BUUN 2007

Buun 2007 is een bijzondere editie. Waarom bijzonder? Het is niet onze
eigen verdienste, althans niet op de eerste plaats, en daardoor eenvoudiger om hier op te schrijven.
Het is vooral te danken aan ons hoofdonderwerp: Venlo. De stad is in
een vloed van ontwikkelingen terechtgekomen. Veelbelovende ontwikkelingen, 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 vertalen 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 ontwikkelingen 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 jaarboek.
Deze Buun toont een mooie dwarsdoorsnede van wat onze regio anno
2006-2007 te bieden heeft. Tegelijkertijd vergeten we niet waar we vandaan 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 worden. 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 fundament 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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Gisèle in Wonderland

Via J o e p Nic o la s ra a kt e z e b e v rie n d me t d e d ic h t e r
Ro la n d Ho ls t , z e z a t a a n h e t s t e rfb e d v a n E . d u Pe rro n
e n t ro u w d e in d e ja re n v ijft ig me t d e A ms t e rd a ms e
b u rge me e s t e r A rn o ld d ’A illy.
Z e o n t v in g o n d e rs c h e id in ge n v o o r h a a r v e rz e t s w e rk
in d e o o rlo g. M a a r b o v e n a l is G is è le v a n Wa t e rs c h o o t
v a n d e r Gra c h t ( 19 12 ) ku n s t e n a a r. E n z e is v it a a l. “ D e
d a ge n z ijn v o o r mij t e ko rt , me n e e r. ” E e n ge s p re k in
e e n b ijz o n d e r h u is a a n d e He re n gra c h t in A ms t e rd a m.

door Thijs Lenssen
foto’s Jacques Peeters

“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 ontmoeting 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 aanleiding tot het interview op deze voorjaarsdag voor de Buun. Limburg
heeft in de kunstenaarsloopbaan van Gisèle van Waterschoot van
Ui l tje ( 1 9 6 5 )
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Gisèle in Wonderland

A c h te rg ro n d l i n k s : T h al i a e n Poly hy m nia
( 1 99 1 ). R e c h t s b ov e n : R ode z on ( 19 8 2 ) ,
rech tso n d e r R ode m aan ( 19 8 2 )
S pa ce wo m an ( 19 8 4 )
R ech te rpa gi n a:
Het i n k l a p b ar e v i jfl u i k M oi r a

Helma Linssen, het vroegere buurmeisje van Suzanne Nicolas, over
Gisèle:
“Gis èle lo geerde vaak b ij Jo e p
e n Su zanne Nicolas in Nab b e n
in Ste yl. Ze was er ki nd aan h u is
e n g e n oo t al ti jd van de mo o ie
w on in g en de tuin. Ze was e r
ook vaak als Clai re en Sy lv ia, d e
d och te r s van J o ep en Su z an n e ,
uit Am e ri ka waren o verge k o me n .
Ze kw am Suzanne steune n t o e n
h aar h uis begi n jaren tach t ig
d oor e e n overstro mi ng k n ie h o o g
in h et M aaswater stond.
Gis èle schi ep al ti jd een fij n e
s f ee r om haar heen. M et h aar
s tr alen de humeur raakte z e j e e n
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der Gracht een belangrijke rol gespeeld, vooral dankzij haar innige
band met de glazenier Joep Nicolas
en zijn echtgenote de beeldhouwster 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 handen 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 verrassing 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 trappen die op het Griekse eiland Paros bij de huisjes staan, en beneden

me t h aar rij k e fan t a s i e m a a k t e z e
ge wo n e d in ge n t o t b i j z on d e r h e d e n . Z e was ge e s t ig e n v e r t e l d e
b ijv o o rb e e ld v o l t ro t s d a t z e
‘d e n at s t e n aam v an N e d e r l a n d ’
h e e ft .
I k we rk t e d rie o ch t en d e n i n d e
we e k v o o r S u z an n e e n k ook t e
v o o r t we e d age n licht e m a a l t i j d e n . Vaak d ro e g ik da n e e n s p i j k e rb ro e k e n e e n b lauw e b l ous e ,
wat G is è le o p h e t ide e b r a c h t m i j
‘Rap s o d y in Blu e ’ t e n oe m e n .
Alt ijd s t o n d e r wo rt e l s oe p op
h e t me n u , me t v e e l, h é é l v e e l
t ij m e n p e t e rs e lie u i t S uz a n n e ’ s
ge lie fd e t u in . Daarb i j t a r t a a r t j e s ,
lam o f v is , alle s me t v e e l v e r s e
k ru id e n e n ro d e wijn . ’ s Z om e r s

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, komen we in het achterste deel, dat
helverlicht is dankzij grote schuine
ramen. Overweldigend is de aanblik 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, samengesteld uit bijvoorbeeld kurken van visnetten uit Griekenland.
Hier heeft Gisèle de wereld onder
handbereik. We worden ondergedompeld in de gelijktijdigheid
van het ongelijktijdige. Ieder schilderij, 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 fotograferen.” Ze heeft de drinkglazen gevuld, 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 omgevallen, 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 schilderij zien, uit 1969. “Ik was ermee bezig, 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 voeten 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 gebruikte. “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 mannelijk ﬁguur. Voor de zekerheid heb
ik maar snel een rokje voor het geslacht gehangen.” Ze hangt het terug 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

p l uk t e n z e b os a a r d b e i t j e s ui t
e i g e n t ui n v oor h e t d e s s e r t .
G i s è l e i s n og s t e e d s v r ol i j k , v ol
l of ov e r a l l e s , e n e r g p os i t i e f.
G e e n w on d e r d a t z e z o’ n h og e
l e e f t i j d m a g b e r e i k e n . H a a r h ui s
i n A m s t e r d a m , h e t i n t e r i e ur m e t
a l l e v oor w e r p e n d i e z e v e r z a m e l d
heeft, haar kleding, de manier
w a a r op z e e e n m a a l t i j d op d i e n t ,
k or t om h a a r f l a i r e n m a n i e r v a n
l e v e n s t r a a l t d i e on g e b on d e n
P i c a s s o- a c h t i g e s f e e r ui t d i e ook
b i j S uz a n n e v ol op t e v i n d e n w a s :
n i e t d e h e d e n d a a g s e g l a m our e n
l uxe , m a a r i n t e l l e c t ue l e v r i j h e i d
en creativiteit van geest.
Wa t e e n p r a c h t i g e m e n s e n ! ”
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R ech te r pa gi n a:
> Tek en i n g v an h aar v ade r ( 199 0 )
O p bezo ek b i j h aar m oe de r i n R oe r m ond
Ben ed e n : S c h i l de r i j u i t 2 0 0 2
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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 verhuisden, 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 bekend 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 voorvaderen 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

gezin liet Amerika in dat jaar deﬁnitief achter zich. Alleen haar twee
oudste broers, die aan de universiteit van Princeton studeerden,
bleven in de Verenigde Staten. Een
jongere broer verongelukte tragisch toen hij eerstejaars aan Princeton was.
Vader Van Waterschoot van der

Gracht begon publicaties over geologie te schrijven en hield zich
daarnaast bezig met het restaureren 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, geschilderd door haar vader. “Prachtig
nietwaar? Gek hè, ook zijn twee
broers konden geweldig schilderen. De schilderlust zit in de familie. 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 zomerhuis 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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To v en a a r ( 19 6 6 )

Het verhaal achter de zeemeermin
Op h e t dak van de boerde rij v an
N a bben 13 i n Steyl staat e e n
ze e m e e rmin di e op haar s ch e lp
bla a s t, het hoo fd naar he t we s t e n
g e r ich t. B ij de vijver sta at e e n
tw e e d e zeemeermi n. De b e e ld e n
h e r in n eren aan het vroe ge re
ve r blijf van Joep en Suza n n e
N icola s . De hui dige bew o n e rs , d e
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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 intrek 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 dagen geleden. ‘Heerlen dertig jaar na de sluiting van de mijnen.’ Prachtig
die foto, ik moest meteen weer aan vroeger denken.”

Ze vond woonruimte in LeeuwenMaasniel, “in een leegstaande
werkplaats in de tuin van de familie 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 bombardement verloren. In de jaren vijftig
maakte ze onder andere ook zeven ramen voor de Munsterkerk in
Roermond.

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 apostelen. 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 nauwkeurige 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.”

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 regelmatig 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

familie Do e s b o rgh , h e b b e n a c h t e rin d e t u in e e n d e r d e z e e m e e rmin b ij ge p laat s t . I n B uun 2 0 0 2
v e rt e ld e n z e o v e r d e h e r k om s t
v an d e figu u r. Ko rt na d a t z e e r
k wame n wo n e n k re g e n z e b e z oe k
v an G is è le v an Wat er s c h oot
v an d e r G rach t . “Z e w a s b e z i g
me t e e n ‘s e n t ime n t a l j our n e y ’
lan gs d e p le k k e n wa a r z e ooi t
wo o n d e e n we rk t e . Z i j k e n d e d e

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 vertrokken. “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 voorbereidingen voor de bootreis waren getroffen. We zaten kofﬁe te drinken
in Rotterdam, toen zei Joep plotseling: ‘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 Amerika zouden schrijven.

Het leven in Bergen bleef niet

gevrijwaard van oorlogshandelingen. Door een bombardement op
het militaire vliegveld moesten
verschillende inwoners hun huizen
verlaten. Onder hen ook Roland
Holst en E. du Perron en zijn gezin, die daarop tijdelijk onderdak
vonden in Jachtduin. Van de laatste heeft Gisèle een vuistdikke biograﬁe op een tafeltje staan. “Ach,

oor s p r on g v a n d e z e e m e e r m i n n e n . D e f a m i l i e N i c ol a s b r a c h t
e e n m a a l p e r j a a r e e n b e z oe k a a n
d e s c h i l d e r J a m e s En s or i n O os tende. Daar zag men zeemeerminn e n i n v og e l k ooi t j e s , g e m a a k t
v a n m a t e r i a a l d a t op h e t s t r a n d
w a s a c h t e r g e b l e v e n . Z o m oe t e n
J oe p e n S uz a n n e i n d e b a n v a n d e
zeemeermin zijn 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 gebeurde op 14 mei 1940, de dag van de capitulatie van Nederland. Du Perron 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 oorlog gevorderd door de Duitse bezetters. De ouders van Gisèle moesten
terug naar Roermond, waar ze werden opgevangen door de familie Michiels van Kessenich. Haar vader kwam in 1943 te overlijden.

“Jany Roland Holst hielp me een etage in Amsterdam te zoeken,

Het k l o o st e r t je Agi os I oan n i s o p Pa r os
G a n g n a a r h e t at e l i e r

hij kende de stad goed. We wandelden de hele Herengracht af - daar
wilde ik het liefste wonen -, liepen langs het huis waar mijn grootouders 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 handen 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 publicaties over proza en poëzie, naast de uitgave van een Duitstalig tijdschrift.
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 richten. Hoe ze wandkleden ging ontwerpen. “Ik heb er onder andere vier
gemaakt voor de Holland-Amerika Lijn, maar die tapijten zijn in een haven 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 gemeenschappelijke 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-
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A tel i er

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 hadden 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 verzorgd 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 jongeman, die erg ziek was, de dokters konden niks meer doen. D’Ailly zei:

‘Die jongen moet naar Griekenland.’ 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 terras 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 kunstenaar 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 geven.”

Ze bleef op het eiland wonen

en verwoed schilderen en voorwerpen 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 vrienden 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 terugkomst uit Amerika. Ook na het
overlijden van Joep in 1972 zette
Gisèle de bezoeken voort.
Ze had het liefst voor altijd in Griekenland willen blijven, maar het
eilandbestuur had andere plannen
met de baai, merkte ze. De toeristenstroom kwam op gang. “Toen ik
voor het eerst op Paros kwam, was
er misschien één auto. Dat begon
ineens te veranderen. Waar vroeger 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
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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 afscheid, met de tekst: ‘Adieu atelier
Thérèse Schwartz, adieu Prinsengracht 1091. Vijf jaar zijn om en ik
moet gaan, want nimmer zal hier
een ezel staan’. Erboven het spiegelbeeld van een balkend kermispaard in een geelkleurige lijst.
“Kom.” Ze troont ons mee naar
een hoek van het atelier, waar ze
haar ‘beste vriend’ heeft neergezet: het houten kermispaard dat
model stond voor het schilderij van
daarnet. “Dit is mijn beste vriend.
Soms klim ik erop en kijk van hieruit 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 carrousel 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 binnenkwam, 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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eens”, lacht ze, “alweer zoveel
schelpen.”
Heeft ze geen heimwee naar Griekenland? “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 omgekeerd op haar hoofd en gaat
bevallig voor de spiegel staan. Dit
soort streken horen bij haar karakter. “Gisèle had iets geestigs en tegelijk
aristocratisch, iets excentrieks en uitdagends, 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 folie, haar fantasie, ontsnapping uit ‘de
hypocrisie die een puriteinse vrees voor
het leven verbergt.’”

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’,

Terug in de woonkamer demonstreert Gisèle hoe ze een schilderij
van vijf smalle panelen met een
afstandsbediening kan veranderen. Het is uit 1972 en draagt als
titel Cycladisch ritueel. In 34 verschillende variaties kan ze één of meerdere 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 vijfluik, 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 inventariseren 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 nemen. 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.

interview in: Groene Amsterdammer, 27 oktober 1999
- Claire Nicolas White, Joep Nicolas, leven en

Haar laatste woorden bij de buitendeur: “Breng de groeten over in Limburg”. <

werk, 1979
- Website www.castrumperegrini.nl

Thijs Lenssen (1957) is journalist en tekstschrijver en sinds 2003 redacteur van de Buun.
[ S C HO O L HE RI NNE RI NG ]
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De jongen loopt en kijkt

en kent alles. Zelfs als ze iets
De school is leeg.
veranderen, blijft dat vertrouwd.

Een gebaar is een groet, een woord is een wijsheid, een zin is een gedicht. Zelfs wanneer hij weet dat hij onzin uitkraamt.

Ze veranderen het toch wel Den
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

Hulster.

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 doorsluiszone.
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 epische afmetingen. Ik zie het voor me.
De n Hulster ( 1999-h eden )

Gisèle in Wonderland

Da an Doesbor gh (1988 )

EEN OVERWEGING

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

[ SC H OOLH E R IN N E R IN G ]
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EN DE
KUNST
OM IETS
ECHT
HEEL
GOED EN
SIMPEL
TE
ZEGGEN
EN DE KUNST OM
IETS ECHT HEEL
GOED EN SIMPEL
TE ZEGGEN

Met Leon Giesen zit je graag een avond op het terras, hij vertelt

door Guus Benders
foto’s Franco Gori

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.

L e o n G ie s e n is mu z ika n t e n t e v e n s filmma ke r, ma a r mis s c h ie n is h ij n o g
b e t e r t e t y p e re n a ls mo d e rn e v e rh a le n v e rt e lle r. Hij le gt d e w e re ld o n d e r
e e n lo e p e n a a n d e h a n d v a n d e d e t a ils p ro b e e rt h ij h e t ge h e e l t e v a t t e n .
L e o n G ie s e n : ‘ I k a mu s e e r me z e lf e rme e e n ik s n a p d e d in ge n d a a rd o o r
o o k b e t e r. M a ke n is v e rw e rke n , e n d a t is fijn . ’ We lko m in d e w e re ld d ie
Mondo Leone heet.
Het is lastig om mensen uit te leggen wat Mondo Leone precies 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 elementen 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 elementen 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 begeleidingsband. 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 eigenlijk 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,
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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 verscheen onder de heldere titel Nieuwe Liedjes. De release moet overigens
niet worden gezien als een nieuwe stap, maar meer als een tussenproduct. 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 muziek kan zich dan veel minder permitteren. Het is erg leuk om ook gewoon 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-

‘I k d en k n i e t i n v as t om l i jn de pla nne n.’

Too n t je La g e r
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gekregen. Zijn ouders vonden dat de makkelijk lerende Giesen zijn aandacht 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 liedje. 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 Michiel 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 Nederlandstalig 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 landschapsarchitectuur 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 gemaakt. 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-

Nieu we Liedjes

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 motor 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 binnen 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 (Hermelink, 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 begonnen 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
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M o ndo Leone
‘A l s i k l a n gs de k an t s t a, ga i k m e
v erv el en ”

Venl o
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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 Zomerparkfeest, 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 bijvoorbeeld 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

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 teruggaan, 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 maken, 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 Nederlands 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, terwijl 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 Nederlands; 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 relatie 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; minimale 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 herkenbaarheid. Zo beschrijft hij de zinloosheid van een avondje zappen voor de
tv (Zinloze Liefde), het onbekommerde wereldbeeld van een kind (Autorijden met mijn Zoontje), de gekunsteldheid van porno (O Yeah!), het gebrek 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, ogenschijnlijke eenvoud en eerlijkheid. Toch zijn het geen kleine verhaaltjes.
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ei g e n l i ed j e ’

Stri p s i n s t e r e o

Guus Benders is journalist.
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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 uitlaatklep, een vrijplaats. Het is een vorm van verwondering 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. Gelukkig 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 gevangen 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 favoriet. Mondo Leone staat er niet in een tent zoals andere voorstellingen, 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 aangekondigd, 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 nummer 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 overweldigende 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 verkeerde 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.’ <

Het is een uitzonderlijk moment in de lokale geschiedenis. Nog
nooit hielden in Venlo zoveel schoolgebouwen op te bestaan. Tegelijkertijd. Middelbare scholen 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 laatste 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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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.
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Devotie en moorD in maasbree
“D o or De a o v e nDjz o n b e s jtr ao l D
kn el e k i n j e r v e ur ’ t k ruuts .
D es t e a lle i n in l imb urg no g
la n gs è lle k e z a nD jw e e g z uus”

door Frits Wijnen

Pure nostalgie bezongen door Harrie bordon? vergane glorie? vroegere devotie, onwerkelijk in de huidige tijd?
overal in het limburgse land, schijnbaar willekeurig verspreid 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 brandende kaarsen of waxinelichtjes en smeekbeden om voorspraak of gunsten. aangestoken door passanten. gelovigen? mensen in nood? vooral de mariaverering bloeit!
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oorsProng

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, verleden 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 goden.
In de vroegchristelijke tijd werden de stenen op kruispunten vervangen door kruisen, gedecoreerd met een beeltenis van Christus, een
corpus.
Sinds de dertiende eeuw probeerde men onheil als stormen, hagelbuien en dergelijke af te weren met magische tekens zoals hagelkruisen. Dat waren stenen, houten of ijzeren kruisen met of zonder
bezwerende teksten. Sommige hagelkruisen waren aan de weerheiligen Johannes en Paulus (26 juni) gewijd. Passeerde men vroeger
een kruis dan nam men de hoed af en sloeg een kruisteken, een gebruik 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 gehecht werd aan de hagalrune als heilbrengend, heilig en afwerend
teken tegen ontij, blikseminslag en hagel. (Hagal staat voor het geboorteteken: *.) 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.

He t Ma ri a b e e l d i n de R oot h e r ka p e l

Naast hagelkruisen, memoriekruisen en devotiekruisen werd op diverse 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 moordkruis had vaak een opschrift als: “Bid God voor die ziele” of “Jezus , erbarm U onzer”.

moorD oP Het vrijersPaD

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 lopende Broekstraat, die eveneens omzoomd waren door ligusterhagen. 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 inhammen. 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
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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 dansten op de vrolijke klanken van de polka en de veleta, voor drie cent
per dans. Soms verliet men de dansvloer en schoten verliefde paartjes 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 geholpen 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 bloedend gevonden bij een inham in de ligusterhaag. In allerijl werd hij
op een kruiwagen naar het gemeentehuis gebracht, maar zijn verwondingen door slagen op het hoofd waren zo ernstig dat hij daaraan 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 bebloede knuppel. Een verdachte werd snel gevonden.
Er waren getuigen genoeg van het begin van de
ruzie. De Maasbreese boerenzoon werd gearresteerd en in het kotje, een cel onder het gemeentehuis, opgesloten.
In de namiddag meldde een rijke boer zich op het
gemeentehuis, vergezeld van zijn dochter. De verdachte 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 stiekem door het geopende raam in haar slaapkamer
gekropen, waar zij samen die nacht al minnekozend door hadden gebracht. De jongeman was bij
het krieken van de dag snel door het raam verdwenen vooraleer hij ontdekt werd.
De arrestatie van haar geliefde noopte haar van
deze ‘schandelijke’ waarheid te getuigen. Een bekentenis als deze moést wel waar zijn, want hun
nachtelijke vrijpartij was tegen alle goede zeden
van die tijd. De boerenzoon had een prachtig alibi.

Sc h öt Dri ek ( 1 8 6 0 - 1 9 4 1 )
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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 minder allooi.
De geliefden trouwden, dat moest wel na zo’n nacht. Wel liet de boerenzoon nog uit piëteit (?) met het slachtoffer een prachtig kruisbeeld 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 vergetelheid.
In begin van de jaren zestig verdwenen de ligusterhagen en kwamen 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 moordplek 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 Wegkapellen 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 gekoesterd door een van de zijstraten zo te
noemen - moest op aandrang van
de bejaarden die hier woonden,
herdoopt worden in Meidoornstraat. Wie zo oud is wil toch zeker niet aan een vrijerspad wonen!
Geen denken aan. De gemeente
vond dat een goed argument voor
de naamswijziging.

R o o th e r k ap e l ( 19 5 5 )
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H et m oordkru i s w eer teru g op de oorsp ron kel i jke p l ek ( op dez e
foto n og z on der op sc hri ft)

kaPellen

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 dichtgooide en barricadeerde. Door het lawaai was ook de buurt wakker
geworden. Met hulp van enkele buurtbewoners wist Schöt Driek de
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hevig tegenstribbelende rovers in
de boeien te slaan en op te sluiten 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 marechaussee. 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, onder 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 vooruitgeschoven in het land van de graven
van Gülick en Geldern. De Heren
zelf huisden alleen maar op De
Plaats als het nodig was bijvoorbeeld 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 boerderijen waar verscholen tussen
golvende akkers een van de mooiHet mo o rdk r u i s m e t h e t i n 2 0 0 6 a a nge b r a cht e nie uw e op s chr if t ‘m ij n J ez us mijn barmste veldkapellen van Limburg
h a rti g h e i d’ . D e oor s p r on k e l i jk e t e ks t ‘J e zus , e r b a r m u onze r ’ s t ond op e en ijz eren bo rd bij
stond. Ze was gebouwd in 1695,
d e v o e te n v an h e t b e e l d. Om dat d it b or d nie t b e s t a nd w a s t e ge n v a nd a lisme is de n ieuwe
in opdracht van de Vrouwe Anna
te k st bo v en op h e t k r u i s ge s c h i ld e r d .
Katharina Constantia van Pallandt 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 stellen 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
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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’ hoogstpersoonlijk 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 weggenomen 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 ontbrak het linnen altaardoek en was het offerblok gelicht. Sporen van
geweld, gebruikt bij het openen van de deur en het offerblok, ontbraken. 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 Ramaekers 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 veiligheidsoverwegingen werd het
kostbare beeld uit de kapel gehaald 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 algehele restauratie van de kapel
en het interieur, nu door schilder-restaurateur Jac Kranen.
Vanaf die tijd staat het Mariabeeld weer permanent in de
kapel, nu in een tegen inbraak
beveiligde nis.

R oother kap el ( 1 9 6 5 )

BUUN

51

ENTRE NOUS

De legende van het mariabeeld
Waarom liet de Arcense Vrouwe Anna Katharina Constantia van Geldern-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 gesneden, wit Mariabeeld te zijn. De herder bracht het naar De Plaats,
waar men het oppoetste en op de schouw zette. Op wonderbare wijze 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 vereerde, vertrouwde beeltenis is de kapel weer een ware devotieplaats
van Onze Lieve Vrouw, op de eerste plaats voor de buurt en de dorpsbewoners, verder voor vele passanten en recreanten, die dit monumentale gebouwtje op hun weg vinden. <

MY
HERO
MY HERO
>>

Het was een geweldige

leraar en ik mis hem.
We wisten veel van hem en konden altijd lachen om zijn geweldige
Toen ik nog op Maasland zat had 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
ik les van hem. Omdat het een vinger gebroken, maar dat was niks nieuws voor hem, hij had vroeger
aan rugby gedaan.
kleine, gezellige school was had De laatste weken van dat schooljaar was hij afwezig, waarom kregen we
niet te horen. Vervroegde vakantie misschien, dachten we.
je er meer contact met leraren In het nieuwe schooljaar kwamen we door een fusie op het Blariacum
terecht. De leraar was nog steeds afwezig. Hij leek wel van de aardbodan op een ‘gewone’ middelbare dem verdwenen. Niemand wist waar hij was, of het werd verzwegen omdat niemand iets mocht zeggen. We begonnen ons als ‘zijn’ klas grote
zorgen te maken en vroegen ons af wat er gebeurd kon zijn. Sommigen

school.

maakten er grappen over, anderen (zoals ikzelf ) deden alleen maar gissingen naar wat er zou zijn.
Uiteindelijk vroegen we maar niets meer, maar het raadsel bleef in ieders achterhoofd, in de vorm van een vraagteken. Vaak naar hem gevraagd, vaak een afwimpeling gekregen.
En eindelijk, na een paar maanden, kwam er licht op de zaak. Hij was

bron:
Archief Stichting Wegkapellen Maasbree
Frits Wijnen (1944) is secretaris-penningmeester van de Stichting Wegkapellen Maasbree en amateurhistoricus. Hij is auteur van onder meer Maasbree, dorp tussen Peel en Maas (1983), en Maasbree,
afdeling eener gemeente (1985).
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Thuur Michels ( 1988) Maa sland -Blari ac um ( 2000-2005)

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.

[ SC H OOLH E R IN N E R IN G ]
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Een culturele storm in Venlo

DD RRO O
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OOPMANSSTAD
KOOPMANS
STAD
door Ruud Linssen
foto’s Jacques Peeters
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54

BUUN

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 tevoren. 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 vierkante 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 overigens op het laatste moment is afgeketst. Ik had toen regelmatig contact 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 vergeten!! Gerrit kun jij dat niet doen want jij hebt toch een paar boeken
geschreven?’”
Gerrit was Gerrit Gommans, partijleider van de grootste lokale partij.
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> P e te r Fr e y
> Ja n Brou w e r s

Derkx kan zich, terugblikkend, er nog steeds over amuseren. “Omdat ze
het gewoon vergeten waren en omdat ze vervolgens stante pede Gommans 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 initiatieven gingen al snel weer ten onder. Venlo was – in cultureel opzicht - een
omgeving van aanrommelen en de schouders laten hangen.
TWEE KEER ZO GROOT

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 zelfvertrouwen: 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 tegenwoordig 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 periodes 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 betrokken, 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 jaren 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 kunstenaars, 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 gemeentehuis. Groepen of individuele kunstenaars die zichzelf, vaak letterlijk,
in de etalage zetten. Er wordt voor miljoenen aan subsidies en spon56
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> Ma rc el Tab b e r s
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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 onafhankelijke 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 theaterseizoen, 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 Spielraumfestival. 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.”
VUURTJES

Peter Freij, de nieuwe cultuurwethouder,

neemt ons een
zomeravond mee voor een wandeling door de stad. Let wel een maandagavond, doorgaans niet de meest bruisende dag van de week. We beginnen 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 gediscussieerd, 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 overigens 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 mensen!” Volgens haar heeft Freij ervoor gezorgd dat het van de grond is gekomen. 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 groenste 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 uitdrukking 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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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 doordrongen, 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 eigen erf af en praten met elkaar, maandelijks, om ideeën en visies uit te
wisselen, om samen te werken. Rick Vercauteren, de nieuwe museumdirecteur Van Bommel van Dam, en Marcel ’t Sas, de nieuwe theaterdirecteur 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 cultureel 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.
DROMEN

De projecten, evenementen en andere initiatieven buitelen over
elkaar heen. Neem de nieuwe stichting Steiger die subsidies heeft binnengehaald 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 spreekwoordelijke 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 woningstichting 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 cultuurtempel, 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 Woningstichting Venlo-Blerick. Wat is nu voor hem de trigger geweest om opeens 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.”
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Het moment dat hem werd gevraagd om ﬁnanciële steun in de verloederde 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 kunstenaars heten. Op hun beurt voelden de kunstenaars zich opeens serieus genomen, ze telden mee, al was het maar als tegenwicht voor de
drugsdealers. Die ontmoeting tussen twee zo totaal verschillende sociale 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 Maasboulevard. Het nieuwe stuk binnenstad moet gaan bruisen van cultuur, zo
hoopt Coenen, maar gemeente en projectontwikkelaar denken in winkels en kantoren, in vierkante meters die zo snel mogelijk verkocht moeten 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 geval 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 directeur van de woningstichting, zal dat moment over enkele jaren voorbij zijn. <

DROMEN
IN DE
KOOPMANS
STAD
Ruud Linssen (1971) is journalist, schrijver en dichter.
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Dans wordt pas

als er publiek bij is

‘ E e n va n d e g r ot e v er schi l l en tussen m i j en de an dere doc en ten h ier, is dat ik n ooit

Vooropleiding Dans in Venlo

o rd e pr ob l e m e n h e b . W i e dans do et, ki est da ar voor en ver veelt z ic h n iet. I k h eb altij d

door Kees Verbeek
foto’s Jacques Peeters

ge m o t i v e e r d e l e e r l ing en en a l s er eens ex tr a repetities z ij n van wege een produc tie,

d a n m o p p e r t g e e n m ens. Dat ho o r t o o k ni et. Bij h et vak h oort, dat j e op z ij n tij d iets
e xt ra ’ s d oe t . ’
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Sinds 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 middelmaat uit te tillen.’
De vooropleiding Dans is onderdeel 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 dansgezelschappen 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 College 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 ofﬁciële 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, terwijl 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 gevraagd.’
Jarenlang werkte Wiertz met haar
docenten en leerlingen in de voor-
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Zeker is wel dat áls je eenmaal
danst, je moeilijk meer zonder
kunt. Het is beslist verslavend,
ook f ysiek. Wij worden onprettig
als we een tijdje niets doen.

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 Amsterdamse 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 zeventig als Wiertz een eigen balletlespraktijk voert met klasjes van Weert tot
Gennep. In 1974 raakt ze betrokken bij de Stichting Kunstzinnige Vorming, 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, toonde 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 lessen 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 rapportvergaderingen en dergelijke, maar wij gaan gewoon nog door. In tijden dat
we voorstellingen spelen, worden de lestijden aangepast. Dat is inmiddels geheel geaccepteerd. Dat neemt niet weg, dat de leerlingen zich
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dezelfde stof moeten eigen maken
en uiteindelijk dezelfde proefwerken 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 dansleerlingen 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 dansleerling me een keer na een voorstelling. ‘Dan vragen ze wat je later
wilt worden.’

Dansgenen
Begin dit jaar publiceerde de Hebrew University Jerusalem in het
Amerikaanse tijdschrift Public Library of Science Genetics een onderzoek, waarin werd gesteld dat
dansers andere genen hebben dan
niet-dansers. Zij zouden hierdoor
spiritueler en communicatiever
zijn dan anderen. Wiertz heeft ervan 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, zwemmen ook, maar dat is niet genoeg.
Er is ook muziek bij nodig.’

Revue als toekomst
Zelf studeerde Wiertz dans aan de
academie in Arnhem. Vanzelfsprekend 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 bovendien 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 beloofde dat ik naar Arnhem mocht,
als ik mijn diploma haalde. Mijn
punten schoten omhoog.’ Toch
waren haar ouders geen cultuurbarbaren. Integendeel: ‘Muziek en
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On d a n ks, o f misschi en w e l ju is t
d oord at het danslandsc h ap in o n s
lan d s chraal was, werd N e d e rlan d
lan g e tijd to o naangeven d in d e
in te r n ati o nal e danswere ld . ‘Klas s ie ke e n mo derne dans we rd e n
a ltijd s t rikt gesc heiden ge h o u d en . H et Nederl ands Dan s t h e at e r
h ee f t d at bij elkaar genome n e n
d a a rm e e een trend gezet , d ie o p
h ee l veel plaatsen is overge n o m en .

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 dansgebied lange tijd vrijwel een woestenij. De grote Serge Diaghilev (18721929, 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 Nederland. 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 internationale 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

is overgenomen. Momenteel raken we die voorsprong een beetje
kwijt op de Fransen. Jonge, Franse
gezelschappen zijn in opkomst en
trekken Europa in. Dat heeft alles te maken met cultuurminister
Jacques Lang, die enkele jaren
geleden in Frankrijk verschillende
centra voor moderne dans en circus heeft laten opzetten.’
Wiertz sluit niet uit dat Nederland
verder achterop raakt. Sinds enkele jaren moeten leerlingen van de
vooropleiding extra lesgeld neertellen 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 vooropleiding. Deze laatsten hebben
acht maal vijf kwartier les per week.
Daarnaast repeteren ze voor allerlei voorstellingen. Dit schooljaar is
het druk, met de bijdrage van de
vooropleiding aan de openingsceremonie 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
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met leerlingen van de Escuela de
Danza Moderna y Folklorica uit
Havanna in De Maaspoort. De
productie is speciaal voor hen gemaakt en maakt gebruik van de
verschillen tussen de beide dansculturen. Na Venlo gaan ze ermee
op tour door Nederland. In mei
2007 staan ze opnieuw in De Maaspoort – en elders in de provincie
– met de voorstelling Cinderella,
zeg maar Cindy of zeg maar niks
van de jonge Nederlandse choreograaf Adriaan Luteijn. Het stuk
speelde vorig seizoen al in Theater
de Garage. Het is een vermakelijke
bewerking van Prokovjevs Cinderella. Wiertz zelf speelt de rol van
goede fee, die de boze kracht van
de stiefmoeder en –zussen bezweert 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 toneel geweldig zijn. Ook andersom
gebeurt dat en dan weten wij dat
we werk aan de winkel hebben. In
de lessen staat de techniek centraal. Als basis van wat je te zeggen 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 zeggingskracht, 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, acteur, journalist en sinds 1997 verbonden aan de
Buun.
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‘V OETBALLERS

ZIJN
UITBUITERS ,
ZE GAAN VOOR HET
SNELLE GELD ’

OUD-MANAGER
WIEL TEEUWEN
OVER ZIJN LOOPBAAN

BIJ VVV

door Marcel Abrahams
foto’s Jacques Peeters

W ie l Te e u we n ( 68) w as v an 1982 tot 1993
m an ag e r van VVV. De c lub groeide in die
jare n u it t ot een s ubtopper in de erediv is ie.
Ee n g e sp re k ov er toen en nu, de mentaliteit
van sp e le rs en het v akmans c hap v an de v oetb alm an ag e r. “Op een gegev en moment w is t
ik: n u is h e t genoeg gew ees t.”
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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?

DE BAND MET

“Absoluut niet, want Herman wás ook gewoon een uitstekende speler.
Hij heeft 242 wedstrijden voor VVV gespeeld én de KNVB-beker gewonnen. Grandioze prestaties, hoewel ik er ook trots op ben dat ik wedstrijden 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 harder 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.”

VVV IS ER

ALTIJD GEWEEST

Na uw loopbaan bleef u wel aan VVV verbonden. Uiteindelijk werd u zelfs manager. Hoe kwam u in beeld voor
die functie?
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 getalenteerd netwerker is zijn uitstraling zijn grote kracht. Niet verwonderlijk
dus dat hij, met zijn bovengemiddelde voetbalkennis, jarenlang manager 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.

“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

W ie l Te e u w e n w e rd o p 9 m a a rt
1938 ge b o r e n in Ve nl o . H ij w a s
w e rk z a a m in he t o nde rw ij s , m a a r
w e rd vo o ra l b e k e nd a l s m a na ge r

		
U bent, om te beginnen,
een echte Venlonaar.

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

va n VVV. Te e u w e n w e rk t e va n
1982-1993 vo o r VVV, e n b o e k t e
me t die c l ub t a l va n s u c c e s s e n.

Wiel Teeuwen: “Absoluut, daar kan
geen misverstand over bestaan. Ik
ben opgegroeid aan het spoor bij
de Vierpaardjes, onderaan de Kaldenkerkerberg. Daar woonde ik
met mijn ouders, mijn twee broers
en mijn zus. Mijn vader was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, 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
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H ij p r o m o ve e rde me t de Ko e l c l ub

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 tegen jongens uit de wijk, daar zaten
echt grote talenten bij. Een aantal
van hen heeft de top bereikt. Jeu

drie ma a l na a r de e r e divis ie , te rw ij l VVV in 1993 k a m p io e n w e rd
va n de e e rs t e divis ie . Te e uw e n
o ntving va nw e ge z ij n ve rdie ns t e n
vo o r he t vo e tb a l dive rs e o nde rs c he idinge n. Zo w e rd hij b e no e md
to t ridde r in de O rde va n O ra nj e
N a s s a u e n Ve nl o na a r va n he t
Ja a r ( 1993) .
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IN DE VOETBALWERELD

GELDT HET RECHT

VAN DE STERKSTE…

bij het toenmalige Marianum, de
scholengemeenschap die nu Valuascollege heet. Ik werd er amanuensis 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 tropenjaren. 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 gezicht van VVV.
“Langzaamaan was ik in die
functie gegroeid. Mijn voorganger Huub van Aken deed het niet
slecht, maar kende het voetbalwereldje 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. Samen met het bestuur onder leiding 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 selectie samen en besprak de ﬁnanciën met het bestuur. Als we het
eens waren, stond er een ploeg, en
daar moest een nieuwe trainer het
maar mee doen. Natuurlijk luisterde ik naar de wensen van een
coach, maar de club had het laatste woord. Trainers zijn maar passanten, zij moeten het beleid van
een club niet bepalen. En vergis je
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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 uitgeroepen tot beste speler van de eerste divisie.”

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

niet, we hadden een geweldig bestuur: 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 Nederlandse subtop behoorde. 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 spelbepaler en een scorende spits hebben.
Vanaf 1982 haalde ik persoonlijkheden 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 Andreas 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 Ringels kwamen van Borussia Mönchengladbach, 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-

“Een moeilijke jongen die honderd procent toewijding eiste van zichzelf én medespelers. Hij schold iedereen verrot als het moest, spelers
als Bert Verhagen en Frank Berghuis konden daar bijvoorbeeld moeilijk 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 Reynierse 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: medestanders 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
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mijn gezichtsuitdrukking konden
de jongens vaak mijn humeur aﬂezen. Als er slecht werd gevoetbald,
kwam ik niet al te vrolijk de kleedkamer in. Dan hield iedereen zijn
mond dicht.”

… IK WIST ALTIJD
WAT DIE JONGENS

VERDIENDEN…

		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 verdienden ook minder, dat is goed
voor de hiërarchie binnen een
selectie. Tijdens onderhandelingen 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 tussen de 50.000 en 100.000 gulden
bruto.”

U heeft zelf op niveau gevoetbald. Is dat een vereiste 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 voetbalwedstrijden te bekijken. Daardoor
ontwikkel je een bepaald inzicht
en weet je op welk moment je welke spelers nodig hebt. Bovendien
bouw je dan een goed netwerk
op, onontbeerlijk voor je functioneren. Het is ook een rol waarin
je moet groeien, ik raad voetballers dan ook af om direct na hun
loopbaan meteen manager van
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een club te worden. Het managen
van een betaald voetbal organisatie is eigenlijk een dagtaak. Je
moet aanwezig zijn bij elke training, de club naar buiten toe goed
vertegenwoordigen en altijd aanspreekbaar 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 lijntjes lopen in het Venlose. Natuurlijk 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 tegengehouden - 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 videoband leek hij wel de Maradona van
de Balkan! We betaalden FC Twente 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 duidelijk een kat in de zak gekocht. Gelukkig had ik goede contacten met
FC Twente, waardoor we die jongen 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 uitgroeien 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?

“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 Thialf-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 toeschouwers gemiddeld in De Koel, maar tóch een begrotingstekort. Dan
weet je genoeg.”

In 1993 stopte u als manager. Wat was de voornaamste reden?
“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 verfrissende aanpak. In Frans Nijssen, die afscheid nam als speler, zag ik
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IK WAS EN BEN

VERKNOCHT AAN

DE CLUB

een goede opvolger. Ik werkte hem
een jaar in, waarna hij op eigen benen kon staan. Achteraf zeg: Nijssen 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. Voormalig 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 jeugdopleiding een beetje op. Zo werkte ik
in Helmond nog met Leon Kantelberg, de huidige middenvelder van
VVV.”

Als manager van VVV had
u ook nog een fulltime
baan in het onderwijs. Hoe
verhielden die werkzaamheden zich tot uw privé-leven?
“Heel simpel: ik hád nauwelijks
een privé-leven. Ik maakte dagen
van veertien uur, en ’s avonds en
in de weekenden bekeek ik wedstrijden. Tegenwoordig hebben
clubs een complete staf in dienst,
in mijn tijd werkte ik met vrijwilligers en één administrateur. Ik heb
twee zoons, maar die zijn eigenlijk
door mijn vrouw opgevoed. Vader
was namelijk niet veel thuis. Opvallend is overigens dat die twee
zonen van mij absoluut geen voetbaltalent hebben. Vroeger vond ik
dat vreselijk, tegenwoordig kan ik
er prima mee leven.”
Marcel Abrahams (1975) is manager persrelaties
en sponsoring van BDO Accountants & Adviseurs
in Eindhoven, en freelancer voor NRC Handelsblad.
Hij is co-auteur van het boek Bronsgroen

		Hoe kijkt u eigenlijk terug op uw tijd als manager van VVV?

Debuut in Oranje (2003) en werkte eerder als
sportverslaggever voor onder andere Dagblad De
Limburger.
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“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 trainers. Jeu Sprengers en later Jan
Vlaminckx leidden de club op een
voortreffelijke manier, terwijl Jan
Reker en Sef Vergoossen uitstekende trainers waren. Ik was en
ben verknocht aan de club, ik ben
ook bij iedere thuiswedstrijd aanwezig in De Koel. Ooit kon ik manager worden bij FC Den Bosch,
maar daar ben ik nooit op ingegaan. VVV is mijn club.”

		Heeft u ergens spijt van?
“Misschien ben ik qua benadering
ten opzichte van sommige personen 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 onschuldige vraag op het verkeerde
moment stelde, een vreselijke uitbrander 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, tegenwoordig draait het vooral om geld. De
voetballerij is hectischer dan ooit,
de druk van de media gigantisch.
Wat me wel aardig lijkt, is een onbezoldigde technische functie bij
een betaald voetbal organisatie.
Noem het maar bestuurslid technische 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 kleinkinderen. Het is mooi zo.” <
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VERLIEFD
HET
VERLIEFD OP HETOP
MARIANUM
MARIANUM
>>

Hoe vaak kun je verliefd

worden in je leven? Ik denk heel
Gecomponeerde verliefdheid, zeg maar, en niet de verliefdheid die zovaak, tenminste als je het zo snel

als Van Dale zegt ‘begint met terugdeinzen, krimpen van schrik’. Maar
zelfgemaakte verliefdheid die begint in je hoofd en meestal pas op het

kunt worden als ik. Of eigenlijk

moment als het onderwerp van de dag al weer lang uit het oog is verdwenen. Het geplande ‘uit het oog, in het hart’-denkwerk.

moet ik zeggen, als je je zelf zo

door Jo Bongartz
foto’s Jacques Peeters,
Jo Bongartz

Daarvan deed ik er nogal wat op op het Marianum. Meestal om de sleur
snel verliefd kunt láten worden

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

als ik. Want ik heb het hier over

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

de vorm van verliefdheid die je

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

op kunt roepen, gewoon om-

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

dat het al het andere draaglijk

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

maakt.
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Pasca lle Ma nsvelders (1963) Collegi um Ma rianum (1975-1982)

gen heen loopt? En hoeveel potentiële verliefdheden je dan wel niet tegen 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.

Hoe ze in Tegelen
limonade maakten
DE GESCHIEDENIS VAN DE SNELLE SPRONG

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 chocomel 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 eindelijk een ochtend voorbij.
Want echt ‘Van Dale-verliefd’ was ik al die jaren alleen maar op de zoemende bel.

K a re l v a n B a s t e n B a t e n b u rg ru n t s a me n
me t z ijn v ro u w a l d e rt ig ja a r e e n v e e b ed rijf in h e t G e ld e rs e He n ge lo me t 2 5 0
limo u s in ko e ie n . K a re l e n z ijn v ro u w z ijn
kra s s e me n s e n v a n 8 1 ja a r me t e e n go e d e
ge z o n d h e id ; z e h e b b e n h e t d ru k me t h e t
v e e e n z e ge n ie t e n e r v a n . A ls e r ge s la c h t
w o rd t , mo e t ie d e re e n a a n p a kke n , o o k d e
d o c h t e r e n d e d rie s c h o o n d o c h t e rs . D e
h a n d e n u it d e mo u w e n s t e ke n ka n ie d e re e n . D a t is t ra d it ie in d e fa milie . O p a

J o h a n v a n B a s t e n B a t e n b u rg, p o lit ic u s ,
ju ris t e n o n d e rn e me r, z e t t e d e t o o n . Hij
s t ic h t t e in 18 8 7 d e limo n a d e fa b rie k d e
S n e lle S p ro n g in d e b ijge b o u w e n v a n z ijn
ka s t e e l d e Ho lt mü h le in Te ge le n . K a re l
w a s d e la a t s t e e ige n a a r v a n d e fa b rie k
t o t h e t d e fin it ie v e e in d e in 19 7 5 . Z ijn
h e rin n e rin ge n z o rgd e n v o o r a a n v u lle n d
ma t e ria a l b ij h e t s c h rijv e n v a n d it a rt ike l
o v e r d e S n e lle S p ro n g e n d e S S - limo n a d efa b rie k.

[ S C HO O L HE RI NNE RI NG ]
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DE BRON - “ Tusschen den Horsterber g en den Hondsdyk ontspringt in
den ber g een beekje, dat de Snellesprung genoemd wordt, en hetwelk het
lekkerste en zuiverste water leverd
dat maar kan gevonden worden.”
“De Snellesprung is nooit dr oog, en

loopt zo als de Zeven-br onnen van
Stalber g op fyne kiezel, die door het
water compleet geëmailleerd worden.” Dat schrijft P.M. Canoy in
1861 over de bron die ontsprong
op het hoger gelegen terras in Tegelen in de richting van de Duitse

grens en bij de grens met Belfeld.
Deze bron lag op het 200 hectare
grote grondgebied dat bij kasteel
De Holtmühle hoorde, ongeveer
anderhalve kilometer van het
kasteel vandaan. De bron heette
van oudsher de ‘Snelle Sprong’

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 houtmolen 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 uitzonderlijk goed was en gemakkelijk ook voor consumptie zou kunnen
dienen.
Rond 1870 was het gebruik van schoon water in de medische wetenschap 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 samenstelling betreft, uniek te zijn. Het bevatte veel mineralen zoals natriumsulfaat en calcium-, magnesium- en natriumcarbonaat. Bovendien
was het licht koolzuurhoudend wat zijn aantrekkelijkheid als tafelwater
nog verhoogde. Maar bovenal gaf de bron onophoudelijk grote hoeveelheden van dit kostbare water. Daarmee was het zeer geschikt voor exploitatie.
R ecl a mebor d ( fot o J ac qu e s P e e t e r s )
> Ka steel D e H ol t m ü h l e
> D e bo e r de r i j w aar i n de l i m ona d e f a b r ie k
o o rspro n k e l i jk ge v e s t i gd w as .
> D e T i e n ds c h u u r, de l at e r e v es t iging v a n
d e f a bri ek
> Ka re l v an B as t e n B at e n b u r g m e t
o o rk o n d e, v e r k r e ge n i n B an doe ng v oor d e

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 behoorlijk 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.

k wa l i te i t v an h e t S S - t afe l w at er.

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 uitzonderlijke 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
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vanwege het over vloedige en snel
stromende water. Waar dit water
vandaan kwam is niet met zekerheid te zeggen. In ‘De Maasgouw’
van 18 augustus 1888 staat: “De
bron echter ligt hoog op een
heuvel, die niet groot genoeg van

omvang is om een zoo over vloedig stroomende bron te voeden
met het hemelwater wat op zijn
kruin valt. De oorsprong dus moet
worden gezocht in een hoger gelegen boven- of ondergrondsche
verzameling van hemelwater en

die kan wel niet anders dan in de
buurt van Kaldenkirchen gelegen
zijn. Dit zou dan ook verklaren
waarom de bron, zelfs in tijden
van groote droogte, rijkelijk blijft
vloeien en waarom zij zulk buitengewoon 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 stromen.
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 kadertje 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 nieren.”
Er werden nog andere dranken gemaakt, vooral citroen- en frambozenlimonade. Deze werden bereid op basis van natuurlijke geconcentreerde 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 ﬂatterend 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 bestaan werden 300.000 ﬂessen geproduceerd en naar vele landen geëxporteerd.
In 1915 stierf de ondernemer / kasteelheer op 56-jarige leeftijd. De fabriek raakte daarna in de versukkeling. Een energieke leider was er niet
meer.
BUUN

81

DE VERHALEN - Er zi jn t al v an
ve r h alen ontstaan ro ndo m d e
Sn elle S pro ng. Natuurl ijk k o mt
d e m e e st ro emruc hte bewo n e r
van h e t kasteel, de baro n Ach im
von G lasenapp, er op vers ch illen d e manieren in vo o r. H e t
m e r kw aardi gste vo o r val is we l
h e t id ee van deze baron o m z ij n
an d e r e bezi t, het huis Wamb ach
aan d e Kaldenkerkerweg , o o k t e
voor zien van het water v an d e z e
r ijke br o n. Hi j liet een g rach t
g r ave n naar zijn landgo e d Wambach . To en de grac ht klaar was ,
kw am h i j erachter dat he t wat e r
n iet be rgo p ko n stromen. P.M.
Ca n oy beschrijft di t al s v o lgt :
“D e ze n Sprung vesti gde d e aan d ag t van baron van Glaze n h ap
als h y de Holtmeul en be wo o n d e .
H y liet eene breede grach t o p
d e h e yde maaken die van d e

S n e lle s p ru n g t o t in Wa m b a c h e r
H o u t lie p , e n me e n de a l d us h e t
wat e r b e rg- o p n aar ee n e m ool e n
t e b re n ge n d ie t e ge n d e m e ul e b e e k o p d e O e le s h e y d e g e l e g e n
was . De z e o n d e rn e m i n g g e l uk t e
n ie t , e n v an d aar d e n a a m v a n
G e k k e graaf, z o als de z e d r oog e
wat e rlo o p n o g ge n o em d w or d t
e n t h an s n ie t me e r zi c h t b a a r
is , o md at o p d e h e lli n g v a n d e n
b e rg, n ab y d e S n e lles p r un g ; d e n
o v e rige n lo o p d e z e r g r a c h t d oor
d e d e n n e n b o s s ch e n i s b e d e k t . ”
De z e b aro n Vo n G las e n a p p w a s
v e rlie fd o p An n e lu isa , d e d oc h t e r
v an d e Fre ih e rr v o n H un d t d i e h e t
k as t e e l b e wo o n d e . D a t w a s t ot
gro o t o n ge n o e ge n va n d e v a d e r,
wan t Ach im v o n G lase n a p p w a s
we lis waar o fficie r in h e t Pr ui s is ch e le ge r, maar g ol d a l s e e n
lo s b o l, e e n go k k e r, e e n d r i n k e r,

e e n l i c h t z i n n i g e a r m oe d z a a i e r ui t
Pom m e r e n , e e n a v on t ur i e r. M a a r
d e l i e f d e v a n h e t m e i s j e v oor d e
b l on d e j on g e m a n w a s z o g r oot
d a t z i j z i c h l i e t s c h a k e n d oor e e n
s p r on g (e e n S n e l l e S p r on g ) ui t
h e t r a a m i n h e t w a t e r w a a r ui t
A c h i m v on G l a s e n a p p h a a r op v i s t e e n i n z i j n a r m e n s l oot .
Is dat verhaal waar?
Of het verhaal dat Sjeng van den
Ei k e i n 1 9 7 9 i n d e Te g e l s e C our a n t s c h r e e f ? “ D e S j n e l l e S j p r un k
haet ziene naam waal te danke
a a n ’ t w a t e r d e t d oa oé t d e g r ôn k
k um p . M a a r v r uug e r h e b i c h d oa
w a a l e i n a n g e r e v e r s i e e uv e r g eh uur d . I n d e n t i é d , w i e d e n a a j e n
b ur c h , w oë v a n l ê t s a a n n a g f un d a m e n t e z i e n b l oë t g e l a g , n a g i n t a k
w a a r, m ôt d a e ê n s i n oor l og s t i é d
z i e n b e s j t or m d e n v e r ui v e r d . Wi e
d e b e s j t or m e r s d e p oa r t a a n d e

v eu r k ank al haaje o ap egeb eu k t
en ’t k esjtiël waar e b innegedr ô nge, is do e aan den ac ht er k ank
ein jô nk v r o u w o ét ein r aem k e v an
eine t o r e gesjp r ô nge en zo ë aan
eu r b elager s o ntk ô m m e. Van dao
dae naam Sjnelle Sjp r u nk .”
De m y st ific at ie wo r dt no g gr o t er
als we het v er haal lezen dat zic h
in de t ijd v an de No o r m annen, in
882, zo u heb b en afgesp eeld. Dat
v er haal is in het Fr ans o p get ek end; we k ennen het dank zij een
v er t aling v an m ev r. S. No t en.
Het sp eelt zic h af in een k asteeel
in B elfeld dat E r b er t v an B elfeld
b ewo o nt sam en m et zijn m o o ie
v r o u w Ida v an Lo m m el. O p een
m o m ent dat E r b er t m et zijn m annen u itr ijdt o m t e gaan jagen,
staat er een p elgr im aan de p o o r t
m et een slu ier o v er zijn ho o fd.
E r b er t wil hem zo niet b innen

laten, m aar de p elgr im zegt: “ Ik
m ag m ijn slu ier p as afdo en als ik
het do el v an m ijn p elgr im sto c ht
heb b er eik t .” E r b er t gelo o ft dat
en laat hem b innen.
De geslu ier de m an b lijk t de
gem ene Her m o ld de No o r m an
t e zijn. Hij k o m t zic h wr ek en
v o o r een wo nd die E r b er t hem in
een gev ec ht heeft t o egeb r ac ht .
Hij zo ek t de hev ig sc hr ik k ende
v r o u we Ida o p en zegt: “ Jo u w
m an, E r b er t, lo o p t nu m et zijn
m annen in een hinder laag en ik
neem u , sc ho ne Ida gev angen.
Vo o r taan zal hij m ijn slaaf wezen.
Hij, de v r ije , fier e k r ijger, zal u ,
zijne gade, in m ijne ar m en zien.
Dan zal de ziel m ijns v ijands de
v r eeselijk e k wellingen der ijv erzu c ht leer en k ennen en m ijne
wr aak , wier wer k tu ig gij zu lt zijn,
zal hem alle dagen zijns lev ens

fo lter en.” Zo lo o p t het ec ht er
niet af. E r b er t heeft o nr aad
gev o eld, k eer t ter u g en str ijdt
m et Her m o ld de No o r m an. Deze
wo r dt in het nau w gedr ev en. “Als
een gewo nden tijger sp r o ng hij
do o r het geo p ende v enster ” … in
het wat er.
… “ de ho o gt e waar o p v r o eger
hu n k ast eel st o nd, heet no g o p
den hu idigen dag: DE SNE LLE
SPR O NG” , aldu s het Fr anse
v er haal.
Het is een b ek end v er sc hijnsel,
dat er aller lei v er halen o ntst aan
r o ndo m een histo r isc h geb o u w
v an b et ek enis. Dat v er sc hijnsel heeft ep isc he v er dic hting. E r
wo r dt v aak niet de waar heid in
v er teld, m aar het geeft aan dat
het geb o u w in de gedac ht en v an
de m ensen een gr o te b et ek enis
had.

> He t e cht p a a r Va n Ba s t en Batenburg met de po ster van de Sn elle Spro n g. Elke po ster
w a s e e n or igine le ze e f d r uk. Dit is het en ige bewaard gebleven exemplaar. De mo eder

DE OPVOLGING

v a n Ka r e l ( e cht ge not e v a n Rutger) vo nd de jo n ge vro uw te decadent afgebeeld en liet de
F l e seti k e t S S w at e r

p os t e r s d a a r om v e r nie t igen.

Zoon Rutger van Basten Batenburg wilde eerst de studie rech-

De di verse fl essen ( c ol l ec ti e H en k C roon en ,
foto Jac qu es Peeters)
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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 kinderen.
Bernard had een technische aanleg. Dat kwam in de oorlogsjaren goed
van pas. Vooral de molen werd ten nutte gemaakt: er moest graan worden gemalen en olie geperst. Daar was meer behoefte aan dan aan limonade. 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 Roermond, Weert, Eindhoven, Utrecht. De klanten werden met eigen vrachtwagens 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
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had voor sommigen zelfs een negatieve bijklank gekregen door de Nazibezettingstijd. Toen na de oorlog een Tegelenaar in een Amsterdams
restaurant om SS-water vroeg, werd hij door de ober nogal vijandig bejegend. De man dacht dat het om een misplaatste grap ging.

S in d s gla s ku n s t in Ne d e rla n d e n ke le ja re n ge le d e n

DE LAATSTE EIGENAAR
O o rk o n d e b i j e e n e e r s t e p r i js i n Pa r ij s
v o o r d e k w al i t e i t v an h e t S S - t a f e lw a t e r.

BRONNEN:
- P.M. Canoy, Tegelen en Steyl, Herinneringen van Vader tot Zoon, overgegaan met
eenige uitrekzels uit oude werken, 1861
- De Maasgouw, Orgaan voor Limburgsche 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 Limburg, juni 1975
- Dr. G.C.P. Linssen, Verandering en verschuiving, XIV, Bijdragen tot de Geschiedenis 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 aangedragen 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.
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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 opgepakt en de start was weliswaar veelbelovend, maar het succes hield
niet echt stand.
Er waren nog enkele andere complicaties die het voor Karel minder aantrekkelijk 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 gemeente 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 Gelderland 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 kasteelbewoners, binnen veertien dagen moesten vertrekken. Het was tussen
Kerst en Nieuwjaar 1974. Dat dit een onredelijke eis was, bleek wel omdat 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. <
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a a n e e n w a re o p le v in g b e go n , z ijn v e e l me n s e n z ic h
in e e n o f a n d e r a s p e c t v a n
d it v a k ga a n b e kw a me n .
Va n t ra d it io n e e l gla s - in lo o d z e t t e n t o t d e c o ra t ie v e
( v e e la l s t a a n d e ) ra a mp an e le n , v a n t iffa n y - t e c h n ie ke n t o t ‘ gla s - fu s e n ’ , h e t
s me lt e n v a n gla s me t o o k
a n d e re ma t e ria le n . S le c h t s
w e in ige n h o u d e n z ic h b e z ig
me t h e t e n o rm a rb e id s int e n s ie v e b ra n d s c h ild e re n
v a n gla s e n h e t mo e ilijke
re s t a u re re n v a n o u d e ,
b e s t a a n d e gla s - in - lo o d w e rke n . To n v a n Ha l is e r
e e n me e s t e r in . E n h ij ga f
z ijn e n o rme ke n n is , o p ge d a a n v ia d e lijn v a n L o u is
S me e t s e n J o e p Nic o la s , a l

door Pascalle Mansvelders

a a n me n ig le e rlin g in o n z e

foto’s Jacques Peeters

re gio d o o r.
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De t a i l wa p e n fam i l i e Van H al in gla s - inl o o d d o o r Ton v an H al .

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 moeder hem op. Zo werd hij opgenomen 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 opgevangen, maar voegt er gelijk
een beetje verontschuldigend aan
toe: “dat is wat anders dan het krijgen 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 Clephas, 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 Europa. Telkens was hij een tot anderhalf 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 mentaliteitsverandering door: de omgang met
mensen uit verschillende culturen 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,
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hij had niet het gevoel dat hij er
nog langer iets te zoeken had. Hij
verhuisde naar Venlo, dat gunstiger lag in verband met de treinverbindingen. Nadat hij vele jaren bij
even zovele bedrijven in dienst was
geweest, begon hij in 1965 zijn eigen bedrijf in montagebouw, Tiglo
genaamd.
Hij verhuisde van de Venlose Putuanusstraat 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 februari, 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 verschillende omscholingsprogramma’s. Voor alles wat in de buurt
komt van de bouw, maar waarvoor
geen sterke fysiek vereist is. Van
Jan Groteboer leerde hij er Delftsblauw 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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GLAS-IN-LOOD
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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 Hoepel. Eerst was hij er leerling, daarna werkte hij samen
met Smeets en later ging hij alleen verder als docent 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 steunen. 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 dingen. 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.
oneren. Hij begon mallen van triplex 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 glazenier 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 brandschilderen van glas is dat heel bijzonder. 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 achterzijde van de tekening moeten
worden geplaatst, en hij leerde
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hem de foefjes om speciale kleuren en structuren te combineren.
Niet alleen droeg hij zo zijn kennis over aan zijn leerling, ook zijn
materialen, van speciale loodmessen tot door Nicolas zelf gemaakte
kleurpigmenten, gingen allemaal
op Ton van Hal over. Zo werd deze,
na vele uren hard werken, een duizendpoot met ook nog een specialisatie 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-

R am en van de kap el van On z e Li eve Vrou w i n ’ t Ven .
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Zo restaureerde hij de ramen van de Tegelse St.Josephkerk en maakte hij via familievriend en
pastoor Olav Wauters van de Martinuskerk familiewapens in glas-in-lood, tot in België toe. In Grubbenvorst 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 kapel en hetzelfde deed hij in de kapel van Onze Lieve
Vrouw in het Ven. Het glas, dat veelal moeilijk te verkrijgen is in de exacte benodigde kleuren en structuren, 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 winkels 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 bewonderenswaardig. De grote mate van nauwkeurigheid
en kennis in vele aspecten van het vak maken hem
tot een zeer geliefd persoon bij deze activiteiten. Temeer 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
BUUN
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Venray. Hij denkt terug aan de jaren van zwerven, waarin hij het, zoals 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 antwoord kreeg is hij nooit meer echt
weg gegaan. “Als jongen dacht ik,
ik kom best wat tekort. Daardoor
wilde ik alles weten en alles kunnen, 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 volwassen kinderen, ‘zijn jongens’.
Hij herstelde het contact met zijn
broer, die bij de politie is gegaan
en een aantal jaren geleden bezocht 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.

R oosven ster van de kerk Van h et On be -

Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Ven

vl ekte H art van M ari a i n de B oeken d.

Wapen familie Van Hal in glas-in -lo o d
do o r To n van Hal.

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. Ondanks dat het uiteindelijk geen zonnige dag bleek te zijn, scheen de zon
precies op de juiste momenten.
90
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Het kapelletje van Onze Lieve Vrouw in ’t Ven, bij de voormalige boerderij 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 kapelletje. 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 kruisbeeld 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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> E x teri eu r v an de S i n t - J os e p h Ka p e l in
Bl eri ck a a n de B oe k e n de r h ofw eg, hoe k
Kl i n g erber gs i n ge l .

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
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De t a i l R o o s v e n s t e r
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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 Protestanten 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 Allerheiligste moet worden ondergebracht in een nieuw te bouwen kapel
aan de voorzijde van de kerk die door middel van een glazen deur gescheiden 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 eerste 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 zijbeuken, 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.

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 Wereldoorlog. Het werd opnieuw hersteld door timmerlieden 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 verval. De opknapbeurt van 1999 tot 2001 is een intense
en voorlopig hopelijk laatste krachtinspanning geweest van velen in de Blerickse wijk De Klingerberg.
Alleen vandalisme kan er afbreuk aan doen. De ramen 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 ‘eigen 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 afbeelding 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 afbeelding 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 Joseph 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 traditioneel in het blauw, in deze kapel in een erg mooie
en diepe tint weergegeven. “Familie moet je bij elkaar houden”, zegt Van Hal over de personages op
de ramen. Omdat het vier ramen waren en de heilige 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 ouder 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 opgebouwd. 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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Architectenstrijd over
moderne bouwkunst
door Mariet Verberkt
foto’s Jacques Peeters

< H et i n kl eu r u i tg evoerde on tw erp m et p l atte g ron d van C on c ertg ebou w ‘ De Pri n s van Oran je’ .
B erl ag e p resen teerde di t on tw erp aan de g em eenteraad van Ven l o, i n h et voorjaar van 1 9 1 0 .
< Peter H en ri c u s H u bertu s ( Pi erre) R assaerts,
arc h i tec t en g em een teraadsl i d te Ven l o. Op p on en t

<

van arc h i tec t B erl ag e.
Arc hi tec t H en dri k Petru s B erl ag e i n 1 9 1 0 op

5 6 jari g e l eefti jd.

BERLAGE IN VENLO
CONCERTGEBOUW ‘DE PRINS’ VAN BERLAGE
Het co n cer t g eb o uw ’de Prins va n Ora nje’ wa s het enige geb ou w
in Ven lo v an d e b e r oem de a rc hitec t Hendrik Petru s Berla ge. De
b o uw e r v an b le e f d estijds niet o nb esp roken. Vo ora l in de gem e e n t er aad , w aar het onderwerp twee ja a r la ng o p de a genda
s t o n d , w e r d f el g ed eb a tteerd. Niet iedereen za g de noo dza a k va n
een co n ce r t z aal in . So m m ige gem eentera a dsleden vo nden het
een v o o r z ien in g v o or de m eer gego eden en die m o esten da t da n
o o k maar z elf bet alen. Een zwem b a d werd m eer nodig gevo nden,
ev en als e e n n ieuw wegdek in de stra ten va n Venlo , “zoo da t de
d o kt e r n iet m e t d e ko ets in de m o dder b lijft steken.” La ter wa s de
kr it ie k v o o r al g e r icht o p het c onc ertgeb ou w zelf, a llereerst o p de
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l i g g i n g e r van l an g s h e t spoor,
d at g e l ui d sh i n d e r zou g aan
opl e ve r e n . P i e r r e R assae r t s w as
van m e n i n g d at “d e con ce r t zaal
d an be t e r op d e g r ot e H e i d e k an
wor d e n g e bouwd ”. B ove n d i e n
was R assae r t s, d i e n i e t al l e e n
g e m e e n t e r aad sl i d was, m aar
ook ar ch i t e ct , ve r bol g e n ove r
h e t on t w e r p van B e r l ag e , d at i n
zi jn og e n t e on be d ui d e n d w as
voor e e n st ad al s Ve n l o, m e e r
ar m oe d i g d an si e r l i jk .
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a a n d e Br ugs t r a a t in
Ble r ick d ie in he t Bouw kund ig We e kb la d w or d e n
b e kr it is e e r d .

He t st a ti on v an de S t oom t r am - m a a t sc h a ppi j Ve n l o- M aas b r e e - H e l den,
g el eg e n a a n de Ve n l os e k an t v an d e
Ma a sbru g, dat w or dt b e s c h r e v en
a l s: “E e n m ode r n u t i l i t e i t s ge b o uw
d a t h eri n n e r t aan e e n v an de oud e

Moderne architectuur in Venlo

Ri j n bu rch t e n ” . .

C o n certg eb ou w ‘ de P r i n s v an Or a nj e ’
zo a l s v e el Ve n l on ar e n h e t , v óór d e
m i sl u k te v e r b ou w i n ge n i n de jar e n
ze sti g , j a r e n l an g h e b b e n ge k e nd .
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Burgemeester H.B.J. van Rijn (1841-1928), die in 1900
als burgemeester was aangetreden, had grootse plannen 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 politiebureaus, vaak voorbeeldstellend. De stadsuitbreiding, 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 spoorwegemplacement (huidige Julianapark) kreeg vooral de uitbreiding 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

als Johannes Kayser, Henri Seelen en Jan Hornix, die
in verschillende traditionele stijlen bouwden, kregen
architecten van buiten Venlo dan ook volop de gelegenheid 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), bouwde de Amsterdamse architect Eduard Cuypers, neef
van de bekende Pierre Cuypers, in 1907 in opdracht
van de paters Jezuïeten het Retraitehuis op de Maagdenberg. Een monumentaal gebouw in strakke sobere
stijl, dat helaas plaats moest maken voor een binnenkort aan te leggen villapark, op de mooi gelegen
hoogte. Cuypers schreef zelf over zijn Venlose retraitehuis: “Er is getracht eene zoo groot mogelijke strengheid 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 terrein, 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), Adriaan Flink (1886-1944), Piet Leusen (1905-1971) en de
Blerickse architect Jacques Grubben (1884-1964). Hun
ontwerpen droegen kenmerken van Berlage (rationalisme) en van de Amsterdamse School. De uit Roermond 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 gebouwen uit die tijd uit het stadsbeeld verdwenen. Stijlvolle karakteristieke bouwwerken werden ‘zonder slag of
stoot’ neergehaald, terwijl aan de totstandkoming ervan soms felle discussies vooraf gingen. Dit gebeurde
ook bij de bouw van het concertgebouw ‘de Prins’. Dit
bijzondere gebouw, van de befaamde architect Berlage, 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

Architectenstrijd over moderne bouwkunst
> H et B ou w ku n di g Weekbl ad p u bl i c eerde op 6 ap ri l 1 9 1 2 een
arti kel over ‘ M odern e B ou w ku n st bi j Ven l o’ .
<

D e p a nd e n v a n Ra s s a e r t s

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 onverwacht 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 architectuur en de vormgeving daarvan. De nieuwe bouwstijlen waren ontstaan als reactie op de historiserende
neostijlen, die in de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw volop werden toegepast. Vooral de neogotiek van de Roermondse architect P.J.H. (Pierre)
Cuypers, de katholieke bouwstijl bij uitstek, was erg
populair. Maar ook bij de moderne bouwstijlen bleken er tegenstellingen te bestaan. Zo verschilde de
individualistische decoratieve art nouveau van Rassaerts, 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 evolutie van de (bouw)kunst, Rassaerts een talentvolle navolger van de Belgische art nouveau, een stroming in
de bouwkunst die slechts enkele jaren duurde.

H et voorm al i g e R etrai teh u i s van de p aters Jez u ïeten , een sober

on tw erp u i t 1 9 0 7 van de Am sterdam se arc hi tec t E du ard C u yp ers
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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 gemeenteraad als platform om
zijn kritiek tot uitdrukking te
brengen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zijn politieke rivaal, architect Henri
Seelen, als plaatselijk toezichthoudend 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 architectenkring, is vooralsnog niet bekend.
Nieuwe (Bouw) Kunst
O ntwerp van de vo o rgevel van het Co n certgebo uw met het beeldm erk van Berlage.

Het stempel van Pierre Rassaerts. Naar Frans-Belgisch gebruik
noemde Rassaerts z ich ‘Architecte’.

Di n e r v a n aan de e l h ou de r s e n ge nod igd e n
ti j d e n s d e fe e s t e l i jk e op e n i n g v a n he t C once r tg e bo u w o p 2 3 ok t ob e r 19 10 . O p d e v oor gr ond
zi tte n i n h e t m i dde n b u r ge m e e st e r Va n Rij n
en a rc h i te c t B e r l age .
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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 middelen 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 plaatselijke architecten gemotiveerd en goedgemaakt zoude 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 ontwerper, 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

De eenvoudige mooie concertzaal in Venlo was de
vrucht van een nieuwe richting in de bouwkunst. Rond
1900 wilden vooruitstrevende architecten in Nederland afrekenen met de heersende neostijlen, waarvan
de Roermondse architect Pierre Cuypers als meest
prominente vertegenwoordiger van dat moment gezien kan worden. Zij zochten naar een nieuwe architectuur, 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 Amerikaan 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 kunstenaars die een integratie van kunst en maatschappij
bepleitte. Zij propageerden sociale en culturele hervormingen en het zorgvuldig toepassen van nieuwe
technische ontwikkelingen, die ook gevolgen had
voor het kunstambacht. Roland Holst maakte de allegorische muurschilderingen in het gebouw van Berlage voor de Diamantbewerkerbond in Amsterdam.
Voorop stond bij Berlage het ideaal van de monumentale 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 theoretici 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 maatverhouding noemde. Berlage vond dat toegepaste ornamenten zouden moeten worden vermeden. Hij had
een voorkeur voor het bouwen met machinale bakstenen 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 maatschappij, waarbij de bakstenen de individuele aardse inspanningen vertegenwoordigden en de mortel het
bindmiddel van de intellectuele gemeenschap. Hieruit 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 (Bouwkundig 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 Bouwkunst, 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 namelijk 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 Moderne 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 Berlage op, “als men weet, dat wij beter dan
de Duitsers zelf voor den dag hadden kunnen komen”. Een ander voorbeeld dat hij
noemde was het geknoei met de Haagse
schouwburg waarbij architecten van de
nieuwe architectuur werden uitgeschakeld. Conclusie van Berlage’s artikel was
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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 gereedgekomen werken van architect Rassaerts aan de Brugstraat in Blerick en het gebouw van de Stoomtrammaatschappij Venlo-Helden aan de Venlose kant van
de Maasbrug, dat eveneens van Rassaerts was.
Het artikel begint met een impressionistische, romantische beschrijving van de treinreis, als de reiziger vanuit Eindhoven of Nijmegen Venlo binnenkomt. Deze
reis had Berlage zelf, twee jaar eerder, toen hij was betrokken bij de bouw van het concertgebouw, meerdere
malen ondernomen. Schrijver van het artikel mijmert
S i erl i j k v o r m ge ge v e n ar t n ou v ea u int e r ie ur
v a n Hu i s Tas s e l . E e n on t w e r p va n Vict or
Ho rt a d a t i n 18 9 3 w e r d ge b ouw d in d e
P a u l -E m i l e J an s on s t r aat t e B r us s e l.
E en k a ra k t e r i s t i e k v oor b e e l d v an nie uw e
a rc h i te ctuu r i n Ve n l o i s h e t s l a cht huis in
Ve n l o -Z u id u i t 19 12 . H e t on t we r p is v a n
a rc h i te ct A . S c h oe n m ak e r s , di re ct e ur v a n
g e m een te w e r k e n , i n s am e n w e r king m e t
a rc h i te ct H . R i jv e n .
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over de mooi-bruine, zachtglooiende heidevlakten en
het eenvoudige en harmonische landschap van oostelijk 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 ongevoeligheid 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 afzichtelijke vorm en kleurstelling.
Intussen gaat de trein de ijzeren brug over en wordt de
aandacht van de reiziger getrokken door een buitengewoon 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 utiliteitsgebouw met de romantische burchtruïne gecombineerd”. Hij merkt op dat de schepper dezelfde architect kan zijn van de huizen in Blerick en dat er in
elk geval geestverwantschap bestaat. Zijn spottende
kritiek betreft hier het gebouw van de Stoomtrammaatschappij 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 passeerde bekeken worden: “Ze staan aan weerszijden
van de brug als dorpelwachters die tot in de verre toekomst 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 waarschuwing: “Venlo, waak voor uw stadsschoon!, Ge hebt
een reputatie op te houden, uit verschillende bloeiperioden der kunst bewaart ge goede voorbeelden. Een
goed voorbeeld uit den laatsten tijd, is b.v. een eenvoudige 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 hadden. Na het behalen van het architectendiploma in
1878 maakte hij een tweejarige studiereis door Duitsland 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 moderne samenleving.
Berlages eerste grote opdracht was de Koopmansbeurs in Amsterdam (1898-1903). Zijn laatste grote
werk was het Gemeentemuseum in Den Haag (193135). Andere belangrijke werken in Nederland waren
het gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (1900), thans Nationaal Vakbondsmuseum, en het jachtslot Sint Hubertus op de
Hoge Veluwe (1914). Berlage speelde ook een belangrijke rol in de sociale woningbouw en stedenbouw. Hij
ontwierp het uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid
(1914-17).
In het najaar van 1910, vlak na de feestelijke opening van het concertgebouw in
Venlo, waarbij Berlage prominent aanwezig 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 Berlage was Wright paciﬁst en verdiepte hij
zich in de diepere betekenis van bouwen
en leven. Beiden zochten naar een architectonisch 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 Wijdeveld 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 gebouwen uit te voeren. Dat ‘de Prins’ in Venlo binnen het
oeuvre van Berlage een vrijwel onbekende en bescheiden positie inneemt is niet vreemd. Het ging om een
klein project, in een (kleine) provinciestad met weinig
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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) maakte 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 afstanden, zijn de werken in het buitenland. Zelfs in
Surabaja en Djakarta (toen Batavia) in het voormalige Nederlands Oost-Indië staan gebouwen van Berlage. 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 noodzakelijk zijn van een concertzaal en ﬁnanciële aangelegenheden 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 gemakkelijk gemaakt door de uitvoerige toelichting die Berlage
zelf gaf in bestek en ontwerptekeningen. Bij de opening 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 indruk 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 verbouwingen 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 Koop m an sbeu rs i n Am sterdam , ook
w el de B eu rs van B erl ag e g en oem d, di e
w erd g ebou w d tu ssen 1 8 9 8 en 1 9 0 3 .

De Koopmansbeurs in Amsterdam
B erl ag e ’ s on tw erp voor de Koop m an s -

V illa Elise in Steijl, een o ntwerp van Pierre Rassaerts
uit 1 906 in o pdracht van t abaksfabrikant Andries
K reykamp.
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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 anders dan in Venlo werd vooral de bouwstijl van Berlage

beu rs kreeg veel kri ti ek. E r versc h en en
sp otp ren ten en h u m ori sti sc h e, sc h erp e
en z el fs bel edi g en de teksten .
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Het ma rk a n t e w oon / w i n k e l c omp le x in a r t nouv e a u, ge le ge n op
d e h o e k S t r ae l s e w e g- N oor d- B u it e ns inge l in Ve nlo, is e e n ont w e r p
v a n a rch i t e c t P i e r r e R as s ae r t s uit 19 0 1.
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van verschillende kanten bekritiseerd. Ondanks alle
kritiek ging de bouw gewoon door, kreeg het Beursgebouw grote bekendheid en is het wereldwijd bekend
als voorbeeld van de vernieuwde architectuur.
Zoals gebruikelijk was bij Berlage, gaf hij zelf uitvoerige uitleg over het ontwerp. In een lezing voor de leden
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (10 september 1910) sprak hij bijvoorbeeld over de toepassingen 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 gelegenheid van de bouw van de Koopmansbeurs, waarvan 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 soberheid 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 fabrieksgebouw, 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 bespeuren” (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 Arbeidersbeweging. Zelfs de Christelijke WerkliedenVereeniging ‘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 impressionistische 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’ genoemd, was ontwerper van veel kerken in Nederland,
maar ook van enkele prestigieuze publieksgebouwen
als het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Hij was niet ingenomen met de stompe af-

E en van de vroeg ste w erken van Pi erre R assaerts i n dez e
reg i o i s de fabri kan ten vi l l a van de fam i l i e de R i jk- R u ssel aan de Kal den kerkerw eg i n Teg el en .

dekking van de torens van het Beursgebouw en met
de weglating van bewerking of kleurschakering in het
metselwerk (…) “zooals dit steeds bij de beste bouwmeesters in de roemrijkste en bloeiendste perioden
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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/NoordBuitensingel wordt onmiddellijk de aandacht getrokken van het prachtig gerestaureerde Metropolecomplex. 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-nouveaubouwwerken in andere grote Europese steden.

Weel d e ri g v or m ge ge v e n e n ov e rv loe d ig ge d e co re erd pan d aan h e t Am b i or i xp la nt s oe n in
Bru ssel . Won i n g e n at e l i e r D e Sa int - C y r uit
1 90 0 v a n ar c h i t e c t G u s t av e S t r a uv e n.
> Di v e rse de t ai l s

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 gebaseerd op christelijke inspiratie. Literator Joseph Albertingk Thijm noemde Cuypers een van de mannen: “die
de algemeene roeping der kunst in eene christelijke
maatschappij grondig beseffen (…) door hunne werken 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 bouwkunst was voor hen een uitheemse en heidense bouwstijl. De rationele bouwkunst van Berlage paste echter
in de moderne tijd, in de tijd waarin gebouwd werd,
en vond haar basis in een democratische socialistische samenleving waarin de overheid grote bemoeienis 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 meesterschap geopenbaard”.
Art nouveau (in Venlo)
Zoekend op Internet verschijnt, bij de trefwoorden
‘art nouveau’ en ‘Rassaerts’ de volgende tekst: “Het
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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 glasin-loodramen en veel siersmeedwerk. Er werd zelfs
opgemerkt dat de liberale art nouveau gezien zou kunnen 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 geïdentiﬁceerd 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 nouveau 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 (18611943) 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 ‘brouwer 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. Antoine 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 Venlo, die overwegend in opdracht van vermogende opdrachtgevers zijn uitgevoerd, staan op grote hoogte.
Zijn latere werken voor middenstanders aan de Brugstraat in Blerick werden onderwerp van kritiek in het
Bouwkundig Weekblad. Opvallend in de carrière is dat
er vanaf 1915 nog nauwelijks bouwwerken van Rassaerts 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 Rassaerts 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 Volkskiesvereniging. Als liberaal vrijzinnig kandidaat had hij bij meerdere verkiezingen een geduchte tegenstander aan zijn
katholieke rivaal architect Seelen. Bij de kwestie Berlage/Concertgebouw, waarbij bleek dat hij met enige
arrogantie kon optreden, blijft onduidelijk of er persoonlijk 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 speurtocht op Internet bracht aan het licht dat het geslacht
Rassaerts veel kunstenaars en architecten heeft voorgebracht 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 ontwierp 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 Baeten, 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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Hoffmann het hotel-café-restaurant Suisse aan de
Vleesstraat. Verder is het opmerkelijk dat de Venlose
architect Louis Berden, die in 1888 naar Tongeren verhuisde 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 vernieuwingsbeweging in de kunsten gedragen door de vermogende,
intellectueel verlichte burgerklasse die bezield raakte
door vooruitgangsoptimisme en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. De opdrachtgevers waren afkomstig uit kringen van handel en de nieuwe industriele 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 opgekomen, dankzij mijnbouw, industrialisatie en exploitatie
van koloniale gebieden. Zij werd de cultureel smaakmakende groep. De leidende ﬁguren in art-nouveaubouwkunst 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 toeristische 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-

Vo o r de ko o plieden familie Van K an bo uwde Rassaerts

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 Modernismo. Antoni Gaudi bouwde in Barcelona met de eigen 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 architect Josef Hoffmann en de kunstenaar Koloman Moser
het artistieke samenwerkingsverband Wiener Werkstätte opgericht. Voor de Wiener Werkstätte werkten
bekende kunstenaars, zoals Gustav Klimt, die met elkaar 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 vormentaal 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, uitspringende 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 bakstenen en zachtgetinte wanden. Het meubilair is bijpassend, 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 gestileerd. 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 levensstijl 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

in het Wilhelminapark een fraaie villa in eclectische
stijl met deco ratieve elementen in art-no uveau. Het
bo uwwerk is te vergelijken met de rijke art no uveau
architectuur in de Belgische steden Brussel en Luik.
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Architectenstrijd over moderne bouwkunst
BRONNEN

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 geslaagde en minder geslaagde kopieën van wat eerder
echt en origineel was.
Projecten die zijn uitgevoerd in eigentijdse vormgeving krijgen veel kritiek. Zo is de kritiek in Venlo gericht op de bouw van de Commissaris aan het Mgr.
Nolensplein en het herinrichtingplan van de Maasboulevard. Niet alleen op de steeds oplopende kosten 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 bebouwing die zou aansluiten bij de oude binnenstad, voor
een bebouwing met historiserend karakter. Spotprenten, 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 professionals met een beroepscode en een beroepsorganisatie. Architecten zijn schakels in een complexe
bouwwereld. Dit kan betekenen dat men collega-architecten en stedenbouwkundigen niet gemakkelijk
bekritiseert. In het gecompliceerde netwerk van de
bouwwereld is ieders positie kwetsbaar. Men is afhankelijk van opdrachtgever, projectontwikkelaar en
overheid die ﬁnanciert, wat het gevaar inhoudt monddood te zijn, ook als er ‘brandende kwesties zijn’. De
vrijpostige kritiek van pannenfabrikant/architect/ge-
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GA Venlo; Archief OV 3 Architecten en Monumenten, Krantenarchieven, Bevolkingsregister en Fotocollectie Gemeente Venlo,
afdeling Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL), bouwdossiers
2622-2627 en 9935, bouwdossiers van de in de oorlog vernielde
panden: Archief 135 inv. nr.77 en archief 175, inv. nr.79
Openbare Bibliotheek Venlo
Stadsarchief Roermond, onderzoek naar de familie Rassaerts
Stadsarchief Heerlen en Vitruvianum, Centrum voor architectuur
Euregio
Nederlands Architectuur Instituut NAi Rotterdam, Berlage archief, en
(bouw) tijdschriften.

meenteraadslid Rassaerts op het ontwerp van Berlage
is uit de tijd, evenals trouwens een ﬁjnzinnige maar
rake reactie van Blariacus op de ‘Moderne’ bouwkunst in Venlo.
Van Berlage naar Jo Coenen
Dez e p arel aan de Si n t An ton i u sl aan i n B l eri c k i s een on tw erp

Een eeuw na Berlage maakte architect/stedenbouwkundige Jo Coenen zijn entree in Venlo. Coenen
noemt Berlage naast Le Corbusier een van zijn rolmodellen. 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 Instituut in Rotterdam (1995), het plan voor de Haagse
Vaillantlaan (1996) en de bebouwing van het Céramiqueterrein in Maastricht. In Venlo maakte hij in 1999
het Kwaliteitsplan voor de herinrichting van de Maasboulevard. 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 passen 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 architectuur een beter bewoonbare wereld scheppen. Berlage
wees in zijn tijd de neostijlen af. Jo Coenen bekritiseert op zijn beurt het werk van zijn voorgangers uit
de jaren 1960-1980. Hij noemt het “monsterlijke gebouwen die schaamteloos te kijk worden gezet”. <

van Pi erre R assaerts u i t beg i n van de 2 0 e eeu w.
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Terugdenkend aan de

Petrus Canisius Mulo in Venlo
In plaats van een speelplaats is er een bloemperk met middenin gras,
zie ik mezelf in 1963 met een

daaromheen een breed tegelpad. Een groep oudere jongens staat sterke verhalen te vertellen. Ik draal wat. Dan stal ik mijn ﬁets. Ik zie enkele

boekentas het binnenterrein van

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

FOTOVERANTWOORDING
Jacques Peeters, Gemeentearchief Venlo, Nederlands Architectuur
Instituut Rotterdam, Particulier bezit Venlo
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Mariet Verberkt (1935) was werkzaam bij de Vormingscentra in
Venray, Tegelen, Venlo en Nijmegen. Na pensionering studeerde

de school oplopen.

gespannen om me heen.

zij Algemene Cultuur Wetenschappen aan de Open Universiteit.

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

Ze is auteur van onder andere: Het spoor terug. De vergeten

ter een hal met trap.

geschiedenis van de spoorwegstakingen van 1903 in Venlo,

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

(2003). ‘Een speciale wijk’ Geschiedenis van het Rosarium in
Venlo (2005). De Molenbossenﬂats en De prins van Oranje en

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

de prins van Berlage(2006).

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
Gerar d van den Homber gh (1951) Petrus Cani sius Mul o ( 1963-1967)

Sergio Polano, Hendrik Peterus Berlage. Het complete werk, Alphen aan
de Rijn (1988)
W. Reinink, Amsterdam en de Beurs van Berlage, reacties van tijdgenoten,
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, ’s Gravenhage (1975)
Paul Seelen, ‘Kronkels van de duivel, Venlo herondekt zijn Art Nouveau erfgoed’, in: Dagblad voor Noord-Limburg 29 november 1990
Paul Seelen, ‘‘Venlose’ Art Nouveau in Brussel’, in: Dagblad voor
Noord-Limburg, 9 oktober 1993
Lieske Tibbe, ‘Een nieuwe lente, Weense art nouveau of Jugendstil’,
in: Museumtijdschrift Vitrine, 19e jaargang nummer 1, februari 2006.
Mariet Verberkt, ‘De Prins van Oranje en ‘de Prins’ van Berlage’, uitgave Venlose Katernen van het Gemeentearchief nr. 6, juni 2006, met
de daarin aangegeven bronnen en literatuur.
Luc Verpoest, ‘Negentiende-eeuwse architectuur in Limburg, een
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(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 aanpalende Wilhelminapark. Hier en daar wordt een geintje uitgehaald, maar
leraren wandelen ook en houden de boel in de gaten. Ik loop met klasgenoot 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 middag 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.

[ SC H OOLH E R IN N E R IN G ]
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door Pascalle Mansvelders
foto’s Jacques Peeters

“T

ussen 1986 en nu, dus ruim twintig 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 onafhankelijk museum was met volop kansen. Tijdens de sollicitatieprocedure, 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?

Ho e wil je die stad v er k o p en,
want Venlo zit t u ssen ser v et en

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 Ruhrgebiet was mij goed bekend, als student van 22 ging ik al naar de Art Cologne, 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.

t afellak en, v o lgens m ij heeft
deze stad een gigantisc h p o -

Rick Vercauteren
Een waterval in één lijn op papier

In 2003 nam Thei Voragen na twintig 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 geboren in Waalwijk in 1956. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Nijmegen en was
onder meer jarenlang verbonden
aan het Noordbrabants Museum
in Den Bosch. Door kunstminnend Venlo is hij met open armen
ontvangen – én ingesloten - en
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al kort na zijn aanstelling ontstond het beeld van een gedreven
en dynamisch persoon, die een
frisse wind door de Venlose cultuur in het algemeen en het Museum van Bommel van Dam in het
bijzonder deed waaien. Pascalle
Mansvelders, kunsthistorica en
voormalig conser vator van het
museum, sprak met hem over zijn
eerste tijd bij het Venlose museum en over zijn 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) gitaar en besloot ergens laat op de
avond met een verhandeling over
een Japans kunstwerk dat hij
prachtig vond omdat het een water val voorstelde die in één lijn
vloeiend op het papier was gezet.
Vercauteren is een begenadigd
verteller en een spraakwater val,
vandaar ook zijn verhaal van die
avond voor de Buun, in één lijn op
papier.

t entieel, wat er helem aal niet
u itk o m t o p dit m o m ent.

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 verschillende 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 dingen 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 gestudeerd, Amerikaanse letterkunde en ik ben ook heel lang met ﬁlm bezig
geweest. Ik ben afgestudeerd op Francis Picabia, een van de eerste kunstenaars 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.
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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 allerlei 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.

I

n de afgelo p en m aanden b en ik gelu k k ig p lat geb eld do o r

k u nstenaar s o m o p atelier b ezo ek te k o m en. Dat b etek ent dat
er t o c h ec ht b eho efte is aan no g een p o diu m .

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 zoeken waarbij ik belangen deel?

I

k s ta voor een so o rt mix - p ro -

b e ren on d erwerpen te vi nde n d ie
he l e m aal nieuw zi jn, di e nog n iem an d g em aakt heeft. Ki jk d aarb ij
o o k ze ke r o o k naar po pulai re cu l-

Je kunt het cultureel ondernemerschap noemen, maar het is gewoon
je gezond verstand gebruiken. En dan even vanuit het verleden geredeneerd, 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 afwegingen te maken. De gemeente Venlo zocht ook iemand die een teamplayer
kon zijn, ze hadden geen behoefte aan een managerachtig type, een alleen op geld sturend persoon.

t u u r, z oe k o o k naar relaties b ij vo or be e ld tussen kunst en film.

Om te beginnen heb ik samen met de beide conservatoren - Ingrid Kentgens en Ulco Mes - de collectie doorgelicht en is er een nieuw museumboek 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 collectiemobiliteit. Met de musea in Heerlen, Roermond, Sittard en Maastricht 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 moeten ons bezinnen op een nieuw beleid, want we kunnen nooit met terugwerkende kracht iets terugkopen, en dan moet je je afvragen: Waar gaan
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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 verzamelen 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 bewijzen. 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 relatief te dun bezaaid; ik vind het
galeriewezen in Brabant veel ontwikkelder. Dus de vragen van de
kunstenaars zijn heel legitiem, ik
ga gewoon een hele ronde maken.
En daar moeten we - de conservatoren en ik - dan samen nieuw beleid op maken.
Hetzelfde geldt voor de Van Bommel 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 commitment moet tonen met betrekking
tot de prijswinnaars. Want ik ben
op zoek naar continuïteit, maar

ook naar diepte. Kijk, aan de deelcollectie Amsterdamse Limburgers
is in wezen niets meer toe te voegen, maar de tweede lijn - waaronder André Dieteren en Toon Teeken
- is op een heel vreemde manier
tussen wal en schip gevallen. Ze
hebben wel tentoonstellingen gehad 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 terugkopen, dus kom je automatisch bij de
derde en vierde generatie uit. Een
aantal daarvan zijn nu nog niet
heel erg duur.

thuishoren bij het Limburgs Museum. Het gaat mij om pure kunstfotograﬁe en ik zie daar wel een rol in
voor dit museum in Limburg.
Zoals ik al eerder zei: beeldhouwkunst wordt geen speerpunt; er
zijn hier in het verleden prachtige
beeldhouwtentoonstellingen gemaakt maar een hele nieuwe deelcollectie 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 prachtig 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 gemeente daarin komen. Het past
binnen de Limburgse traditie, dus
moet je er eigenlijk visie op ontwikkelen.

Mijn ziel ligt heel dicht bij de
schilderkunst. Ik vind verf een bijzonder interessant voertuig, niet
alleen in emoties maar het bezit de
kwaliteit een hele wereld te kunnen oproepen. Ik zie de mens in de
verf en hele gedachtegangen die
daar achter zitten. Daarnaast is fotograﬁe heel boeiend. Er zitten een
aantal ijzersterke foto’s in de collectie. Maar ook daar moet nieuw
beleid komen. Ik wil niet naar het Het afstoten van deelcollecties
anekdotische, historische en to- is geen optie, er zijn wel werken
pograﬁsche toe. Dat vind ik eerder die momenteel in een soort van
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Als je vanuit de Collectie Nederland kijkt en de bril opzet van de museumman, dan constateer je dat je als werkbare units circa zevenhonderd 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.
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zijn een relatief klein museum en
voor Duitse begrippen zijn we nog
helemaal nergens. In Crossart zitten 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 aantoonbaar toegenomen. Ik doe nu
vaker interviews met Duitse journalisten. Ook daarmee krijg je een
goede uitwisseling.

jonge Duitse kunstenaars. Want want je moet ook ver vooruit met
dat zie je ook niet terug in andere je communicatie, dat is een heel
Limburgse moderne kunstmusea. groot probleem binnen de musea,
er is natuurlijk een groot overaanWat er verder nog bij mijn aanstel- bod, en communicatie moet daarin
ling aan de orde kwam, was het zichzelf opnieuw uitvinden.
verbeteren van de relatie tussen
Museum van Bommel van Dam en In je tentoonstellingsbeleid móet
de stad. Het overleg met de andere je steeds verder vooruit plannen,
directeuren is daarin natuurlijk dat is nodig om een visie te krijgen
een godsgeschenk. Maar er is ook op je productontwikkeling, want
nog een andere rol die je daarin als je die niet hebt hoef je over
vervult. Ik luister naar de mensen; marketing niet te praten. Nu kun
Door de samenwerkingscontacten er zijn velen die me inmiddels ken- je toch al niet echt van marketing
bouwen we iets op, dat merken we. nen. Je bent een soort van vertrou- spreken, het is meer een kwestie

M

aar u iteindelijk zu llen we het niet alleen k u nnen, het Lim b u r gs Mu seu m zal m ee m o eten

do en, de Maasp o o r t zal m ee m o eten do en, eigenlijk zo u de gem eente Venlo ec ht m ee m o e-

Het is e cht e en u itd ag ing om t e k i jk en o f we h e t op e e n h og e r n i v e a u k un n e n k r i j g e n .

Want in de p ik or de v an de k u n s t mu s e a i n N e d e r l a n d s t a a t d i t m us e um p a k w e g op p l e k 2 5 of z o.

O

ve r z es tot ze ve n jaar hop e n w e d e z a a k op ee n a n d e r n i v e a u t e h e b b e n e n d a t i s g e e n s i n e cur e .

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?

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 collectie. 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 elkaar 12.500 euro minder te besteden is. En er komen nog meer rondes
van bezuinigingen aan. Dus de creativiteit moet nog hoger of het ondernemerschap nog sterker aangescherpt. Van daaruit is er de absolute
noodzaak tot samenwerking.
Gelukkig is in Venlo een heel levendig overleg ontstaan tussen de directeuren 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 instellingen bij de provincie aan tafel. Ze worden allemaal gedwongen om cultureel ondernemer te zijn.
Voor ons allemaal is Duitsland een enorme kans, maar wel een heel lastige, 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

t en do en en zo u de hele c o m m u nic at ie v an de stad zwei- sp r ac hig m o eten wo r den. We zu llen
gewo o n r ü c k sic ht slo s m o et en k iezen v o o r die Du it ser s.

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 moeten 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 Duitsers 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 komend najaar alles in NordrheinWestfalen uitzoeken en in kaart
brengen. Ik weet ook waar ik Duitse 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

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 bepaalde dingen aan te jagen. Het is
een poging het museum opener te
maken, met muziek en met lezingen, 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,

van met free publicity je naamsbekendheid verder opbouwen. En
dat is voor alle musea buiten de
Randstad een probleem, maar er
valt op dit gebied toch nog een wereld 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 medewerkers, Alan Roberts, aan het
kijken of we zelf kleine videoproducties bij tentoonstellingen kunnen maken. De bereidheid om er
over na te denken is er.
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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 maken.
k vin d film voo ral taal, d e t aal

va n film is vo o r mi j een b riljan t e
ka ta lys ato r voo r tento o n s t e llin g en . Ik heb o o k expos it ie s
g em aakt als een film: m e t e e n

Ik ben begonnen bij de NBKS, de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting,
daar schreef ik teksten voor catalogi, gaf kunstlessen, in de jaren tachtig. Daarna had ik een baan in Eindhoven waarbij ik cultuurgeschiedenis 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 Hogeschool 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.

in tr od u c ti e, een narratie v e lo o p
en e e n c o ncl usi e. En of je d at n u
we l of niet ziet, dat is nie t e e n s
z o w e ze nl ijk, maar het is h e e l
boe ien d om o ver tentoo n s t e llin g en te praten vanuit h e t k ad e r
va n films. De beeldcultuu r, h e t
s ch ild e rij, de pogi ng tot b e we g in g , of de symbo liek, wat j e o o k
pa kt.

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 ﬁlmhuisﬁlms 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 exposities 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 wezenlijk, 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
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Eigenlijk vullen beide musea elkaar 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 Bommel Van Dam is als een soort van
space-ship geland in Noord Limburg. 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 ticket 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. Gelukkig heb ik ook gezien hoe het
NIET moet; liefde komt altijd van
twee kanten. Je moet je niet zomaar 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 tentoonstelling en dat is niet de
uitdagen.
weg die je drie keer kunt bewandelen per jaar. Het mooist is als je
Venlo is zo’n typische stad in het een grote expositie kunt combineoosten die in de oorlog erg is ge- ren met kleinere wisselprojecten,
troffen. Als je beseft wat hier ka- liefst zo dat ze elkaar overlappen in
potgemaakt is… maar toch zijn periodes. Zodat je niet acht weken
Duitsers heel belangrijk voor de per jaar dicht bent. Je moet je puVenlose economie, ze hebben te- bliek altijd iets kunnen aanbieden.
vens een enorme cultuur. Al die Zoals bijvoorbeeld het leven van
anti-Duitse sentimenten die het Maarten en Reina van Bommel-van
voetbal oproept, vind ik dom en Dam. Dat verhaal leeft heel erg in
walgelijk; ik erger me er gruwelijk Nederland. Er zijn ook parallellen,
aan. Maar als we de Duitse markt zoals bij Boymans van Beuningen.
echt willen aanspreken zullen we Dit museum heeft een bijzonder
met verschillende instellingen verhaal en natuurlijk een gekke
moeten proberen iets in te vul- collectie. Weinigen beseffen hoe
len: een dagprogramma maken of gek deze collectie uiteindelijk is.
weet ik veel wat. Vergelijk het met En ik vind het heel belangrijk om,
Maastricht of Den Bosch, daar gaat nu Reina van Bommel-van Dam
86 procent van de museumbezoe- nog leeft, iets te doen met haar
kers na aﬂoop de stad in. Maar oral history. Binnenkort halen we
misschien is Venlo daar nog iets te haar weer voor de camera om gesmal voor.
richt vragen te stellen.
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 collectietentoonstellingen. 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 expositie over Hans van Hoek. Die
groep komt vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Breda, Tilburg, 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.

In wezen heb ik het gevoel dat het
één groot experiment is. En daar
heb ik mezelf drie jaar voor gegeven. Drie jaar om samen allerlei
dingen uit te proberen om dan
eindelijk echt conclusies te trekken. 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 gebied, want in het westland is alleen
maar een gigantische Peelvlakte,
en hetzelfde geldt ook richting Nijmegen, want je kunt wel zeggen
dat er veel plaatsen liggen maar in
Maar Hans van Hoek was een dure wezen is het vrij dun bezaaid. Als je

De Ho llandse c o llec t ie Van B o m m el Van Dam is als een so o r t v an sp ac e- ship geland in No o r d
Lim b u r g. Sam en zo u je een p er fec t t weelu ik k u nnen m ak en, waar b ij het Lim b u r gs Mu seu m het
eer ste deel do et en wij het tweede p ar t. Ik denk dat je daar in de t o ek o m st ser ieu s m ee m o et
wer k en. E n de k eu zes m aak je o p inho u d, want ander zijds zijn er v eel v er sc hillen.
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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 betekent 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

P

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 basisbedrag, 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-

olitiek mo et zich nie t me t k u n s t b e mo e ie n . To t aal n i e t .

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 natuurlijk 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 opbouwen. Dat is opgebouwd uit wie je
bent, en als je respectvol met mensen 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 gemeentelijke afdeling bent, kun je subsidie aanvragen bij het VSB Fonds.
Dit als klein voorbeeld want in dat
fonds zit een gigantisch bedrag
om creativiteit te stimuleren. Tegelijk is er een enorme recessie op
sponsorgebied. Ik heb tentoonstellingen meegemaakt in Den
Bosch waar 80.000 gulden werd
uitgetrokken alleen voor de vormgeving, 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 hebben. 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 inhoud, ook een avond als deze en
een verhaal als dit… .

”

Pascalle Mansvelders (1963) is kunsthistorica en beeldend kunstenaar en redacteur [van
S Cde
HOBuun.
O L HE RI NNE RI NG ]
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FENIKSEN
>>

Waarom alleen herinne-

Maar het is niet meer de typische jongensschool van vroeger, waarbij
speelplaatsen van jongens- en meisjesschool gescheiden waren door

ringen ophalen aan middelbare

een muur. De toenmalige noodlokaaltjes en het sportzaaltje zijn geweken. Voor de A73, waarvan de ideeën ongeveer klaar waren toen ik op de

scholen die afgebroken worden

vijfde of zesde klas (tegenwoordig: de groepen 7 en 8) zat. De “streekweg” kwam en zou later worden doorgetrokken richting Nijmegen. Ik

of worden samengevoegd met

had het rolschaatsen al aardig onder de knie en gebruikte het mooie
gladde asfalt als 400 meter baan om de wereldberoemde ijsschaatsers

anderen? Ik begin gewoon met

van die dagen, Ard en Keessie, te imiteren. Ik ging naar de MartinusMavo in Tegelen. De herinneringen daaraan moeten worden opgehaald

mijn lagere school. Het gebouw

door het gebouw erbij te fantaseren. Behalve het schoolcomplex is zelfs
de conciërgewoning ten prooi gevallen aan afbraak ten behoeve van wo-

van de Aloysius-school aan de

ningbouw. De eerste sigaret, de stiekeme ontmoetingen met de meisjes
van de meisjes-Mavo, kijken naar brommers, Potter zeggen tegen de

Anna-straat in Tegelen staat er

conciërge - zoals de conciërge in de populaire tv-serie Please Sir heette
-, de eerste pilsjes in het weekend. Kortom: puber worden tussen de

nog wel. Het wordt nu gebruikt

jongens. Na de Mavo volgde de overstap naar de Havo. Op naar het Marianum in Venlo. Een minder baldadige school dan het Thomascollege

door Fontys, dus het heeft nog

(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

steeds iets te maken met

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,

onderwijs.

wadlopen, het waren toen spectaculaire activiteiten. Luxe is niet nodig
Ger Huijs (1957) (Aloys iuss schoo l 19 63-1969,
Ma rtinus -Ma vo 1969-1973, Ma ri anum 1973-1977)

VERLIEFD OP HET
MARIANUM

om een middelbare-schooltijd leuk te maken. Als echte Mammoettijger
heb ik na de Havo ook nog het VWO op het Marianum afgerond. Afgelopen 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 overblijfselen van de scholen waar ik op heb gezeten. Maar schoolgebouwen
kun je beschouwen als feniksen die herrijzen uit de puinhopen die onderwijsvernieuwing en bouwplannen achterlaten. Ze maken plaats voor
nieuwe (school)gebouwen, nieuwe fusies, nieuwe onderwijsideeën en,
ongetwijfeld, nieuwe sloopactiviteiten.
[ SC H OOLH E R IN N E R IN G ]
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P A S S I E

V O O R

ZWART-WIT
“Al s i k een k leur en r o l l etje in
de ca mer a h eb , f o to g r a f eer
ik a n der s da n met zw a r t-w it.
H et is n et a ls o f de ca mer a dan
zw a a r der w o r dt. I k k a n h et
n i et. Da n mo et ik o p l etten d at
de k l eur co mp o s iti e g o ed i s .
J e k un t n i et tw ee r o de tr uien
n a a s t el k a a r zetten .”

door Koos van den Kerkhof

“ Z w ar t - w i t f o t o g r af i e i s e e n
af l o p e n d e z aak: e e n z w ar t - w i t f i l m i n d e c am e r a d o e n , f o t o ’ s
m ake n e n z e i n d e d o ka o n t w i kke l e n e n af d r u kke n . H e t z al n i e t
ve r d w i j n e n , m aar d e d i g i t al e
z w ar t - w i t f o t o g r af i e i s e r n i e t
m e e t e ve r g e l i j ke n . A l s j e n aar
d e b i o sc o o p g aat d an i s d at i s
i e t s an d e r s d an w an n e e r j e n aar
e e n d vd ki j kt . ”

In de donkere kamer van de fotowinkel was hij vanaf dat moment
elke woensdagmiddag en zaterdag te vinden. Het proces van het
maken van een foto boeide hem
mateloos.
Het was de tijd waarin de kleurenfoto een vloedgolf in de fotograﬁe
veroorzaakte. Maar in een dorp vertegenwoordigde 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 ondertussen de mavo. Leren kon hij
wel maar hij deed het niet. Het enige vak dat hem werkelijk interesseerde was natuurkunde, de leer
van de verschijnselen in de natuur
waarbij geen chemische veranderingen optreden.

foto’s Hans van der Beele

I

n de bedrijvengids voorin het telefoonboek staat Hans van der Beele 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-witte, fotoportretten. Daarachter werkt hij in een eenvoudige studio. Studiolampen 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 koperslager op elfjarige leeftijd zijn entree in de wereld van de fotograﬁe.
De jonge Van der Beele werd gegrepen door de magie van het belichten 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.
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tage waarbij zelfs het vallen van
de bruidssluier onder controle
werd gehouden. Hij ging met een
bruidspaar niet naar de eendenvijver voor de geijkte idyllische beelden, maar schoot foto’s tussen de
veldbloemen langs de weg. Op zijn
foto’s waaide het. Hans van der
Beele leerde van Wismans dat fotograﬁe een kunst is.
In zijn jacht op authentieke beelden voor zijn bruidsreportages
- de jonge Hans was gevoelig voor
de “nieuwlichterij” van Joop Wismans - gebruikte hij volgens zijn
werkgever te veel ﬁlmrolletjes. Foto’s van het verkeerde bruidspaar
belandden soms in het verkeerde
album. Van der Beele kreeg genoeg van het fotograferen aan de
lopende band.
Hij nam ontslag bij Paulissen en
begon een studie aan de Fotovakschool. De vierjarige schriftelijke
cursus werkte hij in anderhalf jaar
“Fotogra feer je wa t er gebeurt of wa t de m en sen gra a g h ebben
da t er gebeurt? De digita le fotogra fie h eeft geleid tot een a n dere
m a n ier va n w erk en en a f w erk en die voor veel fotogra fen n iet
gem a k k elijk is. Het beeld op z ien k om en in de on twik k ela a r, de
spa n n in g va n h et wa c h ten op de foto’s va n de on tw ik k elc en tra le,
h eb je n iet m eer. De c h a rm es va n de fotogra fie ga a n verloren . De
c h em ie is er va n a f. M en w ordt te oud voor h et va k .
Foto’s k un n en bewerk t worden . I k z a l de la a tste z ijn die een la nta a rn pa a l va n een foto w egh a a lt. Voor veel fotogra fen is h et een
z egen . J e k un t h et beeld op h et sc h erm bek ijk en en uitprin ten . J e
z iet gelijk of h et goed is of n iet.”

Nieuwlichterij
In de derde klas bleef hij zitten.
Zestien was hij en hij kreeg de
kans om bij fotograaf Ger Paulissen aan de slag te gaan. Van de
ene dag op de andere zat hij fulltime in de fotograﬁe. Met vier fotografen maakten ze dag in dag uit
bruidsreportages, pasfoto’s, portretten 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-

door en hij slaagde voor zijn examen. In 1974/1975 gaf hij zijn tijdelijke baan bij broodfabriek Enpé
op en begon een zaak als zelfstandig fotograaf.
Honderdduizend negatieven
Zelfstandig fotograaf is hij tot op
heden gebleven met een altijd
grote voorkeur voor de zwart-witfotograﬁe. Aanvankelijk moest hij
elke opdracht aannemen. Hij deed
vooral het gebruikelijke werk van
de dorpsfotograaf. Tegen de klip-

pen op fotografeerde hij om aan
de kost te komen want hij verkocht
geen camera’s. En zonder die verkoop zou hij het niet redden, voorspelde 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 bewerken op de computer en het resultaat meteen uitprinten.
Tegelijk bleek dat bedrijven meer
foto’s nodig hadden voor websites,
folders, personeelsbladen, jaarverslagen en personeelsadvertenties.
Voor de particuliere opdrachtgever

kwam als vanzelf de bedrijfsfotograﬁe 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 bestaat uit meer dan honderdduizend
negatieven, dat hij bij elkaar heeft
geschoten in elke denkbare situatie en op alle mogelijke plekken.
Het zou interessant zijn te weten
hoeveel van dat aantal zwart-witfoto’s zijn. <

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.

>

> Een fotograaf fotografeert alles wat
los en vast zit en beweegt. Een operatie
doe je net zo makkelijk als een bruidsreportage. Je komt op veel plaatsen
en mag even proeven. Met je snufferd
vooraan kom je net wat meer te weten
dan een gemiddeld mens.

“Ee n foto op p ap ierb asis v er s ch i l t v a n een f o to o p p v c - b asi s. H e t
pa pie r waarop het b eeld w o r dt a f g edr uk t w a s v r o eger e c h t p ap i e r,
ge ma a kt van vezels , teg en w o o r di g i s h et p l a s ti c. B i j pl ast i c l i g t d e
fot o e rop en vroeger zat de f o to in h et p a p ier. E en f o to kr i j g t d an
e e n a ndere s feer. Dat zit in de diep te.”
“Als je n a a r een f o to ki j kt , w o r d j e n aar e e n p u n t g e l e i d , d at d e
f o to g r a a f h eef t b ed o e l d . I k m aak d e r an d e n d o n ke r d e r w aar d o o r
de to es ch o uw er n a a r e e n b e p aal d p u n t ki j kt . D at r e g e l i k i n d e
do n k er e k a mer. H et z i j n d e o g e n , h e t g e z i c h t w aar d e b l i k m e t e e n
n a a r to e ga a t. Da t d o e j e o p g e vo e l . ”

> 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 alles 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.
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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 fotografeert 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.

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 opnamen en dan is de vraag: welke vind
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jij het mooiste? Ik ga bij mijn keuze
puur op mijn gevoel af. Over vijfentwintig jaar vind ik dat nog zo, hoop ik.
Beredeneer je het dan is het niet meer
goed.
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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 laten 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, waardoor 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.

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 gemaakt, dat hebben we met zijn tweeën
gedaan. Terwijl ze nu anders is dan
vorige week toen hij nog leefde.

Koos van den Kerkhof (1946) is publicist, dichter en schrijfdocent.
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Huub Beurskens

De dag dat ik de
wereld redde

E

en 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 wellicht 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 voorkomen vaak discutabel blijft door het ontbreken van een ongerijmd bewijs uit de conjunctivus 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 netwerken op te rollen, zoals dat heet. Bij het lezen van een dergelijk bericht maak ik me altijd 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 kunnen 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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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 jullie?’ 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 razende 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 daadwerkelijk 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.

I

k 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 likken 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 docentengarderobe 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 stammen, 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 buurtpleintje 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 erdoorheen.
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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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 Linnaeusstraat 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 auto’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 onbekende moet zijn voor degene wiens ogen je thuis al zo vaak hebben aangekeken. Ik bespeurde 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 voorbijrijden, 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 onvrijwillige 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 ambulance 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.

I

n 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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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 doden?’
‘En waarom zijn het in die boeken nooit zonen die de opdracht krijgen hun vader te doden?’
‘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 verstrengeling 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, vanuit 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 kneuzing 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 vanuit 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 vrouwvriendelijke 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 kiezen 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 endocriene tinteling wist beter.
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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 ‘verzengend’ 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 maakte 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 silhouetten 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 verwensing uit de voeten.

N

atuurlijk 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, ‘obrigado...’
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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Een man van uw leeftijd…’
Ik murmelde jasknopen en frummelde aan excuses, zo scheen het. Werktuigelijk 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 geestesoog 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 gekoeld 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 seksuele intimidatie. Ik grinnikte met de grijns van een kettingrokende, zwaarlijvige stennismaker, zo stelde ik me voor.

E

igenlijk zou ik u ook dit niet hebben verteld, ware het niet dat ik haar onlangs terugzag. Ik moet bekennen dat ik haar al enigszins was vergeten. Niet dat die gebeurtenissen 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 waren 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 ervaringen, 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. Natuurlijk 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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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, getrokken 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. <

ENTRE
NOUS
ENTRE NOUS
>>

“Ben jij nog naar die reünie

van het Valuascollege geweest,
“Ik heb nog met oud-leraren gesproken. R. was er ook, daar was ik altijd helemaal weg van.”

eigenlijk?”

“Hoe bedoel je, weg van? Verliefd?”
“Dat niet, hij was gewoon ontzettend sympathiek. Knap was hij ook

“Ik wel, en jij?

niet, maar hij had van die pretogen…”
“Nee. Ik ben één keer naar een

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

reünie geweest, en trof toen

“We hebben het nog gehad over het wadlopen in Friesland. Erg spannend was dat. Hoewel, spannend. Ik weet nog dat er iemand uit het

alleen maar klasgenoten waarmee groepje vóór ons op een brancard terug werd gedragen. Die had een
hartaanval gekregen. Schrikken hoor, ze vertelden het ons pas toen we
ik vroeger nauwelijks optrok.”

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 tegenwoordig vaker over agressie op school. Nou, in mijn tijd zaten er nog leerlingen 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

© Huub Beurskens 2006
Huub Beurskens (1950) studeerde aan de kunstacademie en is schrijver, dichter en vertaler.
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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 afgelopen…? 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)
[ SC H OOLH E R IN N E R IN G ]
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Me t e e n G ou d e n K a l f vo o r de r eg i e van zi jn debuutfilm Van God Los maak te
P i e t e r K u i j p e r s ( 19 6 8) i n 2003 i n één kl a p naam als regisseur. Sin dsdien maak te
h i j j a a r l i j k s e e n l a n g e speel f i l m . Beg i n 2007 v ersc h ij n t z ij n vij fde rolpren t: D en n is
P. E e n f i l m ov e r e e n eenvo udi g e jo ng en di e er op k laarlic h te dag met een fortuin
a a n d i a m a n t e n v a n do o r g a at. In di t i nter vi ew vertelt Kuij pers over z ij n drij f veren

Pieter Kuijpers

en ambities.

zoekt de emotionele
waarheid

door Twan Meusen
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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 gedrevenheid. Hij heeft duidelijke motieven waarom hij ﬁlms
maakt, maar uiteindelijk komt het toch op deze ene
kernachtige opmerking neer. Regisseren is nu eenmaal datgene wat erg goed bij de oud-Tegelnaar
past.
En wat zijn de drijfveren van Kuijpers? Hij wil de wereld 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 verhaal. 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 geïnteresseerd in de emotionele reis die iemand heeft afgelegd 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 bijvoorbeeld door te praten met de betrokken personen en
mensen daar omheen, hij verdiept zich in nieuwsberichten 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 bepaald persoon iets gedaan heeft. Het moet de reis helemaal 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 daadwerkelijk 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 duidelijk: ‘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 Theaterwetenschappen (nu Theater-, ﬁlm- en televisiewetenschap). 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 tegenkwam. Het waren allemaal afvallers. Ze kwamen
van de kunstacademie of van de toneelschool of ﬁlmacademie. 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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> Pieter K uijpers o p de set van Denn is P.

opleiding over interessante faciliteiten. “We hadden
een ﬁlmstudio, een theater enz. tot onze beschikking. 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 Limburger 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”, vertelt 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 kijken 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 Theaterwetenschappen schreef Kuijpers scenario’s voor onder
meer de tv-serie Kats en Co. Daarna begon hij als regisseur van tv-producties. Hij maakte veel kinderprogramma’s zoals Ketsjup en Zigzag. Dit werk gaf hem
echter weinig voldoening. “TV was heel leuk, maar
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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 lossen. 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 gelukzalig terug. “Het is een wereld van verschil tussen 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 maken.”

Na Van God Los volgden ﬁlms als Off Screen, De

Ordening en het succesvolle jeugdverhaal De Griezelbus. Lonkt voor de jonge regisseur al het buitenland? “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 commercialwereld in Nederland, maar dan op ﬁlm toegepast. Het is technisch waanzinnig, verhaaltechnisch
is er goed over nagedacht, mensen zijn enthousiast
over wat ze doen en ze verdienen allemaal heel veel

geld. Maar als je vraagt: ‘waar gaat de ﬁlm nou eigenlijk over, dan zeggen ze allemaal: de ﬁlm gaat natuurlijk 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. Bijvoorbeeld een Heineken-commercial. Maar waar gaat het
uiteindelijk over? Je verkoopt bier.”
Nederland blijft voorlopig de thuisbasis voor Kuijpers. “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 theater 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 buitenland. 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. Kuijpers: “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 leeftijd die commercieel werk doen, verdien ik maar een
fractie.”

Een integere, artistieke ﬁlm die de hele wereld 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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Edward Stelder. Het verhaal speelt zich af in 1979 en
gaat over onze jeugd. Edward en ik waren allebei misdienaar. 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 konden vertellen.
Het verhaal gaat over een elfjarige jongen die misdienaar 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 natuurlijk 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 Limburgse acteurs, Limburgs geld, Limburgse muzikanten 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 maken. Zoals ik het voor me zie, is het bijna
een Italiaanse ﬁlm, maar dan in Limburg
gedraaid. Een hele katholieke, Felliniachtige 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.” <

door Theo Laumans
eindredactie Thijs Lenssen

Tegelenaar Theo Laumans is momenteel bezig de geschiedenis van de missiepaters uit de regio vast te leggen. In januari 2006 reisde hij voor archiefonderzoek naar het Indonesische eiland Flores. Voorlopig resultaat daarvan is dat een aantal vergeten verhalen boven tafel komen. Hieronder een
artikel over de wederwaardigheden van de paters tijdens de Japanse bezetting van Indonesië, en enkele afzonderlijke levensverhalen. Het meest opm 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 Ve l d e n s e p a t e r C o e n B e e k e r.

De Duitse priester Arnold Janssen stichtte in het jaar 1875 in het NoordLimburgse 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 Adoratione Perpetua, afgekort S.Sp.S.a.p. Ook wel de roze zusters of aanbiddingzusters van Steyl genoemd.

Twan Meusen (1965) is webredacteur voor de Universiteit
Maastricht. Hij publiceerde artikelen in onder andere Dagblad De Limburger, De Gelderlander en Playground, en schrijft

Missionarissen
van Steyl
op de Kleine
Soenda-eilanden

Arn ol du s Jan ssen

sinds 1997 voor De Buun.
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volgde zijn heiligverklaring door
paus Johannes Paulus II.

Naar Flores

Di g i t a l e k aar t v an de K l e i n e Soe nd a ei l a n d en

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, Oostenrijk, Brazilië, de Verenigde Staten,
de Filippijnen, Chili, Japan en Papoea Nieuw Guinea. Op dit moment 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

De Be lfe ld s e p at e r J a n v a n C l e e f
S .V.D. ( 18 8 5 - 19 2 7 ) , d i e op Fl or e s
o n d e r me e r als p ro v i c a r i s (a d m i n is t rat e u r e n e co n o om v a n h e t
b is d o m) we rk z aam w a s , s c h r e e f
in 19 2 5 e e n art ik e l v oor h e t
N e d e rlan d s e maan db l a d D e K a t h ol ie ke M is s ië n o v e r d e v ul k a a n u it b ars t in ge n e n aa r d b e v i n g e n
o p h e t e ilan d F lo re s.
Vo lge n s d e me n s e n op h e t e i lan d ru s t d e aard e op e e n s t ok ,
d ie d o o r e e n o u d e m a n w or d t
v as t ge h o u d e n . H ij m oe t d i e s t ok
s t ilh o u d e n , wan t and e r s v a l l e n
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In 1913-1914 vertrokken de eerste
missionarissen vanuit Steyl naar
Flores, een vlakbij de evenaar gelegen langgerekt eiland van ruim
14.000 km2. Flores behoort, net als
Bali, Lombok, Soemba, Soembawa en Timor, tot de Kleine Soenda-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 sandelhout 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 mensen van het eiland af en
v e r on g e l uk k e n .
O p e e n z e k e r e d a g k om t e r e e n
kever bij hem, die hem vraagt,
w a a r om h i j n og a l t i j d d e a a r d e
t or s t . “ Wa t b e n j e t oc h e e n s ul ,
want daar zijn geen mensen
m e e r. D i e z i j n a l l e m a a l a l l a n g
d ood . ”
D e k e v e r g ooi d e d e oud e m a n
mest in zijn gezicht en liep weg.
D i e w a s k w a a d e n v oe l d e z i c h
v e r on g e l i j k t n og a l t i j d d i e z w a r e
l a s t t e m oe t e n d r a g e n , t e r w i j l e r
geen mensen meer waren.
Z od oe n d e b e g on h i j t e z w a a i e n

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 inwoners leven veelal van de landbouw
en hebben het arm. Ze kampen
met gezondheidsproblemen en lijden als gevolg van mislukte oogsten geregeld aan ondervoeding.
De meeste inwoners (85 procent)
zijn nog steeds katholiek. Hier en
daar waan je je bijna in het kloosterdorp 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 Freinademetz, eveneens van de S.V.D..

Kerkje bi j h et z i eken hu i s te Lel a
( op F l ores) , n i et ver van Ledal ero

en t e sc hu dden m et als gev o lg,
dat de aar de sc ho k te, b eefde en
tr ilde. Daar ho o r de de wer elddr ager hu lp ger o ep en gek er m
v an m ensen, die sc hr eeu wden:
” We zijn er no g ho o r. Die k ev er
liegt en b edr iegt .”
To en hij dat ho o r de, hield hij de
sto k weer stil. Ger egeld k o m t
de k ev er b ij de o u de m an ter u g
en st eeds o p nieu w wo r dt hij
b edr o gen. Dan sc hu dt en b eeft
de aar de.
Als k inder en een der gelijk e
k ev er zien, v angen ze hem . Die
k ev er k an de wer elddr ager in

ieder gev al niet m eer p esten
m et als gev o lg, dat b ev ingen
u itb lijv en.
Pater Jan v an Cleef wer d m aar
42 jaar o u d. O p een dag k r eeg
hij - o nder weg ter u g naar Ndo na o p zijn p aar d - er ge do r st.
Hij stap t e b ij de r iv ier v an zijn
p aar d en lest e zijn do r st m et
o gensc hijnlijk helder water.
Dat water b leek ec ht er t o c h m et
b ac t er iën v er o nt r einigd te zijn,
m aar dat is m et het b lo t e o o g
niet te zien. Hij k r eeg b u ik t y fu s,
een in die t ijd er nst ige aan-

do ening, waar aan v eel m ensen
st ier v en.
Go d r iep de ijv er ige m issio nar is
na een k o r t ziek b ed t o t zic h. To t
aan zijn do o d b leef Jan b ij b ewu st zijn en k o n hij sp r ek en. Hij
zegende zijn liev e m o eder in het
v er r e Neder land en v r o eg de u it
Sev enu m afk o m stige Mgr. Ar no ldu s Ver st r aelen S.V.D. hem t e
willen zegenen v o o r zijn laat ste
st r ijd. Zijn b r o er St ev en, die
o v er haast was k o m en aanr eizen
v anu it Mau lo o , was getu ige v an
zijn o v er lijden t e Ndo na o p 28
ju ni 1927
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Japanse bezetting
De missionarissen konden er tot
de bezetting door Japan ongestoord 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 Nederlandse schout-bij-nacht Karel
Doorman op 27 en 28 februari 1942
probeerde om de Japanse invasievloot met troepen voor de aanval
op Java te vernietigen. De operatie
werd een ramp voor de geallieerden en de Japanners konden zonder veel moeite Nederlands Indië
veroveren. Op 8 maart 1942 gaven
de Nederlandse troepen zich over,
waarna het nog slechts een kwestie 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 overgenomen, kreeg monseigneur H. Leven opdracht om de op het eiland
werkzame en uit Europa afkomstige priesters, broeders en zusters
te Ndona bijeen te brengen. Vervolgens werden ze overgebracht
en geïnterneerd op het eiland Celebes.
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.
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Samen met 84 paters en broeders
en 29 zusters werden tevens ongeveer 85 Nederlandse burgers van
Flores weggevoerd. Het motorschip Tobelo deed nog de plaats
Bima op het eiland Soembawa aan.
Daar kwamen bij de groep van ongeveer tweehonderd personen uit
Flores de 125 geïnterneerden van
de eilanden Soemba en Soembawa, waarna verder gevaren werd
naar Celebes (Sulawesi). Op 19 juli
1942 arriveerde het schip in de haven 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 kinderen, maar eind augustus 1942
werden die overgebracht naar
Malino. In september verhuisde
het kamp naar Parepare, ongeveer 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 eiland Timor met veel pastoors. Op
28 december 1943 kwamen nog
enkele achtergeblevenen van Bali
aan, onder hen de bekende kunstschilders Bonnet en Hofker.

De Bolle
De behandeling in het kamp was
soms grof. Als bepaald niet zachtzinnig stond Jamadji bekend, de
tweede man van de Jappen, die
door de kampbewoners “de Bolle” werd genoemd. Het was een
vrij dikke kerel, klein van stuk. Hij

leek op een buldog en had een
stem als een oordeel.
Op een dag had hij de tuinploeg
opdracht gegeven om koolplantjes 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 Jamadji 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 wilde 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 reageerde hij als een getergde leeuw.
Een dag later volgde het tweede
bedrijf. Toen was pater Schneiders 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 water 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 vervanger 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 specifieke 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 verstoord, toen de Amerikanen
bombardementen begonnen uit
te voeren. Aan de Japanse commandant werd gevraagd op het
dak van de kazerne in geel de letters PW (Prisoners of War) te laten
schilderen, maar dat werd niet
toegestaan. Wel werden ter bescherming een soort sleuven ge-
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graven in de tuinen, die tijdens de
bombardementen als schuilloopgraven dienst deden. Op 19 oktober 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 terechtgekomen 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 werden gegeven. De bommen sloegen
vlakbij in. De lucht was verduisterd door opgeworpen zand, grind
en stenen. 28 Vliegtuigen (‘liberators’) namen deel aan deze actie.
Zouden ze nog eens terugkomen?
Lang werd gewacht. Twee mannen werden weggedragen, dodelijk getroffen door rondvliegende
brokken steen. Een van hen was
pater Jan Smit, de leraar aan het
kleinseminarie te Todabelu.

Pat e r Pie rre H ilb e rt s S . V. D.
we rd o p 5 j an u ari 19 0 6 g e b ore n t e Be lfe ld . H e t v ol t a l l i g e
ge z in t e ld e z e v e n k i n d e r e n e n
wo o n d e aan d e Rij k sw e g . Va d e r
we rk t e in d e d ak p ann e n f a b r i e k .
Z waar we rk e n lan ge d a g e n . O m
ro n d S in t e rk laas cade a ut j e s t e
kunnen kopen voor de kinderen
b rach t h ij t ijd s ch rift e n r on d
e n k we e k t e h ij gro e n t e e n f r ui t
in d e d ie p e ach t e rt ui n a a n d e
Maas .
I n 19 18 gin g Pie rre n a a r h e t
k le in s e min arie in Ud e n e n i n
19 3 1 we rd h ij t o t p ri e s t e r g e w i j d
in d e k ap e l v an h e t m i s s i e h ui s
S in t Fran cis cu s Xav er i us i n Te t e rin ge n d o o r mgr. Ve r s t r a e l e n
S .V.D, d e ap o s t o lis c h e v i c a r i s
v an d e Kle in e S o e n da e i l a n d e n .

Va n w e g e z i j n z w a k k e g e z on d h e i d w e r k t e P i e r r e n og e e n j a a r
i n h e t m i s s i e h ui s t e H e i d e b i j
A n t w e r p e n a l v or e n s i n a ug us t us
1 9 3 2 v a n ui t A m s t e r d a m n a a r
Fl or e s t e v e r t r e k k e n . O p 2 2
september kwam hij daar aan in
d e p l a a t s En d e . I n 1 9 3 3 w e r d h i j
b e n oe m d t e Rut e n g , e e n p l a a t s
h oog i n d e b e r g e n m e t e e n f i j n
k l i m a a t . Ei n d 1 9 3 4 w e r d h i j a a n g e s t e l d a l s p a s t oor t e Le n g k o
A j a n g . I n d i e m ooi e om g e v i n g
w oon d e e n w e r k t e h i j v e l e j a r e n
a l s m i s s i on a r i s . H i j t r ok e r op
z i j n p a a r d r on d om z i j n p a r oc h i a n e n t e b e z oe k e n .
I n 1 9 4 0 w a s h e t z i j n b e ur t om
m e t v e r l of t e g a a n e n h i j w a s
on d e r w e g n a a r N e d e r l a n d , t oe n
h i j i n h e t S ue z - k a n a a l h oor d e

Veel gebouwen waren getroffen
en het kamp telde 35 grote bomkraters. Bang voor nog meer bombardementen gaf de kampleiding
opdracht om te verhuizen.
In de vroege morgen van 22 oktober gingen de geïnterneerden
gepakt en gezakt op weg en trokken langs de hoofdweg naar het
zuiden richting Makassar. “Ongeveer 8 kilometer buiten Parepare
kwamen we aan bij de brug over
de Bodjoh-rivier. Toen de voorste

ploeg over de brug wilde trekken,
kwam er een vliegtuig van de geallieerden 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-rivier in, niet wetende, waar we terecht 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 varkensmesterij. We zijn deze loodsen ingevlucht en daar gebleven.
Onze timmerlui gingen haastig
aan het werk om de loodsen verder 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

dat de Du it ser s war en b innengev allen. Daar o p k eer de hij
naar de m issie o p Flo r es ter u g,
waar de b issc ho p hem b eno em de v o o r de p laat s B enteng Jawa.
To en het Jap anse leger het
eiland b ezet te, wer den alle
Neder landse leden v an de S.V.D
gev angen gezet. Niet o p het
geliefde eiland Flo r es zelf, m aar
o p het eiland Celeb es. O p 19
ju li 1942 ar r iv eer den ze in de
hav en v an Mak assar. Hu n v o o rlo p ig v er b lijf was de v r o eger e
p o litiek azer ne aan de Go aweg.
In sep tem b er wer den ze o v ergeb r ac ht naar een v o o r m alig
m ilitair k am p em ent in de st ad
Par ep ar e, waar ze r u im twee
jaar v er b lev en.

Pater Co r Do es, de o p r ic ht er
v an het k am p k o o r, r o em de het
m u zik ale geheu gen v an Pier r e,
die no g v eel zangnu m m er s u it
zijn Teter ingse jar en k ende en
sam en m et hem o p p ap ier zett e.
Nadat het k am p to t tweem aal
geb o m b ar deer d wer d do o r de
Am er ik anen, tr o k k en ze weg
naar de 8 k ilo m et er zu idelijk er
gelegen B o djo h r iv ier, waar
ze t er ec htk wam en in een v o o r
v ar k ens b estem de b ehu izing.
Daar k r egen v elen last v an dy sent er ie.
Pier r e her stelde hier enigerm ate v an o m v er v o lgens in het
ho nger k am p te B o lo ng ter ec ht
t e k o m en, waar zijn gezo ndheid
har d ac ht er u it ging. Hij v erm ager de ster k , had r egelm at ig

Iedereen had brandende dorst en
dronk het water van de rivier, dat
er zo op het oog zuiver uitzag. Niet
vermoedende, dat het met dysenteriebacillen 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 epidemie.
Vanaf 20 mei 1945 werden de mannen naar een afgelegen plaats in
de bergen gebracht, want de Jappen 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

aanv allen v an m alar ia, leed aan
b er ib er i (t ek o r t aan v itam ine
D) en had p r o b lem en m et zijn
nier en.
Na de b ev r ijding wer d hij naar
Au str alië o v er geb r ac ht o m
aan te ster k en en v er v o lgens
v o o r v er der e b ehandeling naar
Neder land v er v o er d. In m aar t
1946 k wam hij te St ey l aan, waar
hij int r o k in het gezin v an zijn
zu s Henr ic a en haar m an Henr i
Janssen. Na twee m aanden nam
hij o p last v an zijn su p er ieu r en
weer zijn intr ek in het k lo o st er.
No g geen m aand lat er wer d
Pier r e in het ziek enhu is v an
Tegelen aan zijn nier en geo p er eer d. Hij o v er leefde deze
o p er atie niet en o v er leed o p 6
ju li 1946.
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de vochtige kou tot diep in de botten 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 iedereen. Regelmatig vielen mensen bij
het appèl of tijdens een begrafenis 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 augustus 1945, toen het eerste transport 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 geestelijken 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.

Ook de uit Velden afkomstige
pater Coen Beeker verbleef in
een Japans interneringskamp.
Hij overleefde de ontberingen,
vatte zijn missiewerk daarna
weer op, maar werd in 1956, op
43-jarige leeftijd, vermoord.

de deur open, want het was donker buiten. Het bleek een van
de parochianen te zijn. De man
nam, volgens goed gebruik, de
hand van de pater en kuste die.
Toen draaide hij zich om, pakte
een parang, een hakmes, tevoorschijn en begon op de pater in
te slaan. “Moeder, o moeder ”,
riep het slachtoffer in het plaatselijk dialect, terwijl 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.

19 april 1956
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Pater Coen Beeker had zich op
donderdagavond 19 april 1956
voor gebed teruggetrokken in
de pastorie in het dorp Watuwawer. Hij was die dag speciaal
naar het dorp gekomen om met
de schoolkinderen het eerste
H. Communiefeest te vieren.
Het feest zou de volgende dag
plaatsvinden. Toen de huisjongen 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 hij ver volgens

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

Het duurde misschien wel tien
minuten, voordat de omwonenden in de gaten hadden dat er
iets zeer ernstigs gebeurd was.
Daarna brak een enorme paniek
uit. Direct vertrokken enkele
ruiters naar Lerek om de gruwelijke boodschap over te brengen.

van Zuid Celebes was. Het kamp
werd in juli 1945 tweemaal gebombardeerd door Amerikaanse
vliegtuigen. Daarbij kwamen zeven geïnterneerden om en werd
een groot deel van het complex
verwoest. Daarna werd in een nabijgelegen bos een noodkamp van
met atap gedekte bamboebarakken ingericht. Dit boskamp werd
op 26 september 1945 bevrijd
door de Australiërs. Kampili is na
de oorlog een van de betere interneringskampen 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 tekort aan eiwitten en vitamines
bij de gevangenen tot ernstige

Huisjongen Josef en de godsdienstleraar Th. Toran dekten
pater Beeker met een laken
toe. Het lijk werd overgebracht
naar de overdekte galerij van
de pastorie en op een mat en
kleed gelegd. De hele nacht
werd er gewaakt en gebeden
en er werden kaarsen aangestoken. De moordenaar meldde
zich diezelfde avond nog bij het
dorpshoofd en werd in verzekerde bewaring gesteld.
De volgende morgen arriveerden het districtshoofd en de verpleger Jan Boleng. Deze bekeek
en mat de wonden en waste het
lichaam. Daarna werd het in een
grote doek en mat gewikkeld.
De parochianen van Lerek en
Watuwewer wilden de pater het
liefste in een van beide dorpen
begraven, maar op last van het
districtshoofd werd hij naar
Larantuka gebracht. Daar volgde

gebrekaandoeningen, terwijl het
hen in combinatie met de ontoereikende hygiëne en het zware
werk zeer gevoelig maakte voor
besmettelijke ziektes. Bijna iedereen had chronisch te lijden
van dysenterie, geelzucht en malaria, maar ook tyfus, cholera en
longontsteking kwamen voor. Wie
eenmaal ernstig ziek was, had onder de gegeven omstandigheden
weinig kans te herstellen.
Als gevolg van de ontberingen in
de concentratiekampen en door
de bombardementen van de kampen overleden elf Nederlandse
missionarissen van Steyl, waaronder na de oorlog in het ziekenhuis
van Tegelen de uit Belfeld afkomstige pater Pierre Hilberts.

nog een lijkschouwing, waarna
direct tot de begrafenis werd
overgegaan.
De drukke begrafenisplechtigheid werd geleid door mgr. Manek. Pater Beeker werd ter aarde
besteld op de begraafplaats van
de kathedraal naast dat van zijn
voorganger pater Wilhelmus Eggenkamp S.V.D..
Velden
Coen Beeker werd op 9 december 1912 geboren in het NoordLimburgse dorp Velden. Negen
kinderen telde het boerengezin
in totaal. Na het behalen van
het gymnasiumdiploma aan het
Thomascollege in Venlo trad
Coen in bij de missiecongregatie van de paters van Steyl. Op
8 september 1931 ging hij naar
het noviciaat in Helvoirt en twee
jaar later naar het grootseminarie Sint Franciscus Xaverius in

Teteringen. Daar legde hij op 16
mei 1937 de eeuwige geloften
af. Op 22 augustus 1937 werd
hij tot priester gewijd om vervolgens te gaan werken in het
missiegebied van de S.V.D op de
kleine Soenda-eilanden.
De missionaris verliet Nederland
per schip op 20 september 1938.
Een maand later arriveerde hij
in Tandjong Priok, de haven van
Batavia op het eiland Java, en
op 2 november kwam hij aan in
Ende op het eiland Flores. Na
een korte pastorale voorbereiding en een cursus Maleis werd
de Veldenaar in maart 1939
benoemd te Waewerang op het
eiland Adonara om er pater Van
der Hulst te gaan helpen, die er
al drie jaar werkte. Het werkgebied was erg groot en omvatte in
feite het hele eiland Adonara.
Ruim een jaar later volgde zijn
benoeming tot pastoor van
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Kerkje bi j het z i eken h u i s te Lel a

Lerek, een plaats in het bergachtige zuiden van het eiland
Lomblem, ook wel Lembata
genoemd. Coen Beeker leefde
en werkte er als een ijverige
missionaris en de katholieke
gemeenschap groeide snel.
Vanuit zijn hoofdstatie reisde
hij een keer in de maand naar
Levoleba en een keer in de twee
maanden naar Larantuka om er
collega’s te treffen. Op deze bijeenkomsten werden problemen
besproken, pastorale er varingen uitgewisseld, informatie
ingewonnen, voorraden voor de
komende periode ingeslagen,
gebiecht en biecht gehoord en
samen gebeden. Tijdens deze
recollecties deden de deelnemers in geestelijk en lichamelijk
opzicht nieuwe krachten op.
Nadat de Tweede Wereldoorlog
het eiland Flores bereikte, was
ook pater Coen Beeker bij de
missionarissen die in interneringskampen op Celebes werden
opgesloten. Dat verblijf duurde
tot na de overgave van Japan
medio augustus 1945. Getekend
door de ontberingen en het
lijden 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 Beeker met verlof naar Nederland
om op verhaal te komen en aan
te sterken. Hij was zeer verzwakt door de regelmatig terugkerende malaria-aanvallen en
het harde werken. Na ongeveer
twee jaar was hij fit genoeg om
terug te gaan naar de missie.
Op 22 september 1951 vertrok
hij vanuit Rotterdam met het
motorschip Willem Ruys en
was begin november bij zijn
parochiegemeenschap in Lerek
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terug. Hij had een behoorlijke
hoeveelheid in Arcen en Velden
bij elkaar gebedeld geld bij
zich. Hier van bouwde hij een
nieuwe pastorie en bekostigde
er ook de renovatie van zijn kerk
mee. Hij had er zijn handen aan
vol maar kreeg gelukkig veel
steun van zijn parochianen. Die
brachten de benodigde bouwmaterialen te voet van het aan
de kust gelegen dorpje Lebala
naar de in de bergen gelegen
missiestatie Lerek, een afstand
van ruim tien kilometer. Als een
goede herder was pater Coen
Beeker voor zijn gemeenschap
bezig, waarbij alle aandacht
en hoop op de toekomst was
gericht.
Motief
Waarom kwam de pater op
19 april 1956 op zo’n gruwelijke wijze aan zijn einde? Wat
bewoog de moordenaar tot
zijn daad? En wie was dan wel
de man die dezelfde avond
een bekentenis aflegde bij het
dorpshoofd? Het bleek Bernardus Baha te zijn, nota bene
een goede bekende van pater
Beeker: Bernardus Baha was
als kleine jongen met zijn toen
verlamde beentjes door de pater
persoonlijk naar het ziekenhuis
in Larantuka gebracht, waar hij
genas. Later werd Bernardus
timmerman en kwam in dienst
bij pater Krol in Riangkamie,
waar hij ook als koster werkte.
Hij was echter zo onhandelbaar
en lastig, dat hij ontslagen
werd. Dat zette kwaad bloed bij
hem. Ver volgens kreeg hij weer
werk bij de missie in Levoleba,
maar ook dat duurde niet lang.
Nadat hij daar in maart 1956
ontslagen en vertrokken was,
sloop hij stiekem bij de missie
binnen om er te stelen.

( op F l ores) , n i et ver van Ledal ero

Broeder Patricius miste een
paar schoenen en zijn zaklamp
en schreef pater Beeker, dat
Bernardus van deze diefstallen
verdacht werd, omdat men hem
had zien rondsluipen. Broeder
Patricius en deken Jan van Asten
vroegen pater Beeker om bij zijn
eerstvolgende bezoek aan het
dorpje Watuwawer Bernardus te
bezoeken en ter plaatse onderzoek te doen. Dat deed de pater
op die donderdag in april, toen
hij in het dorp was om er de
volgende dag met de schoolkinderen het eerste H. Communiefeest te vieren.
Samen met het dorpshoofd,
de guru agama (godsdienstonderwijzer) 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 zijn timmergereedschap en nog een andere kist,
waaruit de gestolen spullen te
voorschijn kwamen. Daaronder
ook dekser vetten, waarin het
wasnummer van broeder Patricius genaaid was. Pater Beeker
nam de gestolen spullen mee
terug naar de pastorie.
De dief voelde zich door deze
confrontatie totaal opgelaten,
of, zoals ze in Indonesië zeggen:
maloe, met als gevolg dat hij
mataglap (=razend) werd. De
hele dag at en dronk hij niet
meer en hij sleep zijn parang
met een vijl. ‘s Avonds sloop hij
in het donker naar de pastorie
en stelde zich verdekt op tot de
huisjongen weg was. Hij liep
naar de deur, klopte aan en
wachtte tot de pater opendeed.

Bronnen
Artik e l e n:
- Ar c hief S.V.D Teter ingen en
E nde (Flo r es)
B o e k e n:
- Jo hn Dam i Mu k ese S.V.D.,
I nda hnya k a k i m e r e k a (E nde,
2004)
- Pasto o r T h. Dr iessen, D e ge s c hie de nis va n de St . U rb a nus p a r o c hie te B e l fe l d (B elfeld, 1971)
- Pater dr. Ant. Fr eitag S.V.D.,
G l a ub e ns s a a t in B l ut und Tr ä ne n
(St ey l, 1948), waar in v er wezen
wo r dt naar een b er ic ht v an
p at er W. Janssen v an 2 o k t o b er
1945 u it Mak assar
- G e ïl l u s tr e e rde At l a s va n de
Ja p a ns e k a mp e n in N e de rl a nds
I ndië 1942-1945 v an Asia Maio r
Pu r m er end
- O o s t-I ndo ne s ië v an de Do m inic u s r eek s, Uitgev er ij J.H.
Go t tm er /H.J. B ec ht B .V., B lo em endaal, 1994
- R ik Valk enb u r g, H e t a p p è l is
a fge l o p e n, Uit gev er ij J.P. v an
den To l, Do r dr ec ht , 1976

O ve rige :
- B idp r ent je u it ar c hief T heo
Co lb er s B elfeld
- B r iev en v an Pat er Hilb er t s u it
1934 en 1945
- B r iev en en gesp r ek k en m et
Lo u is Janssen in Ut r ec ht en
T iny Janssen in Venr ay
- Gesp r ek v an 20 ju li 2005 m et
o o ggetu ige p at er Ant o o n B ak k er S.V.D., die o p 94- jar ige
leeftijd o v er leden is t e Tet er ingen o p 25 au gu stu s 2005
- Gesp r ek m et de gep ensio neerde Flo r es m issio nar is Henk
Her m u s S.V.D. t e Tet er ingen
o p wo ensdag 14 sep tem b er
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 geschiedschrijving. Hij is auteur van Oorlogservaringen:
herinneringen van veteranen uit Tegelen en Belfeld;
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
in Nederlands Indië (2003).
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INTERVIEW KIM VAN BAKEL (2):

HOE HET VERDER GING
door Jan Brouwers
foto’s Kim van Bakel
In B u u n 2 0 0 6 s t on d een
ve rs la g v a n mi j n k enni sm a king m e t K i m v a n
B a ke l . I n t w e e g e s p r ekke n , vóór e n n a a f l o o p van
h a a r ei n d e x a m e n a an de
D e s ign Ac a d e m y , v er tel de
zij h a a r w e d e r w a a r d i g h e d e n ov e r h a a r s t udi e en
h a a r, n og v a g e , p l a n nen
o ve r d e t oe k oms t . H et ver h a a l w a s n i e t a f, ma ar da t
wa s o ok n i e t d e b e do el i ng :
h e t wa s e e n “ n u l - m eti ng ”.
D a a rn a z ou h e t g r ote wer k
moeten beginnen.
Ze h a a l d e h e t e x a m en,
m o e s t n og h a r d w e r ken
a a n h e t F r e e Fu n k Festi va l e n h e t l a a t s t e c o ntact
m e t Ki m w a s e e n a ntwo o r d
s m s ’ j e u i t S p a n j e : “Ben
o p va k a n t i e , d a a r n a weer
pa ra a t . ”
We zi j n n u e e n j a a r ver der
e n o p 15 ju n i , p r e c i es een
j a a r n a h a a r e x a me n , zi t
i k we er me t K i m a a n ta f el .
Ik h e b h a a r h e t a f g el o pen
j a a r n og w e l e e n s i n het
vo o rb i jg a a n g e z i e n en ben
n u o nt z e t t e n d b e n i euwd
h o e het h a a r v e r g a an i s.
Dus: Kim van Bakel,
D e s ign e r p a r t 2 .

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. Daarna heb ik een maand lang helemaal niets gedaan, ben op vakantie geweest, maar verder niets, even lekker niets.”
Maar je mo e t t oc h a a n d e s l a g …?.

“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 aangezien 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 klasgenoten weer tegen! Het is moeilijk om er tussen te komen. Veel bedrijven
bieden alleen maar stageplaatsen aan.”
Dat h e b j e d us m a a r g e d a a n ?

“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 ingeschreven 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
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F ru i tju w eel

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.”
Du s je heb t nu een eigen b edr ijf, t o c h 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 afgestudeerd 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 do e je, v o o r wie wer k 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 huisstijlen 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 vriendendienst, maar zij had dat keurig georganiseerd: het wordt betaald en
mijn naam staat erbij.”
Allemaal leuk, zolang je dat vanuit je flatje 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
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E n dan? Als je o nt wer p af is?

INTERVIEW KIM VAN BAKEL

“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 exemplaar 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.”
O nb etaalb aar t o c h?

“Dat eerste slaapshirt is inderdaad gigantisch duur. Maar als de kogel
door de kerk is gaat de productie naar China.”
Ga jij dan o o k naar China?

Tek en i n g s h i r t S ofi t e l

“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.”

hotelketen met vijfsterrenhotels all over the world: Dutch Designers gevraagd. Het klonk zeer ambitieus. Toch maar geschreven, je weet immers nooit. En jawel hoor, ik mocht door. De eerste gesprekken waren
bij een communicatiebureau in Haarlem, daarna kwam een managementpresentatie 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 concept laten ontwerpen. Dat was het beginpunt. Daaromheen moest een
serie producten bedacht worden. Samen met twee, ook nieuwe, collega’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.

Du s je o ntwer p is go edgek eu r d?

“Yesss!!!!!! Afgelopen maandag was de presentatie van onze ontwerpen. Ik verwachte wel iets bijzonders, maar dit ging toch al mijn verbeeldingskracht 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 omgeven, in het middelpunt van de belangstelling.”
1.

E e n e ch t gr ot e k l us , d us ! . . H oe p a k t e j e d a t a a n ?

“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.”
P e rsf o to S ofi t e l

2.

3.

4.

Het lijk t een su c c essto r y !

fold your size - one way or the other

1.

2.

3.

“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 opdrachtgever naast de presentatie van de ontwerpen ook nog een sessie georganiseerd had waarin wij ons eigen werk mochten laten zien.”
4.

Dat do et je to c h wel wat ?

1.

2.

3.

4.

“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.”

fold your size - one way or the other

E n v er der ?

“De opdracht voor Soﬁtel is nog niet afgelopen, er komen nog verdere
vergaderingen over de productiemogelijkheden en de ﬁne-tuning.”
1.

2.

3.

4.

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.
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Ko r t o m ? ....

“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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door Jan Brouwers
foto’s Jacques Peeters

‘In een st ad met
een goed theater
worden meer
mooie schoenen
verkocht’
M a rc e l ‘ t S a s, i n 2003 aan g e t re d e n als
d i rec te u r v a n T h e at e r d e Maasp oort , s c hreef
s a me n m e t co lle g a’s van vijf an d e re
c ul t u r e l e i n st e llin g e n in Ve n lo d e n otitie
D urf te D r o m e n .
We l a te n h e m a an h e t woord e n voe len hem
a a n d e ta n d, o ve r zich ze lf, ove r t h e ater,
o v er cu lt u u r e n ove r Ve n lo.
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Geboren brabanDer...

‘Ja, maar niet helemaal getogen. In Eindhoven opgegroeid en in Rijswijk gevormd, tussendoor in Oosterhout twee jaar bij de paters op kostschool gezeten en uiteindelijk weer in
Eindhoven. Maar ook: in Afrika gezeten een paar jaar. Ik ben een zwerver.’

afrika?

‘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 toneelschool 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 armoede 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 theater- en schouwburgorganisatie. Ik heb een jaar een zieke directeur vervangen 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 vakantie. 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 programmaonderdeel. 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

en Dan Van oVeral GeWeeST naar
Venlo. Je eerSTe inDruk?

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 achter Venlo.
Ongeveer een jaar later stond die advertentie in de krant, directeur voor
de Maaspoort gevraagd. Ik was er wel eens geweest voor een vergadering, 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 verbazend 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 meters vlak vloeroppervlak nodig. Om die reden is de kleine zaal direct
achter het toneelhuis geplaatst op zo’n manier dat die betrekkelijk eenvoudig 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 kunnen gebruiken en dus kon de kleine zaal niet echt worden ingezet in
de programmering. Mede daarom moet nu de middenzaal alsnog gebouwd 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 compromis tussen carnaval en theater. Hij heeft voor een bepaald segment ontegenzeggelijk 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. Belangrijkste 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 beroepsonderwijs, er is geen kunstvakopleiding. Het is een “doe”-stadje,

Je ziT nu in Venlo, MeT
Venlonaren. iS DaT anDerS?
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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 regisseur. 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 helemaal 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”.’

Heb Je in De proGraMMerinG
DinGen VeranDerD? zo Van:
DiT iS Van MiJ en DaT Wil ik erin
Hebben?

‘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 Houellebecq, 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 regisseurs 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 verwerking 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
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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 zangeres, 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 nadenken. Het gaat over heel belangrijke thema’s die nu spelen. Terrorisme,
handel in vrouwen, handel in seks, de vercommercialisering van de liefde, allemaal onderwerpen, waar jij en ik dagelijks mee geconfronteerd
worden, op indirecte of directe manier, en waar jij en ik ook geen duidelijke antwoorden op hebben. Dat hoeft ook niet; theater stelt vragen en
zet mensen ertoe aan om zich te verwonderen over het alledaagse.’
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‘Een aantal mensen moet daar af en toe over nadenken. 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 oppakt…? Dat werkt natuurlijk nooit zo direct, je draagt bij aan een bepaald
debat, je wakkert het aan.’

Je leeST HeT Maar alS HeT TeVeel
WorDT leeS Je eroVer Heen zelfS.

‘Nou ja, wat is een hoger peil? Cultuur kan zeker wel
de economie stimuleren. Het is bekend dat de aanwezigheid van een volwaardig theater een belangrijke
factor in het vestigingsklimaat in een stad is en daarmee een belangrijke 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 komen. 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 theater 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 feestelijk 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! Gelukkig is dat in het nieuwe ontwerp allemaal veel beter geregeld.
Het is toch bizar dat de Prins van Oranje, prachtige concertzaal, schitterend, 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
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deuren dicht, nergens geen last meer van. Dus wat stond er op een gegeven 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 meeste plaatsen zijn dit soort betonmonsters toch eerder gebouwd in de jaren
zestig en zeventig. De meeste zijn inmiddels afgebroken of totaal gerenoveerd. Omdat het niet meer werkt. Vroeger kwamen de mensen misschien 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 inhoud te bepalen dus. Al die doorgangen rondom de Maaspoort en die
omloopjes en passages die zijn gemaakt met het idee dat een theater toegankelijk 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 plezeer”, dat het allemaal te massief werd. Dat kwam ook weer naar aanleiding 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 ontwerp 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.’

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

‘Nee, de gemeente Venlo heeft de Maaspoort gevraagd
om de rol van Wel.Kom over te nemen. Ik heb ontegenzeggelijk wel iets met film, maar dat is niet de reden
waarom ik me ermee bezig ben gaan houden. Dat soort voorzieningen 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 gebeurde, 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

Je HebT Je oVer HeT filMHuiS
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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 aanpassingen. 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 compleet 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 organisatie. 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 sterkste 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 realiseren 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 willen het culturele hart voor de regio Noord-Limburg en de regio NoordRijn-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 plannen uitvoeren.’

De noTiTie Die Je SaMen MeT De
anDere culTuurinSTellinGen
GeMaakT HebT, HeeT Durf Te
DroMen. DroMen We in Venlo al
nieT Veel Te Veel?

‘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.’

Maar Dan MoeT Je De poliTiek
MeekriJGen!
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‘Er zijn een paar heel mooie schoenenzaken in Venlo
en daar kun je heel mooie schoenen kopen en de gemeente 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 dagelijkse 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?
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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 Venlo, 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 citypromotie 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 openstaat voor de omgeving en die een gastvrije plek is om te vertoeven.’

HeT culTuurManifeST, WaT Haal Je
Daar uiT?

‘Venlo is natuurlijk een leuke stad, maar we hebben
maar één groot theater, één klein theater en één poppodium, maar twee musea. Wat beperkt voor een culturele 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 belangrijk dat wij intersectoraal samenwerken.’

culTurele SaMenWerkinG:
Venlo op De kaarT zeTTen
alS culTurele HoofDSTaD?

‘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 bedoel ik, heb je een bepaalde hoeveelheid stadsgezichten, 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 viezigheid 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 Venlo naar Arcen toe gevaren. En op een of andere manier: voorbij de snelweg 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 overkant, brrrrr. Het wordt echt idyllisch richting Velden en dan verderop

alS Meneer pieTerSen en ziJn
VrouW uiT leiDen nu een
WeekenDJe WeG naar Venlo
Winnen in een kruiSWoorDpuzzel…
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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 Venlonaren de stad uit om ergens anders een vervolgopleiding 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 kennismaken 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 Kunstmenuregeling 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 programma. 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

WaT iS HeT belanG Van De
eDucaTieVe pooT? kriJGen Jullie
DaarDoor STrakS Meer MenSen
oVer De Vloer?
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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 voorstellingen in het theater.’

Vo o r L eo S t a ppers

1948 – 2006

1948 – 2006
‘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 exNoord-Limburgers of Limburgers, mee laten werken en ze op die manier 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 belangrijk 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.’

zorGen oVer De JonGeren Die uiT
Venlo VerTrekken?

‘De titel van dit periodiek: de Buun! Dat moeten we veranderen 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 appelleert 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?

De muur

Was het maar duisternis geweest
zoals de metafoor vertelt/
de wereld donker zo weinig
als de nacht ons overlaat/
maar jij dichter wist wel beter
toen je kleren dronken uit de rivier/
het was de gruwel van elke dag
het licht van de werkelijkheid
een muur die hoger klom tot
je er niet meer overheen kon/
een tafelpoot de houten dood
in je woonkamer steeds weer/
als de deur opengaat slechts
levenloze steun onder het blad
en je kan het niet passeren
de hardheid van het hout staart
je aan en je begint te snikken om
de realiteit die dun geluk uit
je ogen slaat en hout achterlaat/
was het maar duisternis geweest

Jan Brouwers (1951) was adjunct-directeur van de
SKV Noord-Limburg. Momenteel is hij medewerker

Ruud Linssen

stichting stadsmanagement en festivalcoördinator
stichting Ouverture. Tevens organiseert hij
kunstreizen.
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‘A U T O U R D E

MONIQUE CAMPS’
door Pascalle Mansvelders
foto’s Monique Camps

M on i qu e C am p s
< H U N DS H E RT
F rom : « Pasc al l e M an svel ders» >
To: « M on i qu e C am p s» >
Sen t: M on day, M ay 2 2 , 2 0 0 6

Monique,
i n 1 9 9 7 s t u d e e r d e j e a f a a n d e A c a d e m i e B e e l d e n d e Ku n s t e n M a a s t r i c h t ,
m e t i n j e e i n d e x a m e n e x p o s i t i e e e n p r e s e n t a t i e g e t i t e l d ‘ a u t o u r d e G é r icault’. Acht jaar later, lanceer je, begeleid door een presentatie in het
M u s e u m Va n B o m m e l Va n D a m Ve n l o , j e w e b s i t e o n d e r d e z e l f d e t i t e l .
Wa t b o e i t j e a a n d e z e k u n s t e n a a r i n d i e m a t e d a t j e j e a l z o l a n g i n z i j n
werk verdiept? En waarom überhaupt Theodore Géricault?
Pa s c a l l e
F rom : « M .C am p s» > “ M . C am p s” < m .r.m .c am p s@ hom e.n l >
To: “ Pasc al l e M an svel ders” < p asc al l em an svel ders@ yahoo.c om >
Sen t: Tu eday, M ay 2 3 , 2 0 0 6
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vragen blijft oproepen, telkens andere invalshoeken toont èn verrassende 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.

S e x y L ex y

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

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 aankondiging hingen in heel Parijs. Ik vond het prachtig klinken. De tentoonstelling 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 doordringen.
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 onderzoekt - 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
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F rom : “ Pasc al l e M an svel ders” >
To: “ M on i qu e C am p s” >
Sen t: Wedn esday, M ay 2 4 , 2 0 0 6

Portrai t de Lou i se Vern et
T héodore Géri c au l t om streeks 1 8 1 9

Monique,
Na alle rondgangen die je hebt gemaakt door en in zijn werk en rondom
zijn persoon, kun je me vertellen in welk aspect de aanwezigheid van
G é r i c a u l t h e t m e e s t i s d o o r g e d r o n g e n ? In j o u a l s p e r s o o n e n i n j e h o e d anigheid als kunstenaar?
Pa s c a l l e
F rom : « M .C am p s» > “ M . C am p s” < m .r.m .c am p s@ hom e.n l >
To: “ Pasc al l e M an svel ders” < p asc al l em an svel ders@ yahoo.c om >
Sen t: Wed, M ay 2 4 , 2 0 0 6

Pascalle,
Het is goed dat je vraagt welk aspect het méést is doorgedrongen, daarmee dwing je me mij te beperken tot één alles (zoveel mogelijk) omvattend aspect en antwoord.
Als ik één antwoord moet geven dan is het kijken, maar ik wil het wel
toelichten.
Kijken, klinkt simpel.
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F rom : “ Pasc al l e M an svel ders” >

Iedereen kijkt, maar wat zie je nou eigenlijk echt? Kijken is nauwelijks
objectief te noemen. ‘Ik heb het met eigen ogen gezien’, klinkt overtuigend, maar iedereen ziet iets anders en we kijken allen gekleurd. We kijken 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 intrigeerde 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 Géricault’s reputatie. Deze eerste biograﬁe heeft als belangrijkste informatiebron 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? Omdat 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 verbazingwekkend, 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; verwonderde ogen.

Twe el u i k

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

< S t a g S hoot i n g
> Stag Hunting

Monique

To: “ M on i qu e C am p s” >
Sen t: T hu rsday, Ju n e 0 1 , 2 0 0 6 2 :4 2 PM

Tw eel u i k DE E R B .

Monique,
t o e n i k j e d e e e r s t e k e e r s p r a k , z e i j e t e g e n m e d a t j e d e b e e l d e n d e k u ns t e n “ g e e n f i j n v a k v o n d ” . Ik k a n m e d a a r h e e l g o e d w a t b i j v o o r s t e l l e n ,
maar als ik de antwoorden lees, zoals je ze hier op de vragen formuleert,
k a n i k h e t n o g m a a r h e e l m o e i l i j k r i j m e n . Ik b e d o e l , d e i n g e t o g e n m a n i e r
waarop je je vak beleeft, kan toch bijna niet “niet fijn” zijn?
Pa s c a l l e
From: «M.Camps» >“M. Camps” <m.r.m.camps@home.nl>
To: “Pascalle Mansvelders” <pascallemansvelders@yahoo.com>
Sen t: F ri , 2 Ju n , 2 0 0 6

Pascalle,
Dit is een moeilijke vraag. Moeilijk omdat ik niet goed zal kunnen verwoorden wat ik bedoel met de opmerking dat ik beeldende kunst geen
ﬁjn vak vind, want het is natuurlijk het mooiste beroep dat je kunt hebben. 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 kunstenaar, want ik kan het onmogelijk niet zijn. Dat is geen optie.
Beeldend kunstenaar zijn is fantastisch, ik ben dankbaar voor mijn talent en de momenten dat ik werk aan het maken ben behoren tot de
mooiste momenten in mijn leven. Als tijdens het fotograferen alles opeens ‘klopt’; dat het onzichtbare beeld dat ik in mijn hoofd voel er opeens ‘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, compromissen sluiten en oordelen. Er blijken dan opeens 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 getoond wordt. De interactie tussen het werk
en de toeschouwer is de completering van
het werk.
Maar er zit iets heel dubbels aan het kunstenaarschap in relatie tot ‘de kunstwereld’.
Aan de ene kant worden kunstenaars gezien als de voorhoede, de zieners, de onafhankelijk denkenden, want hoe vaak wordt
‘de kunst’ er niet bijgesleept als er teruggekeken wordt in de tijd? Hoe vaak worden
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kunstenaars geciteerd, hun beelden aangehaald om een situatie te duiden?
Aan de andere kant worden kunstenaars behandeld alsof ze niet zelfstandig kunnen denken, want ze mogen met hun werk ﬁgureren in tentoonstellingsconcepten 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, educatief 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. Schandalig? 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 collegakunstenaars beoordelen en ondertussen een mooi netwerkje opbouwen. Niet ﬁjn.
Tweeluik
< Wald
> Aigle Royal

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

F rom : “ Pasc al l e M an svel ders” >
To: “ M on i qu e C am p s” >
Sen t: Su n day, Ju n e 4 , 2 0 0 6 2 3 :2 5 PM

Monique,
Naast je werk als beeldend kunstenaar, heb je samen met je zus een
w i n k e l i n s i e r a d e n . Pe r s o o n l i j k v i n d i k d a t e e n h e e l g o e d e m a n i e r o m
autonoom als kunstenaar te kunnen functioneren. Juist het werken in
een ander vak, dat voor de inkomsten zorgt, levert je als mens in het
algemeen en als kunstenaar in het bijzonder een onafhankelijke positie
op. En kunst zonder vrijheid bestaat immers niet. Maar ik weet ook dat
v e l e n d a a r a n d e r s o v e r d e n k e n . Wa n t i k h e b w e l e e n s h e t i d e e d a t m e n s e n
minder moeite hebben met kunstenaars die bewust verkoopbaar werk
voor ‘boven de bank’ maken, dan met mensen die het vak veel bewuster
combineren, zoals jij dat doet. Hoe ervaar je dit zelf?. En hoe werkt het
voor jou?
Pa s c a l l e
F rom : « M .C am p s» > “ M . C am p s” < m .r.m .c am p s@ hom e.n l >
To: “ Pasc al l e M an svel ders” < p asc al l em an svel ders@ yahoo.c om >
Sen t: Tu e, 6 Ju n , 2 0 0 6

180

BUUN

BUUN

181

F rom : “ Pasc al l e M an svel ders” >
To: “ M on i qu e C am p s” >
Sen t: T hu rsday, Ju n e 0 8 , 2 0 0 6 2 :4 2 PM

Monique,
Sc h o t l a n d i s e e n v a n j e g r o o t s t e i n s p i r a t i e p l e k k e n , j e n o e m t h e t
z e l f s “ j e w e r k p l e k ” , j e w o o n t i n Ve l d e n , p r a c h t i g i n d e b o s s e n e n h e t
(bos)landschap komt in veel van je werken terug. Hoe belangrijk is de
natuur, in veel opzichten het tegenovergestelde van kunst, voor jou en
in je werk?
Pa s c a 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?

G eri ch t l ui s t e r e n m e t m i n i at u ur p is t ool
a c h te r h et oor

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 verschijningsvorm 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….
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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 onwaarschijnlijke 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 geciviliseerd en modern. De Schotten schelden op de Britten om hun afschuwelijke moordpartijen, vergetende dat de clans elkaar net zo gemakkelijk
afslachtten. En de - al dan niet beboste - bergen die er zo enorm natuurlijk uitzien blijken soms toch net iets minder natuurlijk te zijn.
Géricault schilderde landschappen, maar het waren geen ‘echte’ landschappen.
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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Monique,
Het geheim is een rode draad in je werk, ook dit portret blijft dus geh e i m . N a a s t G é r i c a u l t z i j n a n d e r e o n d e r w e r p e n z i c h t b a a r i n j e w e r k . Ik
d o e l d a a r m e e o p d e v o o r s t e l l i n g e n v a n p o r s e l e i n e n b e e l d e n v a n k a b o ut e r s , a d e l a a r s e n s o l d a t e n f i g u r e n . Ik h e r k e n e e n d e e l v a n e e n b e e l d v a n
een hert of een ree, allemaal van zo een glanzend porselein dat ze wel
n a t l i j k e n . G e f o t o g r a f e e r d e n v e e l a l i n d e t a i l o p g e n o m e n i n j e w e r k . Wa t
heb je met deze beelden, en met de betreffende voorstellingen?
Pa s c a l l e

F r om : “Pa s ca lle Ma ns v e lders” >
To: “Monique C a m p s ” >
Se nt : We d ne s d a y, J une 14, 2006 1 : 1 8 PM

L a bo î te

Moniqu e,
Voordat ik bij je op b e zoe k kw a m de e e rs t e ke e r i n je a t e l i e r, ha d i k
natu u rlijk een aanta l p og i ng e n g e da a n m e ove r je t e inform e r e n. Wa t
me opv iel was dat ik he r e n de r b e e l dm a t e ri a a l kon vi nde n, ve e l w e rke n
v an je maar nau weli jks g e s c hr e ve n i nform a t i e . I n je b oe k ‘a ut our de
G éricau lt’ zie ik ook w e e r t e rug , da t je je ze l f vrijw e l e nke l ve rkl a a rt m e t
beelden. Bu iten het f e i t da t ik he e l b l i j b e n da t je da t nu hie r w é l m e t
woorden wilt doen, bl i jft m e t e l ke ns e e n t e ks t door he t hoofd s p oke n, di e
je in je boek hebt opg e nom e n:
“ Vou s ici tr ou v ez u ne p e t i t e b o ît e de c a rt on noi r e t l is s e . El l e r e nfe rm e
u n portrait! Je v ou s s up p l i e de ne p a s r e g a rde r c e p ort ra i t , c ’e s t m on
secr et.”
Heb je het hier nu ove r je ze l f?
G r oet, Pascalle

F rom : « M .C am p s» > “ M . C am p s” < m .r.m .c am p s@ hom e.n l >
To: “ Pasc al l e M an svel ders” < p asc al l em an svel ders@ yahoo.c om >
Sen t: M on , 1 9 Ju n , 2 0 0 6

G .I. G N OM E hol di n g an u n i den ti fi ed
objec t

F r om : «M.C a m p s » > “M. Camps” <m. r. m. camps@ho me. nl>

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.

To: “Pa s ca lle Ma ns v e ld e r s” <pascallemansvelders@yaho o . co m>

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.

Se nt : Thu, 15 J un, 2 0 0 6

‘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 kregen 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

w i l H E LM H E LM u t
G.I. GN OM E does ‘ der M ö n c h am M eer’

F r om : “Pa s ca lle Ma ns v e lders” >
To: “Monique C a m p s ” >
Se nt : F r id a y, J une 16 , 2 0 06 1 0: 35 PM
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aan bod komen, maar de weergave ervan is anders.
Hoe anders en als het je kunstwerken zijn van dit
moment, betekent dit dat ze ook nog steeds groeien
en veranderen? En weet je dan ook waar je wilt dat
ze uitkomen?
Pa s c a l l e
F rom : « M .C am p s» > “ M . C am p s” < m .r.m .c am p s@ hom e.n l >
To: “Pascalle Mansvelders” <pascallemansvelders@yahoo.com>
Sen t: T hu , 2 2 Ju n , 2 0 0 6

A I G L E RO YAL, s i j’ é t ai s l e R oi d e Rom e
Tweel u i k

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 vertellen 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 veilinghuis 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 Granatwerfer is kwalitatief geweldig. Mooi beschilderd, goeie vormen en compositie 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.

AIG LE ROYAL, c on n ai ssez - vou s l e R oi de
R om e?

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

E en ‘ g ean i m eerde avon d”

Pascalle,
Een vriendin van mij heeft mijn werk ooit omschreven als een reproductief vervolgverhaal. Herijken vind ik ook wel een goed woord. Met
elk nieuw werk veranderen alle voorgaande werken en wordt de voorzet 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 Louvre 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 verkwisting van materiaal niet meer aan de orde is schept de mogelijkheid
tot nieuwe experimenten die leiden tot humoristische en aan de kindertijd herinnerende vreugde waarin fantaseren een dagvullende taak was.
Het resultaat van dit virtuele digitale fantaseren (het continu-associatiesyndroom) 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.

F r om : “Pa s ca lle Ma ns v e lders”
To: “Monique C a m p s
Se nt : We d ne s d a y, j une 2 1, 2006 21 : 24 PM

Moniqu e,
Momenteel hou d je j e b e zig m e t 2 g r ot e p r oje c t e n, je w e b s i t e a ut our degericau lt.com en ‘ d e g e a nim e e rde a vond’. Fot og ra fie i s hie ri n e e n b e langrijk element, zoa l s ook a l l e onde rw e rp e n di e a l t i jd a l in je w e rk
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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 <

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

Arcen, september 1949

Natuurlijk was ons schoolleven ingekaderd – zoals dat trouwens in de

Venlo, mei 2006

hele samenleving het geval was – door geboden en verboden. Maar
dat weerhield velen van ons er niet van de grenzen van die kaders op

Wellicht kan men de geest van

te zoeken of zelfs te overschrijden. Werd men bij overtreding van deze
regelgeving betrapt, dan accepteerde men de straf die daarbij paste.

die tijd, het best weergeven met

Protesten werden eigenlijk nooit gehoord en zouden bovendien weinig
effect gesorteerd hebben. Autoriteit was een erkend gegeven en werd

de parafrase: “alles bij ons was

nog algemeen aanvaard.
Dat dit regime op school met grote prudentie in de praktijk werd ge-

verboden, behalve dat wat mocht

bracht, was in hoge mate de verdienste van de toenmalige Rector Pater
Nieuwhof. Een man die gestrengheid toch wist te combineren met mild-

en dat wat moest”. Mocht met

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-

name de jongere lezer, hieraan

heid iets uit van ‘ik ben niet kwaad, maar wel behoorlijk teleurgesteld’.
En teleurgesteld, dat raakte mij veel meer dan de erna opgelegde straf,

de conclusie verbinden, dat het

juist omdat ik een groot respect voor hem had.
Het lerarencorps, dat onder Rector Pater Nieuwhof ‘diende’, is in al

leven van de middelbare scholier

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

door Ragdy van der Hoek
foto’s Diana Post

Een
woningstichting
als
Mecenas

nekens (‘de Krab’): “kom maar eens op het slappe koord, boterknupin die tijd niet over rozen ging,

peltje”; Propper en zijn elementaire begrippen van fatsoen: “ga d’r
maar uit, jong”; Cools (‘Theike’): “tres bien, un quattre; Lenssen (‘de

Dokter Evert Thielen (1937) Thomascollege (1949-1958)

dan heeft deze het grondig mis.
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Negus’) met z’n natuurkundige experimenten die vrijwel altijd mislukten en Lucas (‘Jopie’) die een zo perfect routineuze manier van lesgeven
had, dat – jaar in, jaar uit – exact dezelfde proefwerken gegeven werden, alle daarvan in het bezit zijnde van die klasgenoten waarvan broers
hen voorgegaan waren op St. Thomas.

Wo n in gs t ic h t in g Ve n lo - B le ric k ko mt
me e r d a n e e n s in h e t n ie u w s v a n w e ge
h a a r o p me rke lijke ro l b ij h e t b e h o u d v a n
Ve n lo s e mo n u me n t e n . His t o ric u s Ra gd y
v a n d e r Ho e k s c h re e f h ie ro v e r e e n a rt i-

Het zijn een paar aspecten van het schoolleven in de vijftiger jaren. De
meeste blijven onbesproken maar leven voort in menig dierbare herinnering. 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.

ke l. He t ge ld t a ls e e n o p ma a t v o o r h e t
ju b ile u mb o e k v a n d e w o n in gs t ic h t in g d a t
in 2 0 0 7 v e rs c h ijn t .

HONDERD JAAR
In 2007 viert Woningstichting Venlo-Blerick haar honderdjarig bestaan. In feite is de stichting het resultaat
van een aantal fusies, met als oudste loot de Venlosche Bouwvereeniging die in 1907 voor het eerst actief
werd. De vereniging werd opgericht door een groepje
notabelen dat iets wilde doen aan de vaak erbarmelijke huisvesting van hun minder bedeelde medeburgers. 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 huizen maakten de heren gebruik van de Woningwet van
1901. Die wet maakte het namelijk mogelijk om aan
woningbouwverenigingen voorschotten te verstrekken 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

[ S C HO O L HE RI NNE RI NG ]
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rechterpagin a:
> De vo o rmalige co urt van de HBS werd een
st adstuin waarin de lo o p van de vestin gwerken
z ichtbaar is gemaakt.

DE OUDE RIJKS, METROPOLE EN TIVOLI

De R i j k s-H B S op de h oe k G ol t z ius s t r a a t - Sint Ma r t inus s t r a a t
we rd g eres t au r e e r d e n v e r b ou w d t ot e e n a p p a r t e m e nt e n- e n ka nt o-

Met de verzelfstandiging van 1995 werden de

ren co mpl e x . H e t oor s p r on k e l i jke , in ne or e na is s a nce s t ij l op ge t r okk en g e bo uw dat e e r t u i t 18 8 9 e n d oe t d e nke n a a n d e Holla nd s e
a rc h i te ctuu r v an de v r oe ge z e s t ie nd e e e uw.

> He t k l o os t e r v an de D om i n i ca ne n ga a t he t ha r t v or m e n v a n he t
‘k l o o ste rk w ar t i e r ’ . E e n k w al i t e it s ge b ie d , v a n hov e n e n s t e d e lij ke
pl e i n en v oor w on e n e n c u l t u r e le e n m a a t s cha p p e lij ke f unct ie s .

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 woningbezit 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 overigens niet alleen door haar eigen bouwactiviteiten.
De groei werd voor het grootste deel veroorzaakt
door enkele fusies. Zo ging de corporatie in 1983 samen 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-
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antwoordelijkheid over aan een professionele directeur-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 bouwen, beheren en verhuren. Woningstichting VenloBlerick werkt tegenwoordig aan de totale woon- en
leefomgeving, wat onder meer zichtbaar is in het
stadsvernieuwingsproject Venlo-Noord.

rechterpagin a:
> De ingang van de in o o rspro n g laatmiddeleeuwse kapel van het Do minican en klo o ster.

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 marktsegment 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 redding 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 aangekochte art-nouveau-complex Metropole aan de
Straelseweg en het hoofdgebouw van Volkshuis Tivoli
in Blerick. Ook de laatstgenoemde panden verkeerden in een nagenoeg uitzichtloze situatie. En dat was
triest omdat ze architectonisch en cultuurhistorisch
voor Venlo van groot belang waren. Voor projectontwikkelaars waren de panden echter niet interessant
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rechterp agi na:
> Het bijz o ndere art-no uveauco mplex ‘Metro po le’
werd naar een plan van de Venlo se architect Harry
T ilmann s in ere hersteld.

Het v o o rm al i ge s l ac h t h u i s aan d e Ke r khof w e g ( hie r in d e w ed e ro pbo u w fas e ) dat e e r t u i t 19 12 - 19 13 e n is v a n d e ha nd v a n
a rc h i te ct Sc h oe n m ak e r s , di r e c t eur ge m e e nt e w e r ke n.
> A rti st i m p r e s s i on v an ap p art e m e nt e ncom p le x Re na is s a nce .

omdat er op korte termijn geen rendabele exploitatie
mogelijk was en er uit de eisen van de monumentenverordening relatief hoge kosten zouden volgen.
Na de aankoop door Venlo-Blerick kregen de Oude
Rijks en Metropole nieuwe woon-, winkel-, en kantoorfuncties binnen de oude monumentale ambiance. 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 Laurentiusplein. 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 behouden kan blijven.
SLACHTHUIS EN NEDINSCO

In 2005 was een volgende monument aan de beurt:
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rechterpagina:
> In 1 986 ko cht Venlo -Blerick het vo o rmalige
po litiebureau aan de Lo ho fstraat. Het uit 1 928
daterende art-n o uveau pand, met invlo eden
van de Amsterdamse Scho o l, bego n daarn a aan
een tweede leven als appartemen tenco mplex De
Lo o iho f.

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 artnouveau-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-)appartementencomplex 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 terugkrijgt.
Eveneens in Venlo-Zuid, maar dan in het gebied Maaswaard, neemt woningstichting Venlo-Blerick per 1 juli
2007, tenzij de tekorten te groot worden, de voormalige Nedinsco-fabriek over van de gemeente Venlo.
De Nedinsco (Nederlandse instrumenten compagnie) is een markant gebouw dat in de jaren twintig in
Bauhaus-architectuur werd opgetrokken. Het bedrijf
bouwde hier onder meer hoogwaardige afstandsmeters 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 opmerkelijk 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 kenmerkende 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 bestemming. 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 herbestemming nodig die garant staat voor behoud op
langere termijn. Het is bovendien te hopen dat de
corporatie erin slaagt om in het complex publieksactiviteiten onder te brengen, zodat Nedinsco straks
voor bewoners en bezoekers van de stad toegankelijk
wordt.
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arthur steegh (1946-2005):

de man achter de
monumentenatlas

WAARDERING

> De vo o rmalige Nedin sco -fabriek is een indrukwekkend vo o rbeeld van het Nieuwe Bo uwen , een

Woningstichting Venlo-Blerick

is een zelfstandige onderneming met deels een publieke taak.
De interesse voor Venlose monumentale panden kent
daarom sociaal-maatschappelijke én bedrijfseconomische 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, instellingen of organisaties die zich verdienstelijk hebben
gemaakt op het terrein van de monumentenzorg, in
ontvangst nemen.
Zoals de oprichters uit sociale bewogenheid zich ontfermden over het (woon)lot van de laagstbetaalde
Venlonaren, zo ontfermt Woningstichting VenloBlerick zich thans als een Mecenas substantieel over
het monumentale verleden van Venlo. <

stijl die uitdrukkin g gaf aan het vo o ruitgangsge lo o f van de jaren twintig.
Bronnen
- 50 Jaar Venlose Bouwvereniging, 1907-1957 (Venlo 1957) 18.
- NVC, 5 maart 1932.
- A. van Hoof, ‘De aankoop door woningbouwvereniging Venlo-Blerick
1992’ in: A. van Hoof (red.) Een gebouw dat blijft. Van school tot woning.
De oude Rijks Venlo (Venlo 1994) 69.
- Frans Hermans, ‘Venlo’s eerste wolkenkrabber: de Nedinscotoren’ in:
De Buun, augustus 1993, 20-23.

Ragdy van der Hoek (Venlo 1955) studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 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

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.

werkzaam als publicist en als stagecoordinator verbonden aan ROC Gilde Opleidingen.

door Koos van den Kerkhof
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Voor de publicatie van zijn Kleine

Monumentenatlas van Nederland

verrichtte de doctoraalstudent
Arthur Steegh herculesarbeid. Hij
deed speurwerk in honderden dorpen en steden. Daarvan tekende
hij de eigentijdse plattegronden
en bezienswaardige monumenten
met engelengeduld in op topografische kaarten uit de negentiende
eeuw. Het boek is door sociaal
geografen, liefhebbers, stedenbouwkundigen 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 historische geografie, de monumentenzorg en de cultuurhistorie.
Arthur Willem Antoon Thaddeus
Steegh, Thuur voor intimi, werd
geboren op 17 juni 1946. In zijn

kinderjaren ging hij na school regelmatig vanuit de tuin op avontuur. 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 stoomlocomotieven.
Zijn fascinatie voor locomotieven
en treinen was geen kinderlijke
bevlieging. Dat blijkt uit het gedicht 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 precies 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 platenrecensies. Thuis typte hij boekjes over sterrenkunde, autosport,
bouwkunst en de gezinsauto. Van
papier bouwde hij scheepsmodellen, 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 vlinders en insecten wilde hij alles weten. Postzegelverzamelaar die hij
toen al was maakte hij eigenhandig een postzegelcatalogus van

Om sl ag Tol l e Leg e, n r. 2 , 1 9 6 5

een fantasieland. Daarin tekende
hij verzonnen “voorgedrukte” zegels en vervolgens tekende hij die
zegels zelf en stak ze in zijn album
voor denkbeeldige postzegels.

ElpEEs

E en red a ct e u r v an u i t ge v e r i j D e Wa lb ur g Pe r s in Zut p he n ov e r ha nd igt het eerste exemplaar van de tweede druk van de Mo numen tenatl a s a a n A r t h u r S t e e gh .
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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 voorliefde voor popmuziek tot ontplooiing kwam. Een jeugdvriend,
Ed Berger, herinnert zich hoe Arthur op vrijdag- en zaterdagavond
in zijn kelder muziek kwam draaien: “Hij had de meest fantastische
elpees via via al in bezit (vaak voordat ze in Nederland op de markt
kwamen) en keurig van commentaar 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 Westcoast mochten horen. Zo was hij
het die ons liet kennismaken met
Cheap Thrills van ‘Big brother and
the holding company’. Hij was direct 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 stripblaadje afgebeeld. Weer via via regelde hij zo’n stripblaadje. Hij had
in die tijd al de juiste muziekvrienden, in Londen en Amerika.”
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fIctIeve landkaart

In 1969 stapte hij over naar de
studie sociale geografie en hij
bleef zich uitleven in zijn liefhebberijen. Vier jaar later leerde hij
Joan Thomas kennen, een jongere
studente sociale geografie. “Ons
eerste gesprek ging over zijn monumentenatlas in wording. Tal van
Nederlandse steden en dorpen
was hij aan het bezoeken, liftend,
om ze vervolgens in kaart te brengen 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 rockmuziek op de achtergrond, om plattegronden 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 nederzettingspatronen volgens de
historische geografie voorkwamen. Het zijn honderd A4-vellen. Alle lijnen zijn ook weer met
Oost-Indische inkt getekend, en
landschappen en nederzettingen
zijn ingekleurd. Wie kaart kan lezen, herkent bergen en vulkanen,
veenlandschappen, ruige kusten,
kasteelstadjes, metropolen, vestingsteden, vissersdorpjes, steden
met Romeins stramien – en vergeet vooral niet de ingewikkelde
snelwegkruisingen, die hij ‘spaghetti junctions’ noemde.”
Joan Thomas was verwonderd toen
ze zijn studentenkamer bezocht.
Aan de zwarte muren hingen door
hem zelf getekende en gekopieerde uitvergrotingen van klassieke
postzegels. Naast een gigantische
verzameling pop-, folk- en rockmuziek bezat hij talloze stripboeken waaruit hij de uitspraken van
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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 samenwonen, studeerde hij af als historisch
geograaf. Hij kreeg een baan als
docent geografie aan het Canisiuscollege te Nijmegen. Een jaar
later traden ze in het huwelijk en
publiceerde hij zijn bewerkte doctoraalscriptie bij de Walburg Pers
in Zutphen, zijn Kleine Monumentatlas van Nederland met als ondertitel: 666 nederzettingen in kaart.
Het is een atlas met plattegronden van steden, dorpen, vlekken
en gehuchten in Nederland die
hij aanmerkte als nederzettingen
met een monumentale waarde.
Op kaarten van halverwege de negentiende eeuw had hij de situatie
van de jaren zeventig ingetekend
en de monumentale huizen en gebouwen aangegeven. In de inleidende hoofdstukken definieerde
hij het begrip monument in ruime
zin, ging hij in op de nederzetting, 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 nederzettingen 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 toegewezen aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. In 1978 schreef hij
een theoretische inleiding bij de

tentoonstelling Dorpen in Brabant
in het Noord-Brabants Museum.
Collega Karel Leenders, demograaf bij de provincie Zuid-Holland en historisch geograaf, keek
hierop terug in het Geografisch
Tijdschrift: “Deze beschrijving kan
beschouwd worden als de culminatie van het ‘Kakebeeke-model’
met een statische nederzettingstypologie die veronderstelde dat
je van de kadasterkaarten van
1832 zonder meer terug kon kijken naar de vroegmiddeleeuwse
nederzettingperiode. Steeghs artikel was een geweldige prikkel
tot nader onderzoek.”
Ondertussen verzamelde Arthur
Steegh voor zijn promotieonderzoek gegevens over de structuur
van 2564 nederzettingen uit de
Noord-Brabantse en Limburgse
zandgebieden uit het midden van
de negentiende eeuw. Daarbij verwerkte hij een berg literatuur over
het onderwerp. Hij had de bedoeling uitspraken te doen over het

ontstaan van dorpen en steden in
relatie met het landschap met als
basisaanname dat de nederzetting uit 1850 toepasbaar is op de
Frankische tijd. Volgens zijn weduwe Joan Steegh-Thomas zaten
enthousiasme, bevlogenheid en
brede kennis haar man in de weg
bij het schrijven van zijn proefschrift. “Met de Atlas had hij een
droomstart gemaakt maar aan de
universiteit kon hij zijn promotieonderzoek niet waarmaken. Het
lukte hem niet zijn onderzoek systematisch 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 Heslinga was zijn theorie te ingewikkeld. Drie maanden voor het
einde van Arthur Steeghs promotieplaats 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 verhaal. Hij ging opnieuw met het
proefschrift aan de slag in discussie met professor Borger. Nog in
1985 puzzelde hij, in de hoop extra 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 verband 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 interpreteren. Ik tikte de gegevens
in de computer van het Openbaar Lichaam Rijnmond in. Aan
die computer hing een tekenapparaat. Ik heb dat ding de grafiek
laten tekenen. De theorie van Zipf
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zegt dat daar een rechte lijn uitkomt maar terwijl we aan het praten waren aan de telefoon en de
plotter heel traag zijn werk deed,
verscheen er een bocht. Grote verrassing! 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 allemaal 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 contracten in het onderwijs, schreef
een inleiding voor de tentoonstelling 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 landschapselementen. Gemeenten en provincies
kregen hiermee een bruikbare
methodiek aangereikt. Ook werd
hij commissielid van het Monumenten
Inventarisatieproject
(1986-1991), vice-voorzitter van
de begeleidingscommissie van
het Monumenten Selectie Project (1991-1999) in de provincie
Noord-Brabant en was hij lid van
de monumentencommissie ZuidHolland, de Molencommissie en
de Monumentencommissie van
de gemeente Apeldoorn.
Joan Steegh-Thomas: “Lid zijn van
cultuurhistorische adviescommissies was een kans om mee te denken en zijn stem te laten gelden
om monumenten te behouden.
Hij wilde zijn eigen inzichten daarover delen met anderen. Zo vond
hij bijvoorbeeld monumenten niet
alleen op zichzelf belangrijk, maar
ook juist monumenten in een groter geheel (het ‘ensemble’), en in
relatie tot de historische geografie van die plek (de ontstaansge-

schiedenis). De geschiedenis van
de stad is te lezen in haar verschijningsvorm. Hij had hierover zeer
expliciete ideeën, ook over de manier van in kaart brengen. En een
enorme kennis. Die kon hij kwijt
in die adviescommissies. Zo kon
hij zijn visie en kennis toch inzetten voor een onderwerp dat zijn
passie was. Ook monumentale
ensembles die misschien volgens
de officiële criteria niet zo gauw
tot officieel 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 verhaal vertelt.” In 1984 kreeg hij een
gastdocentschap aan de Academie
voor Bouwkunst in Rotterdam. Elk
jaar gaf hij het college ‘Geschiedenis van de stad’ waarin hij de stu-

Postz eg el s on der m eer u i t de p eri ode van de
Sp aan se B u rg eroorl og .

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 bouwkunde 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 redactiesecretaris van het Geografisch
Tijdschrift (1984-1992) en redactielid (1992-1999) van de opvolger
hiervan, het tijdschrift Geografie,
geweest. Daarnaast vond hij nog
de tijd artikelen te schrijven en
stelde hij met J.A.J. Vervloet de
T i j d e n s ee n c ol l e ge aan de Ac ad e m ie v oor
Bo u wk u n s t i n R ot t e r dam .
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Bibliografie van de historische geografie(1989) samen.

vlInderjacht

In de jaren tachtig was hij vader
geworden van twee zoons en hij
ging hen betrekken bij zijn liefhebberijen. Met zijn zoon Michiel trok hij er vanaf diens vierde
jaar op uit om vlinders te vangen tijdens kampeervakanties in
Zuid-Frankrijk. Ze maakten wandelingen in de omgeving en jaagden op bosvlinders, akkervlinders
en moerasvlinders. Een stilzittende 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 prepareren hadden we spullen bij ons:

ether, glazen potten en watten.
We brachten de gevangen vlinder 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 zachtboard 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 vastprikten. 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
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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 postzegels betrof. Daarbij specialiseerde
hij zich in postzegels die de politieke geschiedenis van een land
vertellen. Want wie heeft er gehoord van Noord-Ingermanland?
Niemand, maar Arthur bezat een
postzegel van deze eens onafhankelijke staat, die in 1920 bestond in
de nabijheid van het Russische Ladoga-meer. In 1994 bracht hij zijn
kennis van filatelie en geografie
samen in het artikel Geografische

geschiedenis Burgeroorlog op postzegels dat verscheen in het Spanje-

nummer van Geografie-educatief.
Hij verleende met zijn verzameling
en zijn kennis medewerking aan
tentoonstellingen over de geschiedenis 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 Filatelisten-verenigingen, een organisatie
die de echtheid van zegels keurt.
Daarnaast was hij sinds 1999 lid
van de Amsterdamse Postzegel
Sociëteit, een gezelschap filatelisten 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 rondliep 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
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Duitsland lokaal in omloop kwamen. 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 beoordeling van postzegels en bij de
aankoop ging hij zorgvuldig en behoedzaam te werk. Het ging hem
vaak om zegels die er anders uitzagen dan andere. Ik heb bij hem wel
eens een boekje gezien met zegels
die niet in zijn verzameling thuishoorden. Gekke zegels waarop
een typemachineaanduiding was
gezet. Een zegel uit Kenia van 1917
had dat bijvoorbeeld. Hij verzamelde 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 regimes, Rusland tussen 1917-1920,
naar die tijden. Dat komt voort uit
een topografische belangstelling
voor de wereld. Hij had belangstelling 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 illustreren, wilden we graag in bezit
krijgen. Ze zien er mooi uit en dat
geeft ze een primitieve aantrekkingskracht. Hoe zat dat met die
Indiase vorsten, wat was hun territorium, hoe stonden de Engelsen
daartegenover? Daar praatten we
over.”
Vanaf 1999 werkten ze aan plannen voor het schrijven van een

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 studiegroep van vijftien specialisten,
schoof dit plan naar de achtergrond. 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
Grafische Eindproducten, een
werkgeversorganisatie voor de
grafische industrie die twee jaar

later fuseerde met het Koninklijk
Verbond van Grafische Ondernemingen. Co Traas, toenmalig
Algemeen Secretaris van de FGE:
“Het was in die tijd niet eenvoudig aan werk te komen. Een baan
in de middag was zijn behoefte.
We hadden een aarzeling. Ga je
een doctorandus sociale geografie aannemen als archiefmedewerker? Maar hij wilde die functie
graag en wij hadden juist iemand
nodig voor ín de middag. Van de
andere kant heeft hij dingen gekund die anderen niet zouden
hebben gekund.”
Hij bracht de geschiedenis van de
grafische bedrijven in kaart. Door
zijn werk wist het KVGO meer over
zijn leden dan de leden zelf, aldus manager Teus van Veen. Fons
Bakkes, directeur KVGO: “Op
basis van zijn kennis van sociale
samenhangen en kennis van de
grafische 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 bedrijven op de grond waarop bedrijven
waren gevestigd hadden geloosd.
Zo werd duidelijk of de claims wel
terecht bij het huidige bedrijf werden 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, documenten bestudeerd. Hij deed dat
in samenwerking met Alwin Stijn
van de Grafische Cultuurstichting.”
Ook speelde Arthur Steegh met
verve een hoofd public relations
in een promotiefilmpje voor de
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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 genieten nog steeds van de momenten
waarop hij zijn kennis deed gelden, wanneer hij met humor blijk
gaf van zijn inzicht in de organisatie. Directeur Fons Bakkes: “Hij
was een culturele kampioen. Hij
wist een glimlach op zijn gezicht
te toveren en dan had hij een verhaal te vertellen. Daarmee was hij
een bindende factor. Het was leuk
om in een bedrijf te werken met
Arthur Steegh. Hij was niet grijpbaar.”
Alle lof van zijn gewezen werkgevers ten spijt hadden ze weinig
weet van wat Arthur Steegh allemaal vermocht. Van de publicatie
van een boekje in 1992 met de titel
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Grafische en Papiermusea in Nederland 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 geheugen, 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 nederzettingsplattegronden 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 nogmaals 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 vakantie in Friesland liepen we met
de ‘atlas’ in de hand door Workum. We kwamen iemand tegen
die met het boek in de hand monumenten 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 bruikbaarheid. ‘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.

VAN BEROEP:

RENTMEESTER
door Thijs Lenssen
foto Marianne Kemink

“ D a a r s t a je d a n , mid d e n in e e n p ra c h t ig n a t u u rge b ie d ,
in d e v e rre o mt re k ge e n h u is o f b o e rd e rij t e b e ke n n e n ,
e n je ku n t ge e n ka n t me e r o p . ” Re n t me e s t e r F ra n s Ho lla
( 5 0 ) v e rt e lt h o e h ij o p e e n w a rme z o me rd a g t ijd e n s e e n
v e rke n n in gs t o c h t me t z ijn a u t o in d e mo d d e r v a n e e n
la n d w e g s t ra n d d e , e rge n s in M id d e n - L imb u rg. “ I k h a d
mijn b e s t e p a k a a n , w a n t ik z o u d ie z e lfd e d a g e e n b ela n grijke v e rga d e rin g b ijw o n e n . G e p la a gd d o o r d u iz e n d
mu gge n kre e g ik d e a u t o me t b e h u lp v a n e e n krik u ite in d e lijk w e e r a a n h e t rijd e n . M a a r in mijn p a k ko n ik
mij n ie t me e r v e rt o n e n . ” D e d re igin g v a n v o o r v a lle n a ls
d e z e b ra c h t h e m e r ja re n ge le d e n t o e e e n t e rre in w a ge n
t e ko p e n . “ I d e a a l v o o r h e t w e rk in d e b u it e n ge b ie d e n ,
ma a r min d e r ge s c h ikt v o o r d e ge w o n e w e ge n . I k h e b
h e m n a e e n t ijd w e e r in ge ru ild v o o r e e n p e rs o n e n a u t o . ”
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Rentmeester, het lijkt een archaïsch beroep. Wie de tale Kanaäns verstaat, 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 Nederlandse 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 aangesloten. In Limburg zijn er ongeveer vijfentwintig, in Venlo en naaste
omgeving ben ik de enige.”

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 landbouwgrond, waarmee de Mookerheide
en Sint Jansberg qua eigendom
met elkaar werden verbonden.
Het hele proces heeft overigens
meer dan tien jaar geduurd. Hierbij bemiddelde ik voor Natuurmonumenten.
Dit zijn voorbeelden van mijn aankoopwerk. 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 aantal landbouwpercelen van particulieren. Verder werk ik in opdracht
van een stichting met nogal wat
landelijk onroerend goed en daar
regel ik onder andere de verpachtingen, maar ook het onderhoud
aan de gebouwen.”

Wat d o e t e en r e n t m e e s t e r p r e c i e s ?

“In de moderne variant houdt hij zich in hoofdzaak bezig met taxatie
en bemiddeling van onroerend goed, advisering, onteigening en gebiedsontwikkeling. In de meer klassieke vorm is hij in dienst van een
landgoedeigenaar, voor wie hij landerijen, bossen en jachtgebieden beheert. Zelf werkte ik begin jaren tachtig bij DSM in Zuid-Limburg, voor
het beheer van landbouwgronden, groenvoorzieningen en jachtterreinen. 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 natuurbeheer. Vanaf 1996 ben ik zelfstandig rentmeester, waarbij ik tussentijds werkzaam was bij de Vereniging Natuurmonumenten, een met
het Limburgs Landschap vergelijkbare, maar bovenprovinciale organisatie. De derde grote organisatie is Staatsbosbeheer. Sinds begin vorig
jaar ben ik weer volledig zelfstandig waarbij ik mij nog steeds hoofdzakelijk richt op natuurbeheer.”
I s e r e e n s p e c i a l e op l e i d i n g v oor ?

Bro n : P rov i n c i e Li m b u r g

“Rentmeester kun je tegenwoordig onder andere worden via de Hogeschool van Hall Larenstein. Ik studeerde in Velp aan de Hogere Bosbouw- 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 belangrijk om goed op de hoogte te zijn van provinciale en gemeentelijke
plannen en wet- en regelgeving.”
Ku n je e e n of m e e r v oor b e e l d e n g e v e n v a n g e b i e d e n i n d e
re gio waar j e r e c e n t v oor h e b t b e m i d d e l d ?

“De kleinste aankoop van recente datum was een perceeltje landbouwgrond van maar 650 vierkante meter in de Océ-weerd, ten noorden van
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© Vereniging Natuurmonumenten, © dienst Kadaster
en openbare registers, Apeldoorn, © aeroGRID NL2003,
Aerodata Int. Surveys. (11-08-2005)

Is het net als de m ak elaar een v r ij b er o ep ?

“De titel makelaar was een tijdlang beschermd, maar dat is inmiddels 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. Tegenwoordig 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.
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S t e l ik wil ee n s t uk g r on d k op e n . Wa a r om z ou i k e e n r e n t me e s t e r in s c h a k e l e n e n n i e t g e w oon i e m a n d d i e k e i h a r d k a n
o n d e rh an d e l e n , e e n n or m a l e t a x a t e ur b i j v oor b e e l d ?

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.”

“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 rentmeester 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, waarbij aankopen een continu proces is en waarbij zorgvuldigheid en randvoorwaarden, zoals marktconforme prijzen betalen, mede je werkwijze
bepalen.”

Ho ev er gaat je zo r g o m de nat u u r ? Ku n je die c o nc r et iser en?

Je k o mt v e e l i n c on t a c t m e t b oe r e n . Li g t d a a r n i e t e e n
b e lan ge n con f l i c t ?
B ron : Provi n c i e Li m bu rg

“Landbouw en natuur bijten elkaar nog wel eens, ja, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. De boer kijkt toch vooral naar de opbrengst van grond;
van natuur kan hij geen melk maken.”

Hij toont een kaart van Limburg met gemarkeerde gebieden die als
aankoopgebied, voor in de nabije of verre toekomst, voor de natuurbeschermingsorganisaties genomineerd staan. Over die aankopen blijken
afspraken te bestaan tussen de grote natuurorganisaties.

C lae s v an Ruy v e n w a s i n d e v i j f t i e n d e e e uw e e n g e h a t e
re n t me e s t er, d i e b i j e e n op s t a n d i n 1 4 9 2 i n z i j n w oon p l a a t s
H aarle m n ot a b e n e w e r d d ood g e s l a g e n d oor b oe r e n . A n d e r e
t ij d e n , an d e r e om s t a n d i g h e d e n , m a a r t oc h .

Bro n : P rov i n c i e Li m b u r g

“Dat verhaal ken ik niet en dat zal toen ook nog wel meer met het uitbuiten van boeren te maken hebben gehad. Maar je wil natuurlijk weten
hoe de moderne boer tegen een rentmeester die vooral voor de natuurbescherming werkt, aankijkt? Twintig jaar geleden kwam je op een informatieavond 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 groter 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 volledig buiten het jachtige leven staan, bij wie de tijd stil is blijven staan,
en die de vreemdeling in eerste instantie met groot wantrouwen bejegenen. Maar als je eenmaal hun vertrouwen hebt, ontstaan de mooiste
gesprekken. Jammer genoeg kom je ze steeds minder tegen.”

“Kijk, het werk is voor mij natuurlijk in de eerste plaats mijn broodwinning. 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. Daarmee 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 vorig 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 vernieuwen. 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.”

Waar o m fu ser en Staat sb o sb eheer, Natu u r m o nu m ent en en
de p r o v inc iale St ic htingen, zo als het Lim b u r gs Landsc hap ,
niet t o t één gr o t e natu u r v er eniging?

“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 huidige 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.” <
Thijs Lenssen (1957) is journalist en tekstschrijver
en sinds 2003 redacteur van de Buun.
F ran s H ol l a w erkt i n de h el e p rovi n c i e Li m bu rg . De foto i s g em aakt aan de w estz i jde van
h et C an n erbos/ M i l l en n i u m bos ( bi j C h ateau N eerc an n e) i n Z u i d- Li m bu rg .

C it aat u it ee n b r oc h ur e v a n d e N V R : ‘ D o o r t u s s enk o m s t v a n
r e n t m e e s t e r s i s de A 5 0 nu v er b r eed v a n t wee na a r v i er
r ijba n e n . ’ Re n t m e e s t e r s h e l p e n d us ook m e e a a n d e t oe n e me n d e asf a l t e r i n g v a n N e d e r l a n d . D a t m oe t i e m a n d d i e
z ich b e z ighoud t m e t n a t uur b e h e e r e e n g r uw e l z i j n .

“Nou ja, als eenmaal democratisch besloten is dat dit moet gebeuren
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EEN
OVERWEGING
EEN OVERWEGING
>> Hoewel veel mensen (lees:

Dat dit alles onder een constant aanwezige dwang gebeurt, leidt niet
zelden tot opstand en protesten. ‘Opgelegde saaiheid’, zou een tref-

de meeste) de middelbare

fende beschrijving kunnen zijn.

schooltijd beschouwen als een

Tijdens die lange middelbare schooljaren blijft je eenvoudige leven als
leerling hetzelfde. Dag in dag uit hetzelfde ritme, iedere dag dezelfde

periode van ontwikkeling en

grijze hoofden voor het bord en iedere dag dezelfde ergerlijke mensen
om je heen. Deze sleur wordt in die hele schoolperiode slechts vier of

‘overgang’, kun je deze jaren ook

vijf keer onderbroken: het begin van de Grote Vakantie. Deze Grote
Vakantie is dan ook de tijd waarin de échte ontwikkeling plaatsvindt.

zien als een tijdperk van stag-

Men gaat ‘los’ en neemt het er van. Alcohol vloeit rijkelijk in zonnige
cultuuroorden aan de Spaanse kust en er wordt geploeterd in ongeven-

natie. Natuurlijk: je leert over

Jónges van de Maas

tileerde tomatenkassen. De combinatie van deze twee aspecten van het

door Jacq Grubben
foto’s Jacques Peeters

bestaan, dát is pas ontwikkeling. Kennismaken met de geneugten van
allerhande zaken (interessant

het leven, afgewisseld met harde arbeid; de ultieme voorbereiding op
de toekomst. De hoofdstad van Brussel? Het gevoelsleven van een wa-

dan wel onnodig en vervelend) en

terstofbrug? Hoe brengt die informatie mij verder in het leven? Moet
men de middelbare school niet gewoon zien als een min of meer zinvolle invulling van de lege periode tussen twee Grote Vakanties?

pline en regelmaat in je leven op

Nee.

te wekken.

Mijn herinneringen aan het leven op het Marianum zijn er geen die
Berr y van der Vor st (1982) Maria num ( 1995-2001)

er wordt gepoogd enige disci-
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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. Opstand 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.

E r z ijn in d e lo o p v a n d e
t ijd h e e l w a t b o e ke n ge s c h re v e n o v e r d e riv ie r d e
M a a s . O n d e r a n d e re b o e ke n d ie h a a r lo o p v a n a f
d e b ro n n e n in F ra n krijk
t o t a a n d e mo n d in g in d e
No o rd z e e b e s c h rijv e n .
A n d e re b e p e rke n z ic h t o t
h a a r L imb u rgs e s t ro o mge b ie d o f t o t d e n a t u u r, d e
c u lt u u r e n d e s t e d e n la n gs
h a a r o e v e rs . D it a rt ike l
ga a t o v e r e e n re la t ie f kle in
s t u kje M a a s , h e t s t u kje a a n
d e lin ke ro e v e r t e r h o o gt e
v a n h e t s t a d s d e e l B le ric k.
E n d a n in h e t b ijz o n d e r
o v e r h e t ge d e e lt e u it mijn
je u gd , in mid d e ls z o ’ n ja a r
o f z e s t ig ge le d e n , la n gs
d ie go e d e , o u d e Mo o d er
Ma a s , d ie z ic h in s t e e d s
w is s e le n d e ge d a a n t e s v e rtoont.

[ S C HO O L HE RI NNE RI NG ]
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D e e n e keer is het een k alme ,
vr ien d e l ijke ri vi er die op h aar
d ooie akkertje naar de ze e
s tr oom t. M aar pas o p, sch ijn
be d r ieg t! Want de ander e k e e r
kr ijg t z e het op haar heu p e n .
Wan n e er er in No o rd-Fra n k rij k
e n d e Bel gi sche Ardenne n v e e l
r e g e n o f sneeuw is geva lle n , d an
ve r an d ert de ri vi er al vlu g in e e n
w oes te stroo m, di e l ande rij e n e n
w oon g e bi eden l angs haar o e v e rs
on d er water zet. Bij extre me
d r oog te daarentegen krimp t z e
in tot e en o nbeduidend s t ro o mp je . D e e erl ijkhei d gebi ed t t e
ze g g e n dat di t sinds de k an alis atie i n de jaren 1920 nau we lijks voorkomt. De enkele k e re n
d at e e n zeer l age waterst an d
kun s tm atig - doo r het st rij k e n

v an d e s t u we n - t o t s t a n d i s
ge b rach t in v e rb an d m e t h e t
s ch o o n mak e n e n co n t r ol e r e n v a n
d e o e v e rs d aarge late n . O n d a n k s
d ie e x t re me wat e rs t a n d e n w or d t
d e Maas d age lij k s b i j n a on a f g e b ro k e n b e v are n d o or s c h e p e n e n
b o t e n in alle rle i s o o r t e n e n m a t e n . Be h alv e in s t re n g e w i n t e r s ,
wan t d an d rij v e n e r e e r s t , i e t w a t
aarz e le n d , h ie r e n d a a r i j s s ch o t s e n o p h e t wat e r. H oud t d e
v o rs t e ch t e r aan , d a n v r i e z e n d i e
s ch o t s e n aan e lk aar v a s t e n k un n e n d e me n s e n mis sc h i e n z e l f s
o v e r h e t b e v ro re n wa t e r v a n d e
e n e n aar d e an d e re oe v e r l op e n .
S ch e e p v aart is d an on m og e l i j k
ge wo rd e n .
Vaak is h e t wat e ro p p e r v l a k v a n
d e Maas s p ie ge lglad ; i n h e t

b i j z on d e r ‘ s a v on d s i s d a t e e n
s c h i t t e r e n d g e z i c h t , v oor a l w a n neer de maan en de verlichte
s t e d e n e n d or p e n l a n g s h a a r
oe v e r s z i c h w e e r s p i e g e l e n i n h e t
w a t e r. M a a r w a n n e e r s t or m a c h t i g e w i n d e n h a a r w a t e r op p e r v l a k
g e s e l e n on t s t a a n e r d r e i g e n d e
s c h ui m k op p e n e n s l a a n k or t e
m a a r k r a c h t i g e g ol v e n op d e
oe v e r s s t uk . Ee n h e e l t y p i s c h
gezicht is het wanneer er bij
d r e i g e n d e r e g e n op e e n e n i g s z i n s r uw w a t e r op p e r v l a k v ol k om e n g l a d d e b a n e n v oor k om e n .
M i j n v a d e r z e i d a n a l t i j d : “A s d’ r
p a edj es o p de Ma a s k ó m m e, den gi f
‘ t a nger wa er. ” D e M a a s v e r t oon t
z i c h v oor t d ur e n d i n v e r s c h i l lende gedaantes.

Jónges van de Maas
De vroegste herinneringen

Geboren aan de Maaskant van de Pontanusstraat in Blerick ben ik opgegroeid met het voortdurende zicht op de steeds wisselende beelden van
de Maas. De rivier en haar kenmerkende geluiden hoorden onlosmakelijk 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 verjaardag van mijn moeder, werden twee oudere zusjes en ik uit wandelen
gestuurd met het consigne: “En dink d’r aan, neet nao de Maas!” Onvermijdelijk 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.
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Wat ik me ook nog redelijk goed kan herinneren is dat er tijdens de mobilisatie van 1939/1940 Nederlandse militairen waren gelegerd bij de kazemat, 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 boomlange 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 voorstellen. 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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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 geliefkoosde 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 opgedroogd 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 stuiver). 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 HoutBlerick 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 ronddobberden. Al met al is het altijd goed afgelopen.

Jónges van de Maas
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 tegenstelling tot de vier van nu slechts twee bruggen: de spoorbrug en de
verkeersbrug. Deze laatste, een zogenaamde Baileybrug, lag in tegenstelling 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 meter lager lag dan de huidige weg. Ten noorden van het kerkhof lag de
prachtige grote tuin van dokter Vallen met zijn vele volières, waarin allerlei 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

214

BUUN

terug liggende huis met de jaarankers uit 1853 van de dames Jonkergouw. 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 vijver. 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 afgescheiden 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 Antoniuslaan uitkomt lag de grote tuin van de verwoeste villa Steegh. Gymnastiekvereniging 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 kano’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 weilanden. 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 Voorzienigheid. 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 Pontanusstraat 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 Molenbossenflats, 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 weilanden 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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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 steenfabriek 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 watervogels. Dus geen eenden, meerkoetjes, aalscholvers en meeuwen.
We hebben wel eens een keertje een otter gezien, maar dat was een zomergast. 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 stinken.

Jónges van de Maas
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 uitbraakte. Die naam was enigszins misleidend, want deze boten werden
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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. Regelmatig werd het zware getjoek van deze motoren onderbroken door
het geluid van een veel lichtere scheepsmotor. Dat was het parlevinkerbootje van Van Dinteren uit Venlo. Vanuit dit bootje werden aan de voorbijvarende 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 katholieke 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 rammelende 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 zogenaamde 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 zwemmen barstte het er van de zwemmers.
Aan beide oevers van de Maas zag je ook de houten en ijzeren roeibootjes 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 Mollenbossen 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 controleren 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.
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Jónges van de Maas
Hoogwater

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 gekomen. Wij zetten dan stokjes langs de waterlijn, zodat we - in onze onnozelheid - 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 komen. 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 overstroomde 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 altijd 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 keren 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 verdwenen, 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 Venlose 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 buurman 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!!

218

BUUN

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 andere 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 gestroomd. 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 liepen, stonden nu met elkaar te praten. Bij alle ozel een hartverwarmende
aanblik.

Jónges van de Maas
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 toeging. 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, bajonetvechten, 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 opgegeten, 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, vonden er regelmatig luchtgevechten plaats tussen geallieerde en Duitse
vliegtuigen en werden de geallieerde vliegtuigen door het Duitse afweergeschut 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 wrakstuk terecht, waar we toen we de kans kregen natuurlijk naar gingen
kijken. Veel gelegenheid daarvoor was er niet, want al gauw werd iedereen 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 afweergeschut 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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Na de terugkeer van de evacuatie begin april 1945, troffen wij aan de
Blerickse Maasoever en tussen de ruïnes van de Antoniuskerk een geweldig 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 bruggen, 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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pen boden een zeer luguber aanzicht. Daarnaast lagen overal langs de
Maas grote hoeveelheden Duitse en Engelse munitie en uitrustingsstukken. 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 kistjes 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 patroonhouder erop. Gelukkig hadden wij niet in de gaten dat slechts het overhalen van een palletje voldoende was geweest om te schieten.
De gevonden kogels werden door ons met behulp van een uit het kapotte 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 geweldige 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 oudere 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 waaghalzen 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 onderwijzers. 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 gymtoestellen. Maar geen nood, de meesters moesten zelf maar wat verzinnen. Alles gebeurde in de buitenlucht; als het regende, ging de les
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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 gymnastiekoefeningen in het groene gras. De voetballers gingen er ondertussen 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 woensdagmiddag op school allerlei rotkarweitjes doen of gewoon met de armen
over elkaar blijven zitten.

Jónges van de Maas
Verdronken

De Maas ziet er vaak lieflijk en ongevaarlijk uit. Maar in haar water komen 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 jongens 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 bergen. Pas enkele weken later werd hij vlak bij de krib bij Sur Meuse gevonden. 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 altijd een sterke stroming stond, gebeurde het. Een van de jongens uit
het roeibootje wilde op het vlot overstappen, en stapte ernaast. Hij verdween 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 verdronken en dan denk je onwillekeurig terug aan toen.
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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 spelen, 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 waren 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 ijzingwekkend 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 knoeperd van een notenboom, die ieder jaar volop noten droeg. Het probleem 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 begonnen 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 stokjes in de boom gegooid of hij verscheen tierend en scheldend aan het
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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 meidoornof beukenhagen. In die laatste zaten in het voorjaar hele zwermen mulders - 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 bijvoorbeeld 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 meisjesschool staan. Als de meisjes naar buiten kwamen, duwde je bij een paar
meisjes een meikever achter in de kraag van hun jurk. Succes gegarandeerd! ‘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 vogels 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 jongens 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 geluidloos 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 hoeveelheid 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 maken. Maar de fruitdieven, waarvan ik er eentje was, waren niet voor één
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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 moeder: “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 tuinpoortje kon je vrij gemakkelijk in die tuin komen. Dus van tijd tot tijd
verorberden wij een sappig peertje, dit tot grote ergernis van de eigenaar. Eens, toen de peren bijna rijp waren had hij de grond rondom de
boom omgespit en mooi glad geharkt. In het magazijn van Van Enckevort lagen in die tijd vlak na de oorlog nogal wat losse witte geëmailleerde 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 broekzakken. 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 verwonderen 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 mannen 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 zandige 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 speldeköpkes. 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. Vervolgens 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 kwamen. Door de zuiging van de schroef werd het water eerst krachtig weggezogen 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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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, tegenwoordig 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 hadden wij een mand waarin een stuk of tien paar van die ouderwetse houten 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 waardoor 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 anders 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 ideale 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 ongeveer een meter gooiden ze met een tussenruimte van zo’n vijftien meter 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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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 belazerden 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 beperkten ons tot wat op en neer zwemmen en in het gras te liggen.
Het gebeurde wel vaker dat de politie verscheen wanneer wij rondzwommen. Dan waren we onze kleren poter en konden ze op het politiebureau
weer ophalen en meteen een bon incasseren. Daarna was het thuis natuurlijk 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 oevers 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 sprongen 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 zwemmen. Wij staken natuurlijk vol trots onze vinger op. Vervolgens moes-
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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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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 gezicht. 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 mensen 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 Willem 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.” <

DU
DU
>>

Het is vooral muziek die bij

mij herinneringen oproept aan de
Het St. Thomascollege gold in de eerste helft van de jaren zeventig, onmiddelbare school.

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 zolderetage, 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

Jónges van de Maas

- kreeg het voor elkaar dat er in de korte pauzes op de cour popmuziek

Besluit

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 Antoniusparochie in Blerick).

[ S C HO O L HE RI NNE RI NG ]

230

BUUN

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 ﬁetsenstalling. 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 daarThijs Lenssen ( 1957) Tho masco lle ge ( 1970-1975)

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 Kockersebeek 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 oprichtten, 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 gespeeld. Toch zijn veel van die jeugdherinneringen blijvend in onze geheugens 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 veranderingen langs de Maas en het keurslijf van dijken dat de mens haar heeft
aangemeten, zal de Maas altijd en eeuwig ‘ós Mooder Maas’ blijven.

was te horen. Dat leidde soms tot verrassende ontdekkingen van pla-

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.
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JO COENEN EN DE ZWER VER IN HET PORTIEK
Architect: Maasboulevard Venlo heeft cultuur nodig om te kunnen leven

door Ruud Linssen
foto’s Franco Gori

Zo obligaat als het kl ink t : Jo C o e n e n wil ge wo o n
zijn . Maar juist dat i s ve rd o md las t ig in z ij n we r e ld waar fantastische ge ld s o mme n in o mgaan ,
w aar h et aangezi cht van s t e d e n wo rd t n e e rge h aald
e n opg ebo uwd, en waar h ij – C o e n e n - s t e e d s
m e e r e en c entrumpositi e in n e e mt . Als h o o gle r aar aan de uni versitei t v an De lft , als é é n v an d e
be la n g ri jkste arc hitec ten v an N e d e rlan d e n als
pr om in ent aanwezi ge bi j v e rgad e rin ge n waar d e
toekom st van complete ge b ie d e n o p d e age n d a
s taat.
En toch is dat de eerste in d ru k b ij b in n e n k o ms t in
d e h al v an het voo rmal ige PTT- k an t o o r in Ams t e rd am . Gewo o n. Een wat f ro mme lig p ak , e e n n aar
bin n en gekeerde bl ik, h an ge n d e s ch o u d e rs . Als je
zijn teg enstander was, zo u j e h e m – in d at e e rs t e
m om en t – makkelijk o nd e rs ch at t e n . I n e e n win k e l s tr aat loop je hem waars ch ijn lij k v o o rb ij z o n d e r
op te m erken.
Ma a r d e Italiaanse i nsta p p e rs z o n d e r s o k k e n v e rr ad e n wel licht dat er mee r aan d e h an d is . E n d an
d e tw e e medewerkers die h e m o p d e z e z at e rd agm id d a g vergezellen naar d e v e rd ie p in g v an z ijn
kan toor. S nelle i nfo rmat ie wo rd t in d e lift u it ge w is s eld tussen het dri et al. H o e we l d e L imb u rge r
n on ch alant tegen het lift wan d j e le u n t , is h ij h e t
cen tr um van het gesprek .
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‘I k g a n i et v oor h e t b ot t e on t wikke lings w e r k’

Wi e i s J o C oe n e n a l s h i j n i e t w e r k t ?

‘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 alledaagsheid kan diepte hebben. Ik vertel iets van alledag, 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 details.
‘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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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 projecten. 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 gemeente en projectontwikkelaar, en dat is een enorm
krachtenveld geworden. Maar de managers die voor
mijn neus verschijnen – ze worden steeds jonger – interesseren 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 overleven 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 gemeente gezegd: het plan leeft pas als een zwerver in
de portiek van de bibliotheek kan slapen.’ Anders gezegd: gebouwen moeten tot leven komen.
Hij ontwierp niet alleen deze bibliotheek maar maakte ook de stedenbouwkundige visie voor het gebied:
de grote lijnen als dwingend leitmotiv voor de andere
architecten. Hij deed het zoals altijd met gepassioneerde 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 gered bij de gratie van een telefoontje van mij, nadat
ik een bezoek aan het terrein had gebracht. De bulldozers 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 later 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 gedachten 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 verklarende 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 moment 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 longen wil geven.
De architect haalt zijn invloeden over ter wereld vandaan - om intellectuele distantie te creëren, om andere 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.’ Europa plaatst hij in een contrast met de Amerikaanse
droom: ‘De bewustwording van de Europese landen
is belangrijk, wij moeten niets van onze cultuur prijsgeven; het gaat niet alleen om moneymaking zoals de
Amerikanen ons voorspiegelen. De Afrikanen staan
hiërarchisch niet hoog in de wereld omdat het kanslozen 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 complex 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 antikraak. 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 systeemwanden. ‘Ik kan zo vertrekken als ik wil. Alles wat hier
in het kantoor staat, de tafel, de kasten, kan ik zo laten weghalen.’ Als een doorgang: tijdelijk vestigen en
dan weer gaan - een gebouw moet leven.
Vanuit het raam kijken we uit op een van zijn belangrijkste projecten-in-wording, waarvan het beton inmiddels omhoog klimt tussen de steigers en kranen.
Het is de bibliotheek van Amsterdam, die de grootste van Europa moet worden. Een vestibule van kilometers kennis en hypermoderne technieken, door
Coenen versleuteld in een driedimensionaal spel van
steen en lichtinval.
Hij geniet vooral bekendheid in Nederland, waar verreweg de meeste van zijn gebouwen staan. En eigenlijk wil hij dat ook zo houden om die gewoonheid nog
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enigszins intact te houden. Eigenlijk, want zo dubbelhartig is het. Inmiddels proﬁleert Coenen zich steeds
meer in Europa. Hij heeft kleine kantoren in Luxemburg 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 burgemeester 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 burgemeester, 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 ofﬁcieel 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 ontspannen, want dan staat de telefoon uit.’
Het is zo wezenlijk voor hem, om vanuit het dagelijkse 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 bouwheer. ‘Ik hou er van om bij mensen in de buurt te zijn,
een vertrouwde omgeving van vrienden en familieleden. Gewoon kletsen, en eigenlijk nog liever er bij
hangen en luisteren. En ik probeer echt te blijven, onvervalst. Zo wil ik mensen ook zien. Gelukkig herken
je dat soms, de oerechtheid van mensen.
Ik ben regelmatig in het heuvellandschap van ZuidLimburg 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 mensen 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 oneliners, die haat ik. Een woord kan zes betekenissen
hebben, dat is mijn visie.’
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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 bouwwereld waar grote ego’s zich laten gelden: projectontwikkelaars 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. Amsterdam verslaat Rotterdam, die drijfveer.
Hoe weet je je s t aan d e t e h o u d e n in z o ’n
wereld, met jo u w u it gan gs p u n t e n ?

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 uitspraken zoals wen strontj mest wurdt.’ Later moet hij toch
erkennen dat het aantal ego’s bovengemiddeld is in
zijn omgeving.
M aar hoe hou j e je s t aan d e ?

‘Ik kan heel direct zijn als het moet. Ik hou van kwinkslagen. De Limburgse buuttereedners, de besten onder hen kunnen met een enkel woord alles omkeren.
Dat doe ik in het bolwerk van Nederlandse architecten. 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 gevormd, 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 Hoensbroek. 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 bewogenheid overgenomen. Dankzij hem ben ik ook weinig 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.
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‘Het uitvinden, dat is wat ik wil, en met mensen daarover 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. Vondel, ﬁlosoﬁe, geschiedenis, psychologie, het stond er
helemaal vol mee. Ik heb er als tiener zoveel uit gelezen. 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 middelbare school. ‘Daar heb ik een enorme waardering
voor de geschiedenis gekregen. In het klooster St.
Bernandinus. De paters konden als geen ander vertellen. Ik weet nog dat een pater over de ‘Hellenistische 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 middelbare school was fantastisch. Daar stamt mijn betrokkenheid 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 alles geleerd uit het verleden.’

teert rond de boulevard van Coenen. De critici: het
is te groot… De voorstanders: we moeten niet te benauwd zijn…
Maar dat is het niet alleen. Gemeente en projectontwikkelaar zijn volgens Coenen bezig met een invulling 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 cultuuruitingen; 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 ontwerp. Als een winkel niet loopt, moet je daar jongeren met hun bandje laten repeteren.
‘Venlo barst van de energie. Dat moet je laten zien
op de boulevard. Limburg is een cultuurland, een

Dat klinkt heel anders dan de architect
Re m Kool h a a s d i e v i n d t d a t e e n s t a d e l k e
v i j f t i g j a a r s c h oon g e v e e g d m oe t w or d e n .

‘Dat is vanuit een pedanterie gesteld. Met hem heb ik
een zwaar meningsverschil. We kunnen uit het verleden 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. Natuurlijk, 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 gebaar 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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Dagblad De Limburger

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 tussen staat met het spandoek ‘Ik kom uit Schimmert’.
Daar gaat het om bij dit ontwerp, om de sfeer van de
Zoepkoel.’

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. <

‘Ik bouw alleen een structuur. Het maken van een jongerenkeet is een politieke taak. De politiek in Venlo
moet zichzelf dergelijke opdrachten geven. Niet elke
verhuurbare meter hoeft een kantoor of een parkeergarage te worden. Het is niet alleen Venlo hoor. We
zijn in het diepste dieptepunt van onze ontwikkeling
aangekomen.’

‘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 boulevard 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:
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M aar wat als uw v is ie ge e n we rk e lij k h e id
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Ruud Linssen (1971) is journalist, schrijver en dichter.
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Met dank aan alle sponsoren welke deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.

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, film, fotografie, 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 financiële steun
van Woningstichting Venlo-Blerick.
ISBN 90-76758-08-5

