
gaf collega architect Kromhout een bijzondere im-
pressionistische beschouwing: “als een bezoeker uit 
verre streken…op architectonisch schoon belust… zag 

ik de Beurs daar plotseling voor me… herinneringen 
aan Florence en Siena werden levendig… rustiek van 
bouw, nobel van massa etc…”. 

Christelijke en heidense bouwstijl 

Ook de grote bouwmeester van de neogotiek, Dr. 
P.J.H. Cuypers, bleef niet achter met zijn kritiek op ‘de 
Beurs van Berlage’. Dr. Cuypers, door architect Piet 
Kramer een ‘begenadigd priester der bouwkunst’ ge-
noemd, was ontwerper van veel kerken in Nederland, 
maar ook van enkele prestigieuze publieksgebouwen 
als het Rijksmuseum en het Centraal Station in Am-
sterdam. Hij was niet ingenomen met de stompe af-

dekking van de torens van het Beursgebouw en met 
de weglating van bewerking of kleurschakering in het 
metselwerk (…) “zooals dit steeds bij de beste bouw-
meesters in de roemrijkste en bloeiendste perioden 

Een  van  de  v roegs t e  werken  van  Pi e r r e  Rassae r t s  in  dez e  
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s e l  aan  de  Kaldenkerke rweg  in  Tege l en.  
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is een feest om door Venlo’s straten te lopen, vooral 
Straelseweg en omgeving. Veel huizen zijn ontworpen 
door P. Rassaerts” .  Op de hoek Straelseweg/Noord-
Buitensingel wordt onmiddellijk de aandacht getrok-
ken van het prachtig gerestaureerde Metropolecom-
plex. Dit complex van architect Pierre Rassaerts uit 
1903 werd na jaren van verwaarlozing en verpaupering 
in opdracht van de nieuwe eigenaar, Woningstichting 
Venlo-Blerick, fraai gerehabiliteerd door de Venlose 
architect Harrie Tilmanns. Het statige complex, een 
juweel met rijke vormen en kleuren, beladen met 
symboliek, vertoont de kenmerken van art nouveau 
en kan worden vergeleken met de fraaie panden van 
architect Victor Horta in Brussel, en met art-nouveau-
bouwwerken in andere grote Europese steden. 

Bij de nieuwe stadsuitbreiding in Venlo verschenen 
langs de nieuw aangelegde wegen, straten en parken 
fraaie herenhuizen en zakencomplexen waarvan er veel 
de kenmerken dragen van art nouveau. Grote, fraai 
gestileerde panden met sierlijke vormen en golvende 
contouren, ornamenten met door elkaar gevlochten 
kenmerken uit de planten en dierenwereld. Met glas-
in-loodramen en veel siersmeedwerk. Er werd zelfs 
opgemerkt dat de liberale art nouveau gezien zou kun-
nen worden als een progressieve reactie op de tot dan 
geldende streng kerkelijke neogotiek van Dr. Cuypers 
en zijn epigonen. Art nouveau was in sommige ogen 
zelfs een nieuwe decadente bouwstijl, die geïdenti-
ficeerd werd met ongelovigheid en antiklerikalisme. 
“In de bogen, kronkels en spiralen van de bouw en de 
decoraties meende men de zinnelijke kronkels van de 
duivel te ontwaren”, schreef Paul Seelen in zijn artikel 
over de rijke art-nouveau-erfenis van Venlo. Architect 
Rassaerts was de ijverigste propagandist van art nou-
veau in Venlo. Naast het Metropolecomplex bouwde 
Rassaerts villa’s voor fabrikanten in Tegelen en Steyl 
en in het Venlose villapark. Herenhuizen van zijn hand 
kan men aantreffen in de Spoorstraat, de Heutzstraat 
en aan de Sint-Antoniuslaan in Blerick.

De uit Roermond afkomstige Pierre Rassaerts (1861-
1943) woonde en werkte van 1901 tot 1934 in Venlo. 
Naar Frans-Belgisch voorbeeld voerde Rassaerts de 
titel van ‘architecte’. De familie Rassaerts kwam uit 
België. Grootvader Antoine Rassaerts vestigde zich in 
1837 vanuit Aarschot (België) in Roermond, als ‘brou-
wer aan de Munster’. Hier had de familie later ook een 
aannemersbedrijf, waarin de kinderen liefde voor het 
bouwvak werd bijgebracht. Pierre en zijn oudste broer 
Antoine studeerden in Antwerpen voor architect.  An-
toine werkte in Kaldenkerken en Brügge en woonde 
later korte tijd bij zijn broer in Venlo. Voordat Pierre 
het architectenberoep ging uitoefenen werkte hij van-

af 1888 als opzichter van pannenfabrieken in Neer en 
Maasbree en vanaf 1895 stond hij als pannenfabrikant 
in Roermond ingeschreven. Pierre Rassaerts trouwde 
met de uit Schaerbeek (België) afkomstige Cornelie 
Marie Croughs. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Een 
dochter en twee zoons. De familie Rassaerts woonde 
in Venlo aan de Roermondsestraat 24 en later aan de 
Straelseweg 41. Zijn werken uit de eerste jaren in Ven-
lo, die overwegend in opdracht van vermogende op-
drachtgevers zijn uitgevoerd, staan op grote hoogte. 
Zijn latere werken voor middenstanders aan de Brug-
straat in Blerick werden onderwerp van kritiek in het 
Bouwkundig Weekblad. Opvallend in de carrière is dat 
er vanaf 1915 nog nauwelijks bouwwerken van Ras-
saerts zijn te vinden in Venlo en omgeving. 
In die tijd werkte hij als gemeentearchitect 
in Maasbree. Architect Grubben, die hem 
uit die tijd kende, noemde Rassaerts ‘een 
heer van stand’. Verder functioneerde Ras-
saerts min of meer als ‘huisarchitect’van 
de koopliedenfamilie Van Kan uit Venlo, 
van wie hij veel opdrachten kreeg.  

Rassaerts was politiek actief en van 1905 
tot 1923 gemeenteraadslid. De eerste 
jaren als kandidaat van de neutrale Volkskiesvereni-
ging. Als liberaal vrijzinnig kandidaat had hij bij meer-
dere verkiezingen een geduchte tegenstander aan zijn 
katholieke rivaal architect Seelen. Bij de kwestie Ber-
lage/Concertgebouw, waarbij bleek dat hij met enige 
arrogantie kon optreden, blijft onduidelijk of er per-
soonlijk contact was tussen beide heren. Na de dood 
van zijn echtgenote in 1934 vertrok Rassaerts naar 
Wenen en woonde er in de Rosengasse 4. Een speur-
tocht op Internet bracht aan het licht dat het geslacht 
Rassaerts veel kunstenaars en architecten heeft voor-
gebracht die werkzaam waren en zijn in Belgische en 
Duits/Oostenrijkse steden. Pierre Rassaerts overleed 
in 1943 in het Midden-Limburgse Ohé en Laak. 

Van architect Henri Seelen, Rassaerts’ rivaal, zijn in 
Venlo ook art-nouveau-huizen bekend. In 1905 ont-
wierp Seelen aan de Burgemeester Van Rijnsingel 1 en 
1a gelegen herenhuizen, uitgevoerd in verschillende 
kleuren baksteen en gedecoreerd met, de veel in art 
nouveau toegepaste, Japanse elementen. Verder zijn 
in Venlo art-nouveau-werken te zien van architect J. 
Hornix aan de Straelseweg, in de Parkstraat en in de 
Mercatorstraat. De selfmade architect Johannes Bae-
ten, die ingeschreven stond als metselaar, ontwierp 
voor zijn opdrachtgevers in art nouveau, bijvoorbeeld 
de drie herenhuizen aan de Martinusstraat uit 1903. 
Felix Keuller, architect en directeur van de Venlose 
Waterleiding, ontwierp in 1902 samen met Willem 
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gedaan is”.  Cuypers had de vaste overtuiging dat 
deze regels een blijvende geldigheid hadden. 
De essentie van de tegenstelling tussen Cuypers en 
Berlage was dat de bouwkunst bij Cuypers was geba-
seerd op christelijke inspiratie. Literator Joseph Alber-
tingk Thijm noemde Cuypers een van de mannen: “die 
de algemeene roeping der kunst in eene christelijke 
maatschappij grondig beseffen (…) door hunne wer-
ken bewijzen, dat ze kunnen en willen meearbeiden 
aan de zaak van het ware schoone, en van de schoone 
waarheid”. 
Zowel Albertingk Thijm als Cuypers was voorvechter 
van de gotische (bouw)kunst. De Hollandse bouw-
kunst was voor hen een uitheemse en heidense bouw-
stijl. De rationele bouwkunst van Berlage paste echter 
in de moderne tijd, in de tijd waarin gebouwd werd, 
en vond haar basis in een democratische socialisti-
sche samenleving waarin de overheid grote bemoeie-
nis toonde met architectuur en stedenbouw. Berlage 
op zijn beurt, erkende het grote meesterschap van 
Cuypers en sprak bij diens 90ste verjaardag op 16 mei 
1917 over Cuypers als “een man met een vast beginsel, 
dat met liefde wordt aangehangen en met meester-
schap geopenbaard”. 

 Art nouveau (in Venlo)

Zoekend op Internet verschijnt, bij de trefwoorden 
‘art nouveau’ en ‘Rassaerts’ de volgende tekst: “Het 
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Hoffmann het hotel-café-restaurant Suisse aan de 
Vleesstraat. Verder is het opmerkelijk dat de Venlose 
architect Louis Berden, die in 1888 naar Tongeren ver-
huisde en zich enkele jaren later in Brussel vestigde, in 
die stad een aantal woonhuizen in deze stijl bouwde. 

 Luxueuze bouwstijl 

Art nouveau ontstond net als de Nieuwe (Bouw)kunst 
van Berlage in een klimaat van economische bloei, 
modernisering en grootschalige stadsuitbreidingen. 
Het was een reactie op de classicistische kunstvormen 
en de neostijlen. Was de nieuwe architectuur, onder 
leiding van Berlage, vooral gemeenschapskunst, in 
steden als Brussel en Wenen werd de vernieuwingsbe-
weging in de kunsten gedragen door de vermogende, 
intellectueel verlichte burgerklasse die bezield raakte 
door vooruitgangsoptimisme en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De opdrachtgevers waren af-
komstig uit kringen van handel en de nieuwe industri-
ele elite. Hun particuliere woningen en winkelgalerijen 
werden uitstallingen van weelde, fraai vormgegeven 
en rijk gedecoreerd.  Art nouveau ontstond in België, 
waar al vanaf het midden van de negentiende eeuw 
een vermogende ‘haute bourgeoisie’ was opgeko-
men, dankzij mijnbouw, industrialisatie en exploitatie 
van koloniale gebieden. Zij werd de cultureel smaak-
makende groep. De leidende figuren in art-nouveau-
bouwkunst waren de Belgische architecten Henry van 
de Velde en Victor Horta. Vooral Horta kreeg talrijke 
opdrachten van invloedrijke personen.
 
Er vond een verspreiding plaats van art nouveau in 
belangrijke Europese steden, als Parijs, München, 
Wenen, Sint Petersburg, en Praag. En in veel van die 
steden staan art-nouveau-wandelingen op de toeristi-
sche agenda. In Nederland kreeg de bouwstijl weinig 
aanhang. Toch kan men in steden als Utrecht, Zwolle 
en Vlissingen mooie art-nouveau-panden aantreffen. 
Vanwege de Frans-Belgische cultuurinvloeden in de 
zuidelijke steden van het land werd hier meer in art 
nouveau gebouwd. Zoals in Venlo waar een dertigtal 
van dergelijke panden oorlog en sloop hebben over-

leefd, en in Roermond, waar werk van architect Frans 
Dupont te zien is. Een uitzonderlijk bouwwerk in ons 
land is het rijk gedecoreerde Jachtslot Mookerheide in 
Molenhoek uit 1905.
In de verschillende landen ontstond al snel een eigen 
stijl of school, met namen als Modern Style en Moder-
nismo. Antoni Gaudi bouwde in Barcelona met de ei-
gen karakteristieke kenmerken van Catalonië. Onder 
leiding van Charles Mackintosh ontstond in Schotland 
de Glasgow School en in Wenen de Weense Jugendstil 
of Sezessionstil. In 1903 werd door de Weense archi-
tect Josef Hoffmann en de kunstenaar Koloman Moser 
het artistieke samenwerkingsverband Wiener Werk-
stätte opgericht. Voor de Wiener Werkstätte werkten 
bekende kunstenaars, zoals Gustav Klimt, die met el-
kaar Gesamtkunstwerken realiseerden. Een voorbeeld 
daarvan is het Palais Stoclet in Brussel.

Art-nouveau-architectuur was een luxueuze stijl. De 
gebruikte materialen zijn kostbaar: marmer, dure 
houtsoorten, kristal en edele metalen. In de vormen-
taal zijn elementen herkenbaar van Japanse kunst en 
de Engelse Arts en Crafts beweging, waarbij de rol van 
de natuur als inspiratiebron dient. De uitingsvorm 
in de verschillende steden is echter verschillend. De 
Belgische stijl is elegant en luchtig; ramen, uitsprin-
gende erkers of juist diep inspringende balkons zijn 
hier omlijst door golvende, asymmetrische lijnen. Er 
is gewerkt met moderne technieken en materialen; 
ranke ijzerconstructies, glas-in-lood met kleurige 
slingerende plantenmotieven, geglazuurde bakste-
nen en zachtgetinte wanden. Het meubilair is bijpas-
send, eveneens rank en golvend, in lichte houtsoorten 
en warme tinten uitgevoerd. De Weense stijl echter is 
streng, symmetrisch, massief: zowel architectuur als 
meubels en gebruiksvoorwerpen zijn samengesteld 
uit elementaire geometrische vormen. Decoraties 
– voor zover gebruikt – zijn regelmatig en streng ge-
stileerd. Kleuren zijn terughoudend toegepast, veel 
wit, ivoortinten en zwart, en wat rood en groen. Deze 
stijl toont overeenstemming met de constructies en 
het rationele gebruik van vormen en materialen bij 
Berlage. Art nouveau zocht ook aansluiting bij de le-
vensstijl van een nieuwe maatschappij, maar anders 
dan bij de Nieuwe (Bouw) Kunst was ze vooral gericht 
op het extreme individualisme van de kunstenaar en 
van de opdrachtgever.  

 Dromen van vroeger

Een eeuw na de nieuwe richtingen in de architectuur 
is er sprake van herwaardering. In België staan vooral 
de werken van Horta en anderen in het middelpunt van 
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Voor  de  koop l i eden fami l i e  Van  Kan  bouwde  Rassae r t s  

in  he t  Wi lhe lminapark  e en  f raai e  v i l la  in  e c l e c t i s che  

s t i j l  met  de cora t i eve  e l ementen  in  ar t -nouveau.  Het  

bouwwerk  i s  t e  v e rge l i jk en  met  de  r i jk e  a r t  nouveau  

ar ch i t e c tuur  in  de  Be lg i s che  s t eden  Brus s e l  en  Luik .
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Deze  pare l  aan  de  S in t  Antonius laan  in  B l e r i ck  i s  e en  ontwerp  

van  Pi e r r e  Rassae r t s  u i t  b eg in  van  de  20e  e euw.  

de belangstelling. In Venlo kregen naar aanleiding 
van de rehabilitatie van het Metropolecomplex vooral 
de art-nouveau gebouwen aandacht. Er verschenen 
artikelen in het Dagblad voor Noord-Limburg.  Pieter 
Duijf schreef eerder over art nouveau in De Buun. Een 
historische verkenning werd ook gepresenteerd door 
de Venlose architect Harry Tilmanns. De Rationele 
Bouwkunst, het Functionalisme en de Amsterdamse 
School kregen bijzondere aandacht in publicaties 
over het Nedinsco-complex en de Rosariumwijk en in 
een expositie in het Museum van Bommel van Dam. 
Er is weer oog voor wat mooi was. Kosten nog moeite 
worden gespaard om in de voetsporen te treden van 
de vernieuwers een eeuw geleden. Er verschijnen ge-
slaagde en minder geslaagde kopieën van wat eerder 
echt en origineel was. 
Projecten die zijn uitgevoerd in eigentijdse vormge-
ving krijgen veel kritiek. Zo is de kritiek in Venlo ge-
richt op de bouw van de Commissaris aan het Mgr. 
Nolensplein en het herinrichtingplan van de Maas-
boulevard. Niet alleen op de steeds oplopende kos-
ten en de lang voortslepende procedures, maar op de 
grootschaligheid van het project. Belangengroepen 
en individuele personen staan afwijzend tegenover 
de monumentale invulling voor de Maasboulevard en 
spreken een voorkeur uit voor kleinschalige bebou-
wing die zou aansluiten bij de oude binnenstad, voor 
een bebouwing met historiserend karakter. Spotpren-
ten, zoals die verschenen bij het burgerprotest tegen 
de Koopmansbeurs van Berlage in Amsterdam zijn 
rond de Commissaris en de Maasboulevard in Venlo 
echter niet verschenen. Een Venlose De la Mar met 
een stevig protestlied is niet opgestaan en kritiek uit 
de kring van architecten is achterwege gebleven. 
De positie van architecten is veranderd. Het zijn pro-
fessionals met een beroepscode en een beroepsor-
ganisatie. Architecten zijn schakels in een complexe 
bouwwereld. Dit kan betekenen dat men collega-ar-
chitecten en stedenbouwkundigen niet gemakkelijk 
bekritiseert. In het gecompliceerde netwerk van de 
bouwwereld is ieders positie kwetsbaar. Men is af-
hankelijk van opdrachtgever, projectontwikkelaar en 
overheid die financiert, wat het gevaar inhoudt mond-
dood te zijn, ook als er ‘brandende kwesties zijn’. De 
vrijpostige kritiek van pannenfabrikant/architect/ge-

meenteraadslid Rassaerts op het ontwerp van Berlage 
is uit de tijd, evenals trouwens een fijnzinnige maar 
rake reactie van Blariacus op de ‘Moderne’ bouw-
kunst in Venlo. 

 Van Berlage naar Jo Coenen

Een eeuw na Berlage maakte architect/stedenbouw-
kundige Jo Coenen zijn entree in Venlo. Coenen 
noemt Berlage naast Le Corbusier een van zijn rolmo-
dellen. Jo Coenen (Heerlen, 1949) maakte vanaf 1979 
carrière als architect en stedenbouwkundige en trad 
in het jaar 2004 op als Rijksbouwmeester. Zijn meest 
bekende werken zijn het Nederlands Architectuur In-
stituut in Rotterdam (1995), het plan voor de Haagse 
Vaillantlaan (1996) en de bebouwing van het Cérami-
queterrein in Maastricht. In Venlo maakte hij in 1999 
het Kwaliteitsplan voor de herinrichting van de Maas-
boulevard. Coenen had eerder in Venlo gewerkt: in 
1984 maakte hij het ontwerp voor de verbouwing van 
het negentiende-eeuwse herenhuis in de Spoorstraat 
(voormalige SNS bank), waarvan alleen het dak en 
voorgevel in stand zijn gehouden. 
Net als Berlage streeft Coenen naar authentiek en 
helder bouwen, naar bouwwerken die logisch pas-
sen in wat hij noemt “het weefsel van de stad”. Hij 
voelt zich niet verbonden met stijlen of stromingen, 
moderniteit en traditie kunnen bij hem samen gaan. 
Hij noemt zich een modernist die de traditie koestert, 
en wil net als Berlage met de kwaliteit van de architec-
tuur een beter bewoonbare wereld scheppen. Berlage 
wees in zijn tijd de neostijlen af. Jo Coenen bekriti-
seert op zijn beurt het werk van zijn voorgangers uit 
de jaren 1960-1980. Hij noemt het “monsterlijke ge-
bouwen die schaamteloos te kijk worden gezet”.   <
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 In plaats van een speelplaats is er een bloemperk met middenin gras, 

daaromheen een breed tegelpad. Een groep oudere jongens staat ster-

ke verhalen te vertellen. Ik draal wat. Dan stal ik mijn fiets. Ik zie enkele 

klasgenoten van de lagere school maar die zitten niet in 1C.

De ouderen vallen me op door hun gelach en druk gedoe. Ik kijk wat 

gespannen om me heen.

Dan gaat een zoemer en iedereen loopt door een glazen deur waarach-

ter een hal met trap. 

Ik loop in de stroom mee naar lokaal 1C, rechts beneden. Enkele jon-

gens schijnen elkaar te kennen. Ik zie twee vage bekenden. Ik ga zit-

ten naast een jongen met een pokdalig gezicht.  Een grijsharige man 

in zwarte toog komt binnen. Een van de broeders. Hij zegt dat hij de 

klassenleraar is en legt de regels uit. Hij snuift af en toe en rolt met zijn 

ogen. “De Juut”, hoor ik iemand achter me fluisteren. Elk uur verschijnt 

een andere leraar. De helft is broeder. Allen  hebben bijnamen, die ik 

spoedig ken: Monky, Fikkie, de Centenbak, Simeronie, Huupie, De Gummie 

(gaf gymnastiek, werd later vervangen door Hummeltje), de Snor. Aan 

hun werkelijke namen durf ik me nu niet meer te wagen. In de pauze 

loopt iedereen tot mijn verbazing het schoolplein af en bestormt een 

tegenoverliggende bakkerszaak. Groepjes lopen etend door het aanpa-

lende Wilhelminapark. Hier en daar wordt een geintje uitgehaald, maar 

leraren wandelen ook en houden de boel in de gaten. Ik loop met klas-

genoot Fred uitgelaten grappen te verkondigen.

Na een teken loopt iedereen terug. In hetzelfde lokaal heb ik nog drie 

lessen. Om 13.00 uur gaat de laatste zoemer. Ik heb de rest van de mid-

dag vrij en zeul een dikke boekentas vol huiswerk mee naar buiten. 

Bij de fietsen is het weer druk. Iemand schreeuwt dat “Nero” nog niks 

veranderd is. Ik fiets met Fred weg. Ik voel me al vrij, stoer, op deze 

school. 

>>     Terugdenkend aan de 

Petrus Canisius Mulo in Venlo 

zie ik mezelf in 1963 met een 

boekentas het binnenterrein van 

de school oplopen.
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112   BUUN



door Pascalle Mansvelders
foto’s Jacques Peeters

    jaar, ben ik een groot aantal keren in het Museum van Bommel van 
Dam geweest, gewoon als consument, met het idee dat het een heel on-
afhankelijk museum was met volop kansen. Tijdens de sollicitatieproce-
dure, waarbij meer dan vijftig inzendingen waren geweest en waarvan 
er acht op gesprek werden gevraagd, tijdens het eerste gesprek werd ik 
gelijk geconfronteerd met een stuk dat Cultuurmanifest heette. Dat had 
ik van tevoren al opgevraagd want ik wilde me inlezen. Ik had me echt 
verdiept in Venlo. Wat is Venlo voor stad? Zijn daar kansen?

Al vroeg in mijn jeugd kwam ik via mijn ouders veel in België, Frankrijk 
en Italië, maar ik kwam ook ongelofelijk veel in Duitsland. Het Ruhrge-
biet was mij goed bekend, als student van 22 ging ik al naar de Art Co-
logne, ik vond het fantastisch om internationale galerieën te zien, hun 
aanbod te bekijken. Ik ben nooit een saaie, dorre theoreticus geweest, 
of alleen maar een boekenman. Ik moest vooral reizen en kijken, dus 
ik kwam veel in Duitsland en dat maakte het voor mij hier interessant, 
want Venlo heeft natuurlijk een fantastisch achterland aan de oostkant. 
Dat was het plaatje dat ik bij elkaar op ging tellen: redelijk interessante 
stad, het ligt aan een rivier, het ligt op een kruispunt van wegen én het 
heeft dat Duitse achterland.

En dan natuurlijk een museum van moderne kunst, waar ik zelf dus als 
consument al van wist, hier kom ik graag. Mooie ruimtes, die twee ver-
schillende kanten, links en rechts met vaak verschillende aanbiedingen. 
Links en rechts kunnen op elkaar reageren en een van de dingen die 
interessant kunnen zijn voor de toekomst is hoe je dát spannender kunt 
maken. En kun je ook die relatie tussen binnen en buiten uitdiepen, 
want ook dat is een terrein dat volgens mij braak ligt. 

Het Cultuurmanifest. Wat zie je dan? Ongelofelijk veel pogingen om din-
gen op te schrijven. Maar wat ik inmiddels, nu ik er ruim een jaar ben, 
heb ontdekt is dat vooral vanuit de directeuren van de Maaspoort, het 
Kunstencentrum, de bibliotheek, het gemeentearchief, het Limburgs 
Museum en Museum van Bommel van Dam zelf, er behoefte is aan een 
veel grotere visie. Zowel in het politieke als vanuit de stad, zeg maar. 
Hoe wil je die stad verkopen, want Venlo zit tussen servet en tafellaken, 
volgens mij heeft deze stad een gigantisch potentieel, wat er helemaal 
niet uitkomt op dit moment. Een van de rollen die ik wil en moet spelen 
is die van een culturele makelaar, die partijen bij elkaar brengt en ook 
luistert. Ik praat op dit moment met heel veel mensen.

De gemeente Venlo zocht bewust een culturele ondernemer. Ze wilden 
geen marketeer sec, maar ook geen kunsthistoricus pur sang. Ze waren 
op zoek naar een cross-over persoon. Ik heb Kunstgeschiedenis gestu-
deerd, Amerikaanse letterkunde en ik ben ook heel lang met film bezig 
geweest. Ik ben afgestudeerd op Francis Picabia, een van de eerste kun-
stenaars die naar de ‘Armory Show’ in New York is gegaan in 1913 en die 
samen met Marcel Duchamp aan de wieg heeft gestaan van Dada en 
Surrealisme.

        ussen 1986 en nu, dus ruim twintig“T
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Hoe wi l  je  d ie  stad verkopen,  

want  Venlo  z i t  tussen ser vet  en  

tafe l laken,  volgens  mi j  heeft  

deze  stad een gigant isch po-

tent ieel ,  wat  er  helemaal  n iet  

u i tkomt op di t  moment.  R i c k  V e r c a u t e r e n
E e n  w a t e r v a l  i n  é é n  l i j n  o p  p a p i e r

In 2003 nam Thei  Voragen na twin-
tig jaar afscheid als directeur van 
het Museum van Bommel van Dam 
in Venlo.  Pas na zo’n anderhalf  
jaar werd hij  opgevolgd door Rick 
Vercauteren.  Brabander en gebo-
ren in Waalwijk in 1956.  Hij  stu-
deerde  Kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit  van Nijmegen en was 
onder meer jarenlang verbonden 
aan het Noordbrabants Museum 
in Den Bosch.  Door kunstmin-
nend Venlo is  hi j  met open armen 
ontvangen – én ingesloten -  en 

al  kort  na zi jn aanstell ing ont-
stond het beeld van een gedreven 
en dynamisch persoon, die een 
frisse wind door de Venlose cul-
tuur in het algemeen en het Mu-
seum van Bommel van Dam in het 
bijzonder deed waaien.  Pascalle 
Mansvelders,  kunsthistorica en 
voormalig conser vator van het 
museum, sprak met hem over zi jn 
eerste ti jd bij  het Venlose muse-
um en over zi jn ideeën en plannen 
voor de toekomst voor museum 
én stad.  En over hemzelf.  Hij  be-

gon de avond met een spontaan 
en heftig stukje bluesmuziek op 
(een voor hem veel  te kleine) gi-
taar en besloot ergens laat op de 
avond met een verhandeling over 
een Japans kunstwerk dat hij  
prachtig vond omdat het een wa-
ter val  voorstelde die in één l i jn 
vloeiend op het papier was gezet.  
Vercauteren is  een begenadigd 
verteller  en een spraakwater val,  
vandaar ook zi jn verhaal  van die 
avond voor de Buun, in één l i jn op 
papier.
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we voor? Wat we nu doen is: het 
bevriezen van het aankopen van 
ruimtelijk werk en sculptuur. Nu 
plots films en video’s gaan verza-
melen of focussen op time-based 
arts heeft ook geen zin, dat wordt 
al door anderen gedaan. Binnen 
de pikorde van Limburgse musea 
zullen we ons opnieuw moeten be-
wijzen. In de afgelopen maanden 
ben ik gelukkig plat gebeld door 
kunstenaars om op atelierbezoek 
te komen. Dat betekent dat er 
toch echt behoefte is aan nog een 
podium. Het is hier in Limburg re-
latief te dun bezaaid; ik vind het 
galeriewezen in Brabant veel ont-
wikkelder. Dus de vragen van de 
kunstenaars zijn heel legitiem, ik 
ga gewoon een hele ronde maken. 
En daar moeten we - de conserva-
toren en ik - dan samen nieuw be-
leid op maken. 

Hetzelfde geldt voor de Van Bom-
mel Van Dam Prijs die eens in de 
drie jaar komt en volgend jaar al 
voor de dertiende keer plaatsvindt. 
Ik vind dat we ook meer commit-
ment moet tonen met betrekking 
tot de prijswinnaars. Want ik ben 
op zoek naar continuïteit, maar 

ook naar diepte. Kijk, aan de deel-
collectie Amsterdamse Limburgers 
is in wezen niets meer toe te voe-
gen, maar de tweede lijn - waaron-
der André Dieteren en Toon Teeken 
- is op een heel vreemde manier 
tussen wal en schip gevallen. Ze 
hebben wel tentoonstellingen ge-
had maar er is op die lijn geen echt 
beleid gemaakt. Die groep is voor 
ons heel interessant, wat gebeurt 
daar straks mee? Maar ook die 
generatie kunnen we niet terugko-
pen, dus kom je automatisch bij de 
derde en vierde generatie uit. Een 
aantal daarvan zijn nu nog niet 
heel erg duur. 

Mijn ziel ligt heel dicht bij de 
schilderkunst. Ik vind verf een bij-
zonder interessant voertuig, niet 
alleen in emoties maar het bezit de 
kwaliteit een hele wereld te kun-
nen oproepen. Ik zie de mens in de 
verf en hele gedachtegangen die 
daar achter zitten. Daarnaast is fo-
tografie heel boeiend. Er zitten een 
aantal ijzersterke foto’s in de col-
lectie. Maar ook daar moet nieuw 
beleid komen. Ik wil niet naar het 
anekdotische, historische en to-
pografische toe. Dat vind ik eerder 

thuishoren bij het Limburgs Muse-
um. Het gaat mij om pure kunstfo-
tografie en ik zie daar wel een rol in 
voor dit museum in Limburg. 

Zoals ik al eerder zei: beeldhouw-
kunst wordt geen speerpunt; er 
zijn hier in het verleden prachtige 
beeldhouwtentoonstellingen ge-
maakt maar een hele nieuwe deel-
collectie aan gaan leggen, is nu 
niet meer te doen. Het is te duur 
en neemt ook te veel plaats in. 
Wel zie ik een mooie kans voor wat 
ik het buitenmuseum zou willen 
noemen; we zitten in een prach-
tig park. Daar moeten die beelden 
idealiter naar toe, ook die van de 
buren. Waarom komt er in het park 
bijvoorbeeld niet een overzicht van 
de grote Limburgse beeldhouwers? 
Maar daar zitten wel een heleboel 
praktische problemen aan vast en 
de vraag is hoe ver we met de ge-
meente daarin komen. Het past 
binnen de Limburgse traditie, dus 
moet je er eigenlijk visie op ont-
wikkelen.  

Het afstoten van deelcollecties 
is geen optie, er zijn wel werken 
die momenteel in een soort van 

In de afgelopen maanden ben ik  gelukkig  plat  gebeld  door  

kunstenaars  om op atel ierbezoek te  komen.  Dat  betekent  dat  

er  toch echt  behoefte  is  aan nog een podium.

      BUUN   117

Ik ben een echte talenman. Kijk, je bouwt een bepaald beeld op: ik ben 
een filmfreak, lezer, reiziger. Ik heb  een paar keer door de Verenigde 
Staten gereisd, dus die belangstelling is gewoon heel diep. Ik ben in al-
lerlei musea geweest, heb ook in Amerika weer de Japanse, Koreaanse 
en Chinese kunst opnieuw ontdekt. Want zowel in steden als Boston, 
Washington, New York, Los Angeles en Philadelphia zijn musea met 
enorme collecties Aziatische kunst. Je wereld klapt daar gewoon twee 
keer open: dan zie je dat jij in Europa zit, terwijl Amerika tussen Europa 
en Azië in ligt. Dat wordt pas echt duidelijk als je daar bent en die grote 
musea ingaat. Dat wordt dan bagage die je met je meedraagt.

Ik heb ook altijd belangstelling gehad voor de marketingkant van dit 
vak. Ben geïnteresseerd geweest in publiek. Er waren hier helemaal geen 
gegevens over bezoekers, dus we hebben gewoon allerlei onderzoeken 
laten plaatsvinden. Nu hebben we achthonderd interviews waaruit we 
een massa aan gegevens kunnen halen. Ik ben ook altijd geïnteresseerd 
geweest in vragen als: Kan ik bepaalde projecten opzetten waarbij ik 
een specifiek soort van sponsoring kan plaatsen? Of kan ik partners zoe-
ken waarbij ik belangen deel?

Je kunt het cultureel ondernemerschap noemen, maar het is gewoon 
je gezond verstand gebruiken. En dan even vanuit het verleden gere-
deneerd, ik heb diverse internationale tentoonstellingen gemaakt over 
kunst, maar ik heb ook onderwerpen gedaan zoals popmuziek. Ik sta 
voor een soort mix - proberen onderwerpen te vinden die helemaal 
nieuw zijn, die nog niemand gemaakt heeft. Kijk daarbij ook zeker ook 
naar populaire cultuur, zoek ook naar relaties bijvoorbeeld tussen kunst 
en film. En dan tegelijkertijd kijken waar geld is te vinden, partnerships 
zijn of vormen van soft-sponsoring. Ik vind het zelf gezond om afwegin-
gen te maken. De gemeente Venlo zocht ook iemand die een teamplayer 
kon zijn, ze hadden geen behoefte aan een managerachtig type, een al-
leen op geld sturend persoon.

Om te beginnen heb ik samen met de beide conservatoren - Ingrid Ken-
tgens en Ulco Mes - de collectie doorgelicht en is er een nieuw muse-
umboek gemaakt. We vonden dat het museum een nieuwe uitstraling 
moest hebben. Samen met die twee collega’s ook gekeken wat de sterke 
elementen in de collectie zijn en wat de echte kernpunten zijn. Dan kom 
je gelijk op iets inhoudelijks dat belangrijk is: ik vind dat er op zich goed 
is gekocht, maar heel breed. 

We moeten inzoomen op een aantal dingen, die belangrijk maken en 
proberen uit te bouwen. Een heel interessant punt is dat er maar een 
heel laag aankoopbudget is, dus je zult het vooral moeten zoeken in col-
lectiemobiliteit. Met de musea in Heerlen, Roermond, Sittard en Maas-
tricht ben ik in gesprek. Er is bereidheid om dingen uit te wisselen en 
zo tillen we de Collectie Limburg naar een hoger niveau. Maar er zal op 
termijn ook collectiemobiliteit in Nederland moeten plaatsvinden. Dan 
moet je met elkaar beslissen wat we persé willen houden, want we zitten 
natuurlijk ook met gaten.

En ik denk dat we ons hierin heel bescheiden moeten opstellen; we moe-
ten ons bezinnen op een nieuw beleid, want we kunnen nooit met terug-
werkende kracht iets terugkopen, en dan moet je je afvragen: Waar gaan 

Ik sta  voor  een soort  mix  -  pro-

beren onderwerpen te  v inden die  
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zijn een relatief klein museum en 
voor Duitse begrippen zijn we nog 
helemaal nergens. In Crossart zit-
ten vier  Nederlandse en zes Duitse 
musea, er is al een prachtig boek 
verschenen en voor ons als klein 
museum op de grens werkt dat wel 
degelijk. Het Duits publiek is aan-
toonbaar toegenomen. Ik doe nu 
vaker interviews met Duitse jour-
nalisten. Ook daarmee krijg je een 
goede uitwisseling. 

Door de samenwerkingscontacten 
bouwen we iets op, dat merken we.

Maar uiteindelijk zullen we het 
niet alleen kunnen, het Limburgs 
Museum zal mee moeten doen, de 
Maaspoort zal mee moeten doen, 
eigenlijk zou de gemeente Venlo 
echt mee moeten doen en zou de 
hele communicatie van de stad 
zwei-sprachig moeten worden. We 
zullen gewoon rücksichtslos moe-
ten kiezen voor die Duitsers. En ze 
niet buiten moeten sluiten maar 
juist met open armen ontvangen. 
Een ander punt dat belangrijk is: 
als ik zie wat ze uitgeven, die Duit-
sers hier in de stad, dan mag je blij 
zijn dat ze blijven komen. Dus ik zou 
maar eens flink de hoed afnemen.

Er zijn mensen die voor mij ko-
mend najaar alles in Nordrhein-
Westfalen uitzoeken en in kaart 
brengen. Ik weet ook waar ik Duit-
se kennis kan inkopen, wat het 
kost, vraag is alleen of ik het me 
ooit kan veroorloven. Misschien zit 
voor dit museum wel de toekomst 
in het verzamelen van kunst van 

jonge Duitse kunstenaars. Want 
dat zie je ook niet terug in andere 
Limburgse moderne kunstmusea. 

Wat er verder nog bij mijn aanstel-
ling aan de orde kwam, was het 
verbeteren van de relatie tussen 
Museum van Bommel van Dam en 
de stad. Het overleg met de andere 
directeuren is daarin natuurlijk 
een godsgeschenk. Maar er is ook 
nog een andere rol die je daarin 
vervult. Ik luister naar de mensen; 
er zijn velen die me inmiddels ken-
nen. Je bent een soort van vertrou-

wenspersoon, je speelt een rol in 
die samenleving, ik voel me daar 
juist ook heel goed bij, vind het 
leuk. Het is goed om met jonge 
mensen om te gaan, leuk om be-
paalde dingen aan te jagen. Het is 
een poging het museum opener te 
maken, met muziek en met lezin-
gen, om dingen te ontsluiten. Er 
is grote behoefte aan een podium, 
aan een ontmoetingsplek, vooral 
zolang er niet meer is, want ik 
denk dat de stad potentieel heeft 
om wel meer podia te krijgen. 

Een van de visies die ik heb op 
educatie is dat er echt iets moet 
gaan gebeuren voor de leeftijd 50 
plus. Publieksactiviteiten voor 50 
plus zal echt onderdeel van nieuw 
beleid moeten worden. 50 plus 
bouwt zich flink op in Nederland 
op dit moment. Een voorbeeld: er 
komt een pool van rondleiders. We 
gaan vaste mensen trainen daarin, 
ze zelf opleiden. We zijn ook steeds 
meer vooruit aan het plannen, 

want je moet ook ver vooruit met 
je communicatie, dat is een heel 
groot probleem binnen de musea, 
er is natuurlijk een groot overaan-
bod, en communicatie moet daarin 
zichzelf opnieuw uitvinden. 

In je tentoonstellingsbeleid móet 
je steeds verder vooruit plannen, 
dat is nodig om een visie te krijgen 
op je productontwikkeling, want 
als je die niet hebt hoef je over 
marketing niet te praten. Nu kun 
je toch al niet echt van marketing 
spreken, het is meer een kwestie 

van met free publicity je naams-
bekendheid verder opbouwen. En 
dat is voor alle musea buiten de 
Randstad een probleem, maar er 
valt op dit gebied toch nog een we-
reld te winnen. Als ze maar komen, 
die kranten, ook al schrijven ze dat 
ze iets helemaal niks vinden, daar 
heb ik geen last van.

Het kunstmenu en CKV zijn prima, 
daar geloof ik ook in. Ted Lamée 
levert uitstekend werk. Maar het is 
ook vooral van belang wat we met 
de volwassenen doen. Daarvoor is 
alleen de catalogus niet genoeg. Je 
zult het ook in beteksting moeten 
zoeken, of in kleine workshops. 
Misschien in de toekomst wel eens 
met een audio-guide systeem. De 
creativiteit moet van binnenuit 
komen. Ik ben met een van de me-
dewerkers, Alan Roberts, aan het 
kijken of we zelf kleine videopro-
ducties bij tentoonstellingen kun-
nen maken. De bereidheid om er 
over na te denken is er. 

M aar ui te indel i jk  zul len  we het  n iet  a l leen kunnen,  het  L imburgs  Museum zal  mee moeten 

doen,  de  Maaspoort  za l  mee moeten doen,  e igenl i jk  zou de  gemeente  Venlo  echt  mee moe-

ten doen en zou de  hele  communicat ie  van de  stad zwei-sprachig  moeten worden.  We zul len 

gewoon rücksichts los  moeten kiezen voor  die  Duitsers .
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slaaptoestand verkeren. We hebben goed gekeken naar de oercollectie 
van Van Bommel Van Dam. We willen graag een grote tentoonstelling 
maken over hoe die collectie tot stand is gekomen. Er is ooit een boek 
over gemaakt in de jaren tachtig maar er is nooit een expositie gemaakt 
vanuit de human interest - kant van het verzamelaarsechtpaar. Waarom 
hebben ze bepaalde dingen gekocht, en wat zijn de onderlinge relaties 
daarin. Er zit prachtig werk tussen dat nog steeds tot de nationale top 
behoort, maar tegelijkertijd kochten ze op basis van persoonlijke smaak 
werken die minder van kwaliteit waren. Hoe zit dat? 

Als je vanuit de Collectie Nederland kijkt en de bril opzet van de mu-
seumman, dan constateer je dat je als werkbare units circa zevenhon-
derd tot duizend kunstwerken hebt van waaruit samenhangend beleid 
kan worden gemaakt op het vlak van schilderkunst en fotografie. Het 
is gebruikelijk in Nederland Museumland dat als er ergens een nieuwe 
directeur komt, dat dan alles van de vorige directeur in de prullenbak 
belandt. Ik ben zelf veel meer iemand van goed kijken - waar zitten de 
sterke lijnen die we op de een of andere manier kunnen doortrekken? 
Maar ik kan er hier ook niet teveel in blijven hangen, ik moet door. 

Ik zeg in ieder geval niet: Ik heb niets te maken met die collectie en ik ga 
Kunsthal Noord-Limburg spelen, want dat zou natuurlijk ook een keuze 
kunnen zijn. Ik denk zelfs dat ik een stuk expertise heb om populistische 
exposities te maken. Maar dan heb je ook gigantische bedragen nodig 
om dat te marketen, en extreem veel geld nodig om dat enorme circus 
van elkaar opvolgende wisseltentoonstellingen in de lucht te houden. 
Museum van Bommel van Dam is een museum met een duidelijke col-
lectie. Alle goede kernen moeten we zó met elkaar zien te verbinden dat 
ze in alle opzichten beter worden. En dat is de grote uitdaging. Over zes 
tot zeven jaar hopen we de zaak op een ander niveau te hebben en dat 
is geen sinecure. Want in de pikorde van de kunstmusea in Nederland 
staat dit museum pakweg op plek 25 of zo. Het is echt een uitdaging om 
te kijken of we het op een hoger niveau kunnen krijgen.

In 2004 heeft de gemeente beslist dat er 37.500 euro weggeschreven 
moest worden uit de begroting. Dat houdt in dat er drie jaar achter el-
kaar 12.500 euro minder te besteden is. En er komen nog meer rondes 
van bezuinigingen aan. Dus de creativiteit moet nog hoger of het on-
dernemerschap nog sterker aangescherpt. Van daaruit is er de absolute 
noodzaak tot samenwerking.

Gelukkig is in Venlo een heel levendig overleg ontstaan tussen de direc-
teuren van de culturele instellingen, het VOC, Venloos Overleg Culturele 
Instellingen. Dat is al vóór mijn komst in het leven geroepen door de 
instellingen zelf omdat men vond dat er te weinig visie was op cultuur 
in de stad en de regio. En ook daar is samenwerking heel belangrijk. In 
Noord-Brabant zitten eens in de paar maanden alle culturele instellin-
gen bij de provincie aan tafel. Ze worden allemaal gedwongen om cultu-
reel ondernemer te zijn. 

Voor ons allemaal is Duitsland een enorme kans, maar wel een heel lasti-
ge, want je moet alles omzetten. Alles wat je doet, moet ook in het Duits. 
Van je briefpapier, tot je catalogi, van je ansichtkaarten tot je personeel, 
en dat kost een fortuin. Ook hier moet je kruisverbanden trekken. Wij O
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Sluijters, maar ook hedendaagse 
kunst samenkomen. Een lijn van 
vijfhonderd jaar, daar kun je dan 
wat mee. Je ziet bij het Limburgs 
Museum niet voor niets pogingen 
om de schilderslijn sterker te ma-
ken.  

Eigenlijk vullen beide musea el-
kaar heel goed aan, want wat zij 
- als het om de twintigste eeuw 
gaat - niet hebben zit in beginsel 
bij ons. Als we samen de twintigste 
eeuw pakken, dan is de Tweede 
Wereldoorlog een waterscheiding. 
De Hollandse collectie Van Bom-
mel Van Dam is als een soort van 
space-ship geland in Noord Lim-
burg. Samen zou je een perfect 
tweeluik kunnen maken, waarbij 
het Limburgs Museum het eerste 
deel doet en wij het tweede part. 
Ik denk dat je daar in de toekomst 
serieus mee moet werken. En de 
keuzes maak je op inhoud, want 
anderzijds zijn er veel verschillen. 
Wij zijn anders van aard en natuur, 
maar op langere termijn denk ik 
dat je die twee musea als één tic-
ket zou kunnen verkopen. 

De samenwerking zal aantoonbaar 
gemaakt moeten worden vanuit 
een aantal exposities. Ik denk echt 
dat het kan en ik heb in Den Bosch 
ook gezien hoe het moet. Geluk-
kig heb ik ook gezien hoe het 
NIET moet; liefde komt altijd van 
twee kanten. Je moet je niet zo-
maar iets laten dicteren. Wij staan 
qua schaal in de schaduw van het 
Limburgs Museum, maar ik heb 
samen met het team een gezonde 
competitieve geest. Dus ik denk 
dat je elkaar ook op een positieve 

manier kunt opjagen, elkaar kunt 
uitdagen. 

Venlo is zo’n typische stad in het 
oosten die in de oorlog erg is ge-
troffen. Als je beseft wat hier ka-
potgemaakt is… maar toch zijn 
Duitsers heel belangrijk voor de 
Venlose economie, ze hebben te-
vens een enorme cultuur. Al die 
anti-Duitse sentimenten die het 
voetbal oproept, vind ik dom en 
walgelijk; ik erger me er gruwelijk 
aan. Maar als we de Duitse markt 
echt willen aanspreken zullen we 
met verschillende instellingen 
moeten proberen iets in te vul-
len: een dagprogramma maken of 
weet ik veel wat. Vergelijk het met 
Maastricht of Den Bosch, daar gaat 
86 procent van de museumbezoe-
kers na afloop de stad in. Maar 
misschien is Venlo daar nog iets te 
smal voor.

We bekijken nu of de letterlijke 
instroom vanuit het westen op te 
voeren is. De bezoekers die we nu 
van buiten de regio krijgen, komen 
deels voor collectietentoonstellin-
gen. Zo’n 25 procent komt af op 
de grotere namen die erin zitten. 
Maar liefst 55 tot 60 procent kwam 
dit voorjaar naar Venlo voor de ex-
positie over Hans van Hoek. Die 
groep komt vanuit Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Breda, Til-
burg, Eindhoven. Dat is nogal wat: 
vanuit bijvoorbeeld Den Haag voor 
een expositie naar Venlo komen. In 
totaal kwamen er dit voorjaar een 
kleine tienduizend mensen. Dus 
het kán wel. 

Maar Hans van Hoek was een dure 

tentoonstelling en dat is niet de 
weg die je drie keer kunt bewan-
delen per jaar. Het mooist is als je 
een grote expositie kunt combine-
ren met kleinere wisselprojecten, 
liefst zo dat ze elkaar overlappen in 
periodes. Zodat je niet acht weken 
per jaar dicht bent. Je moet je pu-
bliek altijd iets kunnen aanbieden. 
Zoals bijvoorbeeld het leven van 
Maarten en Reina van Bommel-van 
Dam. Dat verhaal leeft heel erg in 
Nederland. Er zijn ook parallellen, 
zoals bij Boymans van Beuningen. 
Dit museum heeft een bijzonder 
verhaal en natuurlijk een gekke 
collectie. Weinigen beseffen hoe 
gek deze collectie uiteindelijk is. 
En ik vind het heel belangrijk om, 
nu Reina van Bommel-van Dam 
nog leeft, iets te doen met haar 
oral history. Binnenkort halen we 
haar weer voor de camera om ge-
richt vragen te stellen. 

In wezen heb ik het gevoel dat het 
één groot experiment is. En daar 
heb ik mezelf drie jaar voor gege-
ven. Drie jaar om samen allerlei 
dingen uit te proberen om dan 
eindelijk echt conclusies te trek-
ken. Zoals complexiteitsgraden in 
tentoonstellingen. Er is een plan 
voor een tentoonstelling waarbij 
het hele gebouw wordt aangepakt. 
Ik moet het nog verder uitwerken 
maar ik ben heel benieuwd. Wat 
betekent zoiets voor deze tent? En 
nogmaals, je zit in een vrij leeg ge-
bied, want in het westland is alleen 
maar een gigantische Peelvlakte, 
en hetzelfde geldt ook richting Nij-
megen, want je kunt wel zeggen 
dat er veel plaatsen liggen maar in 
wezen is het vrij dun bezaaid. Als je 

De Hol landse col lect ie  Van Bommel  Van Dam is  a ls  een soort  van space-ship  geland in  Noord 
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Ik ben begonnen bij de NBKS, de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, 
daar schreef ik teksten voor catalogi, gaf kunstlessen, in de jaren tach-
tig. Daarna had ik een baan in Eindhoven waarbij ik cultuurgeschiede-
nis doceerde en later ben ik begonnen als educatief medewerker in het 
Noordbrabants Museum. Toen gaf ik ook al les aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg en tegelijkertijd in Amsterdam aan de Ho-
geschool der Kunsten. Ik ben in Den Bosch, waar ik eerst als educator 
en tentoonstellingsmaker fungeerde, uiteindelijk terecht gekomen in 
de hoek van public relations en marketing. Maar daarnaast heb ik altijd 
tentoonstellingen gemaakt. 

Ik ben van huis uit geen klassieke conservator die kickt op behoud en 
beheer. Ik moet iets avontuurlijks hebben, moet kunnen reizen, ik zoek 
kunstenaars graag op. Het klinkt gek als je het van jezelf zegt, maar ik 
ben een enorm dynamisch, levendig iemand, dus ik heb ook heel snel 
interactie met het publiek, het maakt iets los, het is nooit saai bij mij. Ik 
werk graag met studenten, daar ben ik als een vis in het water, die kan ik 
verleiden of uitlokken, dat past ook wel bij me. Ik ben niet een man voor 
de vierkante millimeter…

En ik ben een filmfreak, dat heeft met mijn opvoeding te maken. Mijn 
vader, die ook filmgek was, nam me al toen ik een jaar of 5 of 6 was mee 
naar matineevertoningen. Dat was in die tijd natuurlijk Charlie Chaplin, 
of de Dikke en de Dunne en die cultuur is gewoon blijven hangen. Vanaf 
1973-74 tot een jaar of  vier geleden heb ik ongelofelijk veel filmhuis-
films gezien. Maar ik heb het nu zo druk, ik ga minder en minder naar 
de film, maar ik mis het enorm. Ik heb de hele filmcultuur, de Europese, 
Amerikaanse, Aziatische in mijn bagage. In de kunstenaarswereld kom 
ik veel filmgekken tegen. Ik vind film vooral taal, de taal van film is voor 
mij een briljante katalysator voor tentoonstellingen. Ik heb ook exposi-
ties gemaakt als een film: met een introductie, een narratieve loop en 
een conclusie. En of je dat nu wel of niet ziet, dat is niet eens zo we-
zenlijk, maar het is heel boeiend om over tentoonstellingen te praten 
vanuit het kader van films. De beeldcultuur, het schilderij, de poging 
tot beweging, of de symboliek, wat je ook pakt. Film is natuurlijk ook 
gewoon statisch, pure suggestie, we pikken het zo op met onze psyche, 
maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde beeld, dus is het heel verleidelijk 
het bij elkaar te brengen.

Toen ik kwam werd me gevraagd of ik ook bereid zou zijn om samen te 
werken met het Limburgs Museum, dat leek me heel logisch. Kijk, ik 
kom eigenlijk uit het Limburgs Museum maar dan in Noord-Brabant. De 
wordingsgeschiedenis lijkt ook heel erg op elkaar, die combinatie van 
archeologie, volksculturele zaken en kunst. Het grote verschil is dat er in 
Den Bosch een hele sterke schilderkunstige traditie is, waarin de Jeroen 
Bosch-tijd én de Pieter Breughel-tijd, alsmede Barok, de tijd van Jan 

Ik v ind f i lm vooral  taal ,  de  taal  

van f i lm is  voor  mi j  een br i l jante  

katalysator  voor  tentoonstel-

l ingen.  Ik  heb ook exposi t ies  

gemaakt  a ls  een f i lm:  met  een 

introduct ie,  een narrat ieve  loop 

en een conclusie.  En  of  je  dat  nu 

wel  of  n iet  z iet ,  dat  is  n iet  eens  

zo  wezenl i jk ,  maar  het  is  heel  

boeiend om over  tentoonstel-

l ingen te  praten vanuit  het  kader  

van f i lms.  De beeldcultuur,  het  

schi lder i j ,  de  poging tot  bewe-

ging,  of  de  symbol iek,  wat  je  ook 

pakt .   
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Maar het is niet meer de typische jongensschool van vroeger, waarbij 

speelplaatsen van jongens- en meisjesschool gescheiden waren door 

een muur. De toenmalige noodlokaaltjes en het sportzaaltje zijn gewe-

ken. Voor de A73, waarvan de ideeën ongeveer klaar waren toen ik op de 

vijfde of zesde klas (tegenwoordig: de groepen 7 en 8) zat. De “streek-

weg” kwam en zou later worden doorgetrokken richting Nijmegen. Ik 

had het rolschaatsen al aardig onder de knie en gebruikte het mooie 

gladde asfalt als 400 meter baan om de wereldberoemde ijsschaatsers 

van die dagen, Ard en Keessie, te imiteren. Ik ging naar de Martinus-

Mavo in Tegelen. De herinneringen daaraan moeten worden opgehaald 

door het gebouw erbij te fantaseren. Behalve het schoolcomplex is zelfs 

de conciërgewoning ten prooi gevallen aan afbraak ten behoeve van wo-

ningbouw. De eerste sigaret, de stiekeme ontmoetingen met de meisjes 

van de meisjes-Mavo, kijken naar brommers, Potter zeggen tegen de 

conciërge - zoals de conciërge in de populaire tv-serie Please Sir heette 

-, de eerste pilsjes in het weekend. Kortom: puber worden tussen de 

jongens. Na de Mavo volgde de overstap naar de Havo. Op naar het Ma-

rianum in Venlo. Een minder baldadige school dan het Thomascollege 

(volgens alle ouders van jongens die met mij van de Mavo naar de Havo 

gingen). Voor het eerst met meisjes in de klas. Een openbaring! Ik wilde 

de hele dag wel op school zijn. Het was ook een grote school. Weliswaar 

een eindje weg van de bedreigingen van de grote stad maar er waren 

genoeg uitdagingen om er een mooie tijd te beleven. Schooltoneel, 

wadlopen, het waren toen spectaculaire activiteiten. Luxe is niet nodig 

om een middelbare-schooltijd leuk te maken. Als echte Mammoettijger 

heb ik na de Havo ook nog het VWO op het Marianum afgerond. Afge-

lopen mei werd daar de laatste reünie georganiseerd: het gebouw gaat 

binnenkort tegen de grond. 

Vooruitkijkend zijn er over een paar jaar alleen nog maar papieren over-

blijfselen van de scholen waar ik op heb gezeten. Maar schoolgebouwen 

kun je beschouwen als feniksen die herrijzen uit de puinhopen die on-

derwijsvernieuwing en bouwplannen achterlaten. Ze maken plaats voor 

nieuwe (school)gebouwen, nieuwe fusies, nieuwe onderwijsideeën en, 

ongetwijfeld, nieuwe sloopactiviteiten.

>>     Waarom alleen herinne-

ringen ophalen aan middelbare 

scholen die afgebroken worden 

of worden samengevoegd met 

anderen? Ik begin gewoon met 

mijn lagere school. Het gebouw 

van de Aloysius-school aan de 

Anna-straat in Tegelen staat er 

nog wel. Het wordt nu gebruikt 

door Fontys, dus het heeft nog 

steeds  iets te maken met

 onderwijs. 
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richting Roermond kijkt, valt me op 
dat de wegen slecht zijn. En dat is 
een probleem want een heel groot 
deel van ons publiek, rond de 50 
procent, woont aan de zuidkant. 
Graag wil ik dingen uitproberen 
met moderne religieuze kunst. Iets 
doen met spiritualiteit. Dat zou ik 
graag uitproberen, maar het be-
tekent wel dat je je geest constant 
moet scherpen. 

Ik heb samen met het personeel 
een beleidsnota van een pagina 
of dertig geschreven. Daarin staan 
de verdiepingen voor de komende 
drie jaar. Ik ben nog steeds een 
buitenstaander, ik kijk ook met de 
bril van een buitenstaander. Dat er 
een hoop moet gebeuren hier is 
duidelijk. In de gesprekken met de 
politiek zullen we het er zeker over 

gaan hebben dat het museum iets 
meer op afstand moet komen. Het 
is een afdeling van de gemeente 
nu. Er moeten contractafspraken 
komen, zodat je weet: dat is het ba-
sisbedrag, dat komt binnen, maar 
dat er absoluut ruimte is om zelf 
nog naar middelen te zoeken. Om 
met subsidies en in andere dingen 
iets uit te kunnen proberen. Wel 
dat je een controle check hebt; je 
moet absoluut een stok achter de 
deur hebben. Bijvoorbeeld dat je 
om de twee of drie jaar laat zien 
waar we mee bezig zijn, want het 
is gemeenschapsgeld. Ik ben heel 
overtuigd van het gegeven dat je 
rekenschap moet afleggen over 
wat je met dat geld doet, maar wel 
naar eigen inzicht hoor. Daar sta 
ik voor, maar je probeert ethisch 
verantwoord geld van de gemeen-

schap te gebruiken. Je moet de 
boel wel laten controleren, maar 
de uitgaven zelf kunnen bepalen. 

Politiek moet zich niet met kunst 
bemoeien. Totaal niet. Daar staat 
de geschiedenis vol van. Daarin 
moet je het experiment ook niet 
schuwen, kunst is iets heel geks 
maar het is geen circus, je kunt het 
niet regisseren zoals Medy van der 
Laan denkt te kunnen doen, dat 
vind ik allemaal volstrekte onzin. 
Ga er van uit dat er mensen zijn 
die er verstand van hebben en laat 
die er gewoon mee werken. En na-
tuurlijk kijk je ook naar die stad en 
probeer je ze te verrassen. Daar 
moeten ze gewoon vertrouwen in 
hebben. En dat vertrouwen kun je 
op een bepaalde manier opbou-
wen. Dat is opgebouwd uit wie je 
bent, en als je respectvol met men-
sen omgaat moet je dat denk ik 
kunnen afdwingen. 

En tegelijkertijd ook zelfbewust 
zijn, er valt veel geld te verdienen 
door dingen slim aan te pakken. Er 
zijn veel subsidiemogelijkheden. 
Als je niet langer een gemeente-
lijke afdeling bent, kun je subsi-
die aanvragen bij het VSB Fonds. 
Dit als klein voorbeeld want in dat 
fonds zit een gigantisch bedrag 
om creativiteit te stimuleren. Te-
gelijk is er een enorme recessie op 
sponsorgebied. Ik heb tentoon-
stellingen meegemaakt in Den 
Bosch waar 80.000 gulden werd 
uitgetrokken alleen voor de vorm-
geving, kom daar nou nog maar 
eens om. Vanaf 2000 is de spoeling 
een stuk dunner geworden, er zijn 
steeds meer musea bijgekomen. 
Dus als je een plan hebt moet je 
een verrekte goed verhaal heb-
ben. Eigenlijk is de druk volledig 
terug op de inhoud. En hoe je dat 
verpakt, is daar een afgeleide van. 
Alles begint en eindigt met de in-
houd, ook een avond als deze en 
een verhaal als dit…       .   
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In de donkere kamer van de foto-
winkel was hij vanaf dat moment 
elke woensdagmiddag en zater-
dag te vinden.  Het proces van het 
maken van een foto boeide hem 
mateloos.
Het was de tijd waarin de kleuren-
foto een vloedgolf in de fotografie 
veroorzaakte. Maar in een dorp ver-
tegenwoordigde de fotograaf nog 
een àndere wereld. Hij zat altijd 
goed in het pak en verdiende zijn 
geld met foto’s maken. De eerste 
polaroidcamera, model Swinger, 
waarmee Ger Paulissen werkte was 
een wonder. Een keer zwaaien met 
de camera en je had een foto.
Hans van der Beele doorliep on-
dertussen de mavo. Leren kon hij 
wel maar hij deed het niet. Het eni-
ge vak dat hem werkelijk interes-
seerde was natuurkunde, de leer 
van de verschijnselen in de natuur 
waarbij geen chemische verande-
ringen optreden.

Nieuwlichterij
In de derde klas bleef hij zitten. 
Zestien was hij en hij kreeg de 
kans om bij fotograaf Ger Paulis-
sen aan de slag te gaan. Van de 
ene dag op de andere zat hij full-
time in de fotografie. Met vier fo-
tografen maakten ze dag in dag uit 
bruidsreportages, pasfoto’s, por-
tretten en deden ze begrafenissen. 
Daar leerde hij een nieuwe manier 
van kijken van Joop Wismans, de 
latere schilder en beeldhouwer. 
Voor Wismans geen cliché-repor-

tage waarbij zelfs het vallen van 
de bruidssluier onder controle 
werd gehouden. Hij ging met een 
bruidspaar niet naar de eendenvij-
ver voor de geijkte idyllische beel-
den, maar schoot foto’s tussen de 
veldbloemen langs de weg. Op zijn 
foto’s waaide het. Hans van der 
Beele leerde van Wismans dat fo-
tografie een kunst is.      
In zijn jacht op authentieke beel-
den voor zijn bruidsreportages 
-  de jonge Hans was gevoelig voor 
de “nieuwlichterij” van Joop Wis-
mans - gebruikte hij volgens zijn 
werkgever te veel filmrolletjes. Fo-
to’s van het verkeerde bruidspaar 
belandden soms in het verkeerde 
album. Van der Beele kreeg ge-
noeg van het fotograferen aan de 
lopende band. 
Hij nam ontslag bij Paulissen en 
begon een studie aan de Fotovak-
school. De vierjarige schriftelijke 
cursus werkte hij in anderhalf jaar 

door en hij slaagde voor zijn exa-
men. In 1974/1975 gaf hij zijn tij-
delijke baan bij broodfabriek Enpé 
op en begon een zaak als zelfstan-
dig fotograaf.

Honderdduizend negatieven
Zelfstandig fotograaf is hij tot op 
heden gebleven met een altijd 
grote voorkeur voor de zwart-wit-
fotografie. Aanvankelijk moest hij 
elke opdracht aannemen. Hij deed 
vooral het gebruikelijke werk van 
de dorpsfotograaf. Tegen de klip-

P  A  S  S  I  E   V  O  O  R
 

  ZWART-WIT

“Fotografeer  je  wat  er  gebeurt  of  wat  de  mensen graag hebben 
dat  er  gebeurt?  De digitale  fotografie  heeft  geleid  tot  een andere 
manier  van werken en af werken die  voor  veel  fotografen niet  
gemakkel i jk  is .  Het  beeld  op z ien komen in  de  ontwikkelaar,  de  
spanning van het  wachten op de foto’s  van de ontwikkelcentrale,  
heb je  niet  meer.  De charmes van de fotografie  gaan verloren.  De 
chemie is  er  van af.  Men wordt  te  oud voor  het  vak.  
Foto’s  kunnen bewerkt  worden.  Ik  zal  de  laatste  z i jn  die  een lan-
taarnpaal  van een foto weghaalt .  Voor  veel  fotografen is  het  een 
zegen.  Je  kunt  het  beeld  op het  scherm beki jken en uitprinten.  Je  
z iet  gel i jk  of  het  goed is  of  niet .”

“Als  ik  een kleurenrol let je  in  
de  camera heb,  fotografeer  
ik  anders  dan met  zwart-wit .  
Het  is  net  a lsof  de  camera dan 
zwaarder  wordt.  Ik  kan het  
niet .  Dan moet  ik  opletten dat  
de  kleurcomposit ie  goed is .  
Je  kunt  niet  twee rode truien 
naast  e lkaar  zetten.”

“Zwart-witfotografie  is  een 
af lopende zaak:  een zwart-wit-
f i lm in  de  camera doen,  foto’s  
maken en ze  in  de  doka ontwik-
kelen en afdrukken.  Het  zal  n iet  
verdwijnen,  maar  de digitale  
zwart-witfotografie  is  er  niet  
mee te  vergel i jken.  Als  je  naar  
de  bioscoop gaat  dan is  dat  is  
iets  anders  dan wanneer  je  naar  
een dvd ki jkt .”

In de bedrijvengids voorin het telefoonboek staat Hans van der Bee-
le vermeld als “de fotograaf die geen kleur nodig heeft”. In de sobere 
winkelruimte van zijn fotozaak aan Den Eigen in Sevenum vallen enkele 
kleurenfoto’s van ontpoppende vlinders op tussen de, meest zwart-wit-
te, fotoportretten. Daarachter werkt hij in een eenvoudige studio. Stu-
diolampen met softboxen aan het plafond, een grijs steamwashed doek 
als achtergrond, enkele in onbruik geraakte veilingkisten en wat bric à 
brac bevolken de ruimte.
Onopgemerkt maakte de zoon van een Sevenumse loodgieter en ko-
perslager op elfjarige leeftijd zijn entree in de wereld van de fotografie. 
De jonge Van der Beele werd gegrepen door de magie van het belich-
ten van het fotopapier en de betovering van het beeld dat opkomt als je 
datzelfde papier in de ontwikkelaar doet. Zijn jeugdige nieuwsgierigheid 
kende geen einde in de fotozaak van de Horster fotograaf Ger Paulissen. 

P  A  S  S  I  E   V  O  O  R
 

  ZWART-WIT

door Koos van den Kerkhof

foto’s Hans van der Beele
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    Op het moment dat ik de camera pak 
– met het blote oog zie je niets - gaan 
alle functies en reflexen werken. Als je 
vijfendertig jaar op spiegels en matglazen 
gekeken hebt, dan ga je anders denken 
en kijken. Je hebt een andere beeldhoek, 
de wereld wordt kleiner. Je beperkt je tot 
een klein gedeelte van de ruimte. Het oog 
staat direct in verbinding met de vinger, 
ze zijn op elkaar afgestemd. 
Ik kijk altijd door het linkeroog. Dat 
is een stuk zwakker geworden, minder 
lichtsterk. Een natuurgenezer zei dat het 
ook niet niks is wat dat oog meemaakt. 
Alles komt  bij dat oog geconcentreerd, 
zes bij zes binnen, dat is best heftig. Het 
heeft het gehalte van de ranjasiroop van 
vroeger. Je blijft door de zoeker kijken en 
dat beeld afgekaderd zien. Dan is er niets 
anders meer.

>
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pen op fotografeerde hij om aan 
de kost te komen want hij verkocht 
geen camera’s. En zonder die ver-
koop zou hij het niet redden, voor-
spelde zijn vroegere broodheer.
In de negentiger jaren kende Van 
der Beele zijn beste tijd omdat 
hij met de tijdelijke opbloei van 
de zwart-witfotografie kon doen 
wat hem werkelijk interesseerde: 
zwart-witfoto’s maken. Maar met 
de komst van de digitale fotografie 
gingen de mensen veel zelf doen. 
Zelf de foto’s maken, de foto’s be-
werken op de computer en het re-
sultaat meteen uitprinten. 
Tegelijk bleek dat bedrijven meer 
foto’s nodig hadden voor websites, 
folders, personeelsbladen, jaarver-
slagen en personeelsadvertenties. 
Voor de particuliere opdrachtgever 

kwam als vanzelf de bedrijfsfoto-
grafie in de plaats. 

Hij werkt nu hoofdzakelijk voor de 
industrie, het bedrijfsleven en de 
gezondheidszorg.
Kleurenfoto’s maakt hij omdat de 
gangbare gedachte is dat kleur 
de werkelijkheid benadert. Maar 
kleur maakt geen mooie foto is 
zijn overtuiging. Zwart-wit is, alle 
veranderingen in de wereld van de 
fotografie ten spijt, zijn grootste 
passie gebleven. Zijn archief be-
staat uit meer dan honderdduizend 
negatieven, dat hij bij elkaar heeft 
geschoten in elke denkbare situ-
atie en op alle mogelijke plekken. 
Het zou interessant zijn te weten 
hoeveel van dat aantal zwart-wit-
foto’s zijn.  <

“Een foto op papierbasis  verschi lt  van een foto op pvc-basis.  Het  
papier  waarop het  beeld  wordt  afgedrukt  was vroeger  echt  papier,  
gemaakt  van vezels,  tegenwoordig is  het  plast ic.  Bi j  p last ic  l igt  de  
foto erop en vroeger  zat  de  foto in  het  papier.  Een foto kr i jgt  dan 
een andere sfeer.  Dat  z it  in  de  diepte.”

“Als  je  naar  een foto ki jkt ,  word je  naar  een punt  geleid,  dat  de  
fotograaf  heeft  bedoeld.  Ik  maak de randen donkerder  waardoor  
de toeschouwer naar  een bepaald punt  ki jkt .  Dat  regel  ik  in  de  
donkere kamer.  Het  z i jn  de  ogen,  het  gezicht  waar  de bl ik  meteen 
naartoe gaat.  Dat  doe je  op gevoel .”

 
>  Ik denk altijd in zwart-witbeelden. 
Het moment van het maken is het 
mooiste. Als de foto is gemaakt dan 
is de aardigheid eraf, je kunt niet al-
les hebben. Is ze eenmaal afgedrukt 
dan moeten ze niet meer nabestellen. 
De zwart-witfoto’s maak ik in eerste 
instantie voor mezelf. Hier hangt voor 
vijfentwintig jaar foto’s, die horen bij 
het interieur, daar voel ik me prettig 
bij.

 
> Een fotograaf fotografeert alles wat 
los en vast zit en beweegt. Een operatie 
doe je net zo makkelijk als een bruids-
reportage. Je komt op veel plaatsen 
en mag even proeven. Met je snufferd 
vooraan kom je net wat meer te weten 
dan een gemiddeld mens.
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< |     Ik kan niet uitleggen of ik een foto 
zo of zo maak. Je let op het licht, de 
houding, je let op elk haartje. Dan is het 
een reflex, het beeld verschilt wanneer 
het knopje omhoog of omlaag gaat. Het is 
maar zelden dat je wanneer je fotogra-
feert kunt zeggen: dat is ie, die ga ik 
straks afdrukken. Het moment dat je dat 
kunt zeggen, dan klopt alles. Het licht 
klopt, de sfeer klopt, de samenloop van 
omstandigheden concentreert zich in een 
foto.

 
    Een zwart-witfoto leidt niet af. Je kunt 
je concentreren op wat op de foto staat. 
Dat komt door de rust die zo’n foto heeft. 
Ik wil dat de mensen om de foto’s komen. 
Het is geen Las Vegas met toeters en 
bellen. Verkoop je zakken of chips? Een 
zwart-witfoto moet onopvallend mooi zijn, 
de eenvoud. In het weglaten moet je het 
kunnen zien. 

>

>
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Bij remmen hoef je ook niet na te 
denken. Fotograferen wordt een tweede 
natuur als je het zo vaak gedaan hebt. 
Ik beredeneer niks. Ik maak twaalf op-
namen en dan is de vraag: welke vind 

jij het mooiste? Ik ga bij mijn keuze 
puur op mijn gevoel af. Over vijfen-
twintig jaar vind ik dat nog zo, hoop ik. 
Beredeneer je het dan is het niet meer 
goed.
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Uiteindelijk maak je foto’s voor jezelf. 
Niet alle foto’s zijn “maar een foto”. 
Er zijn foto’s die bij mijn leven horen. 
Deze foto van de schilder Toon van de 
Ven is anders geworden sinds vorige 
week. Ik heb bij hem gestaan, ik heb 

hem zo neergezet, we hebben samen 
iets gehad. Die heb ik niet alleen ge-
maakt, dat hebben we met zijn tweeën 
gedaan. Terwijl ze nu anders is dan 
vorige week toen hij nog leefde.
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    Een fotograaf weet dat mensen 
hetzelfde reageren. Ze wennen niet aan 
foto’s maken. Je moet ze op het gemak 
stellen. Dat kun je doen door met ze te 
praten. De persoon moet wennen aan 
de fotograaf en ik aan hem. Hij moet 
zichzelf kunnen zijn. Je kunt aan de 
ogen zien of iemand rustig is. Daarom 
maak ik de eerste foto’s om hem te la-
ten wennen. Als die lichten op je staan, 
dat is niet leuk. En iedereen heeft wel 
wat te verbergen. Iemand houdt er 
onbewust rekening mee dat hij niet 
van opzij wordt gefotografeerd als hij 
een te grote neus heeft. Mensen willen 
graag voordelig op de foto komen en 
wringen zich daarom in bochten, waar-
door ze niet op zichzelf lijken. 

<  De geposeerde foto’s van filmsterren 
uit de jaren vijftig vind ik beeldschoon. 
Als ik mensen neerzet zoals ik denk 
dat ze moeten zitten dan zitten ze er 
geposeerd bij. Het in scène zetten is 
misschien wel belangrijker dan de foto 
zelf. Ik heb ze naar mijn hand gezet. Ik 
heb ze daar op tafel neergezet, dat is 
dan zo uitgekomen. Voor de fotograaf 
telt dan dat hij die foto zelf heeft 
gemaakt. Die is niet in het voorbijgaan 
gemaakt. Waarom mag die persoon er 
dan niet trots opstaan? Je moet iemand 
de kans geven dat hij zichzelf is. Het 
hoeft niet ongedwongen te zijn om het 
leuk te maken. Als je een boer bent 
moet je als een boer op de foto staan 
en niet als een communicantje.

>
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den geliquideerd. Ze zit, zoals ik het in een film zag, rechts op de achterbank van een 
zwarte Cadillac, op weg naar een avondlijk feestje waar een gevierde jonge regisseur zijn 
verloving met haar bekend zal maken. Ze frunnikt aan haar linker oorbel. ‘Wat doen jul-
lie?’ vraagt ze, half ongerust, half verontwaardigd, ‘Hier stoppen we niet!’ De auto staat 
stil op een verlaten donkere, bochtige, door dichte jeneverbesstruiken en geurige oude, 
zwarte eucalyptusbomen omzoomde heuvelweg. Laag tussen de begroeiing glinsteren de 
lichtjes van een havenplaats. Hier en daar doet filigreingetwinkel een eiland vermoeden. 
De man naast de zwijgende chauffeur draait zich om en richt een pistool op de actrice. 
‘Uitstappen,’ gebiedt hij. Hij heeft het amper gezegd of er komen twee auto’s met ra-
zende vaart en gierende banden de bocht om en een van de twee straatracers ziet geen 
kans de stilstaande Cadillac te ontwijken. Alle inzittenden van de twee ongeluksauto’s 
verliezen bij de klap het leven, op onze actrice na die slechts een oorbel en haar geheugen 
kwijt raakt. In dit geval lijkt de kettingreactie die werd bewerkstelligd door het toeval nog 
te reconstrueren, schijnt het begrijpelijk dat het toeval de moord op de actrice voorkwam. 
‘Schijnt,’ zeg ik. Omdat het toeval zich als iets daadwerkelijks voordeed. Wat daadwerke-
lijk lijkt te zijn geworden schijnt geen toeval meer. Maar wie weet heeft u al een of meer 
rampen of misdaden voorkomen zonder het zelf te weten. Simpel door op een bepaald 
moment op een bepaalde plek te zijn, waar u toevallig, precies toen en daar, niet paste in 
het voornemen van bandiet X of boef Y. U zult er nooit achterkomen dat u zo’n cruciale 
rol heeft vervuld, dat iemand zijn leven of op zijn minst een aantal extra uren of dagen aan 
u te danken heeft. Tenzij bij toeval. Zoals het mij overkwam.

Ik ben een man van de klok. De keren in mijn leven dat ik ergens te laat kwam kan ik 
me nog precies voor de geest halen. Ze zijn namelijk op de vingers van een hand te 

tellen. Ze wáren op de vingers van een hand te tellen. Op een grijze ochtend in de eerste 
novemberweek twee jaar geleden ging het helaas nog eens mis. En een ongeluk komt 
zelden alleen, zegt de volkswijsheid. Zou hetzelfde voor een gelukje gelden?
 Ik had het alarm van mijn wekker ingesteld op zevenuur. Exact op dat tijdstip 
werd ik gewekt. Toen ik met een schok – ik weet niet door wat – voor de tweede keer 
wakker werd, was het ruim een uur later. Bril van het nachtkastje gegrist en in allerijl 
mijn bed uit. Onder de douche geplast, me geschoren en tanden gepoetst. Een paar lik-
ken Odorex onder de oksels, een plens Tuscany op wangen en kin, kam door het haar, 
schone boxershorts uit de kast, de kleding van de vorige dag maar weer aan, polshorloge 
om. Koffie zou ik op het perron van het Muiderpoortstation kunnen nemen, bedacht 
ik, of op Centraal, als de aansluiting het zou toelaten, anders wel op de route van de do-
centengarderobe naar mijn leslokaal, in de kantine van de academie, waar ook gevulde 
koeken worden verkocht. Voor dinsdags stond tienuur als begin van mijn eerste les op 
het rooster. Geen tijd meer om boeken te pakken en in mijn tas te doen. Memorystick met 
een tritsje afbeeldingen van Caravaggio’s in de borstzak van mijn overhemd. Bic, agenda, 
lokalensleutels en mobieltje verdeeld over de zakken van mijn colbert. Portemonnee in 
mijn linker broekzak. Winteroverjas. Huissleutels. Twee over halfnegen.
 In looppas over het Kastanjeplein. Ik betrapte me erop dat ik ondanks mijn 
haast aandacht voor de bomen had, voor de gedrongen, knoestige, donkergroene stam-
men, hun vertakkingen en de verkleuring van de resterende bladeren. En dat ik daarbij 
aan mijn vader dacht, aan de schande van zijn dood. Ik weet niet waarom, bij het zien 
van de veertien kastanjebomen denk ik altijd aan mijn vader, met een melancholische 
boosheid, hoewel hij inmiddels zestien jaar dood is en nooit een voet op het buurtplein-
tje heeft gezet. Toen ik per telefoon werd ingelicht over zijn onverwachte overlijden zag 
ik weliswaar ook gebladerte, maar van platanen, met het getwinkel van sterren erdoor-
heen.
 In het laatste stukje van de Derde Oosterparkstraat snoof ik in het voorbijgaan 
een geur op uit de plantenbakken voor het gebouw van het Leger des Heils die me dan 
weer deed denken aan een panter die almaar heen en weer loopt achter de tralies van een 
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Een van de grootste vulkanen ter wereld, die van Yellowstone 
Park, verandert van vorm. De noordkant van de vulkaankrater 
is in de afgelopen tien jaar langzaam omhoog gekomen, terwijl 

de bodem ervan inzakt. De erupties van Yellowstone worden gevoed door een pluim van 
magma die uit de diepte van de aarde komt, zo las ik in de wetenschapsbijlage van mijn 
krant. Het vloeibare gesteente stolt naarmate het verder omhoog komt in de aardkost en 
het kan heel veel druk weerstaan. Maar wanneer het tot een uitbarsting komt kan de klap 
enorm zijn. Tegen zo’n eventualiteit vermag niets menselijks iets uit te richten. Maar wel-
licht had tijdige dijkversteviging iets kunnen uitrichten tegen de orkaan die, afgelopen 
augustus een jaar geleden, New Orleans voor een groot deel verwoestte. En boomkap zal 
een van de oorzaken zijn geweest van de desastreuze aardverschuiving op de Filipijnen. 
Met betere onderhoudsinspecties was de Dourobrug bij Porto wellicht bestand geweest 
tegen de maartse woestheid van de stroom. Dat is vrij simpel te concluderen. Terwijl de 
claim dat je door je al dan niet handelen een ramp of een misdaad hebt weten te voorko-
men vaak discutabel blijft door het ontbreken van een ongerijmd bewijs uit de conjuncti-
vus irrealis. Ja, wanneer iemand te water raakt die niet kan zwemmen en iemand springt 
hem na om de spartelaar vervolgens op het droge te brengen, dan kun je beweren dat de 
ingreep zichtbaar resultaat heeft opgeleverd. Maar wat wanneer een stuk verdriet dat niet 
kan zwemmen, dreigt in het water te springen en de ander weet hem met al dan niet valse 
beloften of desnoods fysieke kracht van de uitvoering van zijn voornemen af te houden? 
Zou hij anders daadwerkelijk zijn gesprongen? Ik las ook in de krant dat de Britse politie 
beweert verschillende aanslagen te hebben voorkomen door bijtijds terroristische net-
werken op te rollen, zoals dat heet. Bij het lezen van een dergelijk bericht maak ik me al-
tijd voorstellingen van zulke aanslagen die nooit zullen worden uitgevoerd, alsof ik eerst 
daadwerkelijk getuige moet zijn van juist datgene wat verijdeld heet te zijn om me te kun-
nen voorstellen dat het verijdeld is. Alsof de wereld van mogelijkheden eerst werkelijk of 
althans voorstelbaar moet worden om haar onmogelijkheden aanvaardbaar te maken. 
Maar stel dat de veiligheidsdienst niet of niet bijtijds op de hoogte is van een misdadig 
voornemen. Een vrouw, laten we zeggen een aantrekkelijke filmactrice, die vanwege een 
verstrengeling van jaloezie en zakelijke belangen of om welke reden dan ook moet wor-
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sen Caravaggio’s versie van ‘Abraham en Isaac’ en die van Rembrandt.
Mijn studenten vonden dat Caravaggio’s Abraham meer dan die van Rembrandt op een 
moordenaar leek die bij zijn moedwillige voornemen werd gestoord.
‘Hij kijkt geërgerd en lijkt zijn mes nog steviger vast te gaan houden, terwijl Rembrandts 
Abraham een gezicht trekt alsof hij er nu echt niets meer van snapt en het mes loslaat.’
‘Ik ben ervan overtuigd dat Caravaggio’s vader zijn zoon gewoon de keel zou hebben 
doorgesneden,’ merkte een andere student op. ‘Bij Rembrandt weet ik dat nog niet zo.’
‘Het Caravaggiojongetje schreeuwt ook. Om genade. Die weet precies wat zijn vader van 
plan is. Bij Rembrandt bedekt de vader nog de ogen van zijn zoon…’
‘Ja, om hem beter de strot te kunnen doorsnijden!’
‘Nee, Rembrandts engel kijkt bezorgd naar de zoon en die van Caravaggio berispend 
naar de vader.’
‘De ene engel komt ook uit de hemel, als een verschijning. Die van Caravaggio is gewoon 
te voet tussen de bomen door gekomen.’
‘Welk van de twee schilderijen draagt nu het meest religieuze gevoel uit?’ vroeg ik.
‘Welke dan ook,’ riep een studente verontwaardigd uit, ‘wat is dat voor een perverse god 
die een vader omwille van het geloof de beproeving oplegt om zijn eigen zoon te do-
den?’
‘En waarom zijn het in die boeken nooit zonen die de opdracht krijgen hun vader te do-
den?’
‘Omdat die opdracht gemakkelijker is en de kans groot is dat de engel te laat komt…’
Ondanks de verduistering zag ik dat de jongen die deze opmerking maakte een hoogrode 
kleur kreeg, mede vanwege de stilte die er na zijn woorden viel.

I k zou u dit alles niet hebben verteld als de dag niet nog een onvoorziene verstrenge-
ling voor me in petto had gehad, dit keer met ingrijpende gevolgen.

 Vaak wanneer ik op dinsdag les heb gegeven en de intercity weer mijn eigen 
stad binnenrijdt, heb ik de behoefte me als het ware weer door die stad te laten veroveren, 
iets terug te voelen van de euforie van toen ik hier, meer dan een kwart eeuw geleden, van-
uit de provincie kwam wonen. En dat lukt nog steeds aardig, zeker als ik, na het Centraal 
Station achter me te hebben gelaten, zoveel mogelijk van de andere, talrijke bouwputten 
vermijd waar op kosten van het heden aan een toekomstig verleden wordt gewerkt.
 In de loop van de dag waren een blauwe plek op mijn bovenbeen en een kneu-
zing van mijn zwevende ribben rechts me meer en meer gaan irriteren. De Breitneriaanse 
sfeer van de avondlijke grachten deed me die ongemakjes enigszins vergeten.
 Kent u de Amsterdam?
Enkele tientallen meters voor me liep een vrouw met een donkere huidskleur rechts van-
uit de Huidenstraat als het ware de catwalk van de Herengracht op. Het zou schijnheilig 
zijn te ontkennen dat het meer dan aangenaam aanvoelde om mijn wandeling door de 
herfstavondlijke historische binnenstad voort te kunnen zetten op zo’n korte afstand van 
een strakke jeans op hoge hakken en over de kraag van een kort paars Dieseljak golvend 
en verend zwart haar. Ik drukte mijn handen extra diep in de zakken van mijn overjas en 
zette er de pas in. Tegelijkertijd kende ik mezelf goed genoeg om te weten dat ik absoluut 
de indruk wilde vermijden als een kwijlende reu achter een teefje te sjokken. Een vrouw-
vriendelijke keurigheid waarmee ik mezelf waarschijnlijk al menige keer in de vingers 
had gesneden. Maar hoe zou je zoiets ook moeten aanpakken? Naast haar gaan lopen en 
haar aanspreken met ‘Schoonheid’? Vrijpostig een arm om haar middel leggen? Met een 
tikje op haar achterste? Belachelijk!
Ze keek vluchtig om en versnelde haar pasjes. Ik wist dat ik de Herengracht zou blijven 
volgen als zij voorbij het NIOD rechtsaf zou gaan en dat ik zelf de Leidsegracht zou kie-
zen indien zij rechtdoor bleef lopen. Ze keek nogmaals om. Mijn blik wilde het doen 
voorkomen dat ik geïnteresseerd was in iets aan de overkant van het water. Een endo-
criene tinteling wist beter.
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kooi midden in de jungle. Aan de overzijde van de straat zaten de kinderen inmiddels in 
hun lokaaltjes achter de ramen van de Linnaeusbasisschool. Ik zag een aanbieding voor 
een vakantie in de Algarve. Toen ik bij het reisbureau de hoek om liep botste ik bijna 
tegen een forse Surinamer. Even leek het erop dat we ter plekke de salsa wilden gaan 
dansen. We schoten in de lach en ik kreeg een joviale klap op mijn schouder.
 De planologiemanie van de deelraad is werkelijk lachwekkend. Om de Lin-
naeusstraat over te steken moet je van de stoep over een fietspad, over een parkeerplek, 
over een strook asfalt voor het autoverkeer van links, over een trambaan met twee sporen 
waarover ook bussen en taxi’s rijden, over een strook asfalt voor auto’s van rechts, over 
een parkeerstrook en weer over een fietspad om het trottoir aan de overkant te bereiken.
Onverantwoord slalommend, eerst tussen fietsers en toen auto’s, taxi’s en nog eens au-
to’s, stak ik schuin over.
Ik denk dat iedereen wel de acute aanvechting kent om bij een onverwachte ontmoeting 
in levenden lijve met iemand die je van de televisie kent, verrast gedag te zeggen, een 
hand op of uit te steken, waarbij je onmiddellijk beseft dat je zelf een volslagen onbe-
kende moet zijn voor degene wiens ogen je thuis al zo vaak hebben aangekeken. Ik be-
speurde dat mijn rechter arm gevolg wilde geven aan een impulsieve opdracht voor een 
groet van herkenning, toen ik aan de overkant van de straat moest wachten op een fietser 
die ik meteen herkende als de zwaarlijvige film- en programmamaker wiens saterpraatjes 
ik meer dan eens geamuseerd geprikkeld had aangehoord. Toch keek hij mij, in het voor-
bijrijden, heel even verwachtingsvol aan, alsof ook hij mij als een bekende zou hebben 
willen groeten.
 Waarschijnlijk afgeleid door die laatste indruk vergat ik nogmaals naar rechts te 
kijken. En ik moest zo snel mogelijk een trein hebben. Dus stapte ik pardoes het fietspad 
op en knalde tegen een volgende fietser aan. Die maakte een lelijke smak, ik duikelde 
met hem mee en viel boven op hem. Het was een jongeman met een bleek gezicht en een 
vlassig, hoewel donker ringbaardje. Hij droeg een gehaakt mutsje en was in traditionele 
Arabische kledij gestoken, met een eenvoudige regenjas eroverheen.
 Excuses stamelend worstelde ik me los uit onze innige, wederzijds onvrijwil-
lige omstrengeling. De zwaarlijvige programmamaker was met zijn fiets omgekeerd en 
vroeg of hij kon helpen. Ik zag een begeesterde grijns op zijn gezicht verschijnen en kon 
me voorstellen dat ikzelf als toeschouwer evenmin een grijns had kunnen onderdrukken. 
Vallende en gevallen mensen werken altijd komisch. Ik schudde mijn hoofd en bedankte 
hem. Ook de door mijn toedoen gevallen fietser maakte een gebaar waaruit sprak dat 
hulp niet nodig was. ‘Dan nog een fijne voortzetting gewenst, heren,’ zei de kortademige 
programmamaker met zijn ietwat hese hoge stem. Hij draaide zijn fiets weer en vervolgde 
zijn weg.
Ik stak de jongen een hand toe en hielp hem overeind. Ik informeerde ernaar of hij zich 
had bezeerd. Schuldig en bezorgd als ik was, was ik hem bijna als een geroutineerde 
EHBO’er gaan bevoelen en bekloppen. De jongen wilde van niets weten. Hij voelde zelf, 
tastend en kloppend op zijn jas, zoals ik daarop ook bij mij deed, om na te gaan of ik iets 
had verloren of zou gaan verliezen, mijn agenda, mijn mobieltje. Ja, je bent nog soepel 
van lichaam en geest op een leeftijd als de zijne. Voor zijn vader zou ik vast een ambu-
lance hebben moeten bellen, maar misschien had de man niet eens kunnen fietsen. En de 
fiets? Was de dynamo al zo verbogen? Ik zei dat ik haast had, dat ik de trein moest halen, 
waarbij ik in de richting van het station aan het einde van de Domselaerstraat wees. Ik zei 
dat hij me zijn telefoonnummer kon geven, zodat ik...
Berustend in wat hem was overkomen wees de jongen elk aanbod af. Ik meende zelfs een 
flauwe glimlach op zijn bleke gezicht te ontwaren. Gelukkig.

In de trein telefoneerde ik naar de academie. Ik kwam twintig minuten te laat voor 
mijn les. De studenten hadden braaf gewacht. Reden om toch nog een half uurtje met 

de beamer schilderijen te projecteren en te discussiëren over het verschil in zegging tus-
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Een man van uw leeftijd…’
 Ik murmelde jasknopen en frummelde aan excuses, zo scheen het. Werktui-
gelijk inspecteerde ik of ik nog alles bij me had, portemonnee, mobieltje, huissleutels. 
Maar waar was mijn zwarte prinses gebleven?
 Ik strompelde het trapje op. Zowel links als rechts lag de Leidsegracht er rustig 
en verlaten bij. Met mijn inmiddels dichtgeknoopte overjas omhoog gesjord om mijn 
broek dicht te kunnen ritsen, haastte ik me terug naar de hoek Herengracht. Er reed een 
zwarte Mercedes met een brandend taxilicht voorbij, er kwamen twee fietsers zonder 
licht aan, er liep een man met een hond, maar jeans op hoge hakken zag ik niet.
Wel een uur lang heb ik willekeurig de buurt doorkruist. U zult begrijpen dat ik me allerlei 
mogelijkheden in het hoofd haalde en dat de gebeurtenissen zich aldoor voor mijn gees-
tesoog bleven herhalen, als een film die erom vraagt beter te worden bekeken, te worden 
teruggespoeld en stilgezet. Zo raakte ik ervan overtuigd dat ik een pistool in de hand van 
een van de Portugees sprekende mannen had gezien. Reden om Bureau Lijnbaansgracht 
binnen te stappen was dat allerminst. Wie zou me met zo’n verhaal anders kunnen zien 
dan als een sukkel met perverse fantasieën? Het kwam mezelf al zo onwezenlijk voor. En 
wie weet zou ik de vrouw in nog grotere problemen brengen.
 Ik nam de tram naar huis. Kocht bij de avondwinkel in de Linnaeusstraat ge-
koeld bier en iets te eten. Ik zette de televisie aan voor het journaal en vernam dat Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen Ruud Lubbers alsnog zou worden vervolgd voor sek-
suele intimidatie. Ik grinnikte met de grijns van een kettingrokende, zwaarlijvige sten-
nismaker, zo stelde ik me voor.

Eigenlijk zou ik u ook dit niet hebben verteld, ware het niet dat ik haar onlangs terug-
zag. Ik moet bekennen dat ik haar al enigszins was vergeten. Niet dat die gebeur-

tenissen van hooguit tien minuten ooit uit mijn herinnering zullen verdwijnen. Welke 
man wil niet graag een mooie vrouw hebben gered? En toon me de Joris die vervolgens 
geen aanspraak op haar liefde meent te mogen maken zonder zijn eigen hart ervoor te 
kerkeren!
Ik bedoel dat niet alleen mijn aanvankelijk lichtelijk hysterisch gezoek naar haar in de 
stad, maar überhaupt mijn denken aan haar en het dagdromen over haar gaandeweg wa-
ren afgenomen tot verwaarloosbare opflakkeringen van mijn sentimentele gemoed.
 En weet u waar ik haar terugzag? Op de televisie. In een praatprogramma. Gast 
was een fotojournalist die net uit Angola was teruggekeerd. Hij vertelde over zijn erva-
ringen, waarbij zijn foto’s werden getoond. Foto’s van het Centro Ortopedico da Bomba 
Alta. Mannen bezig in een werkplaats voor beenprothesen. Een portret van een kleine 
jongen die zijn kin ondersteunde met zijn op de polsen afgeknotte onderarmen. Een 
voetballend elftal dat, letterlijk, bestond uit krukken. Een man op een operatietafel met 
een rechtervoet als een pioendahlia.
 Het gesprek ging over esthetica en mededogen toen ze me van het ene moment 
op het andere aankeek. Ik herkende haar op slag. Ondanks de houten armkrukken. Na-
tuurlijk niet aan de lange indigoblauwe, gebatikte wikkelrok. Of aan de ene en enige voet, 
in een sandaal. Of alleen aan het paarse Dieseljak. Ze glimlachte gewrongen, als om zich 
een houding tegenover mij te geven. Met gesloten mond. Haar litteken kwam me breder 
en grilliger voor dan ik het me herinnerde. Haar oogwit meer getint, gelig bijna – maar 
dat kon ook aan de foto of de instelling van mijn beeldscherm liggen.
 Wat had ik verkeerd gedaan? Wat had ik nagelaten? Moet ik naar Angola? Naar 
Bomba Alta? Haar gaan zoeken om ‘Hello, beauty’ te kunnen zeggen, een arm om haar 
middel te leggen en perverse herinneringen op te halen? Zou ik moeten proberen mee te 
reizen met iemand van Artsen zonder Grenzen? Ze zien me daar al aankomen! Of met 
een journalist? Een toerist heeft natuurlijk niets te zoeken in een revalidatiecentrum. De 
gemiddelde levens- of, beter, doodsverwachting van een vrouw in Angola is nog geen 
drieënveertig jaar. Gaan er toeristen naar zo’n land? Natuurlijk. Angola heeft een kust-
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 Terwijl ik het hek van het NIOD passeerde sloeg ze rechtsaf. Maar op de hoek 
Leidsegracht kreeg ik niet eens de gelegenheid om een weemoedige afscheidsblik op het 
wiegen van haar heupen te werpen. Ik werd als het ware van de Herengracht gegraaid, uit 
mijn looprichting getrokken en van mijn voornemen weggerukt.
‘Kom!’ Of ‘Come!’ Ze sleurde me mee. Sleurde is niet het goede woord, aangezien ik 
overdonderd meedrentelde. ‘Au,’ zei ik toen ze me onder mijn ribben beetpakte om me 
over een arduinen souterraintrapje naar beneden te dirigeren. Ze ging met haar rug in de 
donkere, door bruidssluier overwelfde hoek naast de souterraindeur staan, knoopte mijn 
overjas van onder naar boven open, trok me tegen zich aan en keek me in de ogen met een 
blik die ik zelfs nu, twee jaar later, nog met niets anders dan clichés als ‘wauw’ en ‘ver-
zengend’ weet te beschrijven. Ja, mijn woorden schieten te kort om het heldere wit van 
haar tanden en haar amandelvormige ogen te beschrijven. De goddelijke welvingen van 
haar wenkbrauwbogen, neusvleugels en jukbeenderen. De huid van haar rechter jukbeen 
en de wenkbrauw erboven werden gesierd door een fijn en licht lintvormig litteken. Ja, 
gesierd, want juist dit detail, deze discrete getuigenis van een aanslag op de schoonheid 
maakte diezelfde schoonheid bijna onbevattelijk.
‘Help me,’ fluisterde ze, ‘Quick!’ Kaneel! Kruidnagel! Oranjewater! ‘Piss. Please, piss on 
me…’
 Ondanks mijn verwardheid verwachtte ik inmiddels van alles, behalve dit! Ze 
liet zich zakken, trok de rits van mijn broek open, ging op haar hurken zitten en maak-
te zich zo klein mogelijk. ‘Please…,’ hoorde ik haar als vanuit een afgrond fluisterend 
smeken, ‘Help me.’ Haar ene hand hield me bij een enkel vast en de andere tastte zich 
over uitgerekend mijn beurse bovenbeen omhoog, frunnikte in mijn broekopening. Wat 
restte me anders dan haar inderdaad te helpen? Me losrukken en een onmiddellijk einde 
aan deze even onbegrijpelijke als gênante vertoning maken, bijvoorbeeld! Dat vond zelfs 
mijn geslacht, dat zich al op eigen gezag uit de affaire onvindbaar meende te hebben 
teruggetrokken…
 In die staat van hevige tweestrijd klonk het geluid van gehaaste voetstappen in 
gezelschap van geagiteerde mannenstemmen in een taal die ik niet verstond maar die me 
Portugees leek. Uit alle macht omklemden haar handen mijn enkels. Stilte.
Toen ik met een schuine blik over mijn linker schouder naar boven keek, zag ik de silhou-
etten van twee kerels die kennelijk naar me stonden te kijken.
‘Ah…,’ steunde ik en ik legde mijn hoofd in mijn nek als om de bevrijding van de druk 
van te veel Heineken in mijn blaas zowel kracht bij te zetten als te vieren. Ik keek opnieuw 
naar boven.
‘Kun je het zien, stelletje slobs?’
Is ‘Paneleiro’ of zoiets een Portugese verwensing? Dan maakten ze zich met een verwen-
sing uit de voeten.

Natuurlijk was mijn geslacht niet in staat geweest ook maar een druppeltje naar 
buiten te brengen. Had ik vanzelfsprekend ook niet gewild. Maar wel prompt, als 

een grote mond in een lege straat, houvast willen gaan bieden aan de schoonheid, hè, du 
moment dat die, daar aan mijn voeten, weer begon te bewegen en aanstalten maakte om 
overeind te komen! Opnieuw tastte haar hand omhoog over mijn pijnlijke bovenbeen en 
verder. Maar nu als het ware lipsynchroon met haar mond in mijn hals, over mijn kin en 
over mijn wang.
‘Oh, my secret lover,’ fluisterde ze schroeiend in mijn toch al gloeiende oor, ‘obriga-
do...’
 Ik vernam het geluid van grendels die werden opengeschoven. En, ja hoor, daar 
sprong de deur van het souterrain al open. Ik keek in het gezicht van een zilvergrijze 
dame waarop de acute omslag van woede in verbazing en toen in walging op niet mis te 
verstane wijze was af te lezen.
 ‘Waar gaat het naartoe met de wereld? U moest zich diep schamen, mijnheer! 
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“Ik heb nog met oud-leraren gesproken. R. was er ook, daar was ik al-

tijd helemaal weg van.”

“Hoe bedoel je, weg van? Verliefd?”

“Dat niet, hij was gewoon ontzettend sympathiek. Knap was hij ook 

niet, maar hij had van die pretogen…”

“Ik vond geen enkele leraar er speciaal uitspringen, eigenlijk, op mijn 

school.”

“We hebben het nog gehad over het wadlopen in Friesland. Erg span-

nend was dat. Hoewel, spannend. Ik weet nog dat er iemand uit het 

groepje vóór ons op een brancard terug werd gedragen. Die had een 

hartaanval gekregen. Schrikken hoor, ze vertelden het ons pas toen we 

terug waren gelukkig.” 

“Hmm, lekkere koffie was dat.” 

“Wat is jou het meest bijgebleven van je middelbare school?”

“Bepaalde scènes in de klas staan me nog wel bij. Je hoort tegenwoor-

dig vaker over agressie op school. Nou, in mijn tijd zaten er nog leerlin-

gen op het internaat van het Thomas. Er zat er een in mijn klas, die was 

nergens bang voor. Hij werd er eens uitgestuurd door een heel onzekere 

leraar. ‘En nou ga je deruit, M. J.’, zei die op zijn strengst. Hij schreef 

een briefje voor de rector en gaf dat aan de jongen. Die las het briefje, 

stond op, scheurde het door midden en gooide het in de prullenbak, 

en hij ging weer zitten. Iedereen was stil. Maar hoe dat toen is afgelo-

pen…? Die jongen frummelde ook eens - onder de les - aan de beha van 

het meisje voor hem. Hij trok aan het sluitstuk, zodat het bandje als een 

elastiek tegen haar rug ketste. En ze liet het gewoon toe.”  

“Drink jij nog wat?”

“Moet zo weg, nee dank je, de kinderen komen zo thuis.”

(Twee dames van middelbare leeftijd in de lunchroom)

>>    “Ben jij nog naar die reünie 

van het Valuascollege geweest, 

eigenlijk?”

“Ik wel, en jij?

“Nee. Ik ben één keer naar een 

reünie geweest, en trof toen 

alleen maar klasgenoten waarmee 

ik vroeger nauwelijks optrok.” 
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lijn van zestienhonderdvijfentwintig kilometer. En er zijn wildparken waar je olifanten, 
giraffen, antilopen, apen en leeuwen kunt zien. Het Kissamapark is het grootste. Bij de 
monding van de Kwanza, die de noordelijke grens van het park vormt, is onlangs een 
luxueuze lodge gebouwd, met uitzicht over zowel de oceaan als de rivier. Een door oorlog 
geteisterd land moet toch zijn beeld en economie zien op te krikken? Angola behoort 
tot de landen met de mooiste filatelistische emissies, vind ik. Als jongetje had ik van 
een dierenserie uit 1953 de zegel met de luipaard en die met de sabelantilope in mijn 
verzameling. De voorstellingen heb ik nog steeds haarscherp voor ogen. Ik kon er geen 
genoeg van krijgen, ze leken afkomstig uit een paradijs. Tegenwoordig worden kleurige 
blokken uitgegeven met diverse uitscheurbare zegels die uiteraard niet uitgescheurd 
maar postfris en uitscheurbaar dienen te worden bewaard. Je moet goed uitkijken, er is 
veel nepwaar op de markt. Zoals een vel met de voorstelling van een sleetje in de sneeuw, 
waarop drie vrolijke, lekker warm geklede blanke, blozende kindertjes rijden, getrok-
ken door een lobbesachtige zwarte newfoundlander! De Angolese postdienst heeft er zijn 
afkeuring over uitgesproken. Hetzelfde geldt voor bepaalde zegels met de beeltenis van 
Lady Di. In het kader van haar campagne tegen landmijnen werd Angola in januari 1997 
door Lady Diane bezocht. Volgens menig Brits parlementslid een vorm van bemoeienis 
met politieke zaken waarvan een lid van het koninklijk huis zich verre dient te houden.
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 augustus van dat jaar zit de zesendertigjarige 
blondine rechts achter in een zwarte Mercedes S280. Ze frummelt wat aan een oorbel. 
‘Wat doen jullie?’ vraagt ze, half ongerust, half geamuseerd, ‘Gaan we niet te langzaam?’  
Met hoge snelheid duikt de auto een Parijse tunnel in en schampt bij het passeren een 
witte Fiat Uno. Dan klapt hij op de dertiende van de betonnen pijlers tussen de dubbele 
rijbanen, wordt tegen de tunnelwand gekatapulteerd en draait honderdtachtig graden 
om tot stilstand te komen. Lady Diana Spencer ligt op de vloer, haar armen proberen 
roeibewegingen te maken.
De witte Fiat Uno, die het wrak onmiddellijk links voorbij moet zijn gereden, is nooit 
getraceerd. Nog altijd wordt er gespeculeerd over hoe het kon gebeuren en over hoe dit 
voorkomen had kunnen worden die nacht.  <

 © Huub Beurskens 2006

Huub Beurskens (1950) studeerde aan de kunstacademie en is schrijver, dichter en vertaler.
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“Ik maak in de eerste plaats films omdat ik het 
leuk vind,” stelt Pieter Kuijpers plotseling tijdens een 
passioneel betoog over zijn drijfveren. De regisseur 
lijkt zich ineens bewust te worden van zijn gedreven-
heid. Hij heeft duidelijke motieven waarom hij films 
maakt, maar uiteindelijk komt het toch op deze ene 
kernachtige opmerking neer. Regisseren is nu een-
maal datgene wat erg goed bij de oud-Tegelnaar 
past.
En wat zijn de drijfveren van Kuijpers? Hij wil de we-
reld beter begrijpen. Als de regisseur een verhaal 
hoort over een gewoon persoon die iets ongewoons 
doet, raakt hij geboeid. Op zo´n moment plaagt hem 
de vraag: hoe kwam deze persoon tot zijn/haar daad? 
De regisseur gaat vervolgens op zoek naar dat ver-
haal. Hij wil van deze verhalen iets leren en op deze 
manier meer vat krijgen op de wereld. Tot op heden 
komt de filmmaker telkens tot dezelfde conclusie: 
“Bij ieder verhaal blijkt weer dat niets zwart/wit is. 
Voordat mensen ongewone dingen doen, zijn er een 
aantal dilemma’s in hun leven geweest. Ik ben geïn-
teresseerd in de emotionele reis die iemand heeft af-
gelegd voordat hij tot die daad kwam.”
Kuijpers wil de geschiedenis achter de verhalen goed 
begrijpen. Daarom probeert hij eerst zo veel mogelijk 
feiten boven water te krijgen. Dat doet hij bijvoor-
beeld door te praten met de betrokken personen en 
mensen daar omheen, hij verdiept zich in nieuwsbe-
richten enz. Uit al deze informatie komt stukje voor 
stukje de emotionele reis naar voren die iemand heeft 
gemaakt. Deze ervaringen vertaalt hij naar een film 
van 90 minuten. “De emotionele waarheid”, noemt 
hij het. “Het publiek moet begrijpen waarom een be-
paald persoon iets gedaan heeft. Het moet de reis he-
lemaal mee kunnen maken. De film is niet geslaagd 
als mensen zeggen: `het is goed dat het gebeurd is´. 
De mensen moeten zeggen: ´ik snap nu waaróm iets 
gebeurd is, waaróm die persoon dat gedaan heeft´.” 
Kuijpers meent dat mensen maar al te gemakkelijk 
toegeven aan hun vooroordelen. “Iedereen zit vol 
vooroordelen, maar dat levert niets op. Het heeft 
alleen maar tot gevolg dat je heel veel dingen niet 
snapt. Ik hoop dat mensen wat genuanceerder gaan 

denken. Ik heb ook vooroordelen, maar ik probeer 
daar overheen te stappen en te kijken hoe het daad-
werkelijk is.”

Ondanks het feit dat de bekende regisseur Ben 
Verbong zijn oom is, had Pieter Kuijpers nooit het 
idee om zelf ook het beroep van regisseur te kiezen. 
Dierenarts wilde hij worden. Na de middelbare school 
meldde hij zich bij de Universiteit Utrecht aan voor 
de studie Diergeneeskunde, maar werd uitgeloot. Als 
alternatief ging hij Biologie studeren. “Dat was niet 
interessant”, vat de oud-Tegelnaar deze ervaring kort 
samen. Steeds meer rees bij hem dan ook de vraag: 
‘wíl ik dit wel?’.
Op zekere avond in zijn Utrechtse studentenkamer 
kwam de openbaring. “Tijdens het studeren voor 
een ingewikkeld tentamen werd The Good, the Bad 
and the Ugly van Sergio Leone uitgezonden. Op mijn 
kamer had ik een zwart/wit tv. Ik wilde die film heel 
graag zien en moest kiezen: studeren of film kijken. 
Het werd de film. Op dat moment werd het me duide-
lijk: ‘Ik ben ook gek dat ik Biologie studeer of probeer 
dierenarts te worden. Als ik film leuk vind, moet ik 
daar iets mee gaan doen’. Je moet dat gaan doen wat 
je wilt doen. Niet wat je denkt dat je moet doen of wat 
anderen vinden dat je moet doen.”
Het volgend studiejaar schreef de 19-jarige Kuijpers 
zich in voor de universitaire opleiding Theaterwe-
tenschappen (nu Theater-, film- en televisieweten-
schap). De regisseur bewaart dierbare herinneringen 
aan deze tijd. “De eerste keer dat ik er binnenkwam, 
had ik het gevoel: dit past beter bij me. Het was een 
geweldige opleiding. Net als de mensen die ik er te-
genkwam. Het waren allemaal afvallers. Ze kwamen 
van de kunstacademie of van de toneelschool of film-
academie. Op hun vorige opleiding was het om de 
een of andere reden niet gelukt. Het waren gedreven 
mensen die een nieuwe kans zochten. Ik kwam in een 
bijzondere groep terecht. Daar zaten mensen in als 
Paul Eenens, regisseur van musicals als Jesus Christ 
Superstar en veel grote Joop van den Ende musicals. 
En acteur Jacob Derwig.”
Hoewel de opleiding theoretisch was, beschikte de 
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door Twan Meusen
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Met een Gouden Kalf  voor  de regie  van z i jn  debuutf i lm Van God Los maakte 

Pieter  Kui jpers  (1968)  in  2003 in  één klap naam als  regisseur.  S indsdien maakte 

hi j  jaarl i jks  een lange speelf i lm.  Begin  2007 verschi jnt  z i jn  v i j fde rolprent:  Dennis  

P.  Een f i lm over  een eenvoudige jongen die  er  op klaarl ichte  dag met  een fortuin  

aan diamanten vandoor  gaat.  In  dit  inter view vertelt  Kui jpers  over  z i jn  dr i j f veren 

en ambit ies.
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geld. Maar als je vraagt: ‘waar gaat de film nou eigen-
lijk over, dan zeggen ze allemaal: de film gaat natuur-
lijk nergens over. Het is precies als bij commercials. 
Er is een briljant idee, een leuk script met een goede 
grap en het geheel wordt goed uitgevoerd. Bijvoor-
beeld een Heineken-commercial. Maar waar gaat het 
uiteindelijk over? Je verkoopt bier.” 
Nederland blijft voorlopig de thuisbasis voor Kuij-
pers. “Als ik de films kan maken die ik wil maken, dan 
ga ik niet naar het buitenland. Sterker nog: dan kan ik 
hier films maken die ik misschien nergens anders op 
de wereld zou kunnen maken.” 
“De andere kant van de medaille is dat het hier geen 
industrie is,” overpeinst hij. “Film is hier iets heel 
persoonlijks. Dus je zult iets persoonlijks moeten 
meenemen om een film te kunnen maken. Daar ligt 
veel meer mijn kracht. Ik zie film veel meer zoals the-
ater wordt gemaakt: vanuit passie en enthousiasme. 
De noodzaak om het te maken, komt vanuit de maker 
en niet vanuit de industrie omdat er heel veel geld te 
verdienen is. Dat is een groot verschil met het bui-
tenland. Daar valt met films gewoon heel veel geld te 
verdienen. Zelfs met de meest commercieel bedachte 

film waar een miljoen mensen naar toe gaan, wordt 
nog steeds geen geld verdiend. Dus het is totale onzin 
om in Nederland commerciële films te gaan maken. 
Dat is echt onzin. Dat bestaat gewoon niet. Eigenlijk 
is de meest commerciële film die je hier kunt maken, 
een hele integere, artistieke die je over de hele wereld 
kunt verkopen.”

Commercieel of niet, geld blijft een rol spelen. Kuij-
pers: “Het is niet zo dat geld me niet interesseert. Ik 
wil natuurlijk wel betaald krijgen voor wat ik doe. Ik 
moet er van kunnen leven. Als ik een film maak, wordt 
mijn salaris in het budget van de film opgenomen. Ik 
krijg gewoon iedere maand betaald. Kijk, ik verdien 
goed, maar in vergelijking met mensen van mijn leef-
tijd die commercieel werk doen, verdien ik maar een 
fractie.” 

Een integere, artistieke film die de hele we-
reld over gaat, wordt wellicht de volgende rolprent 
van Pieter Kuijpers. “Eén van de dingen waaraan ik 
nu heel hard werk is een Limburgstalige film. Er is 
een scenario dat wordt geschreven door Blerickenaar 
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opleiding over interessante faciliteiten. “We hadden 
een filmstudio, een theater enz. tot onze beschik-
king. We hebben met z’n allen veel gekeken, veel 
gedaan en veel gepraat.” In totaal verbleef Kuijpers 
er zes jaar, twee jaar langer dan eigenlijk nodig was. 
“Ik heb er heel veel dingen bij gedaan, zoals acteren. 
Daar heb ik heel veel van geleerd.”
Hij was de goede weg ingeslagen. Wat precies zijn 
roeping is, werd geleidelijk duidelijk.  “Langzaam 
heb ik ontdekt dat regie bij me past,” kijkt de Lim-
burger terug op zijn studieperiode. “Regisseur zijn is 
een combinatie van sociale vaardigheden en tevens 
afstand kunnen bewaren tot de mensen waar je mee 
werkt. Je bent een soort einzelgänger die sociaal heel 
handig is. Je moet met iedereen goede vrienden zijn, 
maar iedereen moet wel begrijpen dat jij de baas 
bent.”
Voor het vertellen van het verhaal is de belangrijkste 
eigenschap van een regisseur dat deze het drama 
begrijpt. Het is niet zo belangrijk om te weten hoe je 
een mooi plaatje schiet. “Als je weet waar het drama 
zit, weet je ook waar je de camera neer moet zetten 
om de dramatische spanning op te bouwen”, ver-
telt de regisseur. “En verder zijn er cameramensen, 
mensen voor het licht, geluid etc. Dat zijn experts. 
Die kunnen dat duizend keer beter dan de regisseur. 
Bijvoorbeeld de nieuwe film Dennis P gaat over het 
najagen van dromen. Dat leg ik aan alle betrokkenen 
uit. Vervolgens bedenk je met welke bril je gaat kij-
ken om dit verhaal visueel te maken. Dat probeer ik 
altijd met één woord uit te drukken. In dit geval is dat 
‘bravoure’. De casting, het spel, het licht, alles wordt 
‘bravoure’. Iedereen geeft daar dan, in samenspraak 
met mij, invulling aan. In een soort dialoog met al die 
vakmensen werk ik naar een eindresultaat toe. Het 
gaat er om dat één persoon die bril opzet.”

Na het voltooien van de opleiding Theaterwe-
tenschappen schreef Kuijpers scenario’s voor onder 
meer de tv-serie Kats en Co. Daarna begon hij als re-
gisseur van tv-producties. Hij maakte veel kinderpro-
gramma’s zoals Ketsjup en Zigzag. Dit werk gaf hem 
echter weinig voldoening. “TV was heel leuk, maar 

was ook heel vluchtig. Oppervlakkig. Er is geen tijd 
om over dingen na te denken en iets echt goed aan te 
pakken. Vaak sta je alleen maar problemen op te los-
sen. Dat doe je een tijdje omdat je er, technisch, veel 
van leert, maar uiteindelijk was het te ‘niksig’. Als het 
zo moet, dan laat maar. Het werd steeds duidelijker 
dat ik de kant van het drama op wilde.” 
In 1995 maakte hij zijn eerste filmpje: Darkling. Het 
verhaal gaat over een meisje dat voor het eerst alleen 
thuis is. “Het is een spannend verhaal van ongeveer 
10, 12 minuten. Daarmee kon ik iets laten zien.”

Ondertussen ging hij door met het regisseren van 
tv-series en het schrijven van scenario’s. Daarnaast 
realiseerde hij nog enkele kleinere projecten. Acht 
jaar na het verschijnen van Darkling volgde eindelijk 
Kuijpers’ eerste lange speelfilm: Van God Los. “Ik heb 
er toen heel bewust voor gekozen om iets te maken 
waar ik helemaal achter stond. Geen gehaast, geen 
tijdsdruk. En dat werd Van God Los. Het schrijven 
heeft een paar jaar geduurd, maar ik heb wel steeds 
gedacht: “Ik moet nu gaan maken wat ik zelf wil. En 
dat was wel een hele grote ommekeer.”
Van God Los werd al snel een groot succes. De film 
trok veel bezoekers naar de bioscoop en won enkele 
Gouden Kalveren, waaronder de prijs voor beste film. 
“Dat heeft heel veel voor mij betekend”, blikt hij ge-
lukzalig terug. “Het is een wereld van verschil tus-
sen vóór en ná die film. Er kwamen veel makkelijker 
dingen van de grond, mijn zelfvertrouwen steeg enz. 
De komende jaren kan ik ieder jaar wel een film ma-
ken.”

Na Van God Los volgden films als Off Screen, De 
Ordening en het succesvolle jeugdverhaal De Grie-
zelbus. Lonkt voor de jonge regisseur al het buiten-
land? “Zoals het er nu uit ziet niet. Ik ben onlangs in 
Amerika geweest omdat Off Screen er op een festival 
draaide. Het deed me heel erg denken aan de com-
mercialwereld in Nederland, maar dan op film toege-
past. Het is technisch waanzinnig, verhaaltechnisch 
is er goed over nagedacht, mensen zijn enthousiast 
over wat ze doen en ze verdienen allemaal heel veel 
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De Duitse priester Arnold Janssen stichtte in het jaar 1875 in het Noord-
Limburgse Steyl een missieseminarie. Dat plan kon hij in Duitsland niet 
verwezenlijken als gevolg van de zogenaamde Kulturkampf. Kanselier 
Otto van Bismarck voerde hierbij een aantal antiklerikale maatregelen 
in tegen de rooms-katholieke kerk. Bij het Klostergesetz van 1875 werden 
de kloostergemeenschappen zelfs officieel verboden en opgeheven. 

Arnold Janssen richtte in Steyl drie congregaties op:
-   In 1875 het Gezelschap van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini, 

S.V.D) voor de opleiding van missionarissen (paters en broeders).
-  In 1888 de Dienaressen van de Heilige Geest. In het Latijn: Congregatio 

Servarum Spiritus Sanctie, afgekort S.Sp.S. Ook wel de blauwe zusters of 
missiezusters van Steyl genoemd.

-  In 1896 de Dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende 
aanbidding. In het Latijn: Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adora-
tione Perpetua, afgekort S.Sp.S.a.p. Ook wel de roze zusters of aanbid-
dingzusters van Steyl genoemd. 

T e g e l e n a a r  T h e o  L a u m a n s  i s  m o m e n t e e l  b e z i g  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  m i s -

s i e p a t e r s  u i t  d e  r e g i o  v a s t  t e  l e g g e n .  I n  j a n u a r i  2 0 0 6  r e i s d e  h i j  v o o r  a r c h i e f -

o n d e r z o e k  n a a r  h e t  I n d o n e s i s c h e  e i l a n d  F l o r e s .  V o o r l o p i g  r e s u l t a a t  d a a r -

v a n  i s  d a t  e e n  a a n t a l  v e r g e t e n  v e r h a l e n  b o v e n  t a f e l  k o m e n .  H i e r o n d e r  e e n 

a r t i k e l  o v e r  d e  w e d e r w a a r d i g h e d e n  v a n  d e  p a t e r s  t i j d e n s  d e  J a p a n s e  b e z e t -

t i n g  v a n  I n d o n e s i ë ,  e n  e n k e l e  a f z o n d e r l i j k e  l e v e n s v e r h a l e n .  H e t  m e e s t  o p -

m e r k e l i j k e  d a a r v a n  g a a t  o v e r  d e  m o o r d  o p  d e  V e l d e n s e  p a t e r  C o e n  B e e k e r .

Missionarissen 
van Steyl
op de Kleine 
Soenda-eilandendoor Theo Laumans

eindredactie Thijs Lenssen

Arnoldus  Janss en  

Edward Stelder. Het verhaal speelt zich af in 1979 en 
gaat over onze jeugd. Edward en ik waren allebei mis-
dienaar. Toen we jong waren, hadden we een heilig 
geloof in God. In onze jeugd was dat belangrijk voor 
ons. Op een gegeven moment gebeurden er dingen 
in onze levens waardoor we van ons geloof vielen. We 
hebben een gegeven genomen waarmee we dat kon-
den vertellen. 
Het verhaal gaat over een elfjarige jongen die mis-
dienaar is. Hij is verliefd op een meisje dat een stuk 
ouder is dan hijzelf. Dat meisje is al heel lang ziek 
en gaat dood. Tenminste dat zegt iedereen. Maar 
hij weet zeker dat God dat niet zal toelaten en alles 
gewoon goed zal komen. Uiteindelijk gaan ze samen 

naar Kevelaer omdat hij haar wijsmaakt dat ze niet 
dood gaat omdat God het niet zo ver zal laten komen. 
Eenmaal aangekomen in Kevelaer gebeurt er natuur-
lijk niets. Uiteindelijk gaat het meisje gewoon dood. 
De begrafenis is de laatste mis die de jongen nog 
dient. Maar het broertje van dat meisje is in dat hele 
proces juist heel gelovig geworden. En die neemt het 
dan over.”

“Er  zijn nog een aantal projecten die ik graag 
echt helemaal in Limburg zou willen maken. Met Lim-
burgse acteurs, Limburgs geld, Limburgse muzikan-
ten zoals Rowwen Hèze, Arno Adams of het Limburgs 
Symfonie Orkest. Je mixt het geheel af en monteert 

het in de studio van Andre Rieu. Er zijn 
zoveel geweldige dingen hier. Als je dat 
eens allemaal bij elkaar legt dan hoeft 
dat helemaal niet zo veel geld te kosten. 
Zo kun je een heel Limburgse film ma-
ken. Zoals ik het voor me zie, is het bijna 
een Italiaanse film, maar dan in Limburg 
gedraaid. Een hele katholieke, Fellini-
achtige film. En als je het echt goed doet 
en je vertelt het goed, kun je er een hele 
internationale film van maken. Juist als je 
het heel Limburgs aanpakt. Hoe eigener 
het voelt, hoe universeler je het daardoor 
maakt. Dan krijgt het een authenticiteit 
die mensen enorm waarderen.”   <

Twan Meusen (1965) is webredacteur voor de Universiteit 

Maastricht. Hij publiceerde artikelen in onder andere Dag-

blad De Limburger, De Gelderlander en Playground, en schrijft 

sinds 1997 voor De Buun. 

P I E T E R  K U I J P E R S
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Portugese rechten af. Onderdeel 
van die overeenkomst was, dat 
alleen katholieke missionarissen 
er zending mochten bedrijven. 
Sindsdien trokken Nederlandse 
jezuïeten naar Flores, vanaf 1913 
opgevolgd door de missionarissen 
van Steyl.

Anno 2006 telt het eiland ongeveer 
twee miljoen mensen. De inwo-
ners leven veelal van de landbouw 
en hebben het arm. Ze kampen 
met gezondheidsproblemen en lij-
den als gevolg van mislukte oogs-
ten geregeld aan ondervoeding. 
De meeste inwoners (85 procent) 
zijn nog steeds katholiek. Hier en 
daar waan je je bijna in het kloos-
terdorp Steyl. Kerkjes alom en op 
veel plaatsen, zoals in Ledalero, 
hangen of staan beeltenissen van 
de in 2003 heilig verklaarde paters 
Arnold Janssen en Jozef Freinade-
metz, eveneens van de S.V.D.. 

en te  schudden met  a ls  gevolg, 
dat  de  aarde schokte,  beefde en 
t r i lde.  Daar  hoorde de  wereld-
drager  hulpgeroep en gekerm 
van mensen,  die  schreeuwden: 
” We z i jn  er  nog hoor.  Die  kever 
l iegt  en  bedr iegt .”
Toen hi j  dat  hoorde,  h ie ld  hi j  de 
stok  weer  st i l .  Geregeld  komt 
de  kever  bi j  de  oude man terug 
en steeds  opnieuw wordt  hi j 
bedrogen.  Dan schudt  en beeft 
de  aarde.
Als  k inderen een dergel i jke 
kever  z ien,  vangen ze  hem.  Die 
kever  kan de  werelddrager  in 

ieder  geval  n iet  meer  pesten 
met  a ls  gevolg,  dat  bevingen 
ui tbl i jven.

Pater  Jan  van Cleef  werd maar 
42  jaar  oud.  Op een dag kreeg 
hi j  -  onderweg terug naar  Ndo-
na op z i jn  paard -  erge  dorst . 
Hi j  s tapte  bi j  de  r iv ier  van z i jn 
paard en leste  z i jn  dorst  met 
ogenschi jnl i jk  helder  water. 
Dat  water  b leek echter  toch met 
bacter iën verontreinigd te  z i jn, 
maar  dat  is  met  het  b lote  oog 
niet  te  z ien.  Hi j  kreeg buiktyfus, 
een in  die  t i jd  ernst ige  aan-

doening,  waaraan veel  mensen 
st ier ven. 
God r iep de  i jver ige  miss ionar is 
na  een kort  z iekbed tot  z ich.  Tot 
aan z i jn  dood bleef  Jan  bi j  be-
wustz i jn  en kon hi j  spreken.  Hi j 
zegende z i jn  l ieve  moeder  in  het 
verre  Neder land en vroeg de  ui t 
Sevenum afkomstige  Mgr.  Arnol-
dus  Verstraelen S.V.D.  hem te 
wi l len   zegenen voor  z i jn  laatste 
str i jd.  Z i jn  broer  Steven,  d ie 
overhaast  was  komen aanreizen 
vanuit  Mauloo,  was  getuige  van 
z i jn  over l i jden te  Ndona op 28 
juni  1927

Kerk j e  b i j  he t  z i ekenhui s  t e  L e la

(op  F lo r e s ) ,  n i e t  v e r  van  Leda l e ro
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Zijn congregaties groeiden enorm 
en spreidden zich uit over de hele 
wereld. Toen hij in 1909 stierf, 
werkten er reeds meer dan 1500 
priesters, broeders en zusters in 
China, Italië, Argentinië, Oosten-
rijk, Brazilië, de Verenigde Staten, 
de Filippijnen, Chili, Japan en Pa-
poea Nieuw Guinea. Op dit mo-
ment heeft de congregatie al meer 
dan 10.000 leden. Op 19 oktober 
1975 verklaarde paus Paulus VI de 
stichter zalig en op 5 oktober 2003 

volgde zijn heiligverklaring door 
paus Johannes Paulus II. 

Naar Flores 

In 1913-1914 vertrokken de eerste 
missionarissen vanuit Steyl naar 
Flores, een vlakbij de evenaar ge-
legen langgerekt eiland van ruim 
14.000 km2. Flores behoort, net als 
Bali, Lombok, Soemba, Soemba-
wa en Timor, tot de Kleine Soen-
da-eilanden. Het eiland ligt in een 
geologisch onrustig gebied, waar 
regelmatig vulkaanuitbarstingen 
en aardbevingen plaatsvinden. 
Zijn naam dankt het eiland aan 
een Portugese schipper, die de 
meest oostelijke kaap de naam 
Cabo de Floras (=bloemenkaap) 
gaf. De Portugezen kwamen er 
vanwege het kostbare sandel-
hout van het naastgelegen eiland 
Timor, een onmisbare grondstof 
voor de bereiding van parfum, en 
omdat Flores op de route lag naar 
de specerijen van de Molukken.
Met de Portugezen kwam ook het 
katholicisme naar het eiland. In 
1859 kocht Nederland de laatste 

De Bel fe ldse  pater  Jan  van Cleef 
S .V.D.  (1885-1927),  d ie  op F lores 
onder  meer  a ls  provicar is  (admi-
nistrateur  en econoom van het 
bisdom) werkzaam was,  schreef 
in  1925 een art ikel  voor  het 
Neder landse maandblad De Ka-
tho l i eke  Miss iën  over  de  vulkaan-
uitbarst ingen en aardbevingen 
op het  e i land F lores.

Volgens  de  mensen op het  e i -
land rust  de  aarde op een stok, 
d ie  door  een oude man wordt 
vastgehouden.  Hi j  moet  die  stok 
st i lhouden,  want  anders  val len 

de  mensen van het  e i land af  en 
verongelukken.
Op een zekere  dag komt er  een 
kever  bi j  hem,  die  hem vraagt, 
waarom hi j  nog a l t i jd  de  aarde 
torst .  “ Wat  ben je  toch een sul , 
want  daar  z i jn  geen mensen 
meer.  Die  z i jn  a l lemaal  a l  lang 
dood.”
De kever  gooide de  oude man 
mest  in  z i jn  gezicht  en  l iep  weg. 
Die  was  kwaad en voelde z ich 
verongel i jkt  nog a l t i jd  die  zware 
last  te  moeten dragen,  terwi j l  er 
geen mensen meer  waren.
Zodoende begon hi j  te  zwaaien 

Digi t a l e  kaar t  van  de  K l e ine  Soenda-

e i landen  
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leek op een buldog en had een 
stem als een oordeel.
Op een dag had hij de tuinploeg 
opdracht gegeven om koolplant-
jes te poten. Hij zag pater Wim 
Maas, een magere man met een 
lange spitse baard, planten met 
zijn voeten aanaarden in plaats 
van bukkend met zijn handen. 
Daardoor ontstak hij zo in woede, 
dat hij hem begon af te ranselen 
met een dikke knuppel. Toen de 
pater bewusteloos was, sleepte Ja-
madji hem aan zijn baard naar een 
put. Iedereen dacht, dat hij hem 
erin zou gooien, maar hij gooide 
een paar emmers water over hem 
heen.
Kampleider pater Schneiders wil-
de tussenbeide komen, maar tot 
vier keer toe smeet de Bolle hem 
tegen de grond. Ook de Baarlose 
pater Thijssen probeerde de Jap te 
kalmeren, maar ook op deze rea-
geerde hij als een getergde leeuw.
Een dag later volgde het tweede 
bedrijf. Toen was pater Schnei-
ders aan de beurt, die bij de 
baas van de Bolle geklaagd had 
over de mishandeling van pater 
Wim Maas. Toen de Bolle over 
die klacht hoorde, liet hij pater 
Schneiders komen, maakte zijn 
geboeide handen vast aan een 
lantaarnhaak en begon erop los 
te slaan tot die bewusteloos aan 
het touw hing. Vervolgens maakte 
hij het touw los en liet hem op de 
grond zakken om een emmer wa-
ter over hem heen te gieten, zodat 
hij weer bijkwam. Daarna begon 
het spel opnieuw.
De Japanse commandant Mitsuda 
besloot dat pater Schneiders niet 
langer kampleider kon zijn en 
gaf de blokhoofden opdracht een 
andere mandoer (=voorman) te 
kiezen. Dat werd dominee Bikker. 
Aangenomen werd, dat hij meer 
overwicht had op Jamadji. Als ver-
vanger en assistent van ds. Bikker 

werd pater Thijssen van de S.V.D 
aangesteld, de latere bisschop 
van Ende en Larantuka.

Zo ging het leven in het kamp 
verder. De meeste gevangenen 
oefenden er een beroep uit in 
overeenstemming met hun speci-
fieke vaardigheden. Zo richtte de 
zeer muzikale pater Cor Does het 
kampkoor op, terwijl de handige 
en uit een horlogemakerfamilie 
afkomstige pater A. Hinke, die de 
kleine tovenaar werd genoemd, 
alle brillen van het kamp onder 
handen nam. 

Bombardementen

De betrekkelijke rust werd ver-
stoord, toen de Amerikanen 
bombardementen begonnen uit 
te voeren. Aan de Japanse com-
mandant werd gevraagd op het 
dak van de kazerne in geel de let-
ters PW (Prisoners of War) te laten 
schilderen, maar dat werd niet 
toegestaan. Wel werden ter be-
scherming een soort sleuven ge-
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Japanse bezetting

De missionarissen konden er tot 
de bezetting door Japan onge-
stoord werken. Na de vernietiging 
van de Amerikaanse vloot bij Pearl 
Harbor op 7 december 1941 was de 
weg vrij voor de Japanse opmars 
naar Nederlands Indië. Het laatste 
obstakel vormde de geallieerde 
vloot, die onder bevel van de Ne-
derlandse schout-bij-nacht Karel 
Doorman op 27 en 28 februari 1942 
probeerde om de Japanse invasie-
vloot met troepen voor de aanval 
op Java te vernietigen. De operatie 
werd een ramp voor de geallieer-
den en de Japanners konden zon-
der veel moeite Nederlands Indië 
veroveren. Op 8 maart 1942 gaven 
de Nederlandse troepen zich over, 
waarna het nog slechts een kwes-
tie van tijd was voor de bezetter 
ook op Flores arriveerde.

Dicht bij de hoofdplaats Ende 
lag de belangrijke missiestatie 
Ndona, tevens de hoofdzetel van 
het apostolisch vicariaat van de 
Kleine Soenda eilanden. Nadat de 
Japanse marine op 15 mei 1942 in 
de haven van Ende voor anker was 
gegaan en de macht had overge-
nomen, kreeg monseigneur H. Le-
ven opdracht om de op het eiland 
werkzame en uit Europa afkomsti-
ge priesters, broeders en zusters 
te Ndona bijeen te brengen. Ver-
volgens werden ze overgebracht 
en geïnterneerd op het eiland Ce-
lebes.
Alleen de apostolisch vicaris, een 
beperkt aantal bejaarde paters en 
enkele zieke broeders mochten 
blijven. De inheemse religieuzen 
werden met rust gelaten en ook 
23 Duitse, één Oostenrijkse en zes 
Nederlandse Missiezusters van 
Steyl hoefden niet weg, teneinde 
de ziekenverzorging en verpleging 
op Flores te waarborgen.

Samen met 84 paters en broeders 
en 29 zusters werden tevens onge-
veer 85 Nederlandse burgers van 
Flores weggevoerd. Het motor-
schip Tobelo deed nog de plaats 
Bima op het eiland Soembawa aan. 
Daar kwamen bij de groep van on-
geveer tweehonderd personen uit 
Flores de 125 geïnterneerden van 
de eilanden Soemba en Soemba-
wa, waarna verder gevaren werd 
naar Celebes (Sulawesi). Op 19 juli 
1942 arriveerde het schip in de ha-
ven van Makassar.
Daar deed als interneringskamp 
de voormalige politiekazerne aan 
de Goaweg dienst. De mannen 
moesten er binnen en buiten het 
kamp als koelies werken. 
Aanvankelijk zaten er in dit kamp 
- gescheiden van de mannen - ook 
een klein aantal vrouwen en kin-
deren, maar eind augustus 1942 
werden die overgebracht naar 
Malino. In september verhuisde 
het kamp naar Parepare, onge-
veer 130 kilometer ten noorden 
van Makassar. Het verblijf in dat 
voormalige militaire kampement 
duurde tot 22 oktober 1944, ruim 
twee jaar dus. Op 5 augustus 1943 
arriveerde nog een groep mensen 
van de eilanden Bali en Lombok en 
op 10 september 1943 van het ei-
land Timor met veel pastoors. Op 
28 december 1943 kwamen nog 
enkele achtergeblevenen van Bali 
aan, onder hen de bekende kunst-
schilders Bonnet en Hofker.

De Bolle

De behandeling in het kamp was 
soms grof. Als bepaald niet zacht-
zinnig stond Jamadji bekend, de 
tweede man van de Jappen, die 
door de kampbewoners “de Bol-
le” werd genoemd. Het was een 
vrij dikke kerel, klein van stuk. Hij 
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ploeg over de brug wilde trekken, 
kwam er een vliegtuig van de ge-
allieerden heel laag overvliegen 
en begon te schieten. Zo snel we 
konden zochten we dekking en 
wonder boven wonder is niemand 
geraakt. We durfden niet langer 
de grote weg te nemen en liepen 
verder het dal van de Bodjoh-ri-
vier in, niet wetende, waar we te-
recht zouden komen. Na ongeveer 
5 kilometer gelopen te hebben, 
kwamen we aan bij een door een 
Chinees uit Parepare gebouwde en 
nog niet in gebruik genomen var-
kensmesterij. We zijn deze lood-
sen ingevlucht en daar gebleven. 
Onze timmerlui gingen haastig 
aan het werk om de loodsen ver-
der af te werken. Met gevlochten 
bamboe werden de wanden verder 
dicht gemaakt. Het leek wel of dit 
onderdak speciaal voor ons was 
gebouwd.” Aldus Rik Valkenburg 
in zijn boek Het appel is afgelopen.

Epidemie

Iedereen had brandende dorst en 
dronk het water van de rivier, dat 
er zo op het oog zuiver uitzag. Niet 
vermoedende, dat het met dysen-
teriebacillen was besmet. Het 
werd een zware epidemie. Meer 
dan 400 van de ruim 600 mannen 
werden door deze ziekte geplaagd 
en medicijnen waren er niet. 21 
Mannen stierven aan deze epide-
mie. 
Vanaf 20 mei 1945 werden de man-
nen naar een afgelegen plaats in 
de bergen gebracht, want de Jap-
pen wilden de geïnterneerden niet 
meer vlakbij de kust hebben, waar 
de geallieerden werden verwacht. 
In het noorden van het Toradja 
land bij Bolong (letterlijk vertaald 
“gat”), hadden ze ongeveer 200 
kilometer van de kust en zo’n 50 
kilometer ten noordwesten van 
Makale op 1400 meter hoogte een 
noodkamp laten aanleggen van 
zeer eenvoudige barakken, waar 

dat  de  Duitsers  waren binnen-
geval len.  Daarop keerde hi j 
naar  de  miss ie  op F lores  terug, 
waar  de  bisschop hem benoem-
de voor  de  plaats  Benteng Jawa.
Toen het  Japanse leger  het 
e i land bezette,  werden al le 
Neder landse leden van de  S.V.D 
gevangen gezet .  Niet  op het 
gel iefde  e i land F lores  zel f,  maar 
op het  e i land Celebes.  Op 19 
ju l i  1942 arr iveerden ze  in  de 
haven van Makassar.  Hun voor-
lopig  verbl i j f  was  de  vroegere 
pol i t iekazerne aan de  Goaweg. 
In  september  werden ze  over-
gebracht  naar  een voormal ig 
mi l i ta i r  kampement  in  de  stad 
Parepare,  waar  ze  ruim twee 
jaar  verbleven. 

Pater  Cor  Does,  de  opr ichter 
van het  kampkoor,  roemde het 
muzikale  geheugen van Pierre, 
d ie  nog veel  zangnummers  ui t 
z i jn  Teter ingse  jaren kende en 
samen met  hem op papier  zette.
Nadat  het  kamp tot  tweemaal 
gebombardeerd werd door  de 
Amerikanen,  t rokken ze  weg 
naar  de  8  k i lometer  zuidel i jker 
gelegen Bodjoh r iv ier,  waar 
ze  terechtkwamen in  een voor 
varkens  bestemde behuiz ing. 
Daar  kregen velen last  van dy-
senter ie.
Pierre  herstelde  hier  eniger-
mate  van om ver volgens  in  het 
hongerkamp te  Bolong terecht 
te  komen,  waar  z i jn  gezondheid 
hard achteruit  g ing.  Hi j  ver-
magerde sterk,  had regelmatig 

aanval len van malar ia,  leed aan 
ber iber i  ( tekort  aan v i tamine 
D)  en had problemen met  z i jn 
nieren.
Na de bevr i jd ing werd hi j  naar 
Austral ië  overgebracht  om 
aan te  sterken en ver volgens 
voor  verdere  behandel ing naar 
Neder land ver voerd.  In  maart 
1946 kwam hi j  te  Stey l  aan,  waar 
hi j  introk  in  het  gezin  van z i jn 
zus  Henrica  en haar  man Henri 
Janssen.  Na twee maanden nam 
hi j  op last  van z i jn  super ieuren 
weer  z i jn  intrek  in  het  k looster. 
Nog geen maand later  werd 
Pierre  in  het  z iekenhuis  van 
Tegelen aan z i jn  nieren ge-
opereerd.   Hi j  over leefde deze 
operat ie  niet  en  over leed op 6 
ju l i  1946.
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graven in de tuinen, die tijdens de 
bombardementen als schuilloop-
graven dienst deden. Op 19 okto-
ber 1944 om ongeveer 10 uur in de 
morgen loeide de sirene met drie 
stoten, wat ‘verwijderd’ gevaar 
betekende. Daarna volgden acht 
stoten: ‘onmiddellijk’ gevaar. Een 
eskader van zes bommenwerpers 
naderde. Even later een gierend 
geluid, weer een paar seconden 
later het donderende geweld van 
de inslagen en explosies. Een bom 
was naast de schuilplaats terecht-
gekomen en had de loopgraaf in 
elkaar geduwd en met zand en 
stenen bedekt. Daarbij raakten 
veertien personen bedolven en 
vonden er vijf de dood.
Twee dagen later vond het tweede 
bombardement plaats. Golf na 
golf kwam over en liet de lading 
bommen vallen. Het lawaai was 
oorverdovend. Diep gebogen - 
met het hoofd tussen de knieën 
- zat bijna iedereen biddend zijn 
laatste ogenblik af te wachten. 

Laatste Heilige Absolutie’s wer-
den gegeven. De bommen sloegen 
vlakbij in. De lucht was verduis-
terd door opgeworpen zand, grind 
en stenen. 28 Vliegtuigen (‘libera-
tors’) namen deel aan deze actie. 
Zouden ze nog eens terugkomen? 
Lang werd gewacht. Twee man-
nen werden weggedragen, dode-
lijk getroffen door rondvliegende 
brokken steen. Een van hen was 
pater Jan Smit, de leraar aan het 
kleinseminarie te Todabelu.

Veel gebouwen waren getroffen 
en het kamp telde 35 grote bom-
kraters. Bang voor nog meer bom-
bardementen gaf de kampleiding 
opdracht om te verhuizen. 
In de vroege morgen van 22 ok-
tober gingen de geïnterneerden 
gepakt en gezakt op weg en trok-
ken langs de hoofdweg naar het 
zuiden richting Makassar. “Onge-
veer 8 kilometer buiten Parepare 
kwamen we aan bij de brug over 
de Bodjoh-rivier. Toen de voorste 

Pater  P ierre  Hi lberts  S .V.D. 
werd op 5  januar i  1906 gebo-
ren te  Bel fe ld.  Het  vol ta l l ige 
gezin  te lde  zeven kinderen en 
woonde aan de  Ri jksweg.  Vader 
werkte  in  de  dakpannenfabr iek. 
Zwaar  werk  en lange dagen.  Om 
rond Sinterklaas  cadeautjes  te 
kunnen kopen voor  de  k inderen 
bracht  hi j  t i jdschr i f ten rond 
en kweekte  hi j  groente  en f rui t 
in  de  diepe achtertuin  aan de 
Maas. 
In  1918  ging Pierre  naar  het 
k le inseminar ie  in  Uden en in 
1931  werd hi j  tot  pr iester  gewi jd 
in  de  kapel  van het  miss iehuis 
S int  Franciscus  Xaver ius  in  Te-
ter ingen door  mgr.  Verstraelen 
S.V.D,  de  apostol ische v icar is 
van de  Kleine  Soenda e i landen.

Vanwege z i jn  zwakke gezond-
heid  werkte  Pierre  nog een jaar 
in  het  miss iehuis  te  Heide bi j 
Antwerpen alvorens  in  augustus 
1932 vanuit  Amsterdam naar 
F lores  te  vertrekken.  Op 22 
september  kwam hi j  daar  aan in 
de  plaats  Ende.  In  1933 werd hi j 
benoemd te  Ruteng,  een plaats 
hoog in  de  bergen met  een f i jn 
k l imaat.  E ind 1934 werd hi j  aan-
gesteld  a ls  pastoor  te  Lengko 
A jang.  In  die  mooie  omgeving 
woonde en werkte  hi j  ve le  jaren 
a ls  miss ionar is .  Hi j  t rok  er  op 
z i jn  paard rond om z i jn  parochi-
anen te  bezoeken.
In  1940 was  het  z i jn  beurt  om 
met  ver lof  te  gaan en hi j  was 
onderweg naar  Neder land,  toen 
hi j  in  het  Suez-kanaal  hoorde Pate r  P i e r r e  Hi lbe r t s  SVD
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van Zuid Celebes was. Het kamp 
werd in juli 1945 tweemaal ge-
bombardeerd door Amerikaanse 
vliegtuigen. Daarbij kwamen ze-
ven geïnterneerden om en werd 
een groot deel van het complex 
verwoest. Daarna werd in een na-
bijgelegen bos een noodkamp van 
met atap gedekte bamboebarak-
ken ingericht. Dit boskamp werd 
op 26 september 1945 bevrijd 
door de Australiërs. Kampili is na 
de oorlog een van de betere inter-
neringskampen voor burgers in 
bezet Nederlands Indië genoemd, 
omdat de Japanse commandant 
er meer dan gebruikelijke zorg 
besteedde aan het welzijn van de 
bewoners.

In het algemeen leidde het te-
kort aan eiwitten en vitamines 
bij de gevangenen tot ernstige 

gebrekaandoeningen, terwijl het 
hen in combinatie met de ontoe-
reikende hygiëne en het zware 
werk zeer gevoelig maakte voor 
besmettelijke ziektes. Bijna ie-
dereen had chronisch te lijden 
van dysenterie, geelzucht en ma-
laria, maar ook tyfus, cholera en 
longontsteking kwamen voor. Wie 
eenmaal ernstig ziek was, had on-
der de gegeven omstandigheden 
weinig kans te herstellen. 
Als gevolg van de ontberingen in 
de concentratiekampen en door 
de bombardementen van de kam-
pen overleden elf Nederlandse 
missionarissen van Steyl, waaron-
der na de oorlog in het ziekenhuis 
van Tegelen de uit Belfeld afkom-
stige pater Pierre Hilberts.

Huisjongen Josef  en de gods-
dienst leraar  Th.  Toran dekten 
pater  Beeker  met  een laken 
toe.  Het  l i jk  werd overgebracht 
naar  de overdekte galer i j  van 
de pastorie  en op een mat  en 
kleed gelegd.  De hele  nacht 
werd er  gewaakt  en gebeden 
en er  werden kaarsen aange-
stoken.  De moordenaar  meldde 
z ich diezel fde avond nog bi j  het 
dorpshoofd en werd in  verze-
kerde bewaring gesteld.
De volgende morgen arr iveer-
den het  distr ictshoofd en de ver-
pleger  Jan Boleng.  Deze bekeek 
en mat  de wonden en waste het 
l ichaam. Daarna werd het  in  een 
grote doek en mat  gewikkeld. 
De parochianen van Lerek en 
Watuwewer wi lden de pater  het 
l iefste  in  een van beide dorpen 
begraven,  maar  op last  van het 
distr ictshoofd werd hi j  naar 
Larantuka gebracht.  Daar  volgde 

nog een l i jkschouwing,  waarna 
direct  tot  de begrafenis  werd 
overgegaan. 
De drukke begrafenisplechtig-
heid werd geleid door  mgr.  Ma-
nek.  Pater  Beeker  werd ter  aarde 
besteld op de begraafplaats  van 
de kathedraal  naast  dat  van z i jn 
voorganger  pater  Wilhelmus Eg-
genkamp S.V.D..

Velden
Coen Beeker  werd op 9  decem-
ber  1912 geboren in  het  Noord-
Limburgse dorp Velden.  Negen 
kinderen telde het  boerengezin 
in  totaal .  Na het  behalen van 
het  gymnasiumdiploma aan het 
Thomascol lege in  Venlo trad 
Coen in  bi j  de missiecongrega-
t ie  van de paters  van Steyl .  Op 
8 september 1931 ging hi j  naar 
het  noviciaat  in  Helvoirt  en twee 
jaar  later  naar  het  grootsemina-
r ie  Sint  Franciscus Xaverius  in 

Teter ingen.  Daar  legde hi j  op 16 
mei  1937 de eeuwige geloften 
af.  Op 22 augustus 1937 werd 
hi j  tot  pr iester  gewijd om ver-
volgens te  gaan werken in  het 
missiegebied van de S.V.D op de 
kleine Soenda-ei landen. 
De missionaris  ver l iet  Nederland 
per  schip op 20 september 1938. 
Een maand later  arr iveerde hi j 
in  Tandjong Priok,  de haven van 
Batavia  op het  ei land Java,  en 
op 2  november kwam hi j  aan in 
Ende op het  ei land Flores.  Na 
een korte  pastorale  voorberei-
ding en een cursus Maleis  werd 
de Veldenaar  in  maart  1939 
benoemd te  Waewerang op het 
ei land Adonara om er  pater  Van 
der  Hulst  te  gaan helpen,  die  er 
al  dr ie  jaar  werkte.  Het  werkge-
bied was erg groot  en omvatte  in 
fei te  het  hele  ei land Adonara.
Ruim een jaar  later  volgde z i jn 
benoeming tot  pastoor  van 
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de vochtige kou tot diep in de bot-
ten doordrong. Hier werden de 
mannen en jongens aan hun lot 
overgelaten. Van een geregelde 
verzorging met voedsel en andere 
eerste levensbehoeften was geen 
sprake meer. De honger trof ieder-
een. Regelmatig vielen mensen bij 
het appèl of tijdens een begrafe-
nis flauw. 
Op 21 augustus kwam eindelijk 
het bericht door, dat de oorlog 
was afgelopen en op 23 augustus 
begon de terugtocht uit Bolong 
naar twee schoolgebouwen in 
Parepare. Het laatste graf in de 
bergen werd gegraven op 26 au-
gustus 1945, toen het eerste trans-
port naar de vrijheid al vertrokken 
was. Pater Thijssen heeft er naar 
verluidt onvergetelijke woorden  
gesproken. Hij is van bijzondere 
betekenis geweest voor het kamp. 

In de eerste plaats voor alle gees-
telijken van de S.V.D, van wie hij 
de leider was, voor zover het ’t 
kampleven betrof. Hij was de stille 
werker, de man van verzoening, 
die door persoonlijke gesprekken 
de zaak altijd weer in orde wist te 
brengen. 

Het vrouwenkamp bevond zich 
in de koelere bergplaats Malino, 
een vakantiedorp op 70 kilome-
ter afstand van Makasssar, waar 
de vrouwen en kinderen werden 
ondergebracht in vakantiebun-
galows en particuliere huizen. In 
mei 1943 werd het kamp ontruimd 
en verplaatst naar Kampili, een 
vervallen sanatorium en krankzin-
nigengesticht bij de Berang rivier, 
circa 25 kilometer zuidoostelijk 
van Makassar, dat tot het eind van 
de oorlog het grote vrouwenkamp 

Ook de uit  Velden afkomstige 
pater  Coen Beeker  verbleef  in 
een Japans interneringskamp. 
Hij  overleefde de ontberingen, 
vatte  z i jn  missiewerk daarna 
weer  op,  maar  werd in  1956,  op 
43-jar ige leeft i jd,  vermoord. 

19 apri l  1956
Pater  Coen Beeker  had z ich op 
donderdagavond 19 apri l  1956 
voor  gebed teruggetrokken in 
de pastorie  in  het  dorp Watuw-
awer.  Hi j  was die  dag speciaal 
naar  het  dorp gekomen om met 
de schoolkinderen het  eerste 
H.  Communiefeest  te  v ieren. 
Het  feest  zou de volgende dag  
plaatsvinden.  Toen de huisjon-
gen nog maar  net  vertrokken 
was,  werd er  op de deur  geklopt. 
De pater  vroeg de bezoeker  even 
te  wachten.  Met  een zaklamp in 
de hand maakte hi j  ver volgens 

de deur  open,  want  het  was don-
ker  buiten.  Het  bleek een van 
de parochianen te  z i jn.  De man 
nam, volgens goed gebruik,  de 
hand van de pater  en kuste  die. 
Toen draaide hi j  z ich om, pakte 
een parang,  een hakmes,  tevoor-
schi jn  en begon op de pater  in 
te  s laan.   “Moeder,  o  moeder ”, 
r iep het  s lachtoffer  in  het  plaat-
sel i jk  dialect,  terwij l  de man 
hem naar  buiten trok en daar 
nogmaals  op hem insloeg.  Even 
later  stortte  pater  Beeker  dood 
neer.  De moordenaar  verdween 
in  de duisternis.

Het  duurde misschien wel  t ien 
minuten,  voordat  de omwonen-
den in  de gaten hadden dat  er 
iets  zeer  ernst igs  gebeurd was. 
Daarna brak een enorme paniek 
uit .  Direct  vertrokken enkele 
ruiters  naar  Lerek om de gruwe-
l i jke boodschap over  te  brengen.

Pate r  Coen  Beeke r  SVD
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Bronnen

Art ike len :
-   Archief  S .V.D Teter ingen en 

Ende (F lores)

Boeken :
-   John Dami  Mukese S.V.D. ,   

Indahnya  kak i  mer eka  (Ende, 
2004 )

-   Pastoor  Th.  Dr iessen,  De ge-
sch ieden i s  van  de  St .  Urbanuspa-
r och ie  te  Be l fe ld  (Bel fe ld,  1971)

-   Pater  dr.  Ant .  Fre i tag S.V.D. , 
Glaubenssaat  in  B lut  und  Tr änen 
(Stey l ,  1948),  waar in  verwezen 
wordt  naar  een ber icht  van 
pater  W.  Janssen van 2  oktober 
1945 ui t  Makassar

-   Ge ï l lus t r eerde  At las  van  de 
Japanse  kampen  in  Neder lands 
Ind ië  1942-1945  van Asia  Maior 
Purmerend 

-    Oost - Indones ië  van de  Domi-
nicus  reeks,  Uitgever i j  J .H. 
Gottmer/H.J .  Becht  B.V. ,   B loe-
mendaal ,  1994

-   Rik  Valkenburg,  Het  appè l  i s 
a fge lopen ,  Ui tgever i j  J .P.  van 
den Tol ,  Dordrecht,  1976

Over ige :
-   B idprent je  ui t  archief  Theo 

Colbers  Bel fe ld 
-   Br ieven van Pater  Hi lberts  u i t 

1934 en 1945
-   Br ieven en gesprekken met 

Louis  Janssen in  Utrecht  en 
T iny  Janssen in  Venray

-   Gesprek van 20 ju l i  2005 met 
ooggetuige  pater  Antoon Bak-
ker  S .V.D. ,  d ie  op 94- jar ige 
leeft i jd  over leden is  te  Tete-
r ingen op 25 augustus  2005

-   Gesprek met  de  gepensioneer-
de F lores  miss ionar is  Henk 
Hermus S.V.D.  te  Teter ingen 
op woensdag 14  september 
2005   <

Theo Laumans was van 1959 tot eind 1962 

bestuursambtenaar in Nederlands Nieuw-Guinea.  

Na de bestuursoverdracht aan de Verenigde Naties 

in oktober 1962 ging hij terug naar Nederland. Hij 

werd assurantie- en onroerend-goed-makelaar. De 

laatste jaren houdt hij zich bezig met geschied-

schrijving. Hij is auteur van Oorlogservaringen: 

herinneringen van veteranen uit Tegelen en Belfeld; 

gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en 

in Nederlands Indië (2003).

Kerk j e  b i j  he t  z i ekenhui s  t e  L e la 

(op  F lo r e s ) ,  n i e t  v e r  van  Leda l e ro
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Lerek,  een plaats  in  het  berg-
achtige zuiden van het  ei land 
Lomblem, ook wel  Lembata 
genoemd. Coen Beeker  leefde 
en werkte er  als  een i jver ige 
missionaris  en de kathol ieke 
gemeenschap groeide snel . 
Vanuit  z i jn  hoofdstat ie  reisde 
hi j  een keer  in  de maand naar 
Levoleba en een keer  in  de twee 
maanden naar  Larantuka om er 
col lega’s  te  tref fen.  Op deze bi j -
eenkomsten werden problemen 
besproken,  pastorale  er varin-
gen uitgewisseld,  informatie 
ingewonnen,  voorraden voor  de 
komende periode ingeslagen, 
gebiecht  en biecht  gehoord en 
samen gebeden.  Ti jdens deze 
recol lect ies  deden de deelne-
mers  in  geestel i jk  en l ichameli jk 
opzicht  nieuwe krachten op.

Nadat  de Tweede Wereldoorlog 
het  ei land Flores  bereikte,  was 
ook pater  Coen Beeker  bi j  de 
missionarissen die  in  interne-
r ingskampen op Celebes werden 
opgesloten.  Dat  verbl i j f  duurde 
tot  na de overgave van Japan 
medio augustus 1945.  Getekend 
door  de ontberingen en het 
l i jden in  deze kampen reisden 
de Nederlandse missionarissen 
die  de oorlog overleefd hadden 
en tot  reizen in  staat  waren naar 
hun parochies  op Flores  terug.
In oktober  1949 ging pater  Bee-
ker  met  ver lof  naar  Nederland 
om op verhaal  te  komen en aan 
te  sterken.  Hi j  was zeer  ver-
zwakt  door  de regelmatig terug-
kerende malaria-aanval len en 
het  harde werken.  Na ongeveer 
twee jaar  was hi j  f i t  genoeg om 
terug te  gaan naar  de missie.
Op 22 september 1951 vertrok 
hi j  vanuit  Rotterdam met het 
motorschip Wil lem Ruys en 
was begin november bi j  z i jn 
parochiegemeenschap in  Lerek 

terug.  Hi j  had een behoorl i jke 
hoeveelheid in  Arcen en Velden 
bi j  e lkaar  gebedeld geld bi j 
z ich.  Hier van bouwde hi j  een 
nieuwe pastorie  en bekost igde 
er  ook de renovatie  van z i jn  kerk 
mee.  Hi j  had er  z i jn  handen aan 
vol  maar  kreeg gelukkig veel 
steun van z i jn  parochianen.  Die 
brachten de benodigde bouw-
materialen te  voet  van het  aan 
de kust  gelegen dorpje  Lebala 
naar  de in  de bergen gelegen 
missiestat ie  Lerek,  een afstand 
van ruim t ien ki lometer.  Als  een 
goede herder  was pater  Coen 
Beeker  voor  z i jn  gemeenschap 
bezig,  waarbi j  a l le  aandacht 
en hoop op de toekomst  was 
gericht.

Motief
Waarom kwam de pater  op 
19 apri l  1956 op zo’n gruwe-
l i jke wi jze  aan z i jn  einde?  Wat 
bewoog de moordenaar  tot 
z i jn  daad? En wie  was dan wel 
de man die  dezelfde avond 
een bekentenis  af legde bi j  het 
dorpshoofd?  Het  bleek Ber-
nardus Baha te  z i jn,  nota bene 
een goede bekende van pater 
Beeker:  Bernardus Baha was 
als  kleine jongen met  z i jn  toen 
ver lamde beentjes  door  de pater 
persoonl i jk  naar  het  z iekenhuis 
in  Larantuka gebracht,  waar  hi j 
genas.  Later  werd Bernardus 
t immerman en kwam in dienst 
bi j  pater  Krol  in  Riangkamie, 
waar  hi j  ook als  koster  werkte. 
Hi j  was echter  zo onhandelbaar 
en last ig,  dat  hi j  ontslagen 
werd.  Dat  zette  kwaad bloed bi j 
hem. Ver volgens kreeg hi j  weer 
werk bi j  de missie  in  Levoleba, 
maar  ook dat  duurde niet  lang. 
Nadat  hi j  daar  in  maart  1956 
ontslagen en vertrokken was, 
s loop hi j  st iekem bi j  de missie 
binnen om er  te  stelen. 

Broeder  Patr ic ius  miste  een 
paar  schoenen en z i jn  zaklamp 
en schreef  pater  Beeker,  dat 
Bernardus van deze diefstal len 
verdacht  werd,  omdat  men hem 
had z ien rondsluipen.  Broeder 
Patr ic ius  en deken Jan van Asten 
vroegen pater  Beeker  om bi j  z i jn 
eerstvolgende bezoek aan het 
dorpje  Watuwawer Bernardus te 
bezoeken en ter  plaatse onder-
zoek te  doen.  Dat  deed de pater 
op die  donderdag in  apri l ,  toen 
hi j  in  het  dorp was om er  de 
volgende dag met  de schoolkin-
deren het  eerste  H.  Communie-
feest  te  v ieren.
Samen met  het  dorpshoofd, 
de guru agama (godsdienston-
derwijzer)  en nog enkele  leden 
van de parochiegemeenschap 
ging de pater  naar  het  huis  van 
Bernardus Baha en sprak hem 
over  de diefstal  aan.  In  huis 
stonden twee kisten,  een kist 
gevuld met  z i jn  t immergereed-
schap en nog een andere kist , 
waaruit  de gestolen spul len te 
voorschi jn  kwamen.  Daaronder 
ook  dekser vetten,  waarin het 
wasnummer van broeder  Patr i-
c ius  genaaid was.  Pater  Beeker 
nam de gestolen spul len mee 
terug naar  de pastorie.

De dief  voelde z ich door  deze 
confrontat ie  totaal  opgelaten, 
of,  zoals  ze  in  Indonesië  zeggen: 
maloe,  met  als  gevolg dat  hi j 
mataglap (=razend)  werd.  De 
hele  dag at  en dronk hi j  niet 
meer  en hi j  s leep z i jn  parang 
met  een v i j l .  ‘s  Avonds s loop hi j 
in  het  donker  naar  de pastorie 
en stelde z ich verdekt  op tot  de 
huisjongen weg was.  Hi j  l iep 
naar  de deur,  k lopte aan en 
wachtte  tot  de pater  opendeed. 



die mij op weg geholpen hebben. Op internet kun je trouwens heel veel 
vinden. Bovendien, dat vind ik wel leuk: het belastingkantoor is vlakbij 
en die jongens hebben mij uitstekend op weg geholpen.”

 Dus je  hebt  nu een e igen bedri j f,  toch in  Venlo!
“Oké, ik woon hier en werk van hier uit. Dat bevalt me tot nu toe prima. 
Ik heb hier een hele hechte vriendengroep. Als mijn vriend straks afge-
studeerd is, zien we wel waar we terecht komen, want het is nu eenmaal 
zo dat de markt in het Westen ligt. Ik zou hier wel een ateliertje willen 
hebben, maar om hier een echte bedrijfsruimte in te richten, dat zie ik 
niet zo zitten. Daar heb ik bovendien het geld ook niet voor.”

 Maar  wat  doe je,  voor  wie  werk  je?
“Ik heb een hele brede opleiding gehad en kan dus ook alle kanten uit. 
Je moet klein beginnen, via kleine opdrachten voor kennissen en familie 
moet je toch proberen een naam op te bouwen. Zo heb ik enkele huis-
stijlen ontworpen, voor beginnende bedrijfjes, die ook uitgevoerd zijn. 
En via via krijg je dan weer nieuwe opdrachten binnen. 
Binnenkort hangen er zelfs door mij ontworpen posters in Ghana! Een 
vriendin gaat daar stage lopen in de gezondheidszorg en neemt een 
voorlichtingsproject mee. In eerste instantie denk je dan: ach een vrien-
dendienst, maar zij had dat keurig georganiseerd: het wordt betaald en 
mijn naam staat erbij.”

 Allemaal leuk, zolang je dat vanuit  je f latje kunt doen, maar…
“Ho wacht even, ik ben er nog niet want ik heb toch wel een hele mooie 
opdracht gekregen. Ik las een advertentie van Sofitel, een internationale 

Frui t juwee l
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 En?
“Tja wat heb ik gedaan? Na het examen moest ik direct aan de slag, ik 
zit met een vriendengroep in de organisatie van het Free Funk Festival. 
Dat is hartstikke leuk, maar ook heel hard aanpoten. Geweldig feest, 
veel plezier gehad ondanks dat het die dag pijpenstelen regende. Daar-
na heb ik een maand lang helemaal niets gedaan, ben op vakantie ge-
weest, maar verder niets, even lekker niets.” 

 Maar  je  moet  toch aan de  s lag…?.
“Je bent dan wel afgestudeerd, maar in Eindhoven wordt in oktober ook 
nog een de Graduation Show gehouden, waar je je resultaten nog eens 
kunt laten zien. Die show valt samen met de Dutch Design week. En aan-
gezien Eindhoven daar een naam mee heeft opgebouwd, moet je daar 
bij zijn! Het was een grandioze happening waar zelfs Beatrix op bezoek 
kwam en dan groei je toch wel een beetje.
Daarna heb ik de school voorgoed vaarwel gezegd, toch vreemd. Je valt 
in het beroemde zwarte gat. Ik ben direct gaan solliciteren. Zo heel veel 
is er in de bladen niet te vinden, dus kijk je op de Alumni-site van de 
school. Als je uitgenodigd wordt voor een gesprek kom je al je klasge-
noten weer tegen! Het is moeilijk om er tussen te komen. Veel bedrijven 
bieden alleen maar stageplaatsen aan.”

 Dat  heb je  dus  maar  gedaan?
“Ja, en dan leer je de harde werkelijkheid. Ik solliciteerde in december 
naar een stageplek bij een bedrijfje in Amsterdam dat in het verleden 
toch wel een en ander gepresteerd had. Ik werd meteen aangenomen. 
Het is heel anders dan wanneer je voor je zelf of op school bezig bent: je 
werkt aan een opdracht en het is opeens niet meer van je zelf, alles wat 
je bedenkt en doet is “van het bureau” en daar zijn ze heel strikt in.
De afspraken met dat bedrijf waren een beetje vaag, ik had er niet veel 
vertrouwen in en ik kreeg het vertrouwen ook niet. Toen er ook nog eens 
moeilijk gedaan werd over de beloofde  reiskostenvergoeding was het 
voor mij genoeg geweest. Niet leuk, maar: weer wat geleerd!”

 En voor jezelf beginnen?
“Ja, daar was ik intussen ook al mee bezig. In februari heb ik me inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel. Dat was toch een hele stap. Dan 
begint het: een eigen logo, een website, maar ook: BTW! Hebt u een 
VAR? Dan zit je opeens in een totaal ander wereldje, waar je helemaal 
geen kaas van gegeten hebt. Maar je moet er wel iets van af weten als je 
voor jezelf begint. Gelukkig heb ik in mijn vriendenkring enkele mensen 

 I N T E R V I E W  K I M  V A N  B A K E L  ( 2 ) :  
H O E  H E T  V E R D E R  G I N G

door Jan Brouwers
foto’s Kim van Bakel

In  Buun 2006 stond een 
verslag van mijn  kennis-
making met  Kim van 
Bakel .  In  twee gesprek-
ken,  vóór  en na af loop van 
haar  e indexamen aan de 
Design Academy,  vertelde 
z i j  haar  wederwaardig-
heden over  haar  studie  en 
haar,  nog vage,  plannen 
over  de  toekomst.  Het  ver-
haal  was niet  af,  maar  dat  
was ook niet  de  bedoel ing:  
het  was een “nul-meting”.  
Daarna zou het  grote  werk 
moeten beginnen.  
Ze  haalde het  examen,  
moest  nog hard werken 
aan het  Free Funk Fest i -
val  en  het  laatste  contact  
met  Kim was een antwoord 
sms’je  uit  Spanje:  “Ben 
op vakantie,  daarna weer  
paraat.”  
We zi jn  nu een jaar  verder  
en op 15  juni ,  precies  een 
jaar  na haar  examen,  z it  
ik  weer  met  Kim aan tafel .  
Ik  heb haar  het  afgelopen 
jaar  nog wel  eens in  het  
voorbi jgaan gezien en ben 
nu ontzettend benieuwd 
hoe het  haar  vergaan is .  
Dus:  Kim van Bakel ,  
Designer  part  2.
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 En  dan?  Als  je  ontwerp af  is?
“Dan moeten er prototypes gemaakt worden. Voor de ontwerpen die ik 
thuis maakte haalde ik stofjes bij het Goedkope Huis, knopen in een 
bepaalde pantone kleur kun je gewoon bestellen. Als dan iedereen het 
erover eens is dat het concept goed is, dan moet er een definitief exem-
plaar komen. Je moet exact aangeven welke kwaliteit stof je wil hebben, 
hoe het geweven moet zijn, de juiste kleuren, afmetingen..., kortom: een 
heel gedetailleerde beschrijving. Dat ene exemplaar maak ik zelf met de 
materialen die hier in Nederland, op bestelling, gemaakt worden.”

 Onbetaalbaar  toch?
“Dat eerste slaapshirt is inderdaad gigantisch duur. Maar als de kogel 
door de kerk is gaat de productie naar China.”

 Ga j i j  dan ook naar  China?
“Nee hoor. Maar, en dat is natuurlijk ook weer heel boeiend, ik moet er 
wel voor zorgen dat in China precies dat gemaakt wordt wat ik voor ogen 
heb. Ik ken geen mensen in China, maar het voordeel van een opdracht 
van een groot bedrijf is dat zij je de weg wijzen. Ik heb er niet alleen een 
toffe job aan gehad, maar ook veel geleerd.”

 Dus  je  ontwerp is  goedgekeurd?
“Yesss!!!!!! Afgelopen maandag was de presentatie van onze ontwer-
pen. Ik verwachte wel iets bijzonders, maar dit ging toch al mijn ver-
beeldingskracht te boven! Een presentatie, weer in dat chique hotel in 
Amsterdam. Een echte perspresentatie met een zaal vol schrijvers van 
Elle, Elegance, Quote, allerhande travel magazines, razend spannend! 
Oesters, champagne, “stoelaanschuivers” bij het diner. Het was een 
indrukwekkende ervaring. Een praatje houden voor 70 journalisten en 
hotelmanagers die het allemaal beter weten! En fotosessies! Samen met 
Annet en Sylvie, mijn beide collegaatjes en onze ontwerpen op de foto. 
Een droomwereld! Zo zit je gewoon in Venlo op je racefietsje te karren en 
zo zit je opeens in een luxe hotel in Amsterdam, door alle egards omge-
ven, in het middelpunt van de belangstelling.” 

 Het  l i jkt  een successtory !
“Dat was het ook wel. Maar deze opdracht is nu afgelopen en natuurlijk 
hoop ik op een vervolg. Ik vond het heel erg speciaal dat de opdrachtge-
ver naast de presentatie van de ontwerpen ook nog een sessie georgani-
seerd had waarin wij ons eigen werk mochten laten zien.”

 Dat  doet  je  toch wel  wat?
“Tuurlijk. Maar het mooiste was dat er een oud-docente van de Design 
Academy aanwezig was. Zij gaf mij een compliment. Wat ik mij achteraf 
realiseerde: zij sprak mij niet aan als leerling maar als een collega.”

 En verder?
“De opdracht voor Sofitel is nog niet afgelopen, er komen nog verdere 
vergaderingen over de productiemogelijkheden en de fine-tuning.”

 Kortom?. . . .
“Ik heb een lekker jaar gehad. Beetje belazerd met een stagebaantje, 
een prijs gewonnen met mijn kostuums in de carnavalsoptocht in Venlo, 
eigen bedrijfje opgericht, droomopdracht gehad.”
“Lekker mijmeren in de trein van Venlo naar Amsterdam en terug…”   <
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Jan Brouwers (1951) was adjunct-directeur van de 

SKV Noord-Limburg. Momenteel is hij medewerker 

stichting stadsmanagement en festivalcoördinator 

stichting Ouverture. Tevens organiseert hij kunst-

reizen. 

hotelketen met vijfsterrenhotels all over the world: Dutch Designers ge-
vraagd. Het klonk zeer ambitieus. Toch maar geschreven, je weet im-
mers nooit. En jawel hoor, ik mocht door. De eerste gesprekken waren 
bij een communicatiebureau in Haarlem, daarna kwam een manage-
mentpresentatie in een très chique hotel in Amsterdam. In de trein terug 
naar huis kreeg ik een telefoontje dat ik aangenomen was!
Bij die hotelketen had men een hotelbed volgens een heel nieuw con-
cept laten ontwerpen. Dat was het beginpunt. Daaromheen moest een 
serie producten bedacht worden. Samen met twee, ook nieuwe, colle-
ga’s gingen we aan de slag. We kregen een uitgebreide briefing. En dat 
was ook weer helemaal nieuw: je moet je eigen creativiteit laten werken, 
maar de klant staat centraal. Dat betekent dat je concessies moet doen. 
Van de andere kant is het toch weer vleiend als je de opdrachtgever kunt 
overtuigen van jouw gelijk.

 Een echt  grote  k lus,  dus! . .  Hoe pakte  je  dat  aan?
“Mijn opdracht was slaapshirts ontwerpen. Met de strikte orders uit de 
briefing ga je zoeken  wat de mogelijkheden zijn. Tekenen, denken, en 
prototypes maken. Dan weer overleg en weer opnieuw tekenen, denken, 
enzovoort. Je kreeg wel goede tips en waar nodig stond er een bureau 
klaar om je van informatie te voorzien, ook het contact met de andere 
twee collega’s was heel belangrijk. Je wisselt gegevens en ervaringen 
uit, maar ook: je moet wel in dezelfde lijn blijven werken! We werkten 
alledrie thuis en hadden voortdurend contact via msn en e-mail.”

Per s fo to  So f i t e l

Tekening  sh i r t  So f i t e l
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door Jan Brouwers
foto’s Jacques Peeters
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de Maaspoort te zien - waanzinnig goed op de accordeon te spelen.
Dat was mijn eerste kennismaking met de stad Venlo. Direct daaraan 
vast zijn we naar het Museum van Bommel van Dam gegaan, daar was 
een dansvoorstelling. Dat ontdekten we eigenlijk ter plekke. Dus: een 
interessant museum ook nog! Dat hadden we allemaal niet gezocht ach-
ter Venlo. 
Ongeveer een jaar later stond die advertentie in de krant, directeur voor 
de Maaspoort gevraagd. Ik was er wel eens  geweest voor een vergade-
ring, dus ik kende een heel klein beetje de situatie. Het is een theater 
waar veel kan, technisch, dus laten we eens gaan praten. Ik had op dat 
moment heel erg veel last in de programmering van de beperkingen van 
het podium in Valkenswaard, net als in Hoogezand trouwens. Het is ver-
bazend om te zien hoe in de kleinste plaatsen podia gevestigd worden 
die nauwelijks bespeelbaar zijn omdat de podiummaten, de zichtlijnen, 
de techniek niet voldoen. Ik wilde wel eens in een theater werken, waar 
het Nederlands Dans theater in zijn volle glorie kan staan. 
Heel typisch van de grote zaal van Theater de Maaspoort is dat die een 
waanzinnige diepte heeft. Die diepte is er eigenlijk gekomen door een 
ontwerpfout. Voor de carnavalszittingen was een bepaald aantal me-
ters vlak vloeroppervlak nodig. Om die reden is de kleine zaal direct 
achter het toneelhuis geplaatst op zo’n manier dat die betrekkelijk een-
voudig bij het toneelhuis kon worden betrokken, om bijvoorbeeld een 
zitting dezelfde ruimte te bieden als in de oude Prins van Oranje. Maar 
de afscheiding bleek niet afdoende om de zalen tegelijkertijd te kun-
nen gebruiken en dus kon de kleine zaal niet echt worden ingezet in 
de programmering. Mede daarom moet nu de middenzaal alsnog ge-
bouwd worden. Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. Er is dus wel 
de mogelijkheid om heel diep te spelen. Helaas wordt die diepte bijna 
nooit gebruikt, behalve in de Venlose Revue. Die voorstelling is speciaal 
gemaakt op deze zaal, op die mogelijkheden. Daar is trouwens erg goed 
gebruik van gemaakt in Ältied ‘t zelfde Leedje. Zelfs achterin zit je nog naar 
een mooi perspectief te kijken. 
Dit blijft gewoon een waanzinnige zaal, maar ook een hele lastige omdat 
hij heel frontaal is: het publiek zit hier een beetje teruggetrokken van het 
podium op een vrij steile helling. Hij is eigenlijk gebouwd als compro-
mis tussen carnaval en theater. Hij heeft voor een bepaald segment onte-
genzeggelijk een heleboel nadelen, maar voor bijvoorbeeld akoestische 
en symfonische muziek, voor de harmonieën, voor revue, show is het 
een geweldige zaal. Je kunt beter een zaal hebben die een paar dingen 
heel goed kan en dan helaas een paar dingen wat minder - daar bouwen 
we dan de middenzaal voor - dan een zaal die van alles een beetje kan. 
Dat is meestal het geval in de regiozalen: een beetje leuk voor toneel, 
een beetje leuk voor de harmonie en het is een beetje leuk voor het koor, 
maar uiteindelijk is het allemaal niks. Multifunctioneel is uiteindelijk 
non-functioneel.’

‘Venlonaren hebben veel meer gemeenschappelijk 
met andere stedelingen, dan ze zelf vaak denken. Be-
langrijkste verschil met een heleboel andere steden: er 

zit hier relatief weinig hoog opgeleid kader, maar dat zie je ook in Oss 
bijvoorbeeld of in Valkenswaard! Er zijn relatief weinig academici, er is 
ook geen hoger wetenschappelijk onderwijs, maar een beetje hoger be-
roepsonderwijs, er is geen kunstvakopleiding. Het is een “doe”-stadje, 

Je ziT nu in Venlo, MeT
Venlonaren. iS DaT anDerS?

‘Ja, maar niet helemaal getogen. In Eindhoven opge-
groeid en in Rijswijk gevormd, tussendoor  in Ooster-

hout twee jaar bij de paters op kostschool gezeten en uiteindelijk weer in 
Eindhoven. Maar ook: in Afrika gezeten een paar jaar. Ik ben een zwer-
ver.’

‘Mijn vader werkte bij Philips en werd op enig moment 
bij de directeur geroepen, die zei: “Jij hebt een goeie 

babbel, dus je gaat naar Nigeria want wij willen daar net zo’n positie als 
de concurrent. Zo ging dat vroeger. Dan was je niet slim als je zei: “Daar 
heb ik geen zin in.” We hebben er zowat twee jaar gewoond, van mijn 
3de tot mijn 5de. Dat heeft een enorme indruk gemaakt. L’Afrique, dat 
draag je het hele leven mee. 
Ik heb gewoond in Arnhem, Utrecht en Amsterdam, waar ik de toneel-
school volgde, daarna ben ik aan het werk gegaan in Gent, Eindhoven, 
Tilburg, weer terug in Amsterdam en toen een jeugdtheatergroep in 
Friesland, groepen in Groningen gaan regisseren. Toen ik van pure ar-
moede stopte met theatermaken ben ik dramales gaan geven en op straat 
muziek gaan maken. Ik speelde in bandjes en kwam via het organiseren 
van concerten in de festivalorganisatie terecht en van daaruit in de the-
ater- en schouwburgorganisatie. Ik heb een jaar een zieke directeur ver-
vangen in Hoogezand-Sappemeer. Daarna heb ik in Valkenswaard een 
nieuw theater mee opgezet.’

‘Ik kende Venlo heel zijdelings. Mijn moeder komt uit 
Lottum. Wij waren in de streek vroeger veel op vakan-
tie. Maar Venlo, de stad kennen, nee. Heel toevallig heb 

ik Venlo via het Zomerparkfeest, exportproduct nummer één volgens 
mij, leren kennen toen ik daarheen ging voor een bepaald programma-
onderdeel. Ik dacht: Venlo. Knalgezellig hier, goed voor mekaar! In de 
spiegeltent zag ik Maarten van Roozendaal en dat had ik niet verwacht in 
zo’n stad. Op het hoofdpodium stond Regis Gizavo - binnenkort ook in 

Geboren brabanDer...

afrika?

en Dan Van oVeral GeWeeST naar 
Venlo. Je eerSTe inDruk?
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komen zijn, maar het is een heel mooie voorstelling van een hele goeie 
regisseur. 
Dat is óók een taak van ons: het publiek confronteren met iets nieuws, 
iets anders, iets waar ze in eerste instantie niet zelf opgekomen zouden 
zijn. Wereldmuziek is ook zoiets: Monica Atahari, een Molukse zange-
res, heel jazzy. Niet uit te leggen hoe mooi, net als Cristina Branco, Regis 
Gizavo, die moet je gewoon gaan zien! 
Theater is lang niet altijd amusement, theater kan heel confronterend en 
choquerend zijn, net als poëzie en net als fotografie en net als beeldende 
kunst. Het is denk ik niet helemaal juist om te zeggen: we hebben nu een 
theater en dan moeten er zoveel mogelijk mensen in, dus we doen alleen 
maar amusement. Platform  is een heel confronterende voorstelling en 
daar denk je echt nog dagen over na: waarom doen mensen dit elkaar 
aan en hoe werkt dat dan? Het is heel hard nodig dat we daar over naden-
ken. Het gaat over heel belangrijke thema’s die nu spelen. Terrorisme, 
handel in vrouwen, handel in seks, de vercommercialisering van de lief-
de,  allemaal onderwerpen, waar jij en ik dagelijks mee geconfronteerd 
worden, op indirecte of directe manier, en waar jij en ik ook geen duide-
lijke antwoorden op hebben. Dat hoeft ook niet; theater stelt vragen en 
zet mensen ertoe aan om zich te verwonderen over het alledaagse.’

het zijn doeners hier. Het is niet een filosofentempel zoals Nijmegen. 
Dat heeft beperkingen, maar biedt ook mogelijkheden. Venlo is een 
overslaggebied, een overstapgebied, altijd geweest. Daar gebeuren vaak 
interessante dingen in overgangs- en grensgebieden. De cultuur hier 
ligt  tussen de Nederlandse en Duitse cultuur, maar ook tussen Noord 
en Zuid. Het is op alle mogelijke manieren een kruispunt; logistiek en 
cultureel.’  

‘Zo werk ik niet. Als ik zou zeggen: dat programma is 
van mij, dan had ik niet naar Venlo moeten komen. D’r 
zit nu wel iets meer wereldmuziek in het programma 
en ik denk dat er wat minder acrobatische dans uit 
Amerika en iets meer Nederlandse moderne dans in 

zit, maar dat zijn accentverschuivingen. Ik ben oorspronkelijk een regis-
seur. Theater speelt met tijd en ruimte en je moet dus kijken naar wat de 
kracht van die ruimte is en daarop proberen te programmeren, rekening 
houdend met het draagvlak: waar komt volk op af ? Er zijn natuurlijk een 
aantal dingen die je toch doet, terwijl je weet: de zaal is eigenlijk niet 
ideaal, maar dit moet gewoon gezien worden. De publieksaantallen die 
daar bij horen neem je dan voor lief, als je dat maar kunt compenseren 
met voldoende goed bezette zalen. 
Ik ben opgevoed op de toneelschool met als belangrijkste uitgangspunt: 
als je op het podium gaat staan en je vraagt mensen ook nog om geld te 
betalen om in hun vrije tijd - soms onder slechte omstandigheden qua 
weer of verbindingen - naar je toe te komen en daar in die stoelen te gaan 
zitten, dan moet je een verdomd goed verhaal hebben. Anders heb je he-
lemaal het recht niet om die situatie te creëren en daar op de planken te 
gaan staan. Ik ben een Publieksregisseur. Ik kijk toch naar: hoe reageert 
het publiek en wat mag het publiek verwachten van de voorstelling, en 
daarop probeer ik te programmeren. Terwijl er ook collega’s zijn, die 
een eigen artistieke visie voorop zetten: “Dit is het soort theater, dat 
het helemaal gaat maken in de toekomst en dat moet hier staan en daar 
moet ik dan publiek bij zoeken”.’

‘Ja, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Er 
staan wel een paar voorstellingen in waarvan ik zeg: 
“Dit moet gewoon gezien worden.” Ik weet dat het heel 

lastig wordt om er voldoende mensen voor te krijgen. Een voorbeeld is 
de voorstelling van NT Gent, naar aanleiding van een boek van Houel-
lebecq, Platform. Die voorstelling wordt door de meeste recensenten in 
Nederland gezien als de topper van het afgelopen seizoen. Ik weet dat 
we die niet zullen uitverkopen in Venlo, maar het is zo’n geweldig mooie 
voorstelling, zo gruwelijk actueel, echt gruwelijk en actueel. Dan maar 
voor wat minder mensen. Overigens nog best betaalbaar omdat het een 
gesubsidieerde voorstelling is. Johan Simons is een van de grote regis-
seurs van deze tijd, en Houellebecq is een van de grote auteurs.  
Jos Thie, regisseur van Ajax door het Noord Nederlands Toneel is ook 
een voorbeeld waarvan je misschien zegt: “Hoe kom je d’r bij?” Maar dat 
kan ik uitleggen: dat past nou juist heel goed hier. Het gaat over de ver-
werking van oorlogservaringen door veteranen. Die hebben wij geboekt 
op verzoek van de vereniging van veteranen, die hier in Noord-Limburg 
vrij stevig vertegenwoordigd zijn, van oudsher. Zelf zou ik er nooit opge-

Heb Je eiGen Voorkeuren in HeT 
proGraMMa?
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deuren dicht, nergens geen last meer van. Dus wat stond er op een gege-
ven moment: een bunker! Geen mens vermoedde daar nog een serieuze 
concertzaal achter. En dan kun je het eigenlijk de mensen niet kwalijk 
nemen dat het is afgebroken, want je kon er helemaal niets bijzonders 
meer aan afzien. Dus je verstopt in feite de dingen. Dat treinprobleem 
had natuurlijk ook anders opgelost kunnen worden, maar ja, dat zou het 
een en ander kosten…’

‘Vroeger kostte dat weinig om zo te bouwen, toen 
was arbeid nog goedkoop en grind genoeg hier voor 
het beton! Maar hoe kun je in godsnaam een architect 
binnen deze stijl, de Bossche school, een theater laten 
bouwen? Die stijl heeft als basis soberheid en eenvoud, 
geïnspireerd door de gelofte van armoede van bepaalde 

kloosterordes. Dat is eigenlijk maar vanuit één gedachte voorstelbaar:  je 
hebt gewoon niet goed rondgekeken naar hoe een theater eruit ziet op 
andere plekken. Goed, alles past natuurlijk in zijn tijd, maar in de mees-
te plaatsen zijn dit soort betonmonsters toch eerder gebouwd in de jaren 
zestig en zeventig. De meeste zijn inmiddels afgebroken of totaal gere-
noveerd. Omdat het niet meer werkt. Vroeger kwamen de mensen mis-
schien meer alléén voor het programma naar het theater. Tegenwoordig 
verwachten ze meer allure, meer sfeer, meer ambiance. 
Het is trouwens ook wel grappig hoe een architect altijd weer probeert 
met een gebouw het gedrag van mensen te sturen. Met de vorm de in-
houd te bepalen dus. Al die doorgangen  rondom de Maaspoort en die 
omloopjes en passages die zijn gemaakt met het idee dat een theater toe-
gankelijk moet zijn: je moet er langs alle kanten in en uit kunnen lopen. 
Misschien  ook wel als antwoord op kritiek uit het “stedje van lol en ple-
zeer”, dat het allemaal te massief werd. Dat kwam ook weer naar aanlei-
ding van de Maasboulevard naar voren. Maar goed, wat gebeurde er? Die 
doorgangen en steegjes werden een dievenpad, een onoverzichtelijk en 
onveilig gebied. Dus heel snel is eerst die Passage afgesloten en toen aan 
de andere kant, Op de Miste, hetzelfde. Van die hele toegankelijkheid 
was niks meer over.  
Ik zit nu in een nieuw proces - Boulevard en middenzaal - en daar loert 
hetzelfde gevaar. Ook hier heeft de architect de neiging om met het ont-
werp van de ruimte te beïnvloeden wat daar gaat gebeuren. Een heel 
ouderwets idee: met vorm kun je inhoud dicteren. Dat werkt niet zo. Je 
moet éérst een verhaal hebben en dat dàn op het podium zetten. Inhoud 
dicteert vorm en niet andersom.’

‘Nee, de gemeente Venlo heeft de Maaspoort gevraagd 
om de rol van Wel.Kom over te nemen. Ik heb ontegen-
zeggelijk wel iets met film, maar dat is niet de reden 

waarom ik me ermee bezig ben gaan houden. Dat soort voorzienin-
gen zitten heel vaak in een moeilijke hoek. Projector op een strijkplank 
en wat klapstoeltjes in een patronaatsgebouw - zo is het begonnen en 
daar zit het vaak nog dichtbij. Slecht gehuisvest, marginale budgetten 
en moeilijk toegankelijk vaak ook, letterlijk en figuurlijk. Wat hier ge-
beurde, was dat het Filmhuis wat op drift was geraakt. Al een hele tijd 
wilden ze weg uit Perron 55, omdat ze daar niet een volwaardig filmhuis 
kunnen zijn, omdat het poppodium de vertoningen verstoort. Ze waren 

De MaaSpoorT iS een WaarDiGe 
opVolGer Van Die DicHTGeMeT-
SelDe prinS. Dikkere Muren kun 
Je nieT kriJGen!

Je HebT Je oVer HeT filMHuiS
onTferMD.
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‘Een aantal mensen moet daar af en toe over naden-
ken. Ook in Venlo. De vrouwenhandel tiert welig hier 
hè! Ik woon bijna langs de N271 en als ik van Nijmegen 

naar Roermond rij, dan kom ik toch meer dan twintig Oost-Europese 
vrouwengevangenissen tegen, zo noem ik die. En we rijden er maar aan 
voorbij, maar het gebeurt allemaal wel. De wetgeving is zelfs versoepeld 
om dat mogelijk te maken. Je hoeft helemaal niet zover te gaan voor dat 
thema… Dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat het goed is 
om dat in Venlo neer te zetten. Of iemand, of de politiek dat dan op-
pakt…? Dat werkt natuurlijk nooit zo direct, je draagt bij aan een bepaald 
debat, je wakkert het aan.’ 

‘Nou ja, wat is een hoger peil? Cultuur kan zeker wel 
de economie stimuleren. Het is bekend dat de aan-
wezigheid van een volwaardig theater een belangrijke 

factor in het vestigingsklimaat in een stad is en daarmee een belang-
rijke economische factor. Bijvoorbeeld Océ klaagt daar ook over. Ik heb 
daar iemand eens horen zeggen: “Als wij een kandidaat-topper voor 
onze R&D-afdeling hebben en wij rijden ermee door Venlo, dan is na 
de rondrit de eerste vraag: ‘En hoever is Eindhoven hier vandaan?’ Het 
vestigingsklimaat voor toppers is gewoon niet zo geweldig en dat heeft 
niet alleen te maken met het culturele aanbod en de gesloten sfeer, maar 
vooral met het feit dat er veel te weinig hoogwaardige werkgelegenheid 
is, ook voor hoog opgeleide vrouwen, partners van die mensen.
Die mensen komen hier naar toe en vroeger was het: leuk villaatje op de 
hei en dan was moeder de vrouw tevreden, kindertjes van school halen 
en als ze wat ouder was ging ze wat  tennissen en zo. Maar dat willen 
die mensen niet meer, die willen zelf op een zinnige manier aan de gang 
en daarvoor ontbreken vaak de mogelijkheden, of ze worden te weinig 
zichtbaar gemaakt.
Er is wel een prachtig theater maar je moet wel eerst binnen zien te ko-
men. Van buiten heb je eerder de indruk dat het de plek is om aangifte 
te doen of om de griepprik te halen, bij wijze van spreken. Het ziet er 
niet uit als een theater. Er staat “Maaspoort” op ja, maar dat kan van 
alles zijn. Je moet al van de affiches afleiden: dit zou wel eens een thea-
ter kunnen zijn. Dat is in de hele uitstraling van de Maaspoort lang het 
geval geweest. Ik kreeg het zelf in de gaten toen ik de eerste keer voor de 
Maaspoort in het buitenland was en mijn kaartje gaf en er toch elke keer 
bij moest zeggen, dat ik voor een theater werk. De mensen hadden zoiets 
van: wat is dat voor iets daar? Het staat er niet op! Kan een garage zijn, 
kan een makelaar, kan ook een ziekenhuis wezen. Als je gaat googelen 
kom je twee van de drie keer op een sportcentrum in Den Bosch terecht. 
Tegenwoordig al bij een Peugeotgarage als je Venlo erachter typt. Dat 
is overigens geen verwijt, maar een kenmerk van het karakter van deze 
stad: Iedereen weet toch wat de Maaspoort is, dat hoeven toch niet op 
de deur te zetten? Terwijl je dat juist op de deur moet zetten en heel fees-
telijk ook, want dan begint het feest al op het moment dat je aan komt 
lopen. Dan moet je al zien: kijk, het theater! Hier ga ik wat beleven! Ge-
lukkig is dat in het nieuwe ontwerp allemaal veel beter geregeld.
Het is toch bizar dat de Prins van Oranje, prachtige concertzaal, schit-
terend, de enige die Berlage ooit gebouwd heeft, gesloopt is... Er waren 
wat problemen in de jaren zestig, er was geluidsoverlast in de zaal van de 
treinen die daar rond reden. Nou, weet je wat we doen: we metselen de 

kan culTuur De Venlonaar op 
een HoGer peil Trekken?

Je leeST HeT Maar alS HeT TeVeel 
WorDT leeS Je eroVer Heen zelfS.
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‘Er zijn een paar heel mooie schoenenzaken in Venlo 
en daar kun je heel mooie schoenen kopen en de ge-
meente doet heel veel moeite om de straat goed te 
houden, de vestiging van die schoenenzaak mogelijk 
te maken. Maar als ik schoenen wil kopen hoef ik niet 

met een Venlopasje of zo te komen voor korting of te bewijzen dat ik uit 
de gemeente kom die dat mogelijk gemaakt heeft. Waarom zou dat in 
het theater wel moeten zijn? De subsidie van de gemeente rendeert op 
een andere manier en in een stad met een goed theater worden meer 
mooie schoenen verkocht! Als bezoekers uit de regio niet meer naar het 
theater zouden komen, moet de stad het theater op slot doen. Dan draait 
het niet meer. Het is per definitie een voorziening die alleen maar kan 
functioneren met bezoek uit de regio. Anders kun je niet op die dage-
lijkse basis een theaterprogrammering doen, dan krijg je van die Duitse 
toestanden waar een plaatselijk stadsgezelschap 20 voorstellingen per 
jaar in zo’n duur gebouw doet en de rest van de tijd daar zit te repeteren. 
Dan heb je een Stadtheater exclusief voor de gemeente! Dat is niet wat we 
wilden. We wilden een A- theater met een A- programmering, dan heb je 
ook bezoekers uit de wijde omgeving nodig om dat theater te vullen. En 
als er ook wel eens voorstellingen zijn die minder goed bezocht worden,  
hoef je niet meteen in paniek te raken. Kijk naar de Bibliotheek: haal 
maar eens alle boeken weg die niet vaker dan een keer per jaar uitgeleend 
worden, dan hou je geen bibliotheek meer over.

De burGer Van GrubbenVorST 
beTaalT HeTzelfDe Voor een 
kaarTJe alS ik. iS DaT een iTeM 
Voor Jou?

op een gegeven moment in vergaand gesprek met het Kunstencentrum 
over huisvesting in het verbouwde Goltzius. Het leek zo goed als rond, 
maar toen kwam er een directiewissel en haakte het Kunstencentrum af. 
Dus stond het Filmhuis weer met lege handen. Toen heb ik aangeboden 
eens te kijken wat we hier kunnen. Er zijn hier een aantal zalen die lang 
niet altijd bezet zijn en waar wat mee zou kunnen met wat aanpassin-
gen. We zijn het gaan onderzoeken. Er zaten wel wat nadelen aan: beetje 
ver weg naar boven, weinig eigen uitstraling, maar het was een zinnig 
idee. Toen werden de bioscopen gesloten en was er de kans om een com-
pleet ingerichte bioscoop over te nemen en te herbestemmen voor deze 
functie. Dat bleek haalbaar te zijn, dankzij de inzet van de gemeente. De 
voorwaarde voor de gemeente was: niet nóg een zelfstandige organisa-
tie. Het Filmhuis moet aanhaken bij een grotere culturele instelling. Het 
museum lag niet zo voor de hand, het Kunstencentrum had afgehaakt, 
zodoende kwamen wij in beeld. Maar het is en blijft een zelfstandige 
werkeenheid, wel met dezelfde directie en bestuur als het theater, maar 
met een heel eigen identiteit.
Ik bemoei me niet met de programmering, Tejo (Merkus, red.) doet dat 
prima, hij weet veel meer van film dan ik ooit zal weten. En ja, je kunt 
maar een paar dingen goed doen in het leven, dus ik probeer hem zo 
veel mogelijk te steunen op punten waar wij als theater dat kunnen. Het 
theater gaat marketing doen voor het Filmtheater, we gaan de financiële 
administratie voor hen bijhouden, gaan het gebouw beheren, maar films 
draaien, films uitzoeken en presenteren kunnen ze zelf veel beter!’

‘Iemand heeft wel eens gezegd: “Venlo heeft als sterk-
ste punt: het maken van plannen die nooit zullen 
worden uitgevoerd.” Maar dat gebeurt op veel meer 
plaatsen. Ik vind dat niet typisch Venlo. Het stuk heet 
Durf te dromen, maar het gaat natuurlijk om het realise-
ren van al die dromen. Dromen is de eerste stap. We 

hebben nu een bijeenkomst gehad om spijkers met koppen te slaan en 
dan blijkt hoe taai die kwestie is. Want dan is het: oké, we gaan nu hier 
afspraken maken en wie met wie gaat samenwerken. Dan zie je toch een 
aantal gesprekken verzanden in mooipraterij of lelijkpraterij. Gelukkig 
hadden we Wiel Aerts als dagvoorzitter, die heeft dat goed gedaan en 
daarom zijn er ook een aantal zeer concrete dingen uitgekomen. Wij wil-
len het culturele hart voor de regio Noord-Limburg en de regio Noord-
Rijn-Westfalen zijn, bij wijze van spreken. Dan moeten we dat uitstralen, 
roepen dat we dat willen zijn en dat ook waarmaken. Niet alleen zeggen 
en dan een nota schrijven voor de bureaulade, maar ook concrete plan-
nen uitvoeren.’

‘De politiek kun je zelf beïnvloeden als instellingen, 
dus ik vind dat we ons wat minder afhankelijk van de 
politiek moeten maken. We moeten onze eigen weg 

gaan. Het is toch bemoedigend, dat er zoveel in het collegeprogramma 
staat, dat lijkt op Durf te Dromen. Vooruit met de geit! Heb je gezien wat 
het Paeper-project voor het imago van Venlo heeft gedaan? Zo moeten 
we vaker in het nieuws komen.’
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Maar Dan MoeT Je De poliTiek  
MeekriJGen!

De noTiTie Die Je SaMen MeT De
anDere culTuurinSTellinGen
GeMaakT HebT, HeeT Durf Te
DroMen. DroMen We in Venlo al 
nieT Veel Te Veel?
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WaT iS HeT belanG Van De 
eDucaTieVe pooT? kriJGen Jullie 
DaarDoor STrakS Meer MenSen 
oVer De Vloer?

en voorbij Tegelen. Daar zou je natuurlijk meer van kunnen maken, daar 
zijn ook plannen voor: als straks die Maaswaard gerealiseerd is. Venlo 
is mooi, ook met name door de omgeving, alle soorten landschap zijn 
er binnen handbereik. Als die meneer uit Leiden, die je straks noemde, 
van wandelen houdt of van watersport of van fietsen, dan zal die dat heel 
leuk vinden om naar Venlo te gaan, als al die plannen gerealiseerd zijn.’

‘Zo direct werkt dat niet. In Venlo is er sprake van een 
enorme braindrain. Na hun 20ste gaan heel veel Venlo-
naren de stad uit om ergens anders een vervolgoplei-
ding te volgen en komen, pas na hun 35ste weer terug.
áls ze al terugkomen, Ik denk dat het voor kinderen 

heel belangrijk is dat ze al op zo vroeg mogelijke leeftijd met theater ken-
nismaken omdat het voor henzelf een verrijking is. Daarom investeren 
we daar ook in. Met behulp van het Kunstencentrum overigens, dat een 
prima afdeling onderwijsbemiddeling heeft zodat heel betaalbaar kan 
worden aangeboden aan basisscholen in Venlo. Daarnaast bedienen we 
zelf nog scholen, vooral van buiten Venlo, die niet onder de Kunstmenu-
regeling vallen. Maar, educatie is geen hoofdtaak voor het theater. Wij 
doen dat erbij, bij voorkeur in samenwerking met het Kunstencentrum.
Wel hebben wij een belangrijke en zelfstandige rol in het CKV, cultureel 
kunstzinnige vorming op het voortgezet onderwijs. Wij zijn begonnen 
met ambassadeurs, jongeren die fan zijn van het theater, zoals ze dat 
zelf noemen. Zij gaan onder eigen leeftijdsgenoten de boer op om het 
theater te promoten. Zij bouwen een speciale band op met het program-
ma. Zij gaan met ons naar een voorstelling die later in het seizoen in de 
Maaspoort komt en schrijven daar bijvoorbeeld een recensie over op hun 

Vergis je ook niet in de spin off van het bezoek uit de regio. Natuurlijk 
kopen ze niet allemaal bij elk theaterbezoek schoenen of kleding in Ven-
lo, maar er wordt wel gegeten en gedronken, soms een taxi genomen. 
In Groningen is uitgezocht dat 1 euro besteed aan cultuur, tienvoudig 
wordt terugverdiend in de stad.’

‘Het belangrijkste dat er naar voren komt, is citypro-
motie en de rol die cultuur daarin kan spelen. Dat is 
ook een thema in het nieuwe collegeprogramma, dus 

dat komt dan goed uit. Dit college heeft cultuur ook heel duidelijk in de 
sector economie geplaatst, ze zien dus heel goed dat cultuur een motor 
is voor de economie van zo’n stad en het is een belangrijk instrument om 
het imago van deze stad te kantelen. Van een gesloten stadje, waar je pas 
echt goed uit de voeten kan als je alle belangrijke mensen persoonlijk 
kent en het Venloos dialect op en top beheerst, naar een plaats die open-
staat voor de omgeving en die een gastvrije plek is om te vertoeven.’

‘Venlo is natuurlijk een leuke stad, maar we hebben 
maar één groot theater, één klein theater en één pop-
podium, maar twee musea. Wat beperkt voor een cul-
turele hoofdstad. Willen we iets bereiken dan zullen 

we elkaar de hand moeten reiken, meer samen moeten doen. Ouverture 
is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat krijg je als theater alléén niet 
voor elkaar.
Het is in grotere steden al heel mooi als theaters onderling en musea 
onderling samenwerken, maar zo breed is het hier niet. Dus is het be-
langrijk dat wij intersectoraal samenwerken.’

‘Die vragen zich af: “Wat hebben we verkeerd gedaan?” 
Ik denk ook niet dat in dat soort dingen de kracht van 
Venlo ligt. Voor toerisme, meer dan kooptoerisme be-
doel ik, heb je een bepaalde hoeveelheid stadsgezich-
ten, monumenten nodig. Hier zijn best wel veel oude 
huizen, maar die zijn keurig verstopt, net als de Prins 

van Oranje indertijd, achter plakgevels van gruwelijk lelijk natuursteen, 
een soort Kruidvat-vormgeving. Dus dat belééf je niet of je moet er een 
heel speciaal oog voor hebben. Dus, voordat Venlo laten we zeggen de 
prijs in de loterij kan worden, zal er heel wat aan de architectuur van de 
binnenstad moeten gebeuren. Zover is het nog niet. Maar we hoeven niet 
allemaal Madurodam achterna of het pittoreske Anton-Pieckgevoel van 
Zutphen te hebben om aantrekkelijk te zijn. Je kunt het ook in andere 
dingen zoeken. 
Wat heel sterk is in Venlo, is het groen. Kijk: als je nou eens die viezig-
heid hier aan die sloot, de Maas, een beetje zou aanharken en daar iets 
moois van zou maken, zou daar zonder al te veel kosten al heel veel van 
gemaakt kunnen worden. Gisteren toevallig nog met een bootje van Ven-
lo naar Arcen toe gevaren. En op een of andere manier: voorbij de snel-
weg dan wordt het interessant. De rest is een rommeltje. Iedereen mag 
hier in Venlo maar alles bouwen daar aan die Maasoever, zo lijkt het, en 
dan die foeilelijke Océ-gebouwen en het bedrijventerrein aan de over-
kant, brrrrr. Het wordt echt idyllisch richting Velden en dan verderop 
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alS Meneer pieTerSen en ziJn 
VrouW uiT leiDen nu een
WeekenDJe WeG naar Venlo
Winnen in een kruiSWoorD-
puzzel…

HeT culTuurManifeST, WaT Haal Je 
Daar uiT?

culTurele SaMenWerkinG:
Venlo op De kaarT zeTTen
alS culTurele HoofDSTaD?
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Voor  Leo St appers

1948 –  2006
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website en zorgen voor informatie op hun school. We betrekken ze zelfs 
bij de selectie van voorstellingen. Zij beslissen dus mee over de voorstel-
lingen in het theater.’

‘Het feit dat die jongeren elders een vervolgopleiding 
gaan volgen, is nu eenmaal een gegeven Waar het om 
gaat: komen ze nog terug? Willen ze nog terug? Die 

komen eerder terug als ze hier een leuke middelbare-schooltijd hebben 
gehad, goede herinneringen. Daar ligt een uitdaging.
Scholieren willen graag, hebben een hoop energie, kunnen ’s avonds na 
hun studie nog volop repeteren, weekenden lang aan de gang gaan met 
een voorstelling. En er zit een hoop talent tussen. Niet alleen Venlose 
kinderen, maar ook uit de regio, die hier op school zitten. Daar moet 
je wat mee doen. Daar kun je ook gearriveerde kunstenaars, soms ex-
Noord-Limburgers of Limburgers, mee laten werken en ze op die ma-
nier binden aan de energie van zo’n stad,  waardoor je toch een creatieve 
atmosfeer en een productie-ambiance krijgt die aanspreekt. Hoewel je 
dus niet een eigen gezelschap hebt dat hier gevestigd is en ook geen 
kunstvakopleiding, kun je dat toch aanvullen. Dat is, denk ik, heel be-
langrijk voor de belevingswereld van jonge mensen in deze stad. Het 
is de grote uitdaging om er niet een museum van te maken, maar het 
dynamisch te houden.’

‘De titel van dit periodiek: de Buun! Dat moeten we ver-
anderen in Podium. Kijk: nou heb je een medium dat 

de bedoeling heeft om te laten zien wat hier aan cultuur aan interessants 
gebeurt, en dan geef je het een naam die je alleen kan begrijpen als je 
hier geboren en getogen bent! En als jij nou, net als ik, als nieuwkomer 
in de stad komt en je loopt daar in die boekhandel en je denkt: ik wil 
eens wat te weten komen over Venlo, dan sla je dat boek - over. Het ap-
pelleert nergens aan voor iemand die hier niet vandaan komt. Maak er 
desnoods een dubbeltitel van: Buun, podium voor… Of weet ik veel wat, 
maar maak in je titel meteen duidelijk wie je bent. Hou het niet beperkt 
tot datzelfde clubje dat altijd aan dezelfde toog zit.’   <

Heb JiJ noG ieTS DaT Je kWiJT Wil?

zorGen oVer De JonGeren Die uiT 
Venlo VerTrekken?

Jan Brouwers (1951) was adjunct-directeur van de 

SKV Noord-Limburg. Momenteel is hij medewerker 

stichting stadsmanagement en festivalcoördinator 

stichting Ouverture. Tevens organiseert hij 

kunstreizen.



From:  «Pasca l l e  Mansve lde r s»  >

To:  «Monique  Camps»  >

Sent :  Monday,  May 22,  2006

Monique ,  
in  1997 s tudeerde  j e  a f  aan  de  Academie  Bee ldende  Kunsten  Maast r i cht ,  
met  in  j e  e indexamenexpos i t i e  een  pr esentat ie  get i te ld  ‘autour  de  Gér i -
cau l t ’ .  Acht  jaar  late r ,  lanceer  j e ,  bege le id  door  een  pr esentat ie  in  het  
Museum Van  Bommel  Van  Dam Venlo ,  j e  webs i te  onder  deze l fde  t i te l .  
Wat  boe i t  j e  aan  deze  kunstenaar  in  d ie  mate  dat  j e  j e  a l  zo lang  in  z i jn  
werk  verd iept?  En  waar om überhaupt  Theodor e  Gér i cau l t ?
Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  <pasca l l emansve lde r s@yahoo. com>

Sent :  Tueday,  May 23,  2006

Monique  Camps

<  HUNDSHERT

‘ A U T O U R  D E      M O N I Q U E  C A M P S ’

door Pascalle Mansvelders

foto’s Monique Camps
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‘ A U T O U R  D E      M O N I Q U E  C A M P S ’
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vragen blijft oproepen, telkens andere invalshoeken toont èn verras-
sende antwoorden en nieuwe inzichten geeft. Maar het blijft mijn visie 
en daarmee 
‘rondom’.

En waarom überhaupt Theodore Géricault? Dat is je vervolgvraag.

Pffff, nou gewoon, dáárom.

Waarom zie je bepaalde werken tijdens een museumbezoek en andere 
werken niet? Ik ben ècht gevallen voor Géricault door het portret van 
Louise dat in het Louvre hangt, maar ik wist het niet meteen. Het Louvre 
is een schatkamer met een overdaad aan fantastische (merendeels door 
Napoléon bij elkaar gejatte) kunst.

Géricault heeft een eigen zaal binnen het museum en in die zaal hangen 
diverse van zijn werken, waaronder het portret van Louise.

Het is een portret van een meisje - ongeveer 5 jaar oud -. Ze zit op een 
steen, heeft een grote kat op schoot en draagt een turquoise jurkje dat 
- mede door een donkere dreigende lucht - van het doek knalt. De blik 
die het kind je toewerpt is – zacht uitgedrukt - verwarrend. Dát was het 
werk dat in mijn hoofd bleef hangen, maar ik wist het pas toen we in de 
trein zaten en ik zat te lezen en kijken in het zojuist aangeschafte boek 
over Géricault. Er bleken nóg twee soortgelijke portretten te bestaan. 
Eén vreemd en verontrustend portret zou toeval kunnen zijn, maar drie? 
Daarom dus waarschijnlijk Théodore Géricault.
Monique

From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  Wednesday,  May 24,  2006 

Monique ,
Na a l l e  r ondgangen  d ie  j e  hebt  gemaakt  door  en  in  z i jn  werk  en  r ondom 
z i jn  persoon ,  kun  j e  me  ver te l l en  in  we lk  aspect  de  aanwez ighe id  van  
Gér i cau l t  het  meest  i s  door gedr ongen?  In  jou  a l s  persoon  en  in  j e  hoeda-
n ighe id  a l s  kunstenaar?
Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  <pasca l l emansve lde r s@yahoo. com>

Sent :  Wed,  May 24,  2006

Pascalle,
Het is goed dat je vraagt welk aspect het méést is doorgedrongen, daar-
mee dwing je me mij te beperken tot één alles (zoveel mogelijk) omvat-
tend aspect en antwoord.
Als ik één antwoord moet geven dan is het kijken, maar ik wil het wel 
toelichten.
Kijken, klinkt simpel.

Por t ra i t  de  Loui s e  Ve rne t

Théodore  Gé r i cau l t  omst r e eks  1819
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Pascalle,
‘autour de Géricault’ is de titel van mijn project waaraan ik sinds 1994 
werk.

‘autour’ in de betekenis van ‘rondom’; ‘rondom Géricault’, ik koos de 
titel omdat er tijdens mijn eerste bezoek aan Parijs een tentoonstelling 
was met de titel ‘autour de Poussin’. Posters met daarop deze aankondi-
ging hingen in heel Parijs. Ik vond het prachtig klinken. De tentoonstel-
ling toonde werken van schilders die verwant waren aan Poussin.

Toen ik besloot de titel ‘autour de Géricault’ te gaan gebruiken voor mijn 
werkzaamheden rondom Géricault wist ik niet hoe zeer de betekenis van 
het woord autour de lading van mijn werk zou gaan dekken.
AUTOUR - RONDOM
Rondom, zonder ooit tot de daadwerkelijke kern te kunnen doordrin-
gen.
De enige persoon die het werk van Géricault tot in detail kan duiden is 
Géricault. Hij is de enige die weet wat de ware bedoeling en betekenis is 
van zijn oeuvre, maar hij is dood. Gestorven in 1824.

Het enige dat ik - en met mij iedereen die naar zijn werk kijkt of onder-
zoekt - kan doen is dus cirkelen rondom de kern. Géricault blijft intact.

Dat is dan ook met een omweg het antwoord op de vraag waarom ik 
me al zolang in zijn werk verdiep, omdat de beweging rondom zijn werk 
eindeloos blijkt te zijn.

Maar een echt antwoord is het wellicht niet. Wat me boeit is dat zijn 
werk - en dan onderzoek ik slechts drie van zijn werken - steeds nieuwe 

Sexy  Lexy
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From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  Thursday,  June  01,  2006 2:42 PM

Monique ,
toen  ik  j e  de  ee r s te  keer  sprak ,  ze i  j e  tegen  me  dat  j e  de  bee ldende  kun-
sten  “geen  f i jn  vak  vond” .  Ik  kan  me  daar  hee l  goed  wat  b i j  voors te l l en ,  
maar  a l s  ik  de  antwoorden  l ees ,  zoa l s  j e  ze  h ie r  op  de  v ragen  formuleer t ,  
kan  ik  het  nog  maar  hee l  moe i l i jk  r i jmen .  Ik  bedoe l ,  de  ingetogen  manier  
waar op  j e  j e  vak  be lee f t ,  kan  toch  b i jna  n ie t  “n ie t  f i jn”  z i jn?
Pasca l l e

From: «M.Camps» >“M. Camps” <m.r.m.camps@home.nl> 

To: “Pascalle Mansvelders” <pascallemansvelders@yahoo.com>

Sent :  F r i ,  2  Jun,  2006

Pascalle,
Dit is een moeilijke vraag. Moeilijk omdat ik niet goed zal kunnen ver-
woorden wat ik bedoel met de opmerking dat ik beeldende kunst geen 
fijn vak vind, want het is natuurlijk het mooiste beroep dat je kunt heb-
ben. Ware het niet dat het geen beroep is, maar een noodzakelijkheid. 
Ik bèn beeldend kunstenaar; weliswaar geschoold, heb m’n diploma’s 
en kennis, oefen nog een ander beroep uit, maar ben beeldend kunste-
naar, want ik kan het onmogelijk niet zijn. Dat is geen optie.

Beeldend kunstenaar zijn is fantastisch, ik ben dankbaar voor mijn ta-
lent en de momenten dat ik werk aan het maken ben behoren tot de 
mooiste momenten in mijn leven. Als tijdens het fotograferen alles op-
eens ‘klopt’; dat het onzichtbare beeld dat ik in mijn hoofd voel er op-
eens ‘is’, dat is een moment waarop de kick en de totale ontspanning 
één zijn.

Alles wat daarna komt is politiek en macht. 
In de zin van onderhandelen, compromis-
sen sluiten en oordelen. Er blijken dan op-
eens heel andere belangen te spelen die 
niets met kunst te maken hebben. Begrijp 
me niet verkeerd, ik heb de buitenwereld 
nodig en vind een werk pas ‘af ’ als het ge-
toond wordt. De interactie tussen het werk 
en de toeschouwer is de completering van 
het werk.

Maar er zit iets heel dubbels aan het kunste-
naarschap in relatie tot ‘de kunstwereld’.

Aan de ene kant worden kunstenaars ge-
zien als de voorhoede, de zieners, de onaf-
hankelijk denkenden, want hoe vaak wordt 
‘de kunst’ er niet bijgesleept als er terug-
gekeken wordt in de tijd? Hoe vaak worden 

Twee lu ik  DEER B.
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Iedereen kijkt, maar wat zie je nou eigenlijk echt? Kijken is nauwelijks 
objectief te noemen. ‘Ik heb het met eigen ogen gezien’, klinkt overtui-
gend, maar iedereen ziet iets anders en we kijken allen gekleurd. We kij-
ken gekleurd omdat hetgeen we weten voor iedereen anders is; je kijkt 
vanuit dat wat je weet.

Ik heb één van de kinderportretten in het Louvre gezien. Het intri-
geerde me en ik wou méér weten. Ik ben gaan lezen over zijn werk in 
zijn algemeenheid en over zijn kinderportretten in het bijzonder. Er is 
veel geschreven over Géricault. Al in de 19e eeuw verscheen zijn eerste 
biografie. De kinderportretten werden verzwegen, omdat zijn biograaf 
ze zó slecht vond dat hij vreesde dat ze afbreuk zouden doen aan Géri-
cault’s reputatie. Deze eerste biografie heeft als belangrijkste informa-
tiebron gediend voor de vele daarop volgende boeken over Géricault, 
met als gevolg dat er niet veel geschreven is over deze portretten en ze 
bovendien een twijfelachtige status hebben gekregen. En waarom? Om-
dat men niet heeft gekeken. Ik heb op een bepaald moment de boeken 
terzijde gelegd en ben gaan kijken.

Alleen maar kijken. Kijken naar de drie portretten. In een poging om 
opnieuw te kijken naar wat wordt getoond.Wat hij laat zien is verbazing-
wekkend, in hoeveelheid, dubbelzinnigheid, vernuft, maar vooral in het 
aantal vragen dat hij stelt in zijn werk. Hij dwingt je tot kijken.

Hij heeft me leren kijken, niet objectief, maar wel met nieuwe ogen; ver-
wonderde ogen.

Door heel goed te kijken naar zijn drie kinderportretten heb ik geleerd 
hoeveel je kunt leren door alleen maar te kijken. Kijken zonder oorde-
len.

Monique

Twee lu ik

< St ag  Shoot ing

>  S t ag  Hunt ing



kunstenaars geciteerd, hun beelden aangehaald om een situatie te dui-
den?

Aan de andere kant worden kunstenaars behandeld alsof ze niet zelf-
standig kunnen denken, want ze mogen met hun werk figureren in ten-
toonstellingsconcepten die zijn ‘verzonnen’ door curatoren. De angst 
van musea voor solotentoonstellingen... Liever wordt ervoor gekozen 
het risico te spreiden en een groepstentoonstelling samen te stellen.

Dan is er nog het subsidiecircuit, de kunstenaar wordt geacht subsidie 
aan te vragen. Niet alleen om financieel ondersteund te worden, maar 
ook vanwege het kwaliteitskeurmerk. Bij het invullen (ik heb het nu over 
provinciale subsidies) blijkt dat je voor subsidie in aanmerking komt als 
er sprake is van een samenwerkingsproject - liefst met amateurs, educa-
tief en ‘iets’ met culturele minderheden -. Ik werk al meer dan tien jaar 
in m’n eentje aan m’n eigen project, want ik ben autonoom kunstenaar. 
Voorts moet je zo ongeveer een jaar tevoren je aanvraag indienen, want 
anders is het geld op. Uitgegeven aan mensen die eerst de bijlage lezen 
en dan een project gaan verzinnen dat past binnen de eisen. Schanda-
lig? We hebben het hier over overheidsgelden die beschikbaar gesteld 
zouden kunnen worden aan kunstenaars. Om maar te zwijgen over het 
fonds voor beeldende kunsten, waar kunstenaars het werk van collega-
kunstenaars beoordelen en ondertussen een mooi netwerkje opbou-
wen. Niet fijn.

A U T O N O O M - zelfstandig in ethische en filosofische zin, levend naar 
of zich verwezenlijkend in eigen normen. 
Monique

 
From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  Sunday,  June  4,  2006  23:25 PM

Monique ,
Naast  j e  werk  a l s  bee ldend  kunstenaar ,  heb  j e  samen met  j e  zus  een  
winke l  in  s i e raden .  Persoonl i jk  v ind  ik  dat  een  hee l  goede  manier  om 
autonoom a l s  kunstenaar  te  kunnen  funct ioner en .  Ju i s t  het  werken  in  
een  ander  vak ,  dat  voor  de  inkomsten  zor gt ,  l ever t  j e  a l s  mens  in  het  
a lgemeen  en  a l s  kunstenaar  in  het  b i j zonder  een  onafhanke l i jke  pos i t i e  
op .  En  kunst  zonder  v r i jhe id  bestaat  immers  n ie t .  Maar  ik  weet  ook  dat  
ve len  daar  anders  over  denken .  Want  ik  heb  we l  eens  het  idee  dat  mensen  
minder  moe i te  hebben  met  kunstenaars  d ie  bewust  verkoopbaar  werk  
voor  ‘boven  de  bank ’  maken ,  dan  met  mensen  d ie  het  vak  vee l  bewuster  
combiner en ,  zoa l s  j i j  dat  doet .  Hoe  e rvaar  j e  d i t  ze l f ? .  En  hoe  werkt  het  
voor  jou?
Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  <pasca l l emansve lde r s@yahoo. com>

Sent :  Tue ,  6  Jun,  2006

Twee lu ik

< Wald

>  A ig l e  Royal
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From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  Thursday,  June  08,  2006 2:42 PM

Monique ,
Schot land  i s  een  van  j e  g r oots te  insp i rat iep lekken ,  j e  noemt  het  
ze l f s  “ j e   werkp lek” ,  j e  woont  in  Ve lden ,  p racht ig  in  de  bossen  en  het  
(bos ) landschap  komt  in  vee l  van  j e  werken  te rug .  Hoe  be langr i jk  i s  de  
natuur ,  in  vee l  opz i chten  het  tegenover geste lde  van  kunst ,  voor  jou  en  
in  j e  werk?
Pasca l l e ,

From: «M.Camps» >“M. Camps” <m.r.m.camps@home.nl> 

To: “Pascalle Mansvelders” <pascallemansvelders@yahoo.com>

Sent: Fri, 9 Jun 2006

ECHT-KUNST

Natuur wordt gezien als iets wat ‘echt’ is, het tegenovergestelde van 
kunst(matig), maar wat is echt en wat is kunst? Of is het echte kunst?

Sta ik in Schotland op een berg, prachtige kale rotsen, weidse uitzichten 
en ga zo maar door; wetende dat die berg eigenlijk begroeid was met 
bomen en dat de hele handel kaalgekapt is door de Britten zo’n 250 
jaar geleden. Of ik sta in een prachtig donker naaldbos en zie opeens 
dat de bomen wel erg strak geordend zijn. Maar ook de onwaarschijn-
lijke schoonheid van de ‘tide pools’ aan de ruwe kust waarin het hele 
landschap in miniatuurvorm lijkt weergegeven. Schotland is één grote 
tegenstrijdigheid. Het is er woest en onherbergzaam, maar ook gecivili-
seerd en modern. De Schotten schelden op de Britten om hun afschuwe-
lijke moordpartijen, vergetende dat de clans elkaar net zo gemakkelijk 
afslachtten. En de - al dan niet beboste - bergen die er zo enorm natuur-
lijk uitzien blijken soms toch net iets minder natuurlijk te zijn.

Géricault schilderde landschappen, maar het waren geen ‘echte’ land-
schappen. 
Het waren door hem samengestelde landschappen. Echt of kunst?

Zo spreek ik over de Schotse natuur als ik thuis ben, maar als ik dáár ben 
interesseert het me niks; dan ben ik dáár en is een boom een boom. In 
Schotland (en wellicht op vele andere plekken op de wereld) voel je de 
macht en kracht van de natuur en daarmee je eigen kleinheid. Je kunt 
‘s avonds beslissen dat je volgende dag een bergtocht wilt gaan maken 
en dan blijkt die ochtend dat het mistig is en regent, maar het kan ook 
zijn dat je al halverwege een berg bent en de mist opeens komt opzetten 
en dan moet je maken dat je wegkomt. Niks te willen. Je leert er respect 
te hebben voor de natuur. En met een beetje geluk heb je opeens een 
‘golden eagle’ voor je lens of een hert, een bos, bergtop, een wapperend 
touwtje, een steen of een piepklein visje. Van groot naar klein en weer 
terug, kunstmatig of echt? ECHT KUNST
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DIT PROJECT WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJOUX HÉLÈNE 
EN CAMPS & CAMPS.

Is het duidelijk genoeg zo?
Ja, het werkt voor mij, want ik weiger concessies te doen als kunstenaar, 
omdat ik vind dat economische overwegingen geen rol mogen spelen 
in de totstandkoming van mijn werk. Ik ben mijn eigen mecenas. De 
kunst -op de manier waarop ik het vak uitoefen- moet voor mij los staan 
van alles. Daar geldt slechts één regel: het visualiseren van een visie. 
Míjn visie; en die houd ik zuiver. Wat ik naar buiten breng is heel puur. 
Afmeting, kleur, medium; elk werk heeft z’n eigen unieke verschijnings-
vorm en die kies ik heel bewust. ‘Verkoopbaarheid’ kan en wil ik niet als 
criterium hanteren.
Dat is één reden waarom ik een tweede beroep uitoefen, maar dat is 
niet de enige.  Een bedrijf runnen is uitdagend en bevredigend en de 
directheid van de zakenwereld is een verademing naast het vertoeven in 
de kunstwereld. Het zijn bijna twee uitersten. Het ene is héél concreet, 
het andere ongrijpbaar. Door de combinatie blijf ik me bewust van het 
bijzondere van deze twee uitersten. 
Maar nogmaals, dit is hoe en waarom het werkt voor mij.
Jammer dat je me deze vraag moet stellen, maar het zegt meer over de 
kunstwereld dan over mij…. 

Ger i ch t  lu i s t e r en  met  miniatuurp i s too l  

a cht e r  he t  oor
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Monique ,  
Het  gehe im i s  een  r ode  draad  in  j e  werk ,  ook  d i t  por t r e t  b l i j f t  dus  ge-
he im.  Naast  Gér i cau l t  z i jn  ander e  onderwerpen  z i chtbaar  in  j e  werk .  Ik  
doe l  daarmee  op  de  voors te l l ingen  van  porse le inen  bee lden  van  kabou-
ter s ,  ade laars  en  so ldatenf igur en .  Ik  herken  een  dee l  van  een  bee ld  van  
een  her t  o f  een  r ee ,  a l l emaal  van  zo  een  g lanzend  porse le in  dat  ze  we l  
nat  l i jken .  Gefotografeerd  en  vee la l  in  deta i l  opgenomen in  j e  werk .  Wat  
heb  j e  met  deze  bee lden ,  en  met  de  bet r e f fende  voors te l l ingen?
Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  <pasca l l emansve lde r s@yahoo. com>

Sent :  Mon,  19  Jun,  2006

Pascalle,
Ik heb een aantal porseleinen beelden;
een kingfisher,
een hert met de naam Sexy Lexy,
een golden eagle,
een kabouter genaamd G.I. GNOME,
en een Granatwerfer met de (dubbele) naam wilHELM HELMut.

Je vraagt me wat ik heb met deze beelden. Ze kloppen. Ze passen precies 
in mijn project, ze zijn alles wat ik te vertellen heb en ze stellen precies 
de goede vragen.

wilHELM HELMut

G. I .  GNOME does  ‘d e r  Mönch  am Meer ’

G. I .  GNOME ho ld ing  an  unident i f i ed

ob j e c t
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From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  Wednesday,  June  14,  2006 1 :18  PM

Monique ,
Voordat  ik  b i j  j e  op  bezoek  kwam de  ee r s te  keer  in  j e  ate l i e r ,  had  ik  
natuur l i jk  een  aanta l  pog ingen  gedaan  me  over  j e  te  in former en .  Wat  
me  opv ie l  was  dat  ik  her  en  der  bee ldmater iaa l  kon  v inden ,  vee l  werken  
van  j e  maar  nauwel i jks  geschr even  in format ie .  In  j e  boek  ‘autour  de  
Gér i cau l t ’  z i e  ik  ook  weer  te rug ,  dat  j e  j e ze l f  v r i jwe l  enke l  ve rk laart  met  
bee lden .  Bui ten  het  f e i t  dat  ik  hee l  b l i j  ben  dat  j e  dat  nu  h ie r  wé l  met  
woorden  wi l t  doen ,  b l i j f t  me  te lkens  een  tekst  door  het  hoofd  spoken ,  d ie  
j e  in  j e  boek  hebt  opgenomen :  
“ Vous  i c i  t r ouvez  une  pet i te  bo î te  de  car ton  no i r  e t  l i s se .  E l l e  r enfe rme  
un  port ra i t !  J e  vous  suppl ie  de  ne  pas  r egarder  ce  port ra i t ,  c ’ e s t  mon 
sec r et . ”  
Heb  j e  het  h ie r  nu  over  j eze l f ?
Gr oet ,  Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  <pasca l l emansve lde r s@yahoo. com>

Sent :  Thu,  15  Jun,  2006

‘U vindt hier een klein glad zwart kartonnen doosje. Er zit een portret in! 
Ik smeek u om niet naar het portret te kijken, het is mijn geheim.’ Het is 
een citaat uit ‘Le rouge et le noir’, geschreven door Stendhal.
Ik wil je best vertellen waarom het citaat in mijn boek staat, onder een 
afbeelding van een klein glad zwart kartonnen doosje......
Dat boek moesten we op de middelbare school klassikaal lezen, we kre-
gen elk een exemplaar in bruikleen. Ik vond het een afschuwelijk boek 
en heb het indertijd uit puberale wraakoverwegingen geweigerd terug 
te geven.
Eén van de kinderportretten van Géricault heeft een Napoléon link en 
tijdens mijn onderzoek naar die link schoot opeens ‘le rouge et le noir’ 
door mijn hoofd, want op een of andere manier had ik één scène uit dat 
boek nooit kunnen vergeten. Het vreemde was dat ik wist dat het ergens 
in de buurt van bladzijde zesenzestig beschreven moest staan. Ik heb 
het boek meteen uit de boekenkast getrokken en het citaat gezocht en 
gevonden zo ergens in de buurt van bladzijde zesenzestig. ‘Le rouge et 
le noir’ is een fantastisch boek en ik zal het voor de rest van mijn leven 
koesteren evenals het geheime portret.
groet,
Monique

From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”  >

To:  “Monique  Camps”  >

Sent :  F r iday,  June  16,  2006 10:35 PM

La bo î t e
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aan bod  komen ,  maar  de  weer gave  e rvan  i s  anders .  
Hoe  anders  en  a l s  het  j e  kunstwerken  z i jn  van  d i t  
moment ,  betekent  d i t  dat  ze  ook  nog  s teeds  gr oe ien  
en  verander en?  En  weet  j e  dan  ook  waar  j e  wi l t  dat  
ze  u i tkomen?
Pasca l l e

From:  «M.Camps»  >“M.  Camps”  <m.r.m.camps@home.n l>  

To:  “Pascal l e  Mansvelders”  <pascal l emansvelders@yahoo.com>

Sent :  Thu,  22  Jun,  2006

Pascalle,
Een vriendin van mij heeft mijn werk ooit omschreven als een repro-
ductief vervolgverhaal. Herijken vind ik ook wel een goed woord. Met 
elk nieuw werk veranderen alle voorgaande werken en wordt de voor-
zet gegeven voor een volgend werk. In 1997 maakte ik een boek ‘autour 
de Géricault’, dat boek was op zijn beurt weer het uitgangspunt voor 
autourdegericault.com, de site waaraan ik sinds 2003 werk. Internet en 
alles wat daarbij hoort aan digitale ontwikkelingen schept ongekende 
mogelijkheden en ook onmogelijke mogelijkheden. Zo hangt mijn werk 
momenteel in het Louvre tussen Géricault’s werken en bevindt het Lou-
vre zich ín een kasteel in Schotland. Virtueel welteverstaan, maar wel 
echt te zien en beleven op de site. 
Gelijktijdig doet die virtuele onbegrensdheid mij verlangen naar echte 
ervaringen die te zien zijn in de vorm van hele korte filmpjes; piepkleine 
schijnbaar betekenisloze bewegende beelden van een paar seconden. 
Het simpele feit dat je geen filmrolletjes meer hoeft te kopen en ver-
kwisting van materiaal niet meer aan de orde is schept de mogelijkheid 
tot nieuwe experimenten die leiden tot humoristische en aan de kinder-
tijd herinnerende vreugde waarin fantaseren een dagvullende taak was. 
Het resultaat van dit virtuele digitale fantaseren (het continu-associatie-
syndroom) is ‘een geanimeerde avond’. 
De geanimeerde avond is een project waarbij twee beamers al dan niet 
simultaan beelden op groot formaat tonen. Het is een aaneenrijging van 
foto’s, films en fotoreeksen -ondersteund door muziek- die samen een 
verhaal vertellen.

En dan vraag je me als laatste of weet waar ik wil dat ze uitkomen? Dan 
ga je uit van een einddoel. Hm. Ik zal het weten als het moment er is, 
eerder niet. 
Monique  <

Een  ‘g eanimeerde  avond”

Pascalle Mansvelders (1963) is kunsthistorica en beeldend kunstenaar en redacteur van de Buun. 

AIGLE  ROYAL,  connai s s e z -vous  l e  Roi  de  

Rome?
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Naar mijn mening is alles er al. ALLES IS ER. Wat ik doe is tonen dát het 
er is. Ik toon het liever dan dat ik erover vertel, maar ik wil wel vertel-
len over mijn laatste aanschaf, de Granatwerfer wilHELM, HELMut. De 
andere beelden komen uit Schotland, maar de Granatwerfer heb ik in 
Duitsland gekocht, Düsseldorf om precies te zijn. Op een warme late 
zaterdagavond stond ik opeens en geheel onverwacht in een veiling-
huis oog in oog met dit porseleinen beeld. Kun je je voorstellen hoe het 
voelt om door die stad te lopen met een zorgvuldig in papier gewikkelde 
Granatwerfer op barbieformaat onder je arm? Ben ik fout, omdat ik dit 
koop? Wie maakt zo’n beeld en waarom en is dat fout, of goed? En wat 
is eigenlijk goed en fout? Het geconditioneerde kijken naar zo’n beeld is 
zo vreemd. Dat dubbele gevoel fascineert me. Dat beeld van die Granat-
werfer is kwalitatief geweldig. Mooi beschilderd, goeie vormen en com-
positie en een laag vernis om je vingers bij af te likken, maar het blijft 
een beeld van een Duitse soldaat die een granaat gaat gooien.

Géricault schilderde een portret van Louise, een meisje van een jaar of 
vijf, op haar schoot een kat. Ze draagt een jurk die van haar schouder 
zakt. Door kunsthistorici wordt dit schilderij vaak omschreven als een 
weergave van de ontluikende seksualiteit van Louise...een kind van een 
jaar of vijf. Het dubbele gevoel.

Truth lies in the eye of the beholder.
Monique

From:  “Pas ca l l e  Mansve lde r s ”

To:  “Monique  Camps

Sent :  Wednesday,  june  21,  2006 21:24 PM

Monique ,
Momentee l  houd  j e  j e  bez ig  met  2  gr ote  pr o jec ten ,  j e  webs i te  autour -
deger i cau l t . com en  ‘de  geanimeerde  avond ’ .  Fotograf ie  i s  h ie r in  een  be-
langr i jk  e lement ,  zoa l s  ook  a l l e  onderwerpen  d ie  a l t i jd  a l  in  j e  werk  

AIGLE  ROYAL,  s i  j ’é t a i s  l e  Roi  de  Rome

Twee lu ik  
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 HONDERD JAAR

In 2007 viert Woningstichting Venlo-Blerick haar hon-
derdjarig bestaan. In feite is de stichting het resultaat 
van een aantal fusies, met als oudste loot de Venlo-
sche Bouwvereeniging die in 1907 voor het eerst actief 
werd. De vereniging werd opgericht door een groepje 
notabelen dat iets wilde doen aan de vaak erbarme-
lijke huisvesting van hun minder bedeelde medebur-
gers. Daartoe riepen zij een corporatie in het leven 
die huizen bouwde om die vervolgens tegen een lage 
prijs te verhuren. Voor de financiering van hun hui-
zen maakten de heren gebruik van de Woningwet van 
1901. Die wet maakte het namelijk mogelijk om aan 
woningbouwverenigingen voorschotten te verstrek-
ken voor de bouw van volkswoningen, lange tijd beter 
bekend als woningwetwoningen. 
De eerste vier Venlose woningen verrezen aan 
de Veldenseweg, gevolgd door woningen aan de 
Hogeschoorweg (‘de twaalf apostelen’) en aan 

door Ragdy van der Hoek       
foto’s Diana Post

Woningstichting Venlo-Bler ick  komt 

meer  dan eens in  het  nieuws vanwege 

haar  opmerkel i jke  rol  bi j  het  behoud van 

Venlose monumenten.  Historicus  Ragdy 

van der  Hoek schreef  hierover  een art i -

kel .  Het  geldt  a ls  een opmaat  voor  het  

jubi leumboek van de woningstichting dat  

in  2007 verschi jnt.

E e n  
w o n i n g s t i c h t i n g  
a l s  
M e c e n a s
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Natuurlijk was ons schoolleven ingekaderd – zoals dat trouwens in de 

hele samenleving het geval was – door geboden en verboden. Maar 

dat weerhield velen van ons er niet van de grenzen van die kaders op 

te zoeken of zelfs te overschrijden. Werd men bij overtreding van deze 

regelgeving betrapt, dan accepteerde men de straf die daarbij paste. 

Protesten werden eigenlijk nooit gehoord en zouden bovendien weinig 

effect gesorteerd hebben. Autoriteit was een erkend gegeven en werd 

nog algemeen aanvaard. 

Dat dit regime op school met grote prudentie in de praktijk werd ge-

bracht, was in hoge mate de verdienste van de toenmalige Rector Pater 

Nieuwhof. Een man die gestrengheid toch wist te combineren met mild-

heid en begrip. Hij werd nooit écht boos, hoewel in mijn geval daar zeer 

regelmatig reden voor was. Wél straalde hij bij een dergelijke gelegen-

heid iets uit van ‘ik ben niet kwaad, maar wel behoorlijk teleurgesteld’. 

En teleurgesteld, dat raakte mij veel meer dan de erna opgelegde straf, 

juist omdat ik een groot respect voor hem had. 

Het lerarencorps, dat onder Rector Pater Nieuwhof ‘diende’, is in al 

mijn jaren op de school nauwelijks van samenstelling veranderd. Wen-

nekens (‘de Krab’): “kom maar eens op het slappe koord, boterknup-

peltje”; Propper en zijn elementaire begrippen van fatsoen: “ga d’r 

maar uit, jong”; Cools (‘Theike’): “tres bien, un quattre; Lenssen (‘de 

Negus’) met z’n natuurkundige experimenten die vrijwel altijd misluk-

ten en Lucas (‘Jopie’) die een zo perfect routineuze manier van lesgeven 

had, dat – jaar in, jaar uit – exact dezelfde proefwerken gegeven wer-

den, alle daarvan in het bezit zijnde van die klasgenoten waarvan broers 

hen voorgegaan waren op St. Thomas.

 

Het zijn een paar aspecten van het schoolleven in de vijftiger jaren. De 

meeste blijven onbesproken maar leven voort in menig dierbare herin-

nering. Ik, zoals ook mijn beide zonen denk met veel plezier aan de tijd 

op deze middelbare school terug. En nu gaat mijn oudste kleindochter, 

als derde generatie, naar het Valuas. Op mijn vraag “waarom naar het 

Valuas”, antwoordde ze: “omdat me dat een leuke school lijkt”. En dát 

was in mijn tijd niet anders.

>>     Arcen, september 1949    

             Venlo, mei 2006  

Wellicht kan men de geest van 

die tijd, het best weergeven met 

de parafrase: “alles bij ons was 

verboden, behalve dat wat mocht 

en dat wat moest”. Mocht met 

name de jongere lezer, hieraan 

de conclusie verbinden, dat het 

leven van de middelbare scholier 

in die tijd niet over rozen ging, 

dan heeft deze het grondig mis. 

VIJFTIGER JARENVIJFTIGER JAREN
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antwoordelijkheid over aan een professionele direc-
teur-bestuurder. Maar ondanks alle veranderingen 
bleef de kerntaak: de zorg voor de huisvesting van 
de laagstbetaalden in Venlo en Blerick. Die zorg is de 
laatste jaren evenwel niet beperkt gebleven tot bou-
wen, beheren en verhuren. Woningstichting Venlo-
Blerick werkt tegenwoordig aan de totale woon- en 
leefomgeving, wat onder meer zichtbaar is in het 
stadsvernieuwingsproject Venlo-Noord.

 DE OUDE RIJKS, METROPOLE EN TIVOLI

Met de verzelfstandiging van 1995 werden de 
banden van de Nederlandse woningcorporaties met 
het rijk verbroken. Ook Venlo-Blerick moest hierna 
haar eigen boontjes doppen, maar mocht, om haar 
maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren, ook 
andere activiteiten ontplooien op de woningmarkt. 
Zo mocht men voortaan ook in het hogere marktseg-
ment investeren.  Aangezien er begin jaren negentig 
weinig mogelijkheden waren tot nieuwbouw, liet de 
corporatie in de aanloop naar de verzelfstandiging 
haar oog vallen op een aantal sterk verwaarloosde 
monumentale panden in de Venlose binnenstad en 
in het centrum van Blerick. Panden met in potentie 
een bijzondere uitstraling, die onder meer geschikt 
werden geacht om tot exclusieve appartementen te 
verbouwen.
Dat Venlo-Blerick destijds voor de muziek uitliep, 
bleek toen de corporatie in 1992 een bod deed op 
de in verval geraakte oude Rijks-HBS. De inspecteur 
van VROM liet toen namelijk in een brief weten dat 
een dergelijke aankoop zijn inziens niet kon omdat 
het niet de taak was van een sociale verhuurder om 
monumenten te behouden. Venlo-Blerick-directeur 
Arnold van Hoof wist hierna aanvankelijk niet wat te 
doen, maar besloot de inhoud enkel ter kennisgeving 
aan te nemen. Dat bleek een wijs besluit, want als 
hij ‘gehoorzaam’ was geweest, zou er op de plek van 
het monumentale schoolgebouw nu vrijwel zeker een 
parkeergarage hebben gestaan. 
Met de gemeente Venlo, die tevreden was met de red-
ding van de oude HBS, werd hierna overeenstemming 
bereikt over een totaalplan tot duurzaam behoud van 
een drietal monumentale objecten. Dat waren naast 
de Rijks het inmiddels ook door de corporatie aan-
gekochte art-nouveau-complex Metropole aan de 
Straelseweg en het hoofdgebouw van Volkshuis Tivoli 
in Blerick. Ook de laatstgenoemde panden verkeer-
den in een nagenoeg uitzichtloze situatie. En dat was 
triest omdat ze architectonisch en cultuurhistorisch 
voor Venlo van groot belang waren. Voor projectont-
wikkelaars waren de panden echter niet interessant 
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de Retraitelaan waarvoor de huurders gemiddeld 
twee gulden per week moesten betalen. In de eer-
ste 25 jaren bouwde de Venlosche Bouwvereeniging 
zo 421 woningen. Dat de vereniging in een behoefte 
voorzag, bleek uit het feit dat er in al die jaren vrijwel 
geen woning leegstond. Ook de toename van het wo-
ningbezit liet dat zien. Zo kon in 1954 in Venlo de vlag 
in top voor de duizendste woning, terwijl de stichting 
thans ruim 7600 woningen exploiteert.
De forse toename van het woningbestand kwam ove-
rigens niet alleen door haar eigen bouwactiviteiten. 
De groei werd voor het grootste deel veroorzaakt 
door enkele fusies. Zo ging de corporatie in 1983 sa-
men met de Blerickse Bouwvereniging en werd er in 
1996 gefuseerd met collega Onze Woning. Een jaar 
daarvoor was de corporatie los komen te staan van de 
overheid en omgezet in een stichting.
Met de omzetting naar een stichting kwam er een 
eind aan de rol van de vrijetijdsbestuurders die vanaf 
1907 de touwtjes in handen hadden. De welwillende 
“bestuurders op afstand” droegen de bestuursver-

De  Ri jks -HBS op  de  hoek  Go l t z ius s t raat  -  S in t  Mart inuss t raat  

werd  ge r e s t aure e rd  en  ve rbouwd to t  e en  appar t ementen-  en  kanto-

r encomplex .  He t  oor spronke l i jk e ,  in  neor enai s sance s t i j l  opge t rok-

ken  gebouw date e r t  u i t  1889 en  doe t  denken  aan  de  Hol landse  

a r ch i t e c tuur  van  de  v roege  z e s t i ende  e euw.  

>  He t  k loos t e r  van  de  Domini canen  gaat  he t  har t  vormen  van  he t  

‘ k loos t e rkwar t i e r ’ .  E en  kwal i t e i t sgeb i ed ,  van  hoven  en  s t ede l i jk e  

p l e inen  voor  wonen  en  cu l tur e l e  en  maats chappe l i jk e  func t i e s .

r e ch t e rpagina:

>  De  voormal ige  cour t  van  de  HBS  werd  e en  

s t ads tu in  waar in  de  loop  van  de  v e s t ingwerken  

z i ch tbaar  i s  g emaakt .

r e ch t e rpagina:

>  De  ingang  van  de  in  oor sprong  laatmidde l -

e euwse  kape l  van  he t  Domini canenk loos t e r.  
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het voormalige slachthuis in Venlo-Zuid. 
Voor de geschiedenis van de stad is dit ensemble met 
name interessant omdat het een voorbeeld is van de 
overgang van de oude ambachtelijke naar een nieuwe 
industriële architectuur. Het slachthuis vertoont art-
nouveau-invloeden, evenals elementen van de stijl van 
de bekende Amsterdamse architect H.P. Berlage. Het 
was een complex waar projectontwikkelaar 3W zich 
geen raad mee wist omdat de verkoop van geplande 
koopappartementen niet wilde vlotten. Venlo-Blerick 
vreesde toen dat het gebied, waar de corporatie een 
forse stadsvernieuwing doorvoerde, voor lange tijd 
ontsierd zou worden door een bouwval. Vandaar dat 
werd besloten het complex over te nemen en “om te 
toveren” in een monumentaal (huur-)appartemen-
tencomplex met de toepasselijke naam Renaissance. 
Daarbij worden de karakteristieke gevels en muren 
van het uit 1913 daterende slachthuis in het nieuw te 
bouwen complex geïntegreerd, zodat het ensemble 
zijn authentieke uitstraling voor een groot deel terug-
krijgt. 
Eveneens in Venlo-Zuid, maar dan in het gebied Maas-
waard, neemt woningstichting Venlo-Blerick per 1 juli 
2007, tenzij de tekorten te groot worden, de voorma-
lige Nedinsco-fabriek over van de gemeente Venlo. 
De Nedinsco (Nederlandse instrumenten compag-
nie) is een markant gebouw dat in de jaren twintig in 
Bauhaus-architectuur werd opgetrokken. Het bedrijf 
bouwde hier onder meer hoogwaardige afstandsme-
ters en periscopen voor het Duitse moederbedrijf Carl 
Zeiss uit Jena. Sindsdien is het complex met zijn 36 
meter hoge karakteristieke toren een beeldbepalend 
element op de oostoever van de Maas. Zoals Frans 
Hermans eerder in De Buun schreef, was de toren 
Venloos eerste ‘wolkenkrabber’, waarbij het opmer-
kelijk is dat de opdrachtgever zoveel belang hechtte 
aan de esthetiek van een fabrieksgebouw. De toren 
en de aangrenzende fabrieksvleugels zijn in de stijl 
van het Nieuwe Bouwen uitgevoerd, met als kenmer-
kende elementen de vlakverdeling van de gevels, de 
vormgeving van de raampartijen, de kleine luifeltjes 
en vooral het gebruik van (veel) glas, beton en staal. 
De stijl gaf uitdrukking aan het vooruitgangsgeloof 
van de jaren twintig. Bij het schrijven van dit artikel is 
Venlo-Blerick naarstig op zoek naar een passende be-
stemming. Dat het complex, dat deels de status heeft 
van rijksmonument, is gered, staat nu wel vast, maar 
zoals bij elk monument is ook hier een passende her-
bestemming nodig die garant staat voor behoud op 
langere termijn. Het is bovendien te hopen dat de 
corporatie erin slaagt om in het complex publieks-
activiteiten onder te brengen, zodat Nedinsco straks 
voor bewoners en bezoekers van de stad toegankelijk 
wordt.
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omdat er op korte termijn geen rendabele exploitatie 
mogelijk was en er uit de eisen van de monumenten-
verordening relatief hoge kosten zouden volgen. 
Na de aankoop door Venlo-Blerick kregen de Oude 
Rijks en Metropole nieuwe woon-, winkel-, en kan-
toorfuncties binnen de oude monumentale ambian-
ce. De restauratie van het uit 1911 stammende Tivoli 
bleek wat ingewikkelder. De gemeente Venlo wilde 
het pand kopen om na sloop van het zaalgedeelte 
parkeerplaatsen aan te leggen op het Laurentius-
plein. De woningstichting behield wel exclusiviteit 
voor de herontwikkeling van het gebied, waarbij het 
huidige nog bestaande frontgebouw van Tivoli, met 
de markante neogotische gevel, geïntegreerd behou-
den kan blijven. 

 SLACHTHUIS EN NEDINSCO

In 2005 was een volgende monument aan de beurt: 

Het  voormal ige  s la chthui s  aan  de  Kerkhofweg  (h i e r  in  de  we-

de ropbouwfase )  dat e e r t  u i t  1912-1913 en  i s  van  de  hand  van  

ar ch i t e c t  S choenmaker s ,  d i r e c t eur  gemeent ewerken.

>  A r t i s t  impre s s ion  van  appar t ementencomplex  Renai s sance .

rechterpag ina:

>  He t  b i j zonder e  a r t -nouveaucomplex  ‘Met ropo l e ’  

werd  naar  e en  p lan  van  de  Ven los e  a r ch i t e c t  Harry  

T i lmanns  in  e r e  he r s t e ld .  

r e ch t e rpagina:

>  In  1986 kocht  Ven lo-Bl e r i ck  he t  voormal ige  

po l i t i ebureau  aan  de  Lohof s t raat .  He t  u i t  1928 

dat e r ende  ar t -nouveau  pand,  met  inv loeden  

van  de  Amste rdamse  S choo l ,  b egon  daarna  aan  

e en  tweede  l even  a l s  appar t ementencomplex  De  

Loo iho f .
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In 2005 overleed de hIstorIsch geograaf arthur 

steegh, dIe In vakkrIngen een zekere naam had. 

Peter Brusse wIjdde aan de oud-venlonaar

een In memorIam In de volkskrant.

wIe was arthur steegh? een Portret.

arthur steegh (1946-2005): 

door Koos van den Kerkhof

de man achter de
monumentenatlas

 WAARDERING

Woningstichting Venlo-Blerick is een zelf-
standige onderneming met deels een publieke taak. 
De interesse voor Venlose monumentale panden kent 
daarom sociaal-maatschappelijke én bedrijfsecono-
mische motieven. Het mes snijdt daarbij dus aan twee 
kanten. Als blijk van waardering mocht Venlo-Blerick 
daarom in 1997 als eerste de Jules Kayserprijs, een 
gemeentelijke onderscheiding voor personen, instel-
lingen of organisaties die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt op het terrein van de monumentenzorg, in 
ontvangst nemen. 
Zoals de oprichters uit sociale bewogenheid zich ont-
fermden over het (woon)lot van de laagstbetaalde 
Venlonaren, zo ontfermt Woningstichting Venlo-
Blerick zich thans als een Mecenas substantieel over 
het monumentale verleden van Venlo.   <

 

> De  voormal ige  Nedins co- fabr i ek  i s  e en  indruk-

wekkend  voorbee ld  van  he t  Nieuwe  Bouwen,  e en  

s t i j l  d i e  u i tdrukking  ga f  aan  he t  vooru i tgangsge-

loo f  van  de  ja r en  twint ig .  
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Ragdy van der Hoek (Venlo 1955) studeerde  aan de Radboud Universiteit Nijme-

gen. Na het behalen van het doctoraal examen geschiedenis in 1984 promoveerde 

hij in 2005 aan diezelfde universiteit tot doctor in de letteren. Van der Hoek is 

werkzaam als publicist en als stagecoordinator verbonden aan ROC Gilde Op-

leidingen.



een fantasieland. Daarin tekende 
hij verzonnen “voorgedrukte” ze-
gels en vervolgens tekende hij die 
zegels zelf en stak ze in zijn album 
voor denkbeeldige postzegels. 

ElpEEs
In 1966 sloot hij de HBS-B af en 
ging tandheelkunde studeren in 
Nijmegen. Journalist Peter Brusse 
schreef daarover in de Volkskrant 
(9 juli 2005): “Zo wilde hij als 
overtuigd pacifist militaire dienst 
ontlopen. Tandartsen hoefden 
niet in dienst. Na twee jaar stapte 
hij over op de studie sociale geo-

grafie en werd alsnog afgekeurd; 
op zijn ogen.” 
Het was een tijd waarin zijn voor-
liefde voor popmuziek tot ont-
plooiing kwam. Een jeugdvriend, 
Ed Berger, herinnert zich hoe Ar-
thur op vrijdag- en zaterdagavond 
in zijn kelder muziek kwam draai-
en: “Hij had de meest fantastische 
elpees via via al in bezit (vaak voor-
dat ze in Nederland op de markt 
kwamen) en keurig van commen-
taar voorzien. Ik weet nog dat hij 
elke elpee een aantal sterretjes 
gaf. Vijf sterretjes was het hoogst 
haalbare. Via Thuur waren we 
ongetwijfeld onder de eersten in 

Venlo die de muziek van de West-
coast mochten horen. Zo was hij 
het die ons liet kennismaken met 
Cheap Thrills van ‘Big brother and 
the holding company’. Hij was di-
rect fan van Janis Joplin. Ook was 
hij natuurlijk lyrisch over de hoes. 
Stripverhalen/tekeningen daar 
had hij echt iets mee.  Op de hoes 
van een lp van John Mayall and the 
Bluesbreakers stond een strip-
blaadje afgebeeld. Weer via via re-
gelde hij zo’n stripblaadje. Hij had 
in die tijd al de juiste muziekvrien-
den, in Londen en Amerika.”
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Omslag  To l l e  L ege ,  nr.  2 ,  1965

Voor de publicatie van zijn Kleine 
Monumentenatlas van Nederland 
verrichtte de doctoraalstudent 
Arthur Steegh herculesarbeid. Hij 
deed speurwerk in honderden dor-
pen en steden. Daarvan tekende 
hij de eigentijdse plattegronden 
en bezienswaardige monumenten 
met engelengeduld in op topogra-
fi sche kaarten uit de negentiende 
eeuw. Het boek is door sociaal 
geografen, liefhebbers, steden-
bouwkundigen en architecten 
stukgelezen. Het wordt dan ook 
vaak aangeduid als de ‘atlas van 
Steegh’. In 1985 beleefde het een 
tweede, uitgebreide druk. Met dit 
naslagwerk drukte hij een stempel 
op de ontwikkeling van de histori-
sche geografi e, de monumenten-
zorg en de cultuurhistorie.

Arthur Willem Antoon Thaddeus 
Steegh, Thuur voor intimi, werd 
geboren op 17 juni 1946. In zijn 

kinderjaren ging hij na school re-
gelmatig vanuit de tuin op avon-
tuur. Achter de woning aan de 
Kaldenkerkerweg in Venlo, waar 
het bankiersgezin Steegh woonde, 
lag een klein bos dat grensde aan 
de spoorweg. Daar bewonderde 
hij de voorbij tjoekende stoomlo-
comotieven. 
Zijn fascinatie voor locomotieven 
en treinen was geen kinderlijke 
bevlieging. Dat blijkt uit het ge-
dicht dat hij onder pseudoniem 
schreef voor het schoolblad van 
het Sint-Thomascollege Tolle Lege 
(nr 2, 24 november 1965): Dit is 
een trein,/Voor jou, voor mijn,/Een 
stoomtrein,/Voor jou, voor mijn,/
Hij rijdt,/Voor jou, voor mijn,/Hij 
heeft wagens en coupé’s,/Voor jou, 
voor mijn,/Hij rijdt van a naar 
b,/Voor jou voor mijn,/Het is pre-
cies dezelfde trein,/Voor jou voor 
mijn,/Maar de uren van vertrek en 
aankomst,/Voor jou, voor mijn, 

/Zijn verschillend,/Voor jou, voor 
mijn, /Tot zover dus,/Voor jou, 
voor mijn. 
Arthur Steegh had al jong veel 
interesses, was begiftigd met 
verbeeldingskracht en kende een 
onverzadigbare verzamelwoede. 
Hij was lid van de redactie van 
Tolle Lege, ontwierp daarvoor het 
omslag en tekende cartoons. Van 
een schoolreis naar Parijs deed hij 
verslag, maar ook schreef hij pla-
tenrecensies. Thuis typte hij boek-
jes over sterrenkunde, autosport, 
bouwkunst en de gezinsauto. Van 
papier bouwde hij scheepsmodel-
len, stoomlocomotieven en van 
karton een kathedraal. Op zijn 
Puch reed hij naar een groeve in 
het Duitse Bracht om naar stenen 
en fossielen te zoeken. Van vlin-
ders en insecten wilde hij alles we-
ten. Postzegelverzamelaar die hij 
toen al was maakte hij eigenhan-
dig een postzegelcatalogus van 
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Een  r edac t eur  van  u i tgeve r i j  De  Walburg  Pe r s  in  Zutphen  ove rhandigt  he t  e e r s t e  ex emplaar  van  de  tweede  d ruk  van  de  Monumentenat -

las  aan  Ar thur  S t e egh.



tentoonstelling Dorpen in Brabant 
in het Noord-Brabants Museum. 
Collega Karel Leenders, demo-
graaf bij de provincie Zuid-Hol-
land en historisch geograaf, keek 
hierop terug in het Geografi sch 
Tijdschrift: “Deze beschrijving kan 
beschouwd worden als de culmi-
natie van het ‘Kakebeeke-model’ 
met een statische nederzettings-
typologie die veronderstelde dat 
je van de kadasterkaarten van 
1832 zonder meer terug kon kij-
ken naar de vroegmiddeleeuwse 
nederzettingperiode. Steeghs ar-
tikel was een geweldige prikkel 
tot nader onderzoek.”
Ondertussen verzamelde Arthur 
Steegh voor zijn promotieonder-
zoek gegevens over de structuur 
van 2564 nederzettingen uit de 
Noord-Brabantse en Limburgse 
zandgebieden uit het midden van 
de negentiende eeuw. Daarbij ver-
werkte hij een berg literatuur over 
het onderwerp. Hij had de bedoe-
ling uitspraken te doen over het 

ontstaan van dorpen en steden in 
relatie met het landschap met als 
basisaanname dat de nederzet-
ting uit 1850 toepasbaar is op de 
Frankische tijd. Volgens zijn we-
duwe Joan Steegh-Thomas zaten 
enthousiasme, bevlogenheid en 
brede kennis haar man in de weg 
bij het schrijven van zijn proef-
schrift. “Met de Atlas had hij een 
droomstart gemaakt maar aan de 
universiteit kon hij zijn promotie-
onderzoek niet waarmaken. Het 
lukte hem niet zijn onderzoek sy-
stematisch aan te pakken. Eerst 
moet je gegevens verzamelen, dan 
moet je afbakenen, ordenen en de 
rode draad vaststellen, hoofd- van 
bijzaken onderscheiden en dan 
moet dat op papier komen. In het 
laatste jaar kwam hij daar niet 
uit.”
Voor zijn promotor professor Hes-
linga was zijn theorie te inge-
wikkeld. Drie maanden voor het 
einde van Arthur Steeghs promo-
tieplaats keurde de systematicus 

Heslinga het promotie onderzoek 
af. In een brief aan een vriend 
sprak Arthur Steegh later zelf van 
“te weinig focus, te veel hooi op 
mijn vork.”
De afwijzing was niet einde ver-
haal. Hij ging opnieuw met het 
proefschrift aan de slag in discus-
sie met professor Borger. Nog in 
1985 puzzelde hij, in de hoop ex-
tra informatie te verzamelen, een 
periode op de wet van Zipf met 
vakbroeder Karel Leenders: “Hij 
is in zijn zoektocht bij de curve 
van Zipf uitgekomen, die een ver-
band laat zien tussen de omvang 
(aantal huizen, boerderijen etc.) 
en de rangorde in grootte (aantal 
inwoners) van de nederzettingen. 
Ik kende dat verband niet. Hij 
wilde die Zipf-curve maken en in-
terpreteren. Ik tikte de gegevens 
in de computer van het Open-
baar Lichaam Rijnmond in. Aan 
die computer hing een tekenap-
paraat. Ik heb dat ding de grafi ek 
laten tekenen. De theorie van Zipf 
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tentoonstelling Dorpen in Brabant ontstaan van dorpen en steden in 

fIctIeve landkaart
In 1969 stapte hij over naar de 
studie sociale geografie en hij 
bleef zich uitleven in zijn liefheb-
berijen. Vier jaar later leerde hij 
Joan Thomas kennen, een jongere 
studente sociale geografie. “Ons 
eerste gesprek ging over zijn mo-
numentenatlas in wording. Tal van 
Nederlandse steden en dorpen 
was hij aan het bezoeken, liftend, 
om ze vervolgens in kaart te bren-
gen met een classificatie A, B of C: 
heel mooi, mooi of ook nog wel 
mooi. Minutieus was hij daarna 
bezig met pen in Oost-Indische 
inkt, meestal met pop- of rockmu-
ziek op de achtergrond, om plat-
tegronden te tekenen en daarna 
in te vullen. De tekst daarbij was 
zijn afstudeerscriptie aan de KUN, 
en de Monumentenatlas werd een 
boek dat je nu alleen als je geluk 
hebt bij De Slegte kunt vinden. Er 
is geen tweede boek van dit soort 
op aarde.
In dezelfde tijd heeft hij een kaart 
gemaakt van een fictief land met 
steden, dorpen, alle soorten 
landschappen – waarop alle ne-
derzettingspatronen volgens de 
historische geografie voorkwa-
men. Het zijn honderd A4-vel-
len. Alle lijnen zijn ook weer met 
Oost-Indische inkt getekend, en 
landschappen en nederzettingen 
zijn ingekleurd. Wie kaart kan le-
zen, herkent bergen en vulkanen, 
veenlandschappen, ruige kusten, 
kasteelstadjes, metropolen, ves-
tingsteden, vissersdorpjes, steden 
met Romeins stramien – en ver-
geet vooral niet de ingewikkelde 
snelwegkruisingen, die hij ‘spag-
hetti junctions’ noemde.”
Joan Thomas was verwonderd toen 
ze zijn studentenkamer bezocht. 
Aan de zwarte muren hingen door 
hem zelf getekende en gekopieer-
de uitvergrotingen van klassieke 
postzegels. Naast een gigantische 
verzameling pop-, folk- en rock-
muziek bezat hij talloze stripboe-
ken waaruit hij de uitspraken van 

Kuifje, Lucky Luke, Robbedoes of 
Kwabbernoot citeerde wanneer 
dat ter zake was. Om nieuwe strips 
en platen te kunnen kopen leefde 
hij meer dan eens enkele dagen 
op een dieet van vla en stroop.
In het jaar dat Arthur Steegh en 
Joan Thomas gingen samenwo-
nen, studeerde hij af als historisch 
geograaf. Hij kreeg een baan als 
docent geografie aan het Canisi-
uscollege te Nijmegen. Een jaar 
later traden ze in het huwelijk en 
publiceerde hij zijn bewerkte doc-
toraalscriptie bij de Walburg Pers 
in Zutphen, zijn Kleine Monument-
atlas van Nederland met als onder-
titel: 666 nederzettingen in kaart. 
Het is een atlas met plattegron-
den van steden, dorpen, vlekken 
en gehuchten in Nederland die 
hij aanmerkte als nederzettingen 
met een monumentale waarde. 
Op kaarten van halverwege de ne-
gentiende eeuw had hij de situatie 
van de jaren zeventig ingetekend 
en de monumentale huizen en ge-
bouwen aangegeven. In de inlei-
dende hoofdstukken definieerde 
hij het begrip monument in ruime 
zin, ging hij in op de nederzet-
ting, de vorm en de ontwikkeling 
daarvan in de tijd en bracht die in 
relatie met de kaarten. Vervolgens 
behandelde hij de vormenleer 
van de historische geografie en 
liet hij zien op welke grondslagen 
de nederzettingstypologie was 
gebaseerd. Na bestudering van 
deze inleiding kun je met behulp 
van de gebruiksaanwijzing en de 
plattegronden al die nederzettin-
gen bezoeken en genieten van de 
dorps- en stadsgezichten.

kakeBeeke-model
Met dit meesterstuk zette hij de 
grondtoon voor zijn werk. Na de 
verschijning kreeg hij in hetzelfde 
jaar een promotieplaats toege-
wezen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. In 1978 schreef hij 
een theoretische inleiding bij de 
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denten vertrouwd maakte met het 
‘gebouwde archief ’. Tijdlaag na 
tijdlaag pelde hij af van de stad om 
uit te komen bij het dorp waaruit 
de meeste steden zijn gegroeid. 
Generaties studenten bouwkun-
de leerden van hem hoe ze dat 
‘gebouwde archief ’ van een stad 
een plek konden geven in nieuwe 
stedenbouwkundige ontwerpen. 
Met dezelfde toewijding waarmee 
hij colleges gaf, is hij lang redac-
tiesecretaris van het Geografi sch 
Tijdschrift (1984-1992) en redac-
tielid (1992-1999) van de opvolger 
hiervan, het tijdschrift Geografi e, 
geweest. Daarnaast vond hij nog 
de tijd artikelen te schrijven en 
stelde hij met J.A.J. Vervloet de 
Bibliografie van de historische ge-
ografie(1989) samen. 

vlInderjacht
In de jaren tachtig was hij vader 
geworden van twee zoons en hij 
ging hen betrekken bij zijn lief-
hebberijen. Met zijn zoon Mi-
chiel trok hij er vanaf diens vierde 
jaar op uit om vlinders te van-
gen tijdens kampeervakanties in 
Zuid-Frankrijk. Ze maakten wan-
delingen in de omgeving en jaag-
den op bosvlinders, akkervlinders 
en moerasvlinders. Een stilzitten-
de vlinder kon zijn vader meteen 
herkennen. Was die van een soort 
die niet in de verzameling zat dan 
vingen ze het exemplaar met een 
visnet. Ontsnapte de vlinder dan 
werd het hollen achter een snel 
vliegende prooi.
Michiel: “Om de vlinders te prepa-
reren hadden we spullen bij ons: 

ether, glazen potten en watten. 
We brachten de gevangen vlin-
der over in die pot en dan deden 
we er een watje gedrenkt in ether 
bij. Door de etherdampen in de 
gesloten jampot ging de vlinder 
dood. We hadden plankjes zacht-
board bij ons met gleuven erin. In 
die gleuf legden we het middenlijf 
en de vleugels op het board. Dan 
prikten we een speld door het lijf 
en over de vleugels spanden we 
strookjes schrijfmachinepapier 
die we met spelden vastprik-
ten. Met een pincet zetten we de 
vleugels in de goede positie. Zo 
prepareerden we ze dan. Op een 
gegeven moment heb je alle typen 
vlinders die in Europa leven. Als 
we een vlinder van een bepaalde 
soort hadden dan hoefden we niet 

Pos t z ege l s  onder  mee r  u i t  d e  pe r iode  van  de 

Spaanse  Burge roor log.
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zegt dat daar een rechte lijn uit-
komt maar terwijl we aan het pra-
ten waren aan de telefoon en de 
plotter heel traag zijn werk deed, 
verscheen er een bocht. Grote ver-
rassing! Nader onderzoek leerde 
dat het onderzoek van Zipf ging 
over steden van meer dan 100.000 
inwoners. De nederzettingen van 
Steegh waren heel veel kleiner. Bij 
dergelijke kleine plaatsen blijkt 
die wet een bocht op te leveren. 
Interessant, maar wat het nu al-
lemaal betekende, dat werd ons 
nooit duidelijk.”

saksIsch dorP
Na beëindiging van zijn contract 
bij de Vrije Universiteit was het 
voor Arthur Steegh de kunst werk 
te vinden. Hij kreeg tijdelijke con-
tracten in het onderwijs, schreef 
een inleiding voor de tentoonstel-
ling Kastelen in Brabant (1982) en 
stelde Milieu-effectrapportage en 
cultuurhistorie op. Het was een 
onderzoek naar methoden voor 
de voorspelling van de effecten 

van nieuwe ontwikkelingen op 
cultuurhistorische landschapsele-
menten. Gemeenten en provincies 
kregen hiermee een bruikbare 
methodiek aangereikt. Ook werd 
hij commissielid van het Monu-
menten Inventarisatieproject 
(1986-1991), vice-voorzitter van 
de begeleidingscommissie van 
het Monumenten Selectie Pro-
ject (1991-1999) in de provincie 
Noord-Brabant en was hij lid van 
de monumentencommissie Zuid-
Holland, de Molencommissie en 
de Monumentencommissie van 
de gemeente Apeldoorn.
Joan Steegh-Thomas: “Lid zijn van 
cultuurhistorische adviescommis-
sies was een kans om mee te den-
ken en zijn stem te laten gelden 
om monumenten te behouden. 
Hij wilde zijn eigen inzichten daar-
over delen met anderen. Zo vond 
hij bijvoorbeeld monumenten niet 
alleen op zichzelf belangrijk, maar 
ook juist monumenten in een gro-
ter geheel (het ‘ensemble’), en in 
relatie tot de historische geogra-
fi e van die plek (de ontstaansge-

schiedenis). De geschiedenis van 
de stad is te lezen in haar verschij-
ningsvorm. Hij had hierover zeer 
expliciete ideeën, ook over de ma-
nier van in kaart brengen. En een 
enorme kennis. Die kon hij kwijt 
in die adviescommissies. Zo kon 
hij zijn visie en kennis toch inzet-
ten voor een onderwerp dat zijn 
passie was. Ook monumentale 
ensembles die misschien volgens 
de offi ciële criteria niet zo gauw 
tot offi cieel monument werden 
bestempeld, konden in zijn ogen 
wel belangrijk zijn omdat ze een 
verhaal vertelden. Een voorbeeld: 
in Zuid-Holland ligt een namaak 
Saksisch dorp. Het is gebouwd 
door de Duitsers tijdens de oorlog 
bij het Vliegveld Valkenburg. Als 
lid van een adviescommissie voor 
de provincie Zuid-Holland heeft 
hij zich ingezet om dat ensemble 
te behouden: omdat het een ver-
haal vertelt.” In 1984 kreeg hij een 
gastdocentschap aan de Academie 
voor Bouwkunst in Rotterdam. Elk 
jaar gaf hij het college ‘Geschiede-
nis van de stad’ waarin hij de stu-

Ti jdens  e en  co l l ege  aan  de  Academie  voor 

Bouwkuns t  in  Rot t e rdam.



boek over postzegels die een 
beeld geven van de kolonisatie 
en dekolonisatie van Afrika en de 
oorlogen die daarop volgden. Een 
tweede boek over de Levant, dat 
ze in 2003 startten met een stu-
diegroep van vijftien specialisten, 
schoof dit plan naar de achter-
grond. Het oude Ottomaanse rijk 
verleende in het verleden het recht 
aan de Europese mogendheden 
om postdiensten te onderhouden. 
Arthur Steegh en Ot Louw zouden 
de redactie doen maar Steeghs 
overlijden haalde een streep door 
de rekening.

workum
In 1986, het jaar waarin hij met 
andere auteurs Het land van Maas 
en Waal publiceerde, vond Steegh 
een baan bij de Fabrikanten van 
Grafi sche Eindproducten, een 
werkgeversorganisatie voor de 
grafi sche industrie die twee jaar 

later fuseerde met het Koninklijk 
Verbond van Grafi sche Onder-
nemingen. Co Traas, toenmalig 
Algemeen Secretaris van de FGE: 
“Het was in die tijd niet eenvou-
dig aan werk te komen. Een baan 
in de middag was zijn behoefte. 
We hadden een aarzeling. Ga je 
een doctorandus sociale geogra-
fi e aannemen als archiefmede-
werker? Maar hij wilde die functie 
graag en wij hadden juist iemand 
nodig voor ín de middag. Van de 
andere kant heeft hij dingen ge-
kund die anderen niet zouden 
hebben gekund.”
Hij bracht de geschiedenis van de 
grafi sche bedrijven in kaart. Door 
zijn werk wist het KVGO meer over 
zijn leden dan de leden zelf, al-
dus manager Teus van Veen. Fons 
Bakkes, directeur KVGO: “Op 
basis van zijn kennis van sociale 
samenhangen en kennis van de 
grafi sche industrie hebben we de 
regio’s samenhangend kunnen 

integreren. Bijvoorbeeld Limburg 
met Oost-Brabant.”
In het kader van de verscherpte 
milieuwetgeving onderzocht hij 
welke stoffen voorgaande bedrij-
ven op de grond waarop bedrijven 
waren gevestigd hadden geloosd. 
Zo werd duidelijk of de claims wel 
terecht bij het huidige bedrijf wer-
den neergelegd.
Teus van Veen: ”Bij het 100-jarig 
bestaan van het KVGO in 2001 
moest er voor een jubileumboek 
worden gespit in de historie. Wij 
zijn de resultante van allerlei 
clubjes. Arthur Steegh heeft die 
stamboom in kaart gebracht aan 
de hand van het archief. Hij heeft 
jubileumboeken doorzocht, docu-
menten bestudeerd. Hij deed dat 
in samenwerking met Alwin Stijn 
van de Grafi sche Cultuurstich-
ting.”
Ook speelde Arthur Steegh met 
verve een hoofd public relations 
in een promotiefi lmpje voor de 
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al die ondersoorten te hebben.” 
Terwijl Michiel met zijn vader 
over rotshellingen en weilanden 
wandelde, vertelde deze over het 
landschap, over mieren, wespen 
en andere insecten maar ook over 
de geschiedenis van steden in de 
omgeving.

levant
Een soortgelijke verzameldrang 
had Arthur Steegh waar het postze-
gels betrof. Daarbij specialiseerde 
hij zich in postzegels die de poli-
tieke geschiedenis van een land 
vertellen. Want wie heeft er ge-
hoord van Noord-Ingermanland? 
Niemand, maar Arthur bezat een 
postzegel van deze eens onafhan-
kelijke staat, die in 1920 bestond in 
de nabijheid van het Russische La-
doga-meer. In 1994 bracht hij zijn 
kennis van filatelie en geografie 
samen in het artikel Geografische 
geschiedenis Burgeroorlog op post-
zegels dat verscheen in het Spanje-
nummer van Geografie-educatief. 
Hij verleende met zijn verzameling 
en zijn kennis medewerking aan 
tentoonstellingen over de geschie-
denis van de Balkan, de Spaanse 
Burgeroorlog en de geografische 
ontwikkeling van Afrika.
Vanaf 1993 was hij secretaris van 
de Bondskeuringsdienst van de 
Nederlandse Bond van Filatelis-
ten-verenigingen, een organisatie 
die de echtheid van zegels keurt. 
Daarnaast was hij sinds 1999 lid 
van de Amsterdamse Postzegel 
Sociëteit, een gezelschap filatelis-
ten dat regelmatig bij elkaar komt. 
Collega-verzamelaar Ot Louw 
ontmoette Arthur Steegh tijdens 
een beurs in Loosdrecht. Hij werd 
door een handelaar getipt dat er 
“nog een gek” op de beurs rond-
liep die dingen zocht die achter 
in de postzegelcatalogus staan. 
Dat zijn de niet-reguliere zegels, 
zoals “Schwarzungen”, in zwart 
overgedrukte zegels met de kop 
van Hitler die na de bevrijding van 

Duitsland lokaal in omloop kwa-
men. Ze ontmoetten elkaar in de 
kantine en de filatelistische liefde 
was geboren. Arthur Steegh was 
iemand die net als hij verzamelde 
op de inhoud van de afbeelding en 
op de functie daarvan. Ot Louw: 
“Als hij in een stad kwam, bezocht 
hij een postzegelzaak. Hij was een 
fanatieke verzamelaar en had een 
grotere verzameling dan ik. We 
hadden het altijd over postzegels. 
Ik heb hem nooit op een andere 
manier leren kennen. Bij de be-
oordeling van postzegels en bij de 
aankoop ging hij zorgvuldig en be-
hoedzaam te werk. Het ging hem 
vaak om zegels die er anders uitza-
gen dan andere. Ik heb bij hem wel 
eens een boekje gezien met zegels 
die niet in zijn verzameling thuis-
hoorden. Gekke zegels waarop 
een typemachineaanduiding was 
gezet. Een zegel uit Kenia van 1917 
had dat bijvoorbeeld. Hij verzamel-
de zoals iemand kunst verzamelt. 
Compleet bestond voor hem niet. 
Je kunt niet de hele wereld in huis 
hebben. Hij was op zoek naar de 
randen, naar de weinig betreden 
gebieden van de filatelie. Uitgiftes 
uit de interimperiode van twee re-
gimes, Rusland tussen 1917-1920, 
naar die tijden. Dat komt voort uit 
een topografische belangstelling 
voor de wereld. Hij had belang-
stelling voor enclaves. Het punt is 
natuurlijk: hoe bijzonder is het? 
Er waren zegels van duizenden 
euro die we niet wilden hebben, 
maar zegels van een kwartje wel. 
De zegels van de feodale Indiase 
staten, met dat Sanskrietschrift 
en die Hindoestaanse wijze van il-
lustreren, wilden we graag in bezit 
krijgen. Ze zien er mooi uit en dat 
geeft ze een primitieve aantrek-
kingskracht. Hoe zat dat met die 
Indiase vorsten, wat was hun ter-
ritorium, hoe stonden de Engelsen 
daartegenover? Daar praatten we 
over.”
Vanaf 1999 werkten ze aan plan-
nen voor het schrijven van een 
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       V A N  B E R O E P :
R E N T M E E S T E R

door Thijs Lenssen
foto Marianne Kemink
 

“Daar  sta  je  dan,  midden in  een prachtig  natuurgebied,  
in  de  verre  omtrek geen huis  of  boerderi j  te  bekennen,  
en je  kunt  geen kant  meer  op.”  Rentmeester  Frans Hol la  
(50)  vertelt  hoe hi j  op een warme zomerdag t i jdens een 
verkenningstocht  met  z i jn  auto in  de  modder  van een 
landweg strandde,  ergens in  Midden-Limburg.  “Ik  had 
mijn  beste  pak aan,  want  ik  zou diezelfde dag een be-
langri jke  vergadering bi jwonen.  Geplaagd door  duizend 
muggen kreeg ik  de  auto met  behulp van een kr ik  uit-
eindel i jk  weer  aan het  r i jden.  Maar  in  mijn  pak kon ik  
mij  n iet  meer  vertonen.”  De dreiging van voor val len als  
deze bracht  hem er  jaren geleden toe een terreinwagen 
te  kopen.  “Ideaal  voor  het  werk in  de  buitengebieden,  
maar  minder  geschikt  voor  de gewone wegen.  Ik  heb 
hem na een t i jd  weer  ingerui ld  voor  een personenauto.”
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leden van het KVGO. Hij genoot 
vertrouwen binnen de organisatie 
en was voorzitter en secretaris van 
de Ondernemingsraad. Kritisch 
en toch loyaal, zo karakteriseren 
zijn oud-collega’s hem. Ze genie-
ten nog steeds van de momenten 
waarop hij zijn kennis deed gel-
den, wanneer hij met humor blijk 
gaf van zijn inzicht in de organi-
satie. Directeur Fons Bakkes: “Hij 
was een culturele kampioen. Hij 
wist een glimlach op zijn gezicht 
te toveren en dan had hij een ver-
haal te vertellen. Daarmee was hij 
een bindende factor. Het was leuk 
om in een bedrijf te werken met 
Arthur Steegh. Hij was niet grijp-
baar.”
Alle lof van zijn gewezen werkge-
vers ten spijt hadden ze weinig 
weet van wat Arthur Steegh alle-
maal vermocht. Van de publicatie 
van een boekje in 1992 met de titel 

Grafische en Papiermusea in Neder-
land en net over de grens, dat hij 
met Peter Nijhoff schreef, waren 
ze niet op de hoogte. Terwijl het 
toch een uitgave is die betekenis 
heeft voor de bedrijfstak. 
Arthur Steegh had een enorme 
kennis, een onuitputtelijk geheu-
gen, een rijke verbeelding maar 
vooral een behoefte om zaken in 
kaart te brengen. Daar bleef hij 
zijn hele leven mee bezig. Aan zijn 
kleine monumentenatlas voegde 
hij een groot aantal nederzet-
tingsplattegronden toe voor de 
tweede uitgebreide druk: Monu-
mentenatlas van Nederland 1100 
Historische Nederzettingen in kaart 
(1985). Als hij op vakantie ging in 
Nederland nam hij zijn atlas mee 
om nederzettingen opnieuw te 
bezoeken, monumenten nog-
maals te bekijken en na te gaan 
of zaken veranderd waren. Joan 

Steegh-Thomas vertelt van een 
voorval in 1976 dat illustreert hoe 
hij er van genoot zijn kennis op 
anderen over te dragen: “Op va-
kantie in Friesland liepen we met 
de ‘atlas’ in de hand door Wor-
kum. We kwamen iemand tegen 
die met het boek in de hand mo-
numenten bekeek. Thuur sprak 
de man aan en vroeg: ‘Hoe bevalt 
u die monumentenatlas?’ De man 
was enthousiast over het boek, de 
prachtige tekeningen en de bruik-
baarheid. ‘Dat doet me heel veel 
plezier’, zei Thuur, ‘want ik ben 
de auteur.’ Het was voor hem een 
hoogtepunt dat hij dat overbracht 
op die man, dat hij die man had 
kunnen raken met iets waar hij 
zelf door geraakt was.”   <

Koos van den Kerkhof (1946) is publicist, dichter en 

schrijfdocent.



Venlo. De één na laatste enclave 
in dit gebied. De koper was het 
Limburgs Landschap. Een ander 
voorbeeld in Venlo: 2,5 hectare  
bos, eveneens voor het  Limburgs 
Landschap als afronding van het 
Jammerdal. Veruit de grootste 
opdracht van de laatste jaren was 
aankoop van de gemeentebossen 
van Mook en Middelaar. Na drie 
jaar onderhandelen in één keer 
140 hectare bos en landbouw-
grond, waarmee de Mookerheide 
en Sint Jansberg qua eigendom 
met elkaar werden verbonden. 
Het hele proces heeft overigens 
meer dan tien jaar geduurd. Hier-
bij bemiddelde ik voor Natuurmo-
numenten. 
Dit zijn voorbeelden van mijn aan-
koopwerk. Gelukkig is het voor 
mij veel breder. Ik heb onlangs 
bijvoorbeeld schadetaxaties en 
schaderegelingen gedaan voor 
een gemeente waar archeologisch 
onderzoek nodig was op een aan-
tal landbouwpercelen van particu-
lieren. Verder werk ik in opdracht 
van een stichting met nogal wat 
landelijk onroerend goed en daar 
regel ik onder andere de verpach-
tingen, maar ook het onderhoud 
aan de gebouwen.”

  Is  het  net  a ls  de  makelaar  een vr i j  beroep?  

“De titel makelaar was een tijdlang beschermd, maar dat is inmid-
dels niet meer zo. Je merkt het aan de sterke toename van het aantal 
makelaars. Mijn beroep is nooit een beschermd beroep geweest. Het 
lidmaatschap van de Nederlandse Verenging van Rentmeesters en de 
bijbehorende beëdiging geeft je wel een kwaliteitsstempel. Om lid te 
kunnen worden moet je voldoen aan bepaalde opleidingseisen, door 
minimaal twee leden worden voorgedragen, en je moet te goeder naam 
en faam bekend staan. Iemand die lid is van de NVR zal in het algemeen 
meer vertrouwen genieten van een opdrachtgever. Maar in principe kan 
iedereen zich rentmeester noemen die als zodanig werkzaam is. Tegen-
woordig zie je bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars regelmatig als 
rentmeester optreden.  
En er is een verschuiving te zien in de werkgebieden van rentmeester en 
makelaar. Vroeger zag je de makelaar eigenlijk alleen maar in de stad, 
terwijl de rentmeester in de buitengebieden opereerde. Tegenwoordig 
komen ze elkaar steeds meer tegen. Maar de rentmeesters blijven toch 
de specialisten in het landelijk gebied. 

Gebi ed  Mookerhe ide :
© Vereniging Natuurmonumenten, © dienst Kadaster 

en openbare registers, Apeldoorn, ©  aeroGRID NL2003, 

Aerodata Int. Surveys.  (11-08-2005)
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Rentmeester, het lijkt een archaïsch beroep. Wie de tale Kanaäns ver-
staat, weet dat het woord al in de Bijbel voorkomt. De eerste gedachte 
gaat echter vooral uit naar de tijd van stadhouders en graafschappen. 
In elk geval niet naar de wereld van vandaag. “Je zult het misschien niet 
geloven”, zegt Frans Holla, “maar het is één van de meest dynamische 
beroepen van de laatste tien jaar.” Hij haalt een folder van de Neder-
landse Vereniging van Rentmeesters tevoorschijn. ‘Rentmeester, een 
levend beroep’ staat erboven. “Nederland telt er naar schatting 400”, 
gaat hij verder, “die overigens niet allemaal bij de vereniging zijn aan-
gesloten. In Limburg zijn er ongeveer vijfentwintig, in Venlo en naaste 
omgeving ben ik de enige.”

 Wat  doet  een rentmeester  precies?  

“In de moderne variant houdt hij zich in hoofdzaak bezig met taxatie 
en bemiddeling van onroerend goed, advisering, onteigening en ge-
biedsontwikkeling. In de meer klassieke vorm is hij in dienst van een 
landgoedeigenaar, voor wie hij landerijen, bossen en jachtgebieden be-
heert. Zelf werkte ik begin jaren tachtig bij DSM in Zuid-Limburg, voor 
het beheer van landbouwgronden, groenvoorzieningen en jachtterrei-
nen. Daaronder viel bijvoorbeeld het vernieuwen van contracten en het 
regelen van onderhoud. Midden jaren tachtig kwam ik in dienst van de 
Stichting Limburgs Landschap, een van de provinciale organisaties in 
Nederland die zich bezighouden met de aankoop van grond voor na-
tuurbeheer. Vanaf 1996 ben ik zelfstandig rentmeester, waarbij ik tus-
sentijds werkzaam was bij de Vereniging Natuurmonumenten, een met 
het Limburgs Landschap vergelijkbare, maar bovenprovinciale organi-
satie. De derde grote organisatie is Staatsbosbeheer. Sinds begin vorig 
jaar ben ik weer volledig zelfstandig waarbij ik mij nog steeds hoofdza-
kelijk richt op natuurbeheer.” 

 Is  er  een specia le  opleiding voor?

“Rentmeester kun je tegenwoordig onder andere worden via de Ho-
geschool van Hall Larenstein. Ik studeerde in Velp aan de Hogere Bos-
bouw- en Cultuurtechnische School, de voorloper van Larenstein. Het 
rentmeestervak maakte deel uit van de richting Bosbouw. Omdat in de 
bosbouw relatief weinig werk was heb ik mijn heil in de rentmeesterij 
gezocht. In die tijd kwamen er slechts twee of drie rentmeesters per jaar 
van de opleiding.
Werk is er voldoende, zeker ook voor de zelfstandige rentmeester. Zo is 
er op veel plaatsen een tekort aan taxateurs. De dynamiek van stad en 
land komt ons werk zeer ten goede. Met name de laatste tien jaar zie je 
een enorme groei van het stedelijk gebied. In veel gevallen betekent dat 
stedelijke ontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Daar valt voor 
de rentmeester het meeste werk te verrichten. Het is dan ook erg be-
langrijk om goed op de hoogte te zijn van provinciale en gemeentelijke 
plannen en wet- en regelgeving.”

 Kun je  een of  meer  voorbeelden geven van gebieden in  de   
 regio  waar  je  recent  voor  hebt  bemiddeld?

“De kleinste aankoop van recente datum was een perceeltje landbouw-
grond van maar 650 vierkante meter in de Océ-weerd, ten noorden van 
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zal het werk ook uitgevoerd moeten worden. Collega’s van mij zijn daar 
dan heel druk mee, maar mijn interesse ligt zoals gezegd meer in een 
andere richting.” 

 Hoever  gaat  je  zorg  om de natuur?  Kun je  die  concret iseren?

“Kijk, het werk is voor mij natuurlijk in de eerste plaats mijn broodwin-
ning. Ik heb daarbij gewoon veel affiniteit met natuur en op dit moment 
kan ik beide elementen prima combineren. Maar op het moment dat 
mijn huidige opdrachten ten einde zouden lopen zonder dat er nieuwe 
bij komen, zal ik mijn heil in een andere richting moeten zoeken. Daar-
mee wil ik niet meteen zeggen dat ik tegen mijn principes of zo zou gaan 
werken, maar het zou wel minder leuk zijn. 
Doordat je zo nauw bij de natuur betrokken bent heb je vaak juist de 
neiging om net dat beetje extra te doen waardoor dingen uiteindelijk 
wél lukken. Verder kan ik me ontzettend kwaad maken als er - zoals vo-
rig jaar gebeurde - eventjes besloten wordt om bijvoorbeeld alle oude 
bomen langs de provinciale weg Velden-Arcen te gaan kappen omdat 
het de simpelste en goedkoopste oplossing is om het fietspad te ver-
nieuwen. Ik heb het dan ook niet bij kwaad worden alleen gelaten. Om 
een lang verhaal kort te maken: ze staan er nog en er ligt tevens een 
prima, nieuw fietspad.”

Hij toont een kaart van Limburg met gemarkeerde gebieden die als 
aankoopgebied, voor in de nabije of verre toekomst, voor de natuurbe-
schermingsorganisaties genomineerd staan. Over die aankopen blijken 
afspraken te bestaan tussen de grote natuurorganisaties. 

 Waarom fuseren  Staatsbosbeheer,  Natuurmonumenten en  
 de  provincia le  St icht ingen,  zoals  het  L imburgs  Landschap,   
 n iet  tot  één grote  natuur vereniging?  

“Dat idee is ook wel eens geopperd, maar de vrees bestaat dat er dan 
een groot log bureaucratisch apparaat zou ontstaan, terwijl er in de hui-
dige omstandigheden veel meer variatie is. Het achterliggende doel is 
niettemin voor iedere organisatie hetzelfde: behoud en bescherming 
van de natuur. Daar doen ze het uiteindelijk allemaal voor.”    <

    

Frans  Hol la  werk t  in  de  he l e  p rov inc i e  L imburg.  De  fo to  i s  g emaakt  aan  de  wes t z i jde  van  

he t  Cannerbos /Mi l l enniumbos  (b i j  Chateau  Nee r canne )  in  Zuid-L imburg.
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Thijs Lenssen (1957) is journalist en tekstschrijver 

en sinds 2003 redacteur van de Buun.

 S te l  ik  wi l  een stuk grond kopen.  Waarom zou ik  een rent-  
 meester  inschakelen en niet  gewoon iemand die  keihard kan  
 onderhandelen,  een normale  taxateur  bi jvoorbeeld?

“De meeste rentmeesters zijn ook taxateur, net als veel makelaars dat 
bijvoorbeeld zijn, maar niemand zegt dat een rentmeester niet keihard 
kan onderhandelen. En soms moet hij dat ook. Daar ligt geen enkel 
onderscheid met een ‘normale’ taxateur. Feit is wel dat een rentmees-
ter een eigen deskundigheid heeft als het gaat om landelijk onroerend 
goed in buitengebieden. Dat kunnen boerderijen zijn, een stuk bos, 
landbouwgrond enzovoort. In de buitengebieden heb je te maken met 
aparte regelgeving, waar een makelaar lang niet altijd van op de hoogte 
is. Bovendien is er natuurlijk een verschil tussen een particulier die een 
keer een stukje grond koopt en de overheid of andere instanties, waar-
bij aankopen een continu proces is en waarbij zorgvuldigheid en rand-
voorwaarden, zoals marktconforme prijzen betalen, mede je werkwijze 
bepalen.”

 Je  komt veel  in  contact  met  boeren.  L igt  daar  niet  een 
 belangenconf l ict?

“Landbouw en natuur bijten elkaar nog wel eens, ja, dat is niet zo moei-
lijk te begrijpen. De boer kijkt toch vooral naar de opbrengst van grond; 
van natuur kan hij geen melk maken.”

 Claes  van Ruyven was  in  de  v i j f t iende eeuw een gehate   
 rentmeester,  d ie  bi j  een opstand in  1492 in  z i jn  woonplaats   
 Haar lem nota  bene werd doodgeslagen door  boeren.  Andere   
 t i jden,  andere  omstandigheden,  maar  toch.  

“Dat verhaal ken ik niet en dat zal toen ook nog wel meer met het uit-
buiten van boeren te maken hebben gehad. Maar je wil natuurlijk weten 
hoe de moderne boer tegen een rentmeester die vooral voor de natuur-
bescherming werkt, aankijkt? Twintig jaar geleden kwam je op een in-
formatieavond nog wel eens een zaal woedende boeren tegen. En ik ken 
collega’s die bijna van het erf werden gejaagd. In het licht van die tijd 
heel begrijpelijk. Maar intussen is er ook in de landbouw een veel gro-
ter besef van het belang van de natuur, terwijl natuurbeschermers ook 
steeds vaker boeren inschakelen bij het beheer. Maar het ligt er voor een 
belangrijk deel aan hoe je met iemand omgaat. Een arrogante houding 
is bij voorbaat funest voor de verstandhouding.
Ik ontmoet trouwens de prachtigste mensen, keuterboertjes die volle-
dig buiten het jachtige leven staan, bij wie de tijd stil is blijven staan, 
en die de vreemdeling in eerste instantie met groot wantrouwen beje-
genen. Maar als je eenmaal hun vertrouwen hebt, ontstaan de mooiste 
gesprekken. Jammer genoeg kom je ze steeds minder tegen.”

 Citaat  u i t  een brochure  van de  NVR:  ‘Door  tussenkomst  van  
 r entmeeste r s  i s  de  A50 nu  verbr eed  van  twee  naar  v ie r  
 r i jbanen . ’  Rentmeesters  helpen dus  ook mee aan de  toe-  
 nemende asfa l ter ing van Neder land.  Dat  moet  iemand die   
 z ich  bezighoudt  met  natuurbeheer  een gruwel  z i jn.  

“Nou ja, als eenmaal democratisch besloten is dat dit moet gebeuren 
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Jónges van de Maas 
door Jacq Grubben
foto’s Jacques Peeters 

Er  z i jn  in  de  loop van de 
t i jd  heel  wat  boeken ge-
schreven over  de  r iv ier  de 
Maas.  Onder  andere boe-
ken die  haar  loop vanaf 
de  bronnen in  Frankri jk 
tot  aan de monding in  de 
Noordzee beschri jven. 
Andere beperken z ich tot 
haar  L imburgse stroomge-
bied of  tot  de  natuur,  de 
cultuur  en de steden langs 
haar  oevers.  Dit  art ikel 
gaat  over  een relat ief  k lein 
stukje  Maas,  het  stukje  aan 
de l inkeroever  ter  hoogte 
van het  stadsdeel  Bler ick. 
En dan in  het  bi jzonder 
over  het  gedeelte  uit  mi jn 
jeugd,  inmiddels  zo’n  jaar 
of  zest ig  geleden,  langs 
die  goede,  oude Mooder 
Maas ,  d ie  z ich in  steeds 
wisselende gedaantes  ver-
toont. 

Dat dit alles onder een constant aanwezige dwang gebeurt, leidt niet 

zelden tot opstand en protesten. ‘Opgelegde saaiheid’, zou een tref-

fende beschrijving kunnen zijn.

Tijdens die lange middelbare schooljaren blijft je eenvoudige leven als 

leerling hetzelfde. Dag in dag uit hetzelfde ritme, iedere dag dezelfde 

grijze hoofden voor het bord en iedere dag dezelfde ergerlijke mensen 

om je heen. Deze sleur wordt in die hele schoolperiode slechts vier of 

vijf keer onderbroken: het begin van de Grote Vakantie. Deze Grote 

Vakantie is dan ook de tijd waarin de échte ontwikkeling plaatsvindt. 

Men gaat ‘los’ en neemt het er van. Alcohol vloeit rijkelijk in zonnige 

cultuuroorden aan de Spaanse kust en er wordt geploeterd in ongeven-

tileerde tomatenkassen. De combinatie van deze twee aspecten van het 

bestaan, dát is pas ontwikkeling. Kennismaken met de geneugten van 

het leven, afgewisseld met harde arbeid; de ultieme voorbereiding op 

de toekomst. De hoofdstad van Brussel? Het gevoelsleven van een wa-

terstofbrug? Hoe brengt die informatie mij verder in het leven? Moet 

men de middelbare school niet gewoon zien als een min of meer zin-

volle invulling van de lege periode tussen twee Grote Vakanties?

Nee. 

Mijn herinneringen aan het leven op het Marianum zijn er geen die 

omhuld zijn door een troebele, duistere waas. Geen onderwijsterreur 

of schoolbankenhorror. Ik herinner mij het Marianum vooral als een 

gemoedelijke plek. De ‘grijze hoofden voor het bord’ hadden zowaar 

aansprekende gezichten en van een ‘sleur’ was niet zozeer sprake. Op-

stand en onenigheid met leraren verlevendigden de boel, zonder deze 

(voor ons leerlingen althans) te verpesten. Ik beschik evenwel niet over 

een degelijk referentiekader, maar zelfs dan durf ik te beweren dat het 

juist de tijd op het Marianum was die verlichting bood tússen de Grote 

Vakanties door.  

>>   Hoewel veel mensen (lees: 

de meeste) de middelbare 

schooltijd beschouwen als een 

periode van ontwikkeling en 

‘overgang’, kun je deze jaren ook 

zien als een tijdperk van stag-

natie. Natuurlijk: je leert over 

allerhande zaken (interessant 

dan wel onnodig en vervelend) en 

er wordt gepoogd enige disci-

pline en regelmaat in je leven op 

te wekken.  

EEN OVERWEGING EEN OVERWEGING
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Wat ik me ook nog redelijk goed kan herinneren is dat er tijdens de mo-
bilisatie van 1939/1940 Nederlandse militairen waren gelegerd bij de ka-
zemat, die aan het einde van het Gijzenstraatje vlak bij de Maas stond. 
Wij vonden dat prachtig en gingen er geregeld een kijkje nemen. Van de 
soldaten kregen we af en toe een stuk kuch (brood) en zij gingen vaak 
een eindje met ons langs de Maas lopen. Een in mijn herinnering boom-
lange soldaat tilde mij dan op zijn schouders. Van daaruit kon ik de hele 
wereld overzien. Ik denk dat ik toen net vier jaar was.       
Later is bij mij die band met de Maas onverbrekelijk geworden, toen wij - 
mijn vriendjes en ik - bijna dagelijks aan haar oevers speelden, ondanks 
het nadrukkelijke verbod van pap en mam naar de Maas te gaan. Want 
daar was het gevaarlijk. Je kon er in de modder zakken - vertel mij wat 
- of, nog erger, verdrinken. Ook zouden er ‘vieze’ kerels rondlopen; wij 
hadden trouwens geen enkel idee wat we ons daarbij moesten voorstel-
len. Er waren zelfs ouders die ons wijsmaakten dat er in de Maas onder 
de rode vaargeulbakens gevaarlijke waterduivels zaten. Die trokken je 
onverhoeds de Maas in met alle gevolgen van dien. 
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Geboren aan de Maaskant van de Pontanusstraat in Blerick ben ik opge-
groeid met het voortdurende zicht op de steeds wisselende beelden van 
de Maas. De rivier en haar kenmerkende geluiden hoorden onlosmake-
lijk bij ons dagelijkse leven. Daarom is het niet vreemd dat wie aan de 
Maas is geboren en vele jaren aan haar oevers heeft gewoond als vanzelf 
een bijzondere band met Mooder Maas krijgt. Een band die in de loop 
van je verdere leven blijft bestaan. Zelfs wanneer je, zoals in mijn geval, 
na vijf Eindhovense jaren in de Annakamp in Blerick bent gaan wonen. 
Toen ons gezinnetje in het najaar van 1968 naar Eindhoven verhuisde 
kon ik aanvankelijk niet slapen. Ik miste het vertrouwde geluid van de 
Maas. 
Mijn allereerste min of meer bewuste confrontatie met de Maas had ik 
toen ik ruim drie jaar oud was. Op 5 mei 1939, de veertigste verjaar-
dag van mijn moeder, werden twee oudere zusjes en ik uit wandelen 
gestuurd met het consigne: “En dink d’r aan, neet nao de Maas!” Onvermij-
delijk kwamen we toch uit bij de Maas. Ter hoogte van Sur Meuse kroop 
ik in mijn jeugdige overmoed onder de prikkeldraad door en rende vol 
blijdschap naar het water. Daar zakte ik tot over mijn ‘middeltje’ in de 
modder. Tot mijn grote geluk zat onze overbuurjongen op de bank die 
toen bij café Sur Meuse tegen de afscheidingsmuur - de ‘bad’ - stond. 
Hij reageerde acuut en trok mij uit de zuigende modder, waarna mijn 
zusjes en ik al huilend huiswaarts trokken. Pas heel veel jaren later - 
in 1996 - heb ik hem hiervoor bedankt. Dit voorval heeft mij er echter 
niet van weerhouden steeds weer terug te keren naar de verlokkende 
Maasoevers. 

De ene keer  is  het  een kalme, 
vr iendel i jke  r iv ier  d ie  op haar 
dooie  akkert je  naar  de  zee 
stroomt.  Maar  pas  op,  schi jn 
bedr iegt !  Want  de  andere  keer 
kr i jgt  ze  het  op haar  heupen. 
Wanneer  er  in  Noord-Frankr i jk 
en  de  Belgische Ardennen veel 
regen of  sneeuw is  geval len,  dan 
verandert  de  r iv ier  a l  v lug in  een 
woeste  stroom,  die  lander i jen  en 
woongebieden langs  haar  oevers 
onder  water  zet .  B i j  extreme 
droogte  daarentegen kr impt  ze 
in  tot  een onbeduidend stroomp-
je.  De eer l i jkheid  gebiedt  te 
zeggen dat  di t  s inds  de  kana-
l isat ie  in  de  jaren 1920 nauwe-
l i jks  voorkomt.  De enkele  keren 
dat  een zeer  lage waterstand 
kunstmatig  -  door  het  s tr i jken 

van de  stuwen -  tot  s tand is 
gebracht  in  verband met  het 
schoonmaken en controleren van 
de  oevers  daargelaten.  Ondanks 
die  extreme waterstanden wordt 
de  Maas  dagel i jks  bi jna  onafge-
broken bevaren door  schepen en 
boten in  a l ler le i  soorten en ma-
ten.  Behalve  in  strenge winters, 
want  dan dr i jven er  eerst ,  ietwat 
aarzelend,  h ier  en  daar  i js-
schotsen op het  water.  Houdt  de 
vorst  echter  aan,  dan vr iezen die 
schotsen aan e lkaar  vast  en  kun-
nen de mensen misschien zel fs 
over  het  bevroren water  van de 
ene naar  de  andere  oever  lopen. 
Scheepvaart  is  dan onmogel i jk 
geworden. 
Vaak is  het  wateropper v lak  van 
de  Maas  spiegelglad;  in  het 

b i jzonder  ‘s  avonds is  dat  een 
schit terend gezicht ,  vooral  wan-
neer  de  maan en de  ver l ichte 
steden en dorpen langs  haar 
oevers  z ich  weerspiegelen in  het 
water.  Maar  wanneer  stormach-
t ige  winden haar  wateropper v lak 
geselen ontstaan er  dreigende 
schuimkoppen en s laan korte 
maar  kracht ige  golven op de 
oevers  stuk.  Een heel  typisch 
gezicht  is  het  wanneer  er  b i j 
dreigende regen op een enigs-
z ins  ruw wateropper v lak  volko-
men gladde banen voorkomen. 
Mi jn  vader  ze i  dan a l t i jd:  “As  d ’ r 
paed jes  op  de  Maas  kómme,  den  g i f 
‘ t  anger  waer. ”  De  Maas  vertoont 
z ich  voortdurend in  verschi l -
lende gedaantes.   
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terug liggende huis met de jaarankers uit 1853 van de dames Jon-
kergouw. Daar vlakbij woonde toen ook de familie Dagniaux waar je 
roeiboten kon huren. Rechts van Maaszicht, achter de tuin van notaris 
Verheggen, was een  parkje met in het midden een soort vierkante vij-
ver. Volgens mij lekte die als een zeef, want er stond nooit veel water 
in. Dit parkje was van de -een flink stuk lager gelegen- Maasoever af-
gescheiden door een muur van dikke maaskeien. Een restant hiervan 
bestaat nog steeds. De Venrayseweg bestond toen nog niet, omdat 
de bebouwing van de Antoniuslaan aan de Maaszijde aaneengesloten 
was. Ter hoogte van waar nu de afrit van de Stadsbrug op de Antonius-
laan uitkomt lag de grote tuin van de verwoeste villa Steegh. Gymnas-
tiekvereniging Olympia heeft daar na de oorlog nog een tijdlang een 
speeltuin gehad. 
Aan het einde van het grote terras van het aan de Helling gelegen Sur 
Meuse stond een grote houten loods. Hierin werden onder andere ka-
no’s van de kanoclub opgeslagen. Ten zuiden van Sur Meuse lag op 
de hoek van het Gijzenstraatje, waarvan het achterste gedeelte met 
trappen in de richting van de Maas afliep, pal achter het magazijn van 
Van Enckevort, een kazemat. De ruïne daarvan zou na de oorlog ons 
‘fort’ worden. Vanaf de andere hoek van de Gijzenstraat tot een heel 
stuk voorbij de Hout-Blerickse watermolen waren alleen maar weilan-
den. De huidige langs de Maas lopende weg vanaf de pastorie tot in 
het Meuleveld bestond toen nog niet. Evenmin als de grote bomen die 
nu langs de Blerickse Maasoever staan. Er liep slechts een zeer smal 
paadje boven langs de weilanden. 
In die weilanden stonden jaar in jaar uit koeien. In de grote wei onder 
de pastorie graasden de koeien van de zusters van de Goddelijke Voor-
zienigheid. Deze koeien werden gemolken door Kees van de begieëne, 
die dagelijks naast zijn bakfiets vol melktuiten naar de Maas liep en 
met volle tuiten weer terugkeerde naar de boerderij van het klooster. 
Wij hebben die man heel wat afgepest, waardoor hij verschrikkelijk 
boos werd. Je moest dan echt maken dat je weg kwam. Verschillende 
in de oorlog verwoeste huizen langs de Antoniuslaan en de Pontanus-
straat zijn later herbouwd, vaak geheel anders dan voorheen, en ook 
zijn verschillende open plaatsen in de bebouwing volgebouwd.
Vlak langs de Maas groeiden grote stevige wilgenstruiken, waarin je je 
heerlijk kon verbergen. Wij wisten precies waar we moesten lopen om 
niet in de modder te zakken. Vanaf de pastorie tot aan de spoorbrug 
bevonden zich een stuk of wat kribben - stenen dammen - in de Maas. 
Deze waren aangelegd om de daar zeer lage oever tegen uitschuring 
te beschermen. Tussen die kribben was het water zeer ondiep, omdat 
daar de stroming zeer gering was. Recht onder Sur Meuse, rechts naast 
de daar aanwezige krib, bevond zich een houten kanobruggetje. Op 
het einde daarvan was een ijzeren rol bevestigd waarover de kano’s het 
water in werden gerold. 
Iets verder naar het zuiden, ongeveer ter hoogte van de huidige Molen-
bossenflats, was in de Maas de zogenoemde Keezel. Dankzij de ondiepe 
met kiezel bedekte rivierbodem was daar zeer helder water; een ideale 
plaats om te leren zwemmen. Iets verder zuidelijk zag je in de weilan-
den een hoogte van een goede meter, die ruim honderd meter lang 
was en parallel met de Maas liep. Die hoogte, de Nak genaamd, heeft 
aan de zuidzijde ooit tot in de Maas gelopen. 
Dat het gros van de weilanden vanaf de Molenbossen tot aan de Berckt 
in Baarlo zo laag ligt, is te danken aan de ontkleiïng door de steenfa-
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Ondanks al die verboden en waarschuwingen bleef de Maas ons als een 
magneet trekken. Wij verzonnen dan ook allerlei smoesjes en slinkse 
omwegen om er stiekem toch te gaan spelen. Een van de meest ge-
liefkoosde plekjes was bij Sur Meuse aan de Helling. Daar waren geen 
weilanden, maar lag een open grasveld, met volop speelruimte om te 
voetballen en andere spelletjes te doen. Ook in de wilgenstruiken vlak 
langs de Maas kon je heerlijk spelen. Een bijkomend voordeel van deze 
plek was dat onze ouders ons van huis uit niet konden zien. Wij dachten 
dus dat de kust veilig was. Maar thuisgekomen verried de modder aan 
onze schoenen of kleren ons en waren we de pineut. Voortaan werden 
de schoenen zorgvuldig met gras schoongemaakt en de kleren goed op-
gedroogd en daarna afgeklopt voordat we naar huis gingen. Af en toe 
werden we toch nog gesnapt en dan was het natuurlijk foute boel, zoals 
zonder eten naar bed of geen zondagsgeld (in die tijd was dat één stui-
ver). Dat nam je dan maar op de koop toe. 
Bleven we aanvankelijk in de buurt rondhangen, naar gelang we ouder 
werden, ondernamen we avontuurlijke tochten in de richting van Hout-
Blerick of de andere kant op tot een heel stuk voorbij de kazerne. In 
die tijd ‘leenden’ we wel eens een van de vissersbootjes die langs de 
oever lagen. Een nadeel daarvan was dat er geen roeispanen in lagen. 
Inventief als we waren fabriceerden wij die zelf, wat niet altijd even goed 
lukte. Het gebeurde vaker dat we stuurloos midden op de Maas rond-
dobberden. Al met al is het altijd goed afgelopen. 
              

De Blerickse Maasoever

De Blerickse Maasoever uit mijn jeugdjaren, globaal vanaf het midden 
van de Tweede Wereldoorlog en de eerste jaren erna, is een compleet 
andere dan die van nu. Van de op 10 mei 1940 opgeblazen bruggen kan 
ik me niet echt meer iets voorstellen. Na de oorlog waren er in tegen-
stelling tot de vier van nu slechts twee bruggen: de spoorbrug en de 
verkeersbrug. Deze laatste, een zogenaamde Baileybrug, lag in tegen-
stelling tot de huidige Stadsbrug ten noorden van de spoorbrug. Beide 
bruggen hadden een gesloten ijzeren bovenbouw. 
Vanaf de Maas zag Blerick er vrij dorps uit. De machtige Antoniuskerk, 
de kloosterkapel, de schoorsteen van de ‘ringkaove’ van Teeuwen en de 
beide windmolens, die decennia lang de skyline van Blerick vormden, 
waren in november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. 
Het zou nog tot 1962 duren voordat er langs de Maas weer een nieuwe 
kerk verrees. Daarvoor moest de op het kerkhof staande neogotische 
grafkapel van de familie Steegh wijken. Slechts het torentje van het 
oude raadhuis en het vierhoekige spitse dak van het huis Coenegracht 
aan de Pontanusstraat 23 staken toen nog boven de bebouwing langs de 
Blerickse Maasoever uit. 
Waar nu de Staayweg en het verlengde ervan tot aan de witte pastorie 
loopt, was een smal zandweggetje dat bovendien meer dan één me-
ter lager lag dan de huidige weg. Ten noorden van het kerkhof lag de 
prachtige grote tuin van dokter Vallen met zijn vele volières, waarin al-
lerlei soorten vogels rondvlogen en -liepen. Deze volières staken een 
stuk boven de tuinmuur uit. Wij mochten wel eens mee helpen met het 
schoonmaken ervan. Vanaf die tuin tot aan het huis Maaszicht stonden 
de lakfabriek van de firma Bouts en het nu nog bestaande kleine iets 
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toen natuurlijk niet meer door stoomkracht aangedreven. Wij noemden 
die stoomboten altijd IJveraars; waarschijnlijk heeft een van die boten 
ooit zo geheten. Aangezien de Maas een drukbevaren rivier was, hoorde 
je praktisch altijd het kenmerkende geluid van de scheepsmotoren. Re-
gelmatig werd het zware getjoek van deze motoren onderbroken door 
het geluid van een veel lichtere scheepsmotor. Dat was het parlevinker-
bootje van Van Dinteren uit Venlo. Vanuit dit bootje werden aan de voor-
bijvarende schippers levensmiddelen en andere artikelen verkocht. Het 
was een lust voor het oog te zien hoe Van Dinteren zijn bootje met een 
sierlijke boog langszij de schepen van zijn klanten aanmeerde. 
‘s Zondags was het onwerkelijk stil op het water. De meeste schepen 
lagen dan in verband met de zondagsplicht aan de oever voor anker. 
De protestantse schippers gingen in Venlo naar de kerk en de katho-
lieke naar onze Antoniuskerk. Als ware evenwichtskunstenaars liepen 
de schippers over de zwiepende planken naar de oever. Wat ook zeer 
karakteristiek was in die tijd waren de baggermachines met hun ram-
melende emmerladders. ‘s Morgens in alle vroegte werd je al door dit 
geluid gewekt. Van tijd tot tijd werd er hout gelost in de kleine haven van 
houthandel Van Gasselt aan de Venlose oever. Dit gebeurde door zoge-
naamde kustvaarders of coasters, in onze ogen geweldig grote schepen. 
Half Blerick liep uit om deze bakbeesten te aanschouwen. 
De hoeveelheid plezierboten die je tegenwoordig in allerlei formaten 
en uitvoeringen op de Maas voorbij ziet varen bestond toen bij lange 
na niet. Als je al eens een mooie zeilboot of een  plezierjachtje zag dan 
was het op. Wat je wel veel zag waren van die mooie glanzend gelakte 
houten kano’s, want er waren nogal wat kanoclubs. En dan natuurlijk 
de ‘koppen’ van de zwemmers die als het ware op het water dobberden. 
Want ondanks het feit dat het streng verboden was in de Maas te zwem-
men barstte het er van de zwemmers. 
Aan beide oevers van de Maas zag je ook de houten en ijzeren roeiboot-
jes van de vissers; sportvissers heten die tegenwoordig. Deze bootjes 
lagen aan hun kettingen lustig te dobberen op het water. Wij vonden 
het jammer dat de vissers de roeispanen altijd mee naar huis namen. Er 
werd in die tijd veel gevist, al moet erbij worden gezegd dat de Maasvis 
een ietwat modderige bijsmaak had en bovendien barstensvol graten 
zat. Er zat toen nog volop vis in de Maas: baars, brasem, snoek, voorn, 
enz..  Daarnaast waren er natuurlijk ook vissers die vanaf de oever zaten 
te vissen. Er werd tijdens het vissen duchtig bijgevoerd - gevoord - om de 
vissen naar de oever te lokken. Wij zaten vaak ademloos toe te kijken. Je 
moest dan muisstil zijn en praten was ten strengste verboden, want dan 
verjoeg je de vissen. In die tijd was er in Blerick bij mijn weten slechts 
één beroepsvisser. Dat was de Kuùper van Nelissen die in de Mollenbos-
sen woonde. Hij had van de gemeente of Rijks Waterstaat de Maasoever 
gepacht vanaf de monding van de Molenbeek in Hout-Blerick tot aan 
de monding van de Boelderbeek bij het Gebroken Slot in Grubbenvorst. 
Hij maakte veel gebruik van fuiken, die wel eens door stropers werden 
gelicht, en sleepnetten. Zijn kleinzoon wordt in Blerick nog altijd Jeu van 
de Kuùper genoemd. 
Wanneer er weer eens in de krant stond dat het Maaswater zou gaan 
wassen, dan zag je de vissers regelmatig naar de Maas lopen om te con-
troleren of de ankerketting van hun bootje nog voldoende speling had 
om het wassende water te weerstaan. Meestal moesten de roeibootjes 
enkele malen hogerop worden getrokken. Soms was een visser te laat en 
dan verdween zijn bootje onder water.

Jónges van de Maas 
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briek - ‘de ringkaove’ - van de gebroeders Teeuwen uit Tegelen, die op 
de plaats van de huidige flatgebouwen lag. Enkele van die weilanden 
liggen echter een stuk hoger. De oorzaak hiervan is dat de eigenaren 
van de steenfabriek en de bezitters van die weilanden simpelweg niet tot 
overeenstemming konden komen over de aankoopprijs en de laag klei 
dus niet is weggehaald. Vanaf de Maas gezien stond links van de steen-
fabriek aan de Molenbossen nog een hele rij woningen, evenals aan de 
daar vlakbij liggende Romeinenweg. 
Een van de opvallendste verschillen met nu was het ontbreken van wa-
tervogels. Dus geen eenden, meerkoetjes, aalscholvers en meeuwen. 
We hebben wel eens een keertje een otter gezien, maar dat was een zo-
mergast. Wel zaten er van die griezelig grote waterratten. En er lagen 
mosselen, maar die werden daar door een in de buurt wonende visboer 
neergekieperd. Na een paar dagen gingen die dingen ontzettend stin-
ken.    
 

Op de Maas

De schepen die toen op de Maas voeren, zijn niet te vergelijken met de 
‘giganten’ van nu. Schepen die op eigen kracht voeren, kwamen haast 
niet voor. De meeste schepen werden met meerdere achter elkaar in een 
sleep getrokken door een stoomboot met een hoge schoorsteen, die, 
vooral wanneer de sleep stroomopwaarts ging, dikke rookwolken uit-
braakte. Die naam was enigszins misleidend, want deze boten werden 
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Wat mij van die hoge waterstanden is bijgebleven is dat zij een grote 
saamhorigheid onder de mensen teweegbrachten. De meest recente 
overstroming van 1995 bracht dat treffend in beeld. De Pontanusstraat 
dreigde vanuit het Gijzenstraatje overstroomd te worden. Binnen de 
kortste keren stond de hele buurt, inclusief pastoor Bronneberg, en an-
dere Blerickenaren te dièke, met andere woorden: van met zand gevulde 
jute zakken werd bij het bedreigde punt een waterkering gemaakt. Heel 
even is toen het water - met een rotvaart  - de Laurentiusstraat in ge-
stroomd. Toen is ook de achterbouw van de winkel van Van Enckevort 
door het water losgescheurd van de oude winkel. Er was geen redden 
meer aan. En mensen die elkaar normaal gesproken straal voorbij lie-
pen, stonden nu met elkaar te praten. Bij alle ozel een hartverwarmende 
aanblik. 

In de oorlog

Net zoals nu was er toen vanaf de Helling tot het huis Maaszicht tussen 
de weg langs de Maas en de tuinmuren een schuin oplopende hoogte. 
In het midden van de oorlog maakten de Duitsers daar loopgraven in. 
Hierin moesten de Duitse soldaten, die in de Blerickse kazerne waren 
gelegerd, oefenen hoe het er in een echte loopgravenoorlog aan toe-
ging. Na de bevrijding van Blerick hebben die loopgraven de Schotse 
soldaten tot aan de bevrijding van Venlo nog goede diensten bewezen. 
Op het open grasveld van Sur Meuse tot aan de bruggen werden de 
Duitse infanteristen keihard gedrild. Ze moesten hardlopen, bajonet-
vechten, tijgersluipgang doen, worstelen en boksen. En geloof maar dat 
ze flink werden afgeknepen. Wij keken met open mond toe. Eén keer 
gaf een Duitse soldaat ons wat geld om bij de groenteboer tomaten te 
kopen. Wij waren natuurlijk ook niet gek en hebben ze lekker zelf op-
gegeten, maar durfden daarna enkele weken niet meer aan de Maas te 
komen. Want de grote jongens zeiden tegen ons: “Die Pruuse schète óg 
kepot.” 
Toen de bombardementen op het Duitse achterland begonnen, von-
den er regelmatig luchtgevechten plaats tussen geallieerde en Duitse 
vliegtuigen en werden de geallieerde vliegtuigen door het Duitse af-
weergeschut op de Venlose oever beschoten. Regelmatig stortten er 
Amerikaanse of Engelse vliegtuigen neer. Van een van die vliegtuigen 
kwam bij ons in de buurt half in de Maas en half op de oever een wrak-
stuk terecht, waar we toen we de kans kregen natuurlijk naar gingen 
kijken. Veel gelegenheid daarvoor was er niet, want al gauw werd ieder-
een door de Duitsers weggejaagd. Vanaf medio september 1944 mocht 
niemand meer aan de Maas komen. Het was er te gevaarlijk. 
De zestien bombardementen die de geallieerden uitvoerden op de 
Maasbruggen hadden helaas niet het gewenste resultaat. Dit was voor 
het grootste deel te wijten aan het slechte weer en het Duitse afweer-
geschut op de Venlose Maasoever. De gevolgen waren rampzalig, want 
in de verre omgeving van de bruggen werden aan beide Maasoevers 
grote verwoestingen aangericht. En er vielen honderden gewonden en 
doden onder de burgerbevolking. Uiteindelijk bliezen de Duitsers eind 
november de bruggen zelf zeer grondig op. Een geweldige ravage. Ook 
de schepen die aan beide oevers lagen afgemeerd, werden ondanks het 
hoge water opgeblazen door middel van dynamietladingen.
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Als jongens konden wij ons niets mooiers voorstellen dan hoogwater. 
Zodra we in de gaten hadden dat de Maas ging wassen gingen we iedere 
dag na afloop van de school kijken hoeveel water er weer bij was geko-
men. Wij zetten dan stokjes langs de waterlijn, zodat we - in onze on-
nozelheid - de volgende dag zouden kunnen zien hoeveel de Maas weer 
was gestegen. Die stokjes waren natuurlijk weggespoeld.  
Op een gegeven ogenblik konden we niet meer onder aan de Maas ko-
men. Dan moesten we ons behelpen met het kleine stukje Maas dat aan 
de Helling, het Gijzenstraat en het weggetje bij de pastorie stond. Wij 
noemden dat het zeiksträötje, omdat het daar altijd naar urine stonk. Het 
was een sport om met de fiets, zo je die al had, zo hard mogelijk in de 
richting van het water te racen en vervolgens vlak bij datzelfde water 
keihard te remmen. Dat liep regelmatig verkeerd af met als gevolg een 
nat pak en thuis een hoop ellende. Kwam het water nog hoger dan over-
stroomde het de tuinen van de huizen langs de rivier. In het begin staken 
de tuinmuren of -heggen nog boven het water uit. Pas wanneer deze niet 
meer zichtbaar waren werd het menens. 
Ook bij ons thuis kwam het water regelmatig in de tuin. Wij kregen al-
tijd als eerste van de Pontanusstraat water in de kelder. Door onze tuin 
liep namelijk een oude overkluisde droge beekbedding. Deze beek 
ontsprong vroeger in een waterpoel, de ‘Pool’ geheten, ter hoogte van 
het huidige winkelcentrum ‘de Wieën’. Van daaruit liep de beek via de 
Steegstraat en de Laurentiusstraat onder de Pontanusstraat door via 
onze tuin uit in de Maas. Wanneer het stijgende Maaswater boven onze 
tuinmuur - de ‘bad’ - uitkwam, wisten wij dat het binnen de kortste ke-
ren via de beekbedding onze kelder inliep. Mijn moeder riep dan tegen 
mijn twee oudere broers en mij: “Jónges, de petatte en de kaole mótte d’r 
oèt en d’n inmaak op ’t hoeëgste schaap.” Dan was het ploeteren geblazen. 
Eén keer waren we te laat, want toen was de kelder ‘s nachts vol water 
gelopen. Toen datzelfde water een week of wat later weer was verdwe-
nen, was het in onze kelder één grote stinkende smeerboel en was het 
poetsen en nog eens poetsen. In die tijd kwam de brandweer echt niet 
je kelder leegzuigen.
Eind november 1944 zaten wij - aanvankelijk alleen ‘s nachts, later ook 
overdag - heel vaak in de kelder vanwege de bombardementen op de 
Maasbruggen. Eens kwam de Maas zeer snel opzetten en liep het water 
onze kelder binnen, waar wij toen met zo’n twaalf tot veertien mensen 
in zaten. Het water met emmers naar buiten dragen was dweilen met 
de kraan open. Bovendien was dat levensgevaarlijk, want aan de Ven-
lose kant zaten de Duitsers en die schoten op alles wat aan de Blerickse 
kant bewoog. Op het laatst was er geen houden meer aan en moesten 
we vluchten. Gelukkig vonden we onderdak in de grote kelders van het 
klooster. Maar goed ook, want op 3 december werd ons huis getroffen 
door een Engelse brandgranaat en brandde samen met dat van de buur-
man en diens buurman totaal af. 
Voor ons jongens was het altijd zeer interessant wanneer de Maas na 
zeer hoog gestaan te hebben weer zakte. Dan kwam het regelmatig voor 
dat wij in de tuinen dode vissen vonden. We hebben slechts één keer 
geprobeerd zo’n dode vis boven een vuurtje te roosteren en op te eten. 
Walgelijk!! 
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pen boden een zeer luguber aanzicht. Daarnaast lagen overal langs de 
Maas grote hoeveelheden Duitse en Engelse munitie en uitrustings-
stukken. Vooral in de weien bij de Molenbossen lagen enorme stapels 
van dat spul. In sommige helmen zaten mooie kogelronde gaatjes. Die 
helmen lieten we dus mooi liggen. Desondanks liepen wij al vlug rond 
met helmen of Schotse baretten op onze hoofden en sleepten we kist-
jes met allerlei soorten munitie naar ‘onze’ kazemat bij Van Enckevort. 
Ook verzamelden wij geweren, pioniersschopjes, bajonetten en zelfs 
een heuse Engelse brengun - mitrailleur - met een gevulde patroonhou-
der erop. Gelukkig hadden wij niet in de gaten dat slechts het overha-
len van een palletje voldoende was geweest om te schieten. 
De gevonden kogels werden door ons met behulp van een uit het ka-
potte ijzermagazijn van Van Enckevort gepikte tang opengebroken. 
De polver uit die kogels deden we in een jerrycan, die op een gegeven 
ogenblik vol was. Vervolgens werd het ding naar het midden van een 
wei gesleept, er vanuit de kazemat een lont heen geleid en dit met een 
smeulende sigaret ontstoken. Er volgde een enorme knal en een ge-
weldige steekvlam en van de jerrycan was niet veel meer over. Op de 
plaats waar het ding had gelegen was een flink gat in de grond. Als 
men ons toen verteld had dat heel Blerick de lucht in was gevlogen dan 
hadden we dat grif geloofd. We waren een beetje wit om de neus en 
hebben het voorlopig kalm aan gedaan. Er lagen ook veel grote lege 
koperen granaathulzen. Wij verzamelden die en verkochten ze aan ou-
dere jongens, die ons daarvoor geld of Engelse sigaretten - Players en 
Lucky Strike -  gaven. Die sigaretten rookten we stiekem op. Toen we 
‘over de longen’ probeerden te roken werden we zo misselijk als een 
hond. Later bleek dat die jongens ons aardig besodemieterd hadden. 
Maar ja, wisten wij veel.
Die winter was er weer eens hoog water. Op de Maas kwamen af en 
toe schepen met kolen stroomafwaarts varen. Van jerrycans maakten 
wij stevige vlotten en legden er een soort houten vloer met opstaande 
randen op. Vervolgens gingen we de Maas op en probeerden wat kolen 
van de schepen te pikken. Met de beste bedoelingen overigens, want 
we wilden alleen maar de kolenvoorraad van thuis aanvullen. Het werd 
ons niet in dank afgenomen. 
Bij de reusachtige ruïnes van de Antoniuskerk klommen enkele waag-
halzen enkele tientallen meters langs de steile muurresten omhoog 
om kraaiennesten uit te halen of zink van de dakgoten af te trekken. 
Dat werd dan weer verkocht. 
Zo ging een eindeloos lang lijkende zomer vol avonturen voorbij. Het is 
maar goed dat onze ouders geen weet hebben gehad van wat wij daar 
aan die Maas allemaal uitspookten. Anders hadden ze  gegarandeerd 
grijze haren gekregen. Eind augustus moesten we weer naar school. 
Geloof maar dat het wennen was, zowel voor ons als voor de onder-
wijzers. Praktisch iedereen had een grote leerachterstand opgelopen 
en moest weer wennen aan het strenge schoolregime. Veel jongens 
zijn toen blijven zitten. En wat deden wij om vier uur? Juist ja, naar de 
Maas. En die stroomde onverstoorbaar verder langs haar geschonden 
oevers. 
Zelfs onder schooltijd waren wij wel eens aan de Maas. Hoe dat kwam 
is heel simpel. Op een gegeven ogenblik kregen we op school één uur 
per week gymnastiekles. Gymzalen waren er niet net zo min als gym-
toestellen. Maar geen nood, de meesters moesten zelf maar wat ver-
zinnen. Alles gebeurde in de buitenlucht; als het regende, ging de les 
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Na de terugkeer van de evacuatie begin april 1945, troffen wij aan de 
Blerickse Maasoever en tussen de ruïnes van de Antoniuskerk een ge-
weldig maar levensgevaarlijk speelterrein aan. We hadden zeeën van 
tijd, want zoals later bleek, zou de school pas eind augustus van dat jaar 
weer beginnen. Wij waren toen mannekes van zo’n jaar of negen à tien. 
Wanneer ik me herinner wat we toen allemaal hebben uitgespookt snap 
ik nog steeds niet dat we niet met z’n allen de lucht in zijn gevlogen.
Op de eerste plaats waren daar de verwrongen puinhopen van de brug-
gen, grote diepe bomkraters, die vol troebel water stonden, en de op de 
oevers liggende schepen met grote gaten in de rompen. Vooral die sche-
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Jónges van de Maas Kuiten aan de Majjem

Als wij het over de Maas hadden zeiden we altijd ‘Majjem’, het Bargoense 
woord voor water. Aan die Majjem nu hadden wij volop ruimte om te spe-
len, te ravotten en te ‘kuiten’. Dat hebben we dan ook volop gedaan en 
er steeds met volle teugen van genoten. We deden er allerlei spelletjes, 
al of niet gemengd. Want bij verstoppertje en tikkertje spelen konden 
meisjes best meedoen. En als we thuis kwamen voor het avondeten, 
hadden we honger tot achter onze oren. 
Er waren ook zaken waaraan alleen jongens meededen. Nu waren wij in 
ons buurtje maar met een man of zes. Als er gevochten moest worden 
met andere buurten kon je niet veel paraat maken. Wij hadden echter als 
bijkomend voordeel dat we een eigen kazemat hadden en natuurlijk wa-
ren we heer en meester over de struiken langs het water. Soms kwamen 
de jongens van ’’t plein’ - het Lambertusplein - een robbertje vechten. 
Dat was een uitstekend gedrilde groep jongens van een man of twaalf. 
Zij hadden een zeer fanatieke aanvoerder; deze is later dienstplichtig 
vaandrig bij het Korps Commandotroepen geworden. Kun je nagaan! 
Vlak voor de aanval verschansten wij ons in onze kazemat. Onder ijzing-
wekkend geschreeuw werden wij aangevallen en wij verdedigden ons 
door de vijand met rot fruit te bekogelen. En geloof maar dat we raak 
gooiden. Helaas, de overmacht was te groot en wij waren genoodzaakt 
ons tactisch in de struiken terug te trekken. Want wij wisten precies 
waar je niet in de modder zakte. Helaas voor hen wisten de aanvallers 
dat niet en die zakten dan ook sakkerend en vloekend in de modder 
en trokken huiswaarts. Voor hen dus een Pyrrusoverwinning! Een keer 
hebben wij er eentje gevangen genomen. Hij droeg een bloes met korte 
mouwen en had sokjes en een korte broek aan. We hebben hem aan 
handen en voeten geboeid en in de brandnetels gekieperd. Ik kan me 
niet herinneren ooit iemand zo hard te hebben horen schreeuwen. Hij 
kijkt ons nu nog altijd vuil aan. Een groepje jongens van ‘de Laan’ - de 
Antoniuslaan - kwam ook wel eens vechten. Daar was voor ons echter 
weinig lol aan. Want die jongens hadden hun speelterrein ook aan de 
Maas en hadden eveneens een kazemat, die vlak bij de spoorbrug lag. 
Die gevechten waren bovendien wat rustiger en eindigden meestal in 
wat gescheld over en weer.              
Een van de meest lucratieve bezigheden in de herfst was het afgooien 
van noten. Althans theoretisch gezien. Bij Sur Meuse stond een knoe-
perd van een notenboom, die ieder jaar volop noten droeg. Het pro-
bleem was dat deze boom op het terrein van het café stond. Bovendien 
was de toenmalige kastelein een zeer waakzaam man. Wij moesten dus 
een goed doordachte strategie bedenken. Om te beginnen moesten er 
massa’s korte stevige stokjes worden gemaakt, waarmee de noten uit 
de boom werden gegooid. ‘s Morgens in alle heregods vroegte begon-
nen we de stokjes in de boom te gooien en de noten vielen bij bosjes 
naar beneden. Vervolgens renden een paar snelheidsduivels de plaats 
van Sur Meuse op. Het was de bedoeling dat zij de afgevallen noten 
opraapten en zich daarna vliegensvlug uit de voeten maakten. En juist 
hier faalde het systeem hopeloos. De oorzaak daarvan was de kastelein. 
Deze man sliep aan de Maaskant en werd kennelijk van het minste of 
geringste geluid wakker. Want nauwelijks hadden we de eerste stok-
jes in de boom gegooid of hij verscheen tierend en scheldend aan het 
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niet door en werd er voorgelezen. Onze meester Titulaer - Koentje of ‘’t 
hendje’ - ging af en toe met de klas naar de Maas voetballen. Aangezien 
we met zo’n man of vijftig in de klas zaten kon natuurlijk niet iedereen 
meedoen. Er werden twee elftallen gemaakt en de rest kreeg gymnas-
tiekoefeningen in het groene gras. De voetballers gingen er ondertus-
sen flink tegenaan, ondanks het feit dat de bal loodzwaar was - zeker 
wanneer deze weer eens in de Maas terecht was gekomen. Het was een 
ongeschreven wet onder de jongens dat wanneer het lesuur bijna was 
afgelopen, eentje van ons moest proberen de bal zo ver mogelijk de 
Maas in te knaeje. Wij dachten daarmee tijd te winnen. Maar de meester 
had ons in de smiezen en voor straf moesten we op een vrije woensdag-
middag op school allerlei rotkarweitjes doen of gewoon met de armen 
over elkaar blijven zitten.     

Verdronken

De Maas ziet er vaak lieflijk en ongevaarlijk uit. Maar in haar water ko-
men onzichtbare kolken voor, vooral bij de kribben en de bruggen, en 
dreigen andere verborgen gevaren. En het kan haast niet anders of er 
zijn in de loop van de jaren heel wat mensen in verdronken. 
Ook wij, als ‘jónges van de Maas’, werden af en toe geconfronteerd met 
gevallen van verdrinking. Het eerste geval dat ik me kan herinneren, 
moet in het begin van de oorlog hebben plaatsgevonden. Het was winter 
en de Maas lag vol met ijsschotsen, waar echter nog talloze gevaarlijke 
wakken tussen waren. Vanaf de hoge besneeuwde Maasoever achter het 
kerkhof kon je lekker met de slee naar beneden glijden. Sommige jon-
gens vonden het prachtig om het ijs langs de oever stuk te trappen. Een 
jongetje van een jaar of vijf zakte daarbij echter door het ijs en verdronk 
jammerlijk. Zijn lijkje werd pas enkele maanden later terug gevonden.
In het midden van de oorlog verdronk een Duitse soldaat in uniform in 
de Maas. Ondanks dreggen kon men zijn stoffelijk overschot niet ber-
gen. Pas enkele weken later werd hij vlak bij de krib bij Sur Meuse ge-
vonden. En wie stonden er met de neus vooraan? Wij dus. Maar toen 
het in verre staat van ontbinding verkerende lichaam uit het water werd 
getrokken, zijn we toch maar ergens anders heen gegaan. 
Op een goede keer waren enkele jongens met een zelf gemaakt vlot op 
de Maas aan het roeien toen een roeibootje met een paar jongens erin 
naderbij kwam. Vlak bij de kop van de krib onder Sur Meuse, waar al-
tijd een sterke stroming stond, gebeurde het. Een van de jongens uit 
het roeibootje wilde op het vlot overstappen, en stapte ernaast. Hij ver-
dween onder water en verdronk voor onze ogen. Een dag of wat later 
heeft een man met een wichelroede hem gelokaliseerd.     
Het was een mooie zomer in het begin van de jaren vijftig. Een zeer 
sportieve Blerickse jongeman had zojuist zijn HBS-diploma gehaald. 
Na de vakantie zou hij in Den Bosch de opleiding lichamelijke oefening 
gaan volgen. Op een kwade middag waren hij en zijn vrienden aan het 
kanoën. Ter hoogte van het kapelletje van Genooi sloeg zijn kano om 
en hij verdween onder water en verdronk. Extra tragisch was dat deze 
jongeman en het jongetje dat onder het ijs was geschoten broers van 
elkaar waren.
In de krant lees je nog wel eens dat er weer iemand in de Maas is ver-
dronken en dan denk je onwillekeurig terug aan toen.



      BUUN   225

slaapkamerraam. Voordat hij beneden was, konden wij toch nog heel 
wat noten meepikken. Maar dan moesten we ook weg zijn, want hij had 
van die grote harde handen.
Sommige tuinen waren aan de Maaszijde afgezet met mooie meidoorn- 
of beukenhagen. In die laatste zaten in het voorjaar hele zwermen mul-
ders - meikevers, die zich vrij gemakkelijk lieten vangen. We deden die 
in een jampotje met luchtgaatjes in de deksel en stopten er als voedsel 
wat beukenblaadjes bij. Met die kevers kon je leuke dingen doen; aan 
de gevolgen voor die diertjes dachten we toen niet. Je haalde er bijvoor-
beeld eentje uit het potje, bond een draadje naaigaren aan een van zijn 
achterpoten en liet hem aan dat draadje lustig rondvliegen. Je kon er 
ook schoolmeisjes mee aan het gillen maken. Je pakte een paar kevers 
in je handen en ging quasi nonchalant bij de speelplaats van de meisjes-
school staan. Als de meisjes naar buiten kwamen, duwde je bij een paar 
meisjes een meikever achter in de kraag van hun jurk. Succes gegaran-
deerd! ‘s Avonds lieten we de overlevende kevers weer in dezelfde haag 
los; zij zochten gefrustreerd een goed heenkomen.                        
Op een gegeven ogenblik ontdekten wij dat je met een katapult op vo-
gels kon schieten. In een mum van tijd werden de benodigde materialen 
georganiseerd. Bij Nabbe’s Thei, de schoenmaker, werd een oude leren 
schoentong gevraagd, bij de fietsenmaker een paar oude snelbinders en 
bij Van Enckevort de benodigde ijzerdraad. De vork sneden we zelf uit 
niet al te dikke sterke boomtakken. En klaar was de katteflietser, zoals we 
die dingen in Blerick noemden. Stenen lagen er genoeg langs de oever. 
Om te beginnen oefenden we op mussen. Die zaten er met bosjes in de 
struiken langs de Maas en in de tuinheggen. Nadat we eenmaal de slag 
te pakken hadden zijn er heel wat gesneuveld. Maar op het laatst was de 
lol er voor ons af. Bovendien wilden we een grotere prooi bemachtigen. 
En zo besloten we om met z’n vieren een drijfjacht naar de Tangkoel 
in Hout-Blerick te ondernemen. Daar zaten dikke eenden; dat was nog 
eens wat anders dan die miezerige mussen. Van ons uit was dat een dik 
half uur lopen. Geen probleem, maar we moesten wel uitkijken voor de 
jongens van de Molenbossen. Daar woonden namelijk nogal wat jon-
gens en wanneer die ons in de gaten kregen kwamen ze ons achterna en 
pikten onze kostbare katapulten in. Meestal ging het goed en kwam de 
Tangkoel vlug in zicht. Langs de watermolen en de Molenbeek en dan 
waren we er al. Langs de linkeroever van die waterplas kon je vanwege 
de modder niet lopen en om aan de overzijde te komen, moesten we 
eerst een bruggetje over. En daar lag het probleem. Je kon nog zo ge-
luidloos over dat kreng proberen te lopen, het kraakte altijd. Voor we 
ook maar één stap op dat bruggetje hadden gezet, gingen alle eenden 
op de wieken en hadden wij het nakijken. Met lege handen gingen we 
naar huis terug. Om onze frustratie af te reageren bietsten we onderweg 
wel eens wat appels of peren. 
Fruit had sowieso een grote aantrekkingskracht op jongens, dus ook 
op ons. In praktisch elke tuin langs de Maas stonden wel fruitbomen 
of -struiken. Nu was het de kunst om daarvan ongezien een flinke hoe-
veelheid buit te maken. Bij tuinen afgezet met een haag was dat niet 
zo’n probleem. Dat lag anders bij de tuinen die waren afgesloten door 
een hoge tuinmuur, bovenop al of niet voorzien van glasscherven of 
prikkeldraad. Bij ons thuis in de tuin stonden nogal wat fruitbomen en 
-struiken. Daar was het nog al eens raak en daarom had mijn vader op 
de tuinmuur een ijzeren band met daarop vervaarlijke pinnen laten ma-
ken. Maar de fruitdieven, waarvan ik er eentje was, waren niet voor één 
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liepen die vol en als het water dan weer zakte, bleven er wel eens visjes 
in achter. Eenmaal heb ik in een langdurige stortbui geprobeerd zo’n 
visje te vangen. Toen dat eenmaal was gelukt was ik tot op mijn huid nat 
en door en door verkleumd. Ik heb toen een paar dagen met een flinke 
verkoudheid onder de wol gelegen en het visje … dat was dood. 
Tegen het einde van de lagere schooltijd werden ze thuis wat milder en 
mochten we af en toe naar ons speelterrein dat tot dan toe verboden 
was. We konden zonder problemen voor de verjaardag mooie visspullen 
cadeau vragen. Soms waren er vissers die het leuk vonden ons mee te 
nemen in hun bootje. En wanneer je geluk had, mocht je ook nog een 
van hun extra lange hengels lenen. Dat was pas het echte werk. 
Tijdens de echte strenge winters moest er natuurlijk worden geschaatst. 
Nu waren er in Blerick verschillende plassen waar je dat kon doen, zoals 
de Tangkoel in Hout-Blerick en de Wassem vooraan in de Wielder, te-
genwoordig Groot-Boller geheten. Als de Maas voordat het ging vriezen 
niet al te hoog had gestaan, bevroor het water in de weien langs de rivier 
en daar kon je bij voortdurende vorst heerlijk op schaatsen. Thuis had-
den wij een mand waarin een stuk of tien paar van die ouderwetse hou-
ten schaatsen van het merk Nooitgedagt lagen. Daar had ik al snel een 
paar tussen gevonden dat mij paste. Die schaatsen moest je met linten 
onderbinden; liefst zo strak mogelijk anders zaten de schaatsen al vlug 
scheef onder je schoenen. 
Een flinke smak op het ijs aan de Maas is er de oorzaak van dat ik nooit 
een echte schaatser ben geworden. Dat kwam zo. We waren met de hele 
buurt aan het schaatsen op de ondergelopen weien. De prikkeldraad 
tussen de weien was door ons losgemaakt en om de weipalen gedraaid, 
zodat er een grote schaatsbaan ontstond. Op één plaats stak helaas een 
stuk prikkeldraad boven het ijs uit. Ik droeg zo’n maffe bivakmuts waar-
door mijn uitzicht werd belemmerd. Ik reed prompt in volle vaart over 
dat stuk draad heen en maakte een fraaie salto. Alleen het neerkomen 
was minder fraai. Ik had een gat in mijn hoofd, mijn rechterknie deed 
verrekte pijn en mijn rechterpols was gekneusd. Toen ik weer genezen 
verklaard was, behield ik altijd een beetje floep om te schaatsen. Met 
schaatsen is het nooit meer iets geworden.
Toen wij nog zo’n mannekes waren, wilden we ook wel eens de Maas 
in springen. Helaas restte ons niets anders dan te gaan pootje baden. 
Maar ja, op een gegeven ogenblikje wil je ook wel eens leren zwemmen. 
Schoolzwemmen bestond toen in Blerick nog niet. Voor de aanschaf 
van een zwembroek hoefden we thuis niet aan te komen. Daar moest 
dan wat anders op worden gevonden. Eerst moest er natuurlijk een 
zwemband worden versierd. Daarvoor gebruikten wij een opgepompte 
fietsband, die nauwelijks enig drijfvermogen bezat. Omdat we niks an-
ders hadden, deden we onze onderbroek maar achterstevoren aan. Je 
kon nooit weten of er eens een vis naar binnen zwom! Een plaats om 
te zwemmen was gauw gevonden. Aan de Maasoever ter hoogte van de 
steenfabriek was een mooie kiezelplaat in het water, die daarnaast ook 
nog eens beschut was door een aantal grote wilgenstruiken. Een ide-
ale oefenplaats. Gelukkig waren er twee iets oudere jongens uit onze 
buurt die de zwemkunst al machtig waren. Zij werden onze - enigszins 
hardhandige en onbetrouwbare - leermeesters. Op een diepte van on-
geveer een meter gooiden ze met een tussenruimte van zo’n vijftien me-
ter twee stenen in het water. Aan die stenen waren touwen vastgemaakt 
en daaraan weer een stuk hout. Voila, onze oefenbaan. Eerst leerden 
we de schoolslag, waarvan de armslag een fluitje van een cent was. De 
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gat te vangen. Om begrijpelijke redenen hield ik mezelf dan altijd op 
de achtergrond. Want vanuit onze keuken kon je praktisch de hele tuin 
overzien. Toch hebben wij bij ons thuis in de tuin heel wat fruit geplukt. 
Tijdens het avondeten zei mijn vader wel eens terloops tegen mijn moe-
der: “Tiel, die ströppe van kwaojónge höbbe gluif ik wir aan ós fruit gezaete.” 
Ik deed dan altijd mijn uiterste best zo onschuldig mogelijk te kijken. 
Trouwens, volgens mij dacht papa dan aan zijn eigen jeugd toen hij in 
diezelfde tuin, toentertijd eigendom van notaris Clercx, aan het fruit zat. 
Dat vertelde hij tenminste altijd vol trots wanneer hij het over vroeger 
had. Want ook hij was eens ‘eine jóng van de Maas’ geweest. 
In een van de tuinen stond een rijkdragende perenboom. Via het tuin-
poortje kon je vrij gemakkelijk in die tuin komen. Dus van tijd tot tijd 
verorberden wij een sappig peertje, dit tot grote ergernis van de eige-
naar. Eens, toen de peren bijna rijp waren had hij de grond rondom de 
boom omgespit en mooi glad geharkt. In het magazijn van Van Encke-
vort lagen in die tijd vlak na de oorlog nogal wat losse witte geëmailleer-
de deksels van toiletemmers. Daarvan legde hij er een aantal van rond 
de boom en zette er een bordje naast. Daarop stond met koeien van 
letters geschreven ‘MIJNENGEVAAR’. Wij lachten er eens smakelijk om 
en liepen over die deksels naar de perenboom en vulden onze broekzak-
ken. Op die manier lieten wij geen voetafdrukken na in de aangeharkte 
grond rondom de boom. De eigenaar moet wel gedacht hebben dat zijn 
peren op een mysterieuze wijze waren verdwenen. Er waren immers 
geen sporen van fruitdieven in het zand te zien. Het zal niet verwonde-
ren dat wij deze man de ‘miènelegger’ noemden.
Goed voorbeeld doet goed volgen. En dat gold ook voor ons wat betreft 
het vangen van kleine en grote vissen. Toen we nog zo’n kleine man-
nen waren namen we van thuis een weckglas mee naar de Maas. Dan 
verstopten we onze schoenen en kousen in de struiken en gingen tussen 
twee kribben op vissenjacht met een van een oude dameskous gemaakt 
schepnetje. Tussen die kribben was het zeer ondiep en de stevige zandi-
ge bodem was daar rijkelijk begroeid met een sliertige waterplant, waar 
wij luùs tegen zeiden. Tussen die waterplanten barstte het ‘s zomers van 
de kleine visjes, die wij vingen,  vervolgens in het glas deden en stiekem 
mee naar huis namen. Stiekem, omdat ze thuis natuurlijk niet mochten 
merken dat we aan de Maas waren geweest. Wij noemden die visjes spel-
deköpkes. Helaas waren de visjes de volgende morgen meestal dood. 
Toen we groter werden, maakten we onze hengels zelf. We sneden die 
uit de wilgenstruiken langs de Maas. Bij Van der Sluis aan de Maaskade 
in Venlo kochten we dan voor enkele centen een paar meter snoer en 
een haakje - ingelke. De dobber en de loodjes maakten we zelf. Vervol-
gens bij de muur van de pastoorstuin, waar het een beetje drassig was, 
wormen geklopt en we waren klaar om te vissen. Meestal stonden we 
op de kop van de kribben, want langs de oever was het water te ondiep. 
Op die kribben moest je wel uitkijken, want die grote stenen waren vaak 
spekglad van het water dat er voortdurend overheen klotste. Ook was 
het link wanneer er schepen die op eigen kracht voeren, voorbij kwa-
men. Door de zuiging van de schroef werd het water eerst krachtig weg-
gezogen om even later in de vorm van flinke golven op de kribben stuk 
te slaan. Wanneer je daar toevallig stond te vissen, waren je schoenen, 
kousen en broek kletsnat. Op den duur verschalkten we toch menige vis. 
Je moest wel uitkijken dat je geen ondermaatse in je leefemmertje had. 
Want als Pliessie Bos je betrapte kreeg je een proces-verbaal. 
In de weien stonden stenen drinkbakken voor het vee. Bij hoogwater 
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ten we in het diepe bad springen om onze zwemkunst te laten zien. 
“Allemaal terug naar het oefenbad”, riep de badmeester, “ik zal jullie 
wel eens echt leren zwemmen.” Onze school- c.q. rugslag bleek niet in 
orde. Desondanks zwommen wij als jonge ratten. Later zijn we de echte 
zwemkunst toch nog meester geworden. 
Aan de Maasoever lagen altijd heel veel stenen, grote en kleine. Die 
kleine kon je lekker het water in gooien. En natuurlijk was het de kunst 
om zo ver mogelijk te gooien. Naast het gooien met stenen kon je ook 
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beenslag was moeilijker. Daarom lieten onze leermeesters ons tussen 
die twee stukken drijvend hout oefenen. Terwijl je met een been afzette, 
moest je met het andere been de beenslag oefenen. Af en toe belazer-
den zij de kluit, want als we dan terug ‘zwommen’ naar de andere kant 
gooiden de heren de ene steen, inclusief touw en hout, een stuk verder 
de Maas in. Wanneer we dan terug kwamen en even wilden gaan rusten, 
gingen we gegarandeerd kopje onder en kregen de halve Maas binnen. 
Maar al doende leert men en al spoedig hadden wij de edele zwemkunst 
onder de knie. Alleen met de crawlslag wilde het nog niet zo vlotten. 
Het duurde niet lang meer of wij zwommen zo trots als een aap voor de 
eerste keer de Maas over en natuurlijk weer terug. 
Maar natuurlijk had je altijd baas boven baas. Dat waren de duikers. Er 
waren er bij die bovenin de top van de hijskraan bij de steenfabriek van 
Canoy-Herfkens aan de Tegelse oever klommen en van daar uit de Maas 
in doken. En dan de superheld Wiel van Deurzen. Die dook boven van de 
spoorbrug af de Maas in, maar die was ook al volwassen. En tenslotte 
had je ook onder de zwemmers echte waaghalzen. Die speelden het 
klaar om onder een voorbijvarend schip door te zwemmen. Wij beperk-
ten ons tot wat op en neer zwemmen en in het gras te liggen. 
Het gebeurde wel vaker dat de politie verscheen wanneer wij rondzwom-
men. Dan waren we onze kleren poter en konden ze op het politiebureau 
weer ophalen en meteen een bon incasseren. Daarna was het thuis na-
tuurlijk kermis! Daar werd spoedig iets op gevonden. Wij zwommen naar 
de Venlose oever met onze kleren op ons hoofd gebonden, verstopten 
die daar tussen de struiken en zwommen terug naar de Blerickse kant. 
Wanneer de politie verscheen zwommen wij triomfantelijk de Maas over, 
enz., enz.. Jammer voor ons waren de agenten van de buitendienst ook 
niet gek, want op een gegeven ogenblik patrouilleerden zij op beide oe-
vers tegelijk. 
Wat ook veel werd gedaan, was het ‘sleepje pikken’. Je zwom dan een 
stroomopwaarts varende diepgeladen sleep tegemoet en kroop via de 
lage zijkant aan boord. Je moest dat vóór het midden van de boot doen, 
anders kon je meegezogen worden naar achteren. Als je geluk had, kon 
je meevaren tot aan de sluis van Belfeld. Maar als je pech had, lazerde 
de schipper je weer terug de Maas in. Of ze hielden ons voor de gek en 
riepen al van verre: “Hee, jongens kruip maar lekker aan boord.” O wee, als je 
daar intrapte. Want wat bleek? De schipper of zijn knecht had dan nog 
niet zo lang geleden het dek geteerd en wanneer je nietsvermoedend 
aan boord klom, zat je helemaal onder de zwarte teer. Scheldend spron-
gen we terug het water in en riepen op veilige afstand: “Schippers benne 
vieze mensen, die piesen overboord.” Ondertussen had je die teer nog niet 
van je lijf af. Wanneer je eenmaal een sleep tot aan de sluis had moest 
je natuurlijk weer terug naar Blerick. Een hele afstand om te zwemmen, 
dus probeerden we een sleep terug te krijgen. Helaas lukte dat lang niet 
altijd en dan moest je met de moed der wanhoop terug zwemmen. Al 
vlug was je buiten adem en zat er niets anders op dan langs de oever 
terug te lopen. Wanneer je ook nog de pech had dat het gras langs die 
oever pas was gemaaid, en dus de stoppels keihard waren, dan liep je je 
voeten stuk. Al wat al hebben we toch heel wat afgekielp in de Maas. 
In de zesde klas van de lagere school kregen we zowaar schoolzwemmen 
in het Venlose Sportfondsenbad. Daar was zegge en schrijven anderhalf 
uur voor uitgetrokken, inclusief het uit- en aankleden en het heen en 
terug lopen. De eerste les vroeg de badmeester wie er al konden zwem-
men. Wij staken natuurlijk vol trots onze vinger op. Vervolgens moes-



VIJFTIGER JAREN

Het St. Thomascollege gold in de eerste helft van de jaren zeventig, on-

danks zijn katholieke signatuur, als een progressieve school. Ook de 

paters die er nog waren - Pater Miltenburg, die vervaarlijk, maar niet 

gemeend, met zijn riem zwaaide tijdens de biologieles op de zolder-

etage, schiet me als eerste te binnen - gingen mee in ontwikkelingen 

die voor de geest van de tijd werden gehouden. 

De leerlingenraad - ik denk tenminste dat die er een aandeel in had 

- kreeg het voor elkaar dat er in de korte pauzes op de cour popmuziek 

was te horen. Dat leidde soms tot verrassende ontdekkingen van pla-

ten (elpees) die in het tv-programma Toppop niet aan de bak kwamen. 

Zoals Situation Normal van Snafu, met op de hoes een vliegtuig in een 

kathedraal. Als ik nu naar het nummer No bitter taste luister, vind ik het 

niet de moeite waard, toen was de stereogalm van de steelguitar tussen 

de muren van de binnenplaats voldoende om naar Dom van den Bergh 

te gaan. Of zoals Jessica van The Allman Brothers, dat bijna de helft van 

de pauze vulde. 

Muziek was er ook tijdens de klassenfuiven in de kantine boven de fiet-

senstalling. We schuifelden op de klanken van Lola van The Kinks, en 

van Peter Maffays Du. Voor het eerst kon je vast dansen met de mooiste 

meisjes van de klas, Affie, Annelies, Trudy en Liesbeth, al moest je daar-

voor eerst de stoute schoenen aantrekken. Dat was nog eens wat anders 

dan het jeugdbal in mijn woonplaats waar met het inzetten van Kalin Ka 

Kalin van Iwan Rebroff de lichten werden gedoofd. Ook spannend hoor, 

maar ánders spannend. En Du werd ook daar wel gedraaid, maar het 

oversteeg nog niet de beschutting van het dorp. 

>>     Het is vooral muziek die bij 

mij herinneringen oproept aan de 

middelbare school. 

DU 
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nog schielveren. Dat deed je met zeer platte stenen. Je moest daarvoor 
zijdelings een beetje naar rechts overhellen en proberen de steen zo plat 
mogelijk over het water te laten scheren. Wanneer je dat goed deed, 
huppelde die steen als het ware over het water. Dat was een aardig ge-
zicht. Op de duur kon je zo’n steen wel een keer of tien over het water 
laten stuiteren. Je moest wel uitkijken dat je dat niet deed als er men-
sen zaten te vissen, want dan werd er duchtig gesakkerd. Toen we wat 
groter waren, konden we met een steen zowat tot over de helft van de 
Maas gooien. Een hele kunst, dachten wij vol trots. Maar toen kwam 
die bekende voetballer van S.V.B., die later ook nog bij V.V.V. en Wil-
lem II furore gemaakt heeft. Toen hij gooide moesten wij deemoedig 
het hoofd buigen en in hem onze meerdere erkennen. Want tot onze 
stomme verbazing gooide hij over de Maas heen. Wij konden onze ogen 
niet geloven en om te controleren of het inderdaad zo was ging een van 
ons aan de Venlose kant staan. En ja hoor, kort nadat hij zijn steen had 
gegooid, hoorden wij van de overkant een gebrul: “Hè jónge, dae stein ligk 
heej in ‘t graas.”  <

Besluit

Nu was het natuurlijk niet zo dat wij alleen maar aan de Maas speelden. 
Want in Blerick en omgeving waren nog genoeg andere plaatsen waar 
dat kon. Zoals de in de bossen rond de Spekberg in het Hout-Blerickse 
broek en niet te vergeten in de Wielder en bij de waterval in de Koc-
kersebeek in de Boekend. Maar bij voorkeur brachten wij onze vrije tijd 
door aan de Maas. En aan de tijd die wij daar doorbrachten leek geen 
einde te komen. Het is dan ook niet vreemd dat toen wij een club op-
richtten, wij deze ‘de jónges van de Maas’ noemden. 
Mijn vrienden en ik zijn nu, anno 2006, ‘jonge’ zeventigers en alles bij 
elkaar denk ik dat wij zo’n jaar of zes zeven aan de Maas hebben ge-
speeld. Toch zijn veel van die jeugdherinneringen blijvend in onze ge-
heugens geprent en de Maas die trekt ons nog altijd. 
Persoonlijk rijd ik altijd met de fiets langs de Maas wanneer ik naar 
‘stad’ ga. En wanneer ik als stadsgids met mijn gasten de mooie route 
‘van brök tot brök’ loop, komen allemaal die herinneringen weer boven. 
Ik kan dan niets anders doen dan er, naast de geschiedenis en de natuur 
van de Maas en haar oevers, over vertellen. En ondanks alle veranderin-
gen langs de Maas en het keurslijf van dijken dat de mens haar heeft 
aangemeten, zal de Maas altijd en eeuwig ‘ós Mooder Maas’ blijven. 

 Jacq Grubben (1936) is amateur-historicus en stadsgids voor de gemeente Venlo. Hij schrijft ieder jaar een 

artikel voor de Buun over de geschiedenis van zijn geboorteplaats Blerick. Hij is auteur van onder andere: 

Van herberg tot bruin café (over de geschiedenis van Sur Meuse) en Een levende parochie (over de Antonius-

parochie in Blerick).
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Zo obl igaat  a ls  het  k l inkt :  Jo  Coenen wi l  gewoon 
z i jn.  Maar  ju ist  dat  is  verdomd last ig  in  z i jn  we-
reld  waar  fantast ische geldsommen in  omgaan,  
waar  het  aangezicht  van steden wordt  neergehaald  
en opgebouwd,  en waar  hi j  –  Coenen -  s teeds  
meer  een centrumposit ie  inneemt.  A ls  hoogle-
raar  aan de  univers i te i t  van Del f t ,  a ls  één van de  
belangr i jkste  architecten van Neder land en a ls  
prominent  aanwezige  bi j  vergader ingen waar  de  
toekomst  van complete  gebieden op de  agenda 
staat .  
En  toch is  dat  de  eerste  indruk bi j  b innenkomst  in  
de  hal  van het  voormal ige  PTT-kantoor  in  Amster-
dam.  Gewoon.  Een wat  f rommelig  pak,  een naar  
binnen gekeerde bl ik,  hangende schouders.  A ls  je  
z i jn  tegenstander  was,  zou je  hem –  in  dat  eerste  
moment  –  makkel i jk  onderschatten.  In  een winkel-
straat  loop je  hem waarschi jnl i jk  voorbi j  zonder  
op te  merken.  
Maar  de  I ta l iaanse instappers  zonder  sokken ver-
raden wel l icht  dat  er  meer  aan de  hand is .  En  dan 
de  twee medewerkers  die  hem op deze  zaterdag-
middag vergezel len naar  de  verdieping van z i jn  
kantoor.  Snel le  informatie  wordt  in  de  l i f t  u i tge-
wisseld  tussen het  dr ietal .  Hoewel  de  L imburger  
nonchalant  tegen het  l i f twandje  leunt,  is  h i j  het  
centrum van het  gesprek.  

J O  C O E N E N  E N  D E  Z W E R   V E R  I N  H E T  P O R T I E K  
A r c h i t e c t :  M a a s b o u l e v a r d  V e n l o  h e e f t  c u l t u u r  n o d i g  o m  t e  k u n n e n  l e v e n

door Ruud Linssen
foto’s Franco Gori
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een idealist. Projectontwikkelaars en gemeenten 
kennen hem als een lastpak; een man die niet snel 
een concessie doet. Coenens aanpak slaat ook terug 
op hemzelf want het kost hem handenvol geld. ‘We 
draaien verlies op bijna al onze architectonische pro-
jecten. Een gebouw maken is niet winstgevend voor 
mij. Het moet tot in het detail mooi zijn. Ik wil met 
een ontwerp recht doen aan een plek, een plek met 
trots en muziek. Maar de omstandigheden worden 
penibel. Als architect zit ik in een driehoek met ge-
meente en projectontwikkelaar, en dat is een enorm 
krachtenveld geworden. Maar de managers die voor 
mijn neus verschijnen – ze worden steeds jonger – in-
teresseren me geen barst. Ze hebben geen gevoel voor 
de cultuur die je wilt laten zien. Of voor het materiaal 
dat je tot uiting wil laten komen, zoals glas waar nu 
fantastische mogelijkheden mee zijn. Het kost heel 
veel uren vergaderen om een gebouw te laten overle-
ven zoals het je voor ogen staat,  daardoor maken we 
verlies. Langzaam wordt het vak van de architect een 
anachronisme, niet meer van deze tijd, maar ik wil 
het volhouden. We maken gelukkig wel winst, via de 
stedenbouwkundige masterplannen. Daar laat ik me 
als een accountant betalen. Dan knippert niemand 
met de ogen als je een bedrag noemt.’ 
De denkwereld van Coenen wordt misschien nog 
wel het beste samengevat in een opmerking over de 
Maasboulevard in Maastricht. ‘Ik heb tegen de ge-
meente gezegd: het plan leeft pas als een zwerver in 
de portiek van de bibliotheek kan slapen.’ Anders ge-
zegd: gebouwen moeten tot leven komen. 
Hij ontwierp niet alleen deze bibliotheek maar maak-
te ook de stedenbouwkundige visie voor het gebied: 
de grote lijnen als dwingend leitmotiv voor de andere 
architecten. Hij deed het zoals altijd met gepassio-
neerde betrokkenheid. ‘Het theater Derlon heb ik 
echt voor de leeuwen weggetrokken. Ik heb er voor 
gezorgd dat dat gebouw is gebleven, nu moet ik toch 
even opscheppen. Dat gebouwtje in Maastricht is ge-
red bij de gratie van een telefoontje van mij, nadat 
ik een bezoek aan het terrein had gebracht. De bull-
dozers waren er als wilden tekeer gegaan, er stond 
bijna niets meer. Ik heb meteen de verantwoordelijke 
ambtenaar gebeld en ik riep: laat tenminste dat ene 
gebouwtje nog staan. Dat gebeurde. Maar iedereen 
vroeg zich af: wat moeten we er mee? Niet veel la-
ter kwam een groep acteurs naar me toe. Ze wilden 
een theater oprichten in een oude kaarsenfabriek en 
vroegen me om advies over dat gebouw. Ik zei: ik weet 
een veel betere plek op de Maasboulevard. Dat was 
de geboorte van Het Vervolg, en het gebouwtje bleef 
gered. Daarin is nu theater Derlon gevestigd. Ik zal 
blijven strijden voor deze oude plekken.’  
Als we hem deze zaterdagmiddag ontmoeten in de 

hal van het kantoorgebouw is hij met eigen gedach-
ten bezig. Met zijn lichaamshouding schermt hij zich 
af, als een kleine vesting. De eerste persoonlijke 
vraag tijdens het gesprek veroorzaakt een korte frons 
op zijn voorhoofd: ‘Waarom vraagt u dat?’ Ons verkla-
rende antwoord blijkt het goede, want hij stelt voor 
om te tutoyeren. Vervolgens praat hij drie uur lang. 
‘Oh ja, je wilde koffie’, zegt hij op een bepaald mo-
ment en loopt naar de deur, draait zich weer om en 
zet zijn betoog nog enkele minuten voort terwijl zijn 
hand de klink vasthoudt. De koffie roert hij met zijn 
brillenpootje, niet als een excentriek gebaar maar 
omdat er geen lepeltje in de nabijheid is. Hij rookt 
zijn sigaret alsof hij de nicotine de ruimte in zijn lon-
gen wil geven. 
De architect haalt zijn invloeden over ter wereld van-
daan - om intellectuele distantie te creëren, om an-
dere inzichten te vinden. ‘Arme jongens in Sao Paulo, 
daar heb ik via de mail regelmatig contact mee. Met 
eenvoudige mensen, daar praat ik graag mee.’ Eu-
ropa plaatst hij in een contrast met de Amerikaanse 
droom: ‘De bewustwording van de Europese landen 
is belangrijk, wij moeten niets van onze cultuur prijs-
geven; het gaat niet alleen om moneymaking zoals de 
Amerikanen ons voorspiegelen. De Afrikanen staan 
hiërarchisch niet hoog in de wereld omdat het kans-
lozen zijn maar wij westerlingen geven de euro’s uit 
aan niets. Waar werken wij Europeanen voor, in onze 
ivoren torens, met onze prada-kleding?’  

 Alleen op het kerkhof 

Zijn kantoor in het complex van de voormalige com-
plex van de posterijen ligt vlakbij het centraal station 
op het KNSM-eiland. Het gebouw is wat vervallen; de 
muren en vloeren hebben de rafelige sfeer van anti-
kraak. Terwijl de twee medewerkers in een andere 
ruimte van het kantoor aan de slag zijn gegaan, zitten 
we aan tafel bij Coenen. In een kamer van systeem-
wanden. ‘Ik kan zo vertrekken als ik wil. Alles wat hier 
in het kantoor staat, de tafel, de kasten, kan ik zo la-
ten weghalen.’ Als een doorgang: tijdelijk vestigen en 
dan weer gaan - een gebouw moet leven.  
Vanuit het raam kijken we uit op een van zijn belang-
rijkste projecten-in-wording, waarvan het beton in-
middels omhoog klimt tussen de steigers en kranen. 
Het is de bibliotheek van Amsterdam, die de groot-
ste van Europa moet worden. Een vestibule van ki-
lometers kennis en hypermoderne technieken, door 
Coenen versleuteld in een driedimensionaal spel van 
steen en lichtinval. 
Hij geniet vooral bekendheid in Nederland, waar ver-
reweg de meeste van zijn gebouwen staan. En eigen-
lijk wil hij dat ook zo houden om die gewoonheid nog 
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 Wie  is  Jo  Coenen als  h i j  n iet  werkt?  
 ‘Ik ben een normale huisvader, heel alledaags. Ik 
probeer in mijn vrije tijd zo weinig mogelijk over werk 
te praten, maar het is zo vertakt in mijn leven dat ik er 
altijd weer vragen over krijg. Ik heb een telefoon die 
niet stil staat, zelfs op straat word ik aangesproken 
over mijn werk. Ik probeer afstand te nemen; thuis 
de bloemen poten, de tuin water geven. Simpele alle-
daagsheid kan diepte hebben. Ik vertel iets van alle-
dag, ik hoop dat het hartstikke normaal overkomt.’
De laatste tien jaar heeft Coenen in Nederland grote 
bekendheid verworven met zijn visie dat een gebouw 
een eenheid met de omgeving moet zijn. En bovenal 
met zijn architectuur, uitgesproken en rijk aan de-
tails. 
‘Als architect laat ik me niet gebruiken om voor de 
mensen van het grote geld nog meer geld te maken. 
Ik ga niet voor het botte ontwikkelingswerk; ik ga 
geen gebouwen poepen.’ 
 Heb je daarom zoveel bibliotheken ontworpen? 
Hij glimlacht: ‘Ja, het zijn er nogal wat. Een gebouw 
moet voelen als een enkele emotie met de materie. 
Je wil de cultuur en de omgeving laten terugkomen 
in een ontwerp; een samenleving ook die zichzelf de 
moeite waard blijft vinden.’

 De redding van een gebouw

Coenen schrikt niet terug voor grote woorden, het is 
wellicht zelfs zijn verbale handelsmerk. De taal van 
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‘ I k  ga  n i e t  voor  he t  bo t t e  ontwikke l ingswerk ’
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‘ I k  ga  a l s  e en  s ch i ch t  van  p l ek  naar  p l ek ’

enigszins intact te houden. Eigenlijk, want zo dubbel-
hartig is het. Inmiddels profileert Coenen zich steeds 
meer in Europa. Hij heeft kleine kantoren in Luxem-
burg en Berlijn, naast de Nederlandse vestigingen in 
Maastricht en Amsterdam.  

Op het moment van dit gesprek, als de lente van 2006 
ten einde loopt, is een afgevaardigde van de burge-
meester van Bejing enkele dagen eerder bij hem op 
bezoek geweest. Of Coenen wil komen kijken naar de 
kapitale bouwprojecten in de Chinese hoofdstad. De 
vraag is of de bouwmeesters in het oosten het goed 
aanpakken. Enkele maanden eerder was er nog het 
verzoek of hij in Jeruzalem het historische erfgoed 
wilde bekijken. ‘Ik heb iemand anders gestuurd.’
Maar nu, na het verzoek van de Chinese burgemees-
ter, is hij zichtbaar vereerd. Zijn ogen schitteren, 
waarschijnlijk bij de gedachte aan wat hij daar kan 
doen. Hij houdt het op dat moment nog in beraad. 
‘Ik sta nog met een been in Maastricht (waar hij of-
ficieel woont en waar zijn eerste kantoor is gevestigd, 
red.), maar ik moet steeds meer kiezen. Heel vaak 
ben ik Amsterdam. Ik ga als een schicht van plek naar 
plek. Ik probeer kleine pauzes te maken; dan ben ik 
echt onbereikbaar. In het vliegtuig kan ik ontspan-
nen, want dan staat de telefoon uit.’ 

Het is zo wezenlijk voor hem, om vanuit het dagelijk-
se leven naar de wereld te kijken. Zo ontwerpt hij zijn 
gebouwen. Door langs de betreffende plek te lopen, 
en om zich heen te kijken. Als mens, niet als bouw-
heer. ‘Ik hou er van om bij mensen in de buurt te zijn, 
een vertrouwde omgeving van vrienden en familie-
leden. Gewoon kletsen, en eigenlijk nog liever er bij 
hangen en luisteren. En ik probeer echt te blijven, on-
vervalst. Zo wil ik mensen ook zien. Gelukkig herken 
je dat soms, de oerechtheid van mensen. 
Ik ben regelmatig in het heuvellandschap van Zuid-
Limburg waar ik vandaan kom. Misschien nog wel het 
liefst op het kerkhof in Nuth. Het is er prachtig; er 
loopt een beek naast de oude kerk. Het is een heel 
mooie monumentale sfeer die daar hangt, je proeft 
er de Limburgse geest. Nu geef ik echt iets van mezelf 
prijs hoor. Soms ben ik daar een middag lang; met 
een lichte melancholie, herinneringen aan de men-
sen die daar liggen begraven, aan de tijd die ik met 
hen heb doorgebracht. Dan geef ik de bloemen water 
en haal het onkruid weg.’ 
Het is een gevecht om deze momenten vrij te maken. 
‘Het tempo van de tijd is moordend. Zo direct ook, 
zoals je wordt gevorderd per telefoon of e-mail. Dat 
vind ik verschrikkelijk, die toon. De cultuur van one-
liners, die haat ik. Een woord kan zes betekenissen 
hebben, dat is mijn visie.’
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teert rond de boulevard van Coenen. De critici: het 
is te groot…  De voorstanders: we moeten niet te be-
nauwd zijn… 
Maar dat is het niet alleen. Gemeente en projectont-
wikkelaar zijn volgens Coenen bezig met een invul-
ling van de Maasboulevard die ruikt naar provincie en 
middelmatigheid. ‘Het worden allemaal woningen 
en winkels; verder gaat de fantasie kennelijk niet. Er 
is veel meer nodig. We moeten meer cultuurplekken 
in de stad creëren. De jeugd, en andere cultuurui-
tingen; het moet straks op de Maasboulevard terug 
zijn te vinden. Daar ziet het niet naar uit. De invulling 
zoals die nu is gemaakt is veel te definitief. Er moet 
veel meer beweging komen op de Maasboulevard. 
Een bruisend pakhuis van ontwikkeling. Vroeger in 
Hoensbroek hadden we een beatkelder; die sfeer is 
er nodig. Je hebt echt verschillende sferen nodig. Dat 
is zeer wezenlijk, wil de Maasboulevard verworden 
tot een centrale plek van de stad. Dat spookt in mijn 
hoofd, nog steeds ja. Mensen moeten zich daar gaan 
nestelen. Het is zo ontzettend wezenlijk bij dit ont-
werp. Als een winkel niet loopt, moet je daar jonge-
ren met hun bandje laten repeteren.
‘Venlo barst van de energie. Dat moet je laten zien 
op de boulevard. Limburg is een cultuurland, een 
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 Een zwaar meningsverschil

De menselijkheid, het komt steeds terug.  ‘Ik heb een 
hekel aan bedrijfsvoering: winst maken. Er werken 
zestig mensen voor mij, dat vind ik veel belangrijker. 
Er leven hele families van mijn werk.’  
Coenen is wat je noemt een fremdkörper in de bouw-
wereld waar grote ego’s zich laten gelden: projectont-
wikkelaars op jacht naar grote winsten, architecten 
die zichzelf uitvergroten in steen. ‘Ik heb geen last 
van overdreven beroemdheidswaan.’ Een wereld ook 
waar bouwambtenaren van de verschillende grote 
steden een onderling wedstrijdje houden, dat gaat 
over wie de grootste heeft. En dat slaat op de nieuwe 
torens die alsmaar hoger in de lucht gaan. Amster-
dam verslaat Rotterdam, die drijfveer. 
 Hoe weet  je  je  s taande te  houden in  zo’n   
 wereld,  met  jouw uitgangspunten?  
Relativerend: ‘Vroeger in de klas zaten er ook altijd 
van die enorme strebers tussen. Drie op de dertig 
ongeveer. Zij moeten er ook zijn, het is normaal en 
in mijn werk niet anders. Gelukkig kom ik uit Nuth. 
Voor al dit soort zaken hebben we prachtige uitspra-
ken zoals wen strontj mest wurdt.’ Later moet hij toch 
erkennen dat het aantal ego’s bovengemiddeld is in 
zijn omgeving. 
 Maar  hoe hou je  je  s taande?  
‘Ik kan heel direct zijn als het moet. Ik hou van kwink-
slagen. De Limburgse buuttereedners, de besten on-
der hen kunnen met een enkel woord alles omkeren. 
Dat doe ik in het bolwerk van Nederlandse architec-
ten. En geloof me, die ego’s leggen soms hun kleren 
af. Hoe ik dat doe? Ik neem ze apart, zodat ze zich niet 
hoeven te schamen.’
Wie is Jo Coenen? Zijn identiteit is in Limburg ge-
vormd, meer preciezer in Nuth, en nog preciezer: op 
zaterdag, in de keuken van zijn ouderlijk huis. Als 
jongeling en als beginnend architect zat hij daar met 
zijn vader, benen op tafel, en de Sportschau van de 
ZDF op televisie.  ‘Onbaatzuchtigheid, dat heeft mijn 
vader me geleerd, daar in de keuken, kijkend naar het 
voetbal. Het was een mentale bezorgdheid van hem.
‘Hij was onderwijzer, en zat in de politiek van Hoens-
broek. Hij stamt af uit een geslacht van mijnwerkers, 
een ras van eenvoudige luikes. Tot aan zijn dood 
heeft hij me begeleid. Van hem kreeg ik lessen in 
bestuurstechniek. Van hem heb ik mijn sociale bewo-
genheid overgenomen. Dankzij hem ben ik ook wei-
nig onder de indruk van al die verschijningsvormen in 
mijn omgeving. Wie is wie achter het masker, dat was 
een heel belangrijk thema in de gesprekken met mijn 
vader. Voortdurend ook er op uit zijn om een ander te 
laten bloeien. Wat is de kwaliteit van die ene mens, 
daar gaat het om. 

‘Het uitvinden, dat is wat ik wil, en met mensen daar-
over spreken. Het bedenken, maken en realiseren, 
maar daar is heel veel strategie bij nodig. Dat heb 
ik van thuis meegekregen. De vergaderingen van de 
Hoensbroekse gemeenteraad werden bij ons in de 
woonkamer voorbereid. En dan zijn boekenkast. Von-
del, filosofie, geschiedenis, psychologie, het stond er 
helemaal vol mee. Ik heb er als tiener zoveel uit gele-
zen. Ik leerde van kunst te houden. Boven het bed op 
mijn slaapkamer thuis hing de Guernica.’ 
Bij de Franciscanen in Heerlen zat Coenen op de mid-
delbare school. ‘Daar heb ik een enorme waardering 
voor de geschiedenis gekregen. In het klooster St. 
Bernandinus. De paters konden als geen ander ver-
tellen. Ik weet nog dat een pater over de ‘Hellenisti-
sche veldslag’ vertelde, hij rende door de klas op en 
neer om het uit te beelden. Zo heb ik betekenis van 
de cultuur leren kennen, niet met een grote c want 
daar heb ik een hekel aan, maar cultuur. Onze mid-
delbare school was fantastisch. Daar stamt mijn be-
trokkenheid met het verleden van af. Je kan er niet 
om heen, de geschiedenis. Zelfs Le Corbusier, de 
grootste modernist onder de architecten, een ziener 
van de nieuwheid van de nieuwheid, zelfs hij heeft al-
les geleerd uit het verleden.’ 
 Dat  k l inkt  heel  anders  dan de  architect   
 Rem Koolhaas  die  v indt  dat  een stad e lke   
 v i j f t ig  jaar  schoongeveegd moet  worden.  
‘Dat is vanuit een pedanterie gesteld. Met hem heb ik 
een zwaar meningsverschil. We kunnen uit het verle-
den leren. Ik heb de breuk daarmee niet willen maken 
als een soort van onafhankelijkheid, zoals Koolhaas 
heeft willen doen.’ 

 Een beatkelder in Venlo

Coenen als de man van het verleden, Koolhaas als de 
man van de toekomst – zo eenvoudig is het niet. Ook 
al is dat misschien het algemene beeld. Coenen is wel 
degelijk bezig met de toekomst, om te bouwen voor 
wat er nog niet is, om te vernieuwen. Misschien komt 
dat nergens zo duidelijk naar voren als in Venlo waar 
hij de geestelijk vader is van het nieuwe gezicht van 
de Noord-Limburgse stad. De Maasboulevard. Na-
tuurlijk, de lange wand aan de rivier is een verwijzing 
naar de stadsmuur die daar ooit heeft gestaan, maar 
belangrijker is dat Coenen als architect een groot ge-
baar heeft neergezet. Het is een kolossaal project. En 
dat voor een stadje dat zich van oudsher met ‘lol en 
plezeer’ heeft geprofileerd. 

De nieuwe Maasboulevard symboliseert daarentegen 
een stad die vooruit wil. Het is dan ook niet vreemd 
dat zich in Venlo een scheiding der geesten manifes-
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omgeving van eigenheimers. Ze zijn trots op hun 
oerland. Tijdens elke carnaval volg ik op zaterdag de 
televisie-uitzending vanuit de Zoepkoel. Waar kan je 
dat vinden? Zo’n feestende massa waar iemand tus-
sen staat met het spandoek ‘Ik kom uit Schimmert’. 
Daar gaat het om bij dit ontwerp, om de sfeer van de 
Zoepkoel.’
 En  a ls  uw v is ie  nu geen werkel i jkheid   
 wordt  in  Venlo?  
‘Ik bouw alleen een structuur. Het maken van een jon-
gerenkeet is een politieke taak. De politiek in Venlo 
moet zichzelf dergelijke opdrachten geven. Niet elke 
verhuurbare meter hoeft een kantoor of een parkeer-
garage te worden. Het is niet alleen Venlo hoor. We 
zijn in het diepste dieptepunt van onze ontwikkeling 
aangekomen.’
 Maar  wat  a ls  uw v is ie  geen werkel i jkheid   
 wordt,  dan staat  er  s t raks  een leegte  van  
 s teen.    
‘Wat laad je op mijn schouders!’ Hij pauzeert: ‘We 
moeten de hoofdstructuur zodanig organiseren dat 
de Zoepkoel het hart van de stad blijft. Ik heb de 
structuur…. zo ingericht dat de mensen op de boule-
vard zullen komen…’ ‘
Hij is er niet gerust op, zo klinkt zijn stem. 
Een afgevaardigde van de burgemeester van Beijing 
mag dan vorige week bij hem bezoek zijn geweest, 
die Noord-Limburgse stad blijft hem achtervolgen en 
zijn uren opslokken. Maar voor deze zaterdagmiddag 
is het genoeg, want zijn privé-leven dient zich aan: 

zijn vrouw in de deuropening.  Als hij even later in de 
gang van zijn kantoor staat om te vertrekken, groeten 
we hem. Hij kijkt op: ‘Ja, ja, tot ziens.’ Hij is weer de 
Jo Coenen zoals hij aan het begin van de middag in de 
lift naar boven stapte, alleen nu dieper in gedachten 
verzonken.   <
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Ruud Linssen (1971) is journalist, schrijver en dichter. 
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Sinds 1993, het jaar dat de Buun voor het eerst verscheen, is de kwaliteit van 
dit cultuurhistorisch tijdschrift voortdurend verbeterd. De opzet is dezelfde 
gebleven: het is een podium voor beginnende en gevestigde auteurs die 
schrijven over alles wat met Venlo en omgeving te maken heeft. Aanvankelijk 
verscheen de Buun als kwartaaluitgave, sinds 2000 komt er jaarlijks één - 
omvangrijker - editie uit. 

Buun 2007 is de eerste fullcolouruitgave en verschijnt bovendien in een 
compleet nieuwe lay-out. Ook zijn er nieuwe schrijvers aangetrokken ter 
versterking. Alleen al daarom zijn de makers trots op het nieuwe jaarboek. Maar 
de inhoud telt even zwaar. Buun 2007 bevat een mooie mix van onderwerpen: 
architectuur, beeldende kunst, dans, fi lm, fotografi e, geschiedenis, literatuur, 
muziek, natuur, sport en theater. 
Meer dan vorige edities biedt de nieuwe Buun zicht op de stand van zaken op 
het gebied van cultuur in de regio Venlo. Ook kunt u nader kennismaken met 
talenten uit onze omgeving die landelijk naam hebben verworven. Geniet - alsof 
het een blijvende herinnering is - van de fotoreportage van schoolgebouwen 
die in rap tempo zijn afgebroken, dan wel ingrijpend worden verbouwd. Laat 
u verrassen door een interview met een 94-jarige kunstenares. Of door een 
portret van de man achter de Monumentenatlas. Wie vroeger altijd aan de 
Maas speelde, kan zijn belevenissen spiegelen aan een verhaal vol Blerickse 
jeugdherinneringen. En wie wil er nu niet weten hoe ze in Tegelen vroeger 
limonade maakten? In Buun 2007 treft u zowaar enkele moordverhalen uit een 
ver verleden aan. Bijna vergeten we de literaire primeur, een prozaverhaal dat 
later dit jaar in een bundel bij Meulenhoff zal verschijnen.

Genoeg tipjes van de sluier. U moet natuurlijk vooral zelf oordelen over de 
kwaliteit van Buun 2007. Ondanks alle vernieuwingen is de prijs bij het oude 
gebleven: voor 15 euro heeft u dit jaarboek in uw bezit.               

Deze fullcolouruitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij fi nanciële steun 
van Woningstichting Venlo-Blerick.
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