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De Buun is een soort foto van de stad. Een momentopname, een overzicht, gevangen en gebundeld door de redactie. Deze Buun is dus ook
anders dan de Buun van vorig jaar, al is het maar omdat Venlo veranderd
is in de afgelopen 365 dagen. Van een stad worden plakjes afgeschaafd,
om ze ergens anders weer neer te leggen. De dingen bewegen.
Nieuwe mensen, initiatieven of panden ver vangen de oude. En dus vervliegt er veel door de jaren heen. Winkels bijvoorbeeld, in de binnenstad. Kleine zelfstandigen die hun hoofd niet meer boven water konden
houden, of geen opvolger hadden. Gelukkig zijn er nog een paar over.
Winkels die vaak al meer dan vijftig jaar bestaan. Het zijn juist de authentieke winkels die een stad kleur en karakter geven, een stad onderscheiden van andere steden. We hebben er tien verzameld. U kent
ze allemaal.
Er komt ook weer een aantal bekende gezichten voorbij. Jeu Sprengers,
Boris, Paul Vaes, (oud-)medewerkers van Omroep Venlo. Artikelen over
de Boekenbeurs, het toekomstig Floriadeterrein en de Kiebitzer Boys
schijnen hopelijk nieuw licht op vertrouwde dingen.
Jammer genoeg vielen er het afgelopen jaar ook mensen weg: de componist en dirigent Gerard Franck, en de schrijfster Mariet Verbong. In
Buun 2008 staan mooie portretten.
Een stad heeft helaas (alhoewel, misschien hoort het er wel gewoon
bij) ook minder mooie plekken. U kent ze ongetwijfeld. U stuurde ze
zelf in, Jacques Peeters maakte er foto’s van. Ze zijn gebundeld in een
prachtige fotoreportage. Wie weet zet deze hier en daar wat in gang en
is de momentopname die we hebben gemaakt, volgend jaar weer achterhaald. Zoals het hoort. De dingen bewegen, gelukkig.
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D e d o o d v a n e e n v rie n d

Vr ijdag 13 ju li 2007, in Velden aan de Maas, 17.50 u u r

s lo e g e e n d e u k in e e n mu -

Ro el: “ Zu llen we de k ar o p de b o o t zet ten? ”
T im : “ Is go ed.”
Gies: “ Halen we hier dan fr iet ? ”
T im : “ Ja, dat do e ik wel.”
Gies: “ E n Ro n, k o m t die o o k ? Daar heb ik niets m eer v an geho o r d.”
T im : “ Wo ensdag heb b en we v er gader d. Ik dac ht dat jij o o k zo u k om en? We heb b en een heel p lan b edac ht . We gaan b u it en sp elen, o p
een p o diu m v o o r de k ar.”

z ika le v rie n d e n gro e p . O m
h e t v e rd rie t t e v e rw e rke n
v e rt imme rd e n z e e e n o u d e
s c h a ft ke e t t o t e e n kro e g
o p w ie le n . T ijd e n s d e v a st e la o v e n d is d e ke e t e e n
o p e n p o d iu m. Z e lf v o rme n
z e d e h u is b a n d : d e K ie b it zer Boys.

350 euro kostte het ding. Gies tegen Ron: “Ik weet nog dat jij
belde. ‘We hebben een oude pipowagen!’” De kar was roze en
rot. “Echt drie keer niks.” Het enige verﬁjnde was het plafond.
Smalle, strakke schrootjes. Die zijn blijven zitten, de rest is gestript.
Er moest een podium in, en een bar. Eigenlijk zelfs een wc, maar
dat werd een beetje lastig. Dan zou er een watertank op het
dak nodig zijn. Wat ook moest komen: een lambrisering. Geert:
“Want die hadden ze bij De Witte ook.” Ron liep er toevallig tegenaan bij Hovens bouwmaterialen.
18.08 u u r
Ro el p r o b eer t de tr ac to r t e st ar t en. E en o u d r o estig b ar r el. Het lu k t
niet . Hij haalt z’n Nissan Pajer o er b ij, st ar t k ab els, en ev en later
lo o p t het ding weer. “ M’n neefje v an t ien was een st u k je gaan r ijden.
Lam p en aangelat en.” De zweet dr u p p els p ar elen o p z’n v o o r ho o fd.
Het is een zo nnige dag. E en v an de eer st e deze zo m er.

v lnr
Ro n, Geer t , T im , Gies, Ro el,
Seb ast iaan, Step han (m et so m b r er o )

De wagen, de ker of kiët, kreeg een voorlopige standplaats in
Velden, vlakbij het veer, waar Roel samen met z’n vader een
scheepswerf bestiert. Roel: “Ze hadden dat ding gevonden in
Grubbenvorst. Ron vroeg: ‘Ga je ‘m mee ophalen?’ Prima, zei ik.
‘Mag de kar dan hier even staan, binnenkort krijgen we een plek
in Venlo.’ Dat is er nooit van gekomen.” En dus staat het gevaarte nog steeds in Velden.
18.16 u u r

door Johan Hauser
foto’s Richard Fieten,
Johan Hauser
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De k er wo r dt aan de tr ac to r gek o p p eld. Ro el du wt de wagen o m laag,
r ic ht ing Maas. Hij m o et een p aar k eer stek en, m aar r ijdt hem dan
langzaam het v eer p o nt je o p . Plaats geno eg. E en lange slier t v laggen
wo r dt gehesen. B r and, Jo c u s, Maes B ier, Vic to r ia B r o nwater.

BUUN

5

Het oude café de Witte op de Parade stond model voor de kiët.
Geert: “De ongedwongen sfeer is de laatste jaren uit de carnaval
gesijpeld. Het wordt steeds meer een overgeorganiseerd massagebeuren dat je wordt voorgeschoteld. Carnaval word je opgedrongen: zo moet je het doen. Er is geen ruimte meer voor eigen
inbreng.”
In De Witte was geen entree, er waren geen consumptiebonnen,
en als er een joekskapel binnenkwam ging de muziek uit. Binnen stond een telefooncel. Geert: “Iemand liep daar ieder jaar
rond met een rotte vis in de tes. Het was vastelaovend op het vieze
aaf.”
Het café gaf de ruimte. Doe wat je wil. Maak je eigen feest.

Iedere avond
een vrolijk requiem

18 .2 5 u u r
Twe e s t e ige rs wo rd en d e b oot op g e s l e e p t : h e t p od i um , d a t v oor d e
k ar wo rd t ge p laat s t . Va n d a a g w or d t n i e t b i n n e n i n d e k a r g e s p e e l d ,
maar b u it e n . Ro e l k o m t m e t e e n p a a r oud e b oxe n a a n z e t t e n . “ Woe n sd ag d e d e n z e h e t n o g . ” B i n n e n v i j f m i n ut e n s t a a t e r e e n p od i um .
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Met z’n drieën vormden ze in die Witte-periode een joekskapel,
Joekskapel Sorry. Ron op bariton, Geert had een trommel en Ron
z’n broer, Ruud, speelde trompet. Gies: “Dat is ook het eerste
wat ik me van Ruud herinner. Dat hij ontzettend vals op een träöt
stond te tetteren. Vond ik meteen te gek.”
Ron: “We hadden maar één liedje, Het hondje van de bakker. Je
weet wel: ‘En van je hela hela ho la la.’ We verdeelden ons dan
over de kroeg, de eerste zette in en iemand anders antwoordde
vanuit een andere hoek.”
Niet iedereen kon daar om lachen. In de Maaspoort bijvoorbeeld.
Ron: “Wij waren het podium opgeklommen, en toen de kapel
even stilviel zetten wij ons Hondje weer in. Er kwam iemand op
ons af en zei: ‘Als jullie nu niet ophouden, moeten jullie je instrument opeten.’ Toen zijn we maar gegaan.” Of die ene keer op de
Lohofstraat, toen alles al afgelopen was. Geert: “Daar hing een
vent over het balkon, scheldend. Wij dachten: ‘Ach wat.’ Door
hè. Vlogen er opeens allemaal ﬂessen bier over ons heen, kapot
tegen de muren.”
18 .3 2 u u r
G ie s d raait h e t d ru m s t e l om , n a a r d e op e n g e s l a g e n a c h t e r d e ur. D i e
is e r h e t laat s t e jaar i n g e m a a k t , z od a t z e z e l f b i j d r uk t e m a k k e l i j k

in en u it de k ar k u nnen k o m en. “ De v r iendin v an Pau l, Mar ianne, is
daar v o r ig jaar no g u it gev allen” . Vo o r de deu r hangt een go r dijn,
waar ac ht er ze een Jan K laassen- im it at ie wilde do en. Niet wet ende
dat de deu r o p ensto nd.
Pau l is Pau l Linssen. Clo wnt je Po lk a. Vo o r hem is deze to c ht geo r ga niseer d. Pau l is v andaag v ijftig gewo r den. Ze gaan hem o p halen in
B ler ic k , o m v ia het st adsstr and naar de Vik ing t e v ar en.

Iedereen die nergens een kans krijgt, moet die in de kiët wel krijgen. Dat is het idee. Zo deed Ruud het ook. Ruud kaapte laat
in de nacht een gesloten hamburgertent op de Parade en hield
alternatieve carnavalszittingen. Op unne drekseimer. Totaal pretentieloos.
Geert: “Wij als band moeten een sfeer creëren waarin zoiets ook
mogelijk is. Wij moeten de drempel verlagen.” Gies: “We mogen
dus ook niet te goed spelen.” “Nee,” zegt Geert. “Als het te gelikt
wordt wil niemand. Dan kijken de mensen, applaudisseren en
gaan weer weg. En net daartegen is de ker gebouwd.”
18.46 u u r
T im is t er u g: “ Wae hat u nnen fr iet saté? ” O p dat m o m ent k o m t Geer t
p as aan: “ Net o p t ièd.” E en aantal fiet sen wo r dt o p het p o nt je ger eden. Ro el k lim t in de c ab ine v an de b o o t , en v aar t aan.
E en p aar v ellet jes p ap ier waait weg, m aar b lijft no g net o p de b o o t
liggen. Geer t r aap t ze o p : “ Ro n, ho u jij die m aar ev en b ij je, dat zijn
t ek st en v an Ru u d. O r iginelen.”

BUUN

7

Iedere avond
een vrolijk requiem

De kar was verbouwd, geverfd, opnieuw geïsoleerd, en er kwam
een geluidsinstallatie in. Maar er was nog geen band. Geert:
“Hoezo? Iedereen maakt toch muziek. Dat is helemaal geen
vraag geweest. Hebben we daar over gepraat?”
Gies: “Weet ik niet meer.”
Geert: “Die doet dat? Dan gaan we repeteren?”
Gies: “Het eerste jaar hebben we helemaal niet gerepeteerd.”
Geert: “Ja, een of twee keer.”
De rolverdeling ontstond vanzelf. Stephan was gitarist en drummer, maar kreeg de banjo van Ruud. Geert drumde ooit in Riverﬂow. Sebastiaan speelde bas, Tim toetsen. Gies ging met Ruud
z’n akoestische gitaar aan de slag.
Op Stephan na zaten ze allemaal samen met Ruud in een band:
Una Brown. Vijftien serieuze Engelstalige gitaarliedjes hadden
ze, voornamelijk geschreven door Ruud. Het is bij repeteren gebleven. De weg naar het podium bleek uiteindelijk te lang.
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19 .0 5 u u r
E d , e e n me d e we rk e r v a n s c h i p p e r Roe l e n z ’ n v a d e r, h a a l t e e n k oe lb o x d ie lijk t o p e e n k a t t e n b a k t e v oor s c h i j n . I J s k oud e G r ol s c h .
De b an d d o e t alv as t e e n s n e l l e s oun d c h e c k . G i e s : “ H e t z i e t w e l a lle maal h e e l ru ig u it , m a a r w e h e b b e n m a a r e e n p a a r n um m e r s . ” En
e v e n lat e r: “Maar ik b e n w e l m e t e e n n i e uw e b e z i g , D e wa eg l a ngs
h e t s poor . H e t is we l a f e i g e n l i j k . Ee n b e e t j e g e b a s e e r d op C h r y s t a l
Fro n t ie r v an C ale x ic o. ”

De band nam al eerder een nummer van Calexico onder handen.
Zo is De Ballade van de Kwiet een Venloostalige cover van The Balled of Cable Hogue. Calexico is een gezelschap waar ze allemaal
wat mee hebben, Ruud ook. In 2003 gingen ze samen naar een
concert in Tilburg. The Balled of Cable Hogue is een Engels-Frans
duet. Gies heeft er een Venloos-Duits verhaal van gemaakt. Over
het leven in d’n Duitse Hook. Zo ontstonden de liedjes. Ze werden
vanaf het begin gemengd met rauwe uitvoeringen van liedjes als
Hacienda en As de sterre.
19 .3 5 u u r
N u d an e e n e ch t e s o un d s c h e c k . G i e s z e t D e B a l l a de v a n de Kwi et i n .
‘I k wo ë n o p d e h o o k v a n h e t H e l s c h r i k s e l e n d e Kw i e t . ’
G ie s : “ I k h o o r d e v iool n i e t z o g oe d . ”

Geer t: “ Ik ho o r helem aal nik s.” T im lo o p t een k eer naar ac ht er en, de
wagen in, dr aait aan een p aar sc hu iv en. “ Zo b eter ? ” Geen r eac t ie. Hij
p ak t z’n ac c o r deo n.

In 2005, op carnavalszondag, werd de Kiebitzer ten doop gehouden. ‘s Morgens werd de kar vanuit Velden met de tractor naar
de Parade gesleept. De wagen mocht bij Take Five voor de deur
staan. Dat was met Bert van den Bergh geregeld. “Hij begreep
niet helemaal wat we precies wilden gaan doen, maar het klonk
ok. We krijgen ieder jaar stroom van hem.”
Bert werd gevraagd om het eerste nummer te spelen. Daarna
was het aan de band. Gies: “We waren best wel zenuwachtig, ikzelf had nog nooit in een band gezongen. Maar we zijn gewoon
begonnen. Meteen in het eerste nummer lagen alle microfoonstandaards al om. Mensen dachten: ‘Wat ís dit?’ Een complete
chaos.”
Ron: “De kar was ook nog niet gestut. Er zaten wel pootjes onder,
maar verder niks. Ik weet nog dat Roel op het bankje bij Take
Five een beetje bedenkelijk zat te kijken. De hele keet ging op
een neer.”
Gies: “Binnenin zag je de bar bewegen. Ik dacht, een jaar en dan
is het voorbij.”
Ron: “Als-ie was ingestort hadden we echt een probleem gehad.”
Geert: “Ach, hoe diep kan iemand nu vallen?”
20.02 u u r
B ijna b ij Su r Meu se. Pau l st aat m et een gr o o t gezelsc hap aan de k ant
t e wac ht en. Hij wist v an nik s. O v er z’n r o ze b lo u se hangt een b lo e m enslinger en een go u den p laq u ett e m et 50 er o p . O nder de ar m een
nageno eg lege, 5- lit er fles wit te wijn. E r wo r dt afsc heid geno m en v an
de r est , alleen Pau l en Mar ianne gaan m ee. Aan de wat er k ant wo r dt
gezo ngen: ‘Pau ltje k o m m b ald wieder, b ald wieder nac h hau s.’ O p
naar het stadsst r and.

Bijna iedere Venlose muzikant heeft inmiddels wel eens in de kar
gezongen, of wat geïmproviseerd. Bert van den Bergh, meerdere
malen, Leon Giesen zong Geveulsmiljonair, René Scheffer ging een
kwartier door over een Friet-Ei, Neutjesrang was er, Minsekinder,
Ine van den Bergh. Arno Adams, Graund en Peter Beeker tijdens
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de Nach van `t Limburgse Leed. Maar ook Sjraar van Beek, de
vader van Geert. In de kar staat een cd-recorder, en na het optreden krijgen de mensen meteen een cd-tje met hun eigen liedjes
mee naar huis. Altijd sluiten muzikanten aan. Iemand sleept een
tuba mee naar binnen en zit twee uur lang ergens in een hoekje
mee te blazen. Of Glenn Corneille, die het eerste jaar nog binnen
was. Gies: “We stonden toen met z’n achten op het podium. Hij
zat op z’n knieën te spelen, hij was helemaal niet te zien.” Toch,
in de wagen hangt een foto van Glenn op het Kiebitzer-podium,
vlakbij een zwart-wit portret van Ruud met z’n accordeon. Het
is de foto van z’n doodsprentje. Voor de lijst bungelt een klein
engeltje op de maat van de muziek, in z’n hand een piepkleine
accordeon.

Op een vrijdagavond, eind 2003, stond Ruud voor het laatst op
een podium. In Kafee de Splinter was een tribute-avond aan de
gang, covers van Bob Dylan en The Band. Een professionele band
deed een tour en liet in iedere stad locale musici meedoen. Ruud
zong een paar nummers. Geert deed ook mee.
Tijdens I Shall Be Released begeleidde Gies op elektrische gitaar.
Het is de enige keer dat hij samen met Ruud op een podium
heeft gestaan.
Later in de set volgde Dylans Rainy day woman #12 & 35. ‘Everybody must get stoned.’ Verschillende blazers werden voor dat
nummer het podium opgesleept, om dat wiebelige refrein mee
te tetteren. Ruud wilde eigenlijk een complete joekskapel, daarvoor was hij verschillende repetities afgelopen. Niemand durfde.
Uiteindelijk stond alleen een gedeelte van de fanfare van z’n
baas, Hein van der Kroft, hem bij.
Ruud was pleksel, staat er in z’n doodsprentje. “Hij kon mensen
om zich heen verzamelen en bijeenhouden. Menig zinnig en onzinnig idee om samen een ‘project’ in elkaar te draaien, is bij
Ruud thuis geboren.”
Hij was zichzelf op dat podium. Ontspannen, toegeeﬂijk. Op het
moment dat Hay Wijnands, de Venlose Bob Dylan, midden onder het nummer het podium opstapte om een coupletje mee te
zingen, liet Ruud dat toe. Het was niet gepland en Hay had misschien net iets teveel gedronken, maar het mocht. Na een couplet pakte Ruud weer over, met een strakke glimlach.
Die avond is blijven hangen. Rainy Day Woman is een van de eerste nummers die Geert voor de Kiebitzer heeft vertaald. ‘Everybody must get stoned’ is nu ‘Idderein, jao idderein is-laam.’

2 0 .2 8 u u r
As s is t e n t E d s t aat v oor op d e b oot m e t z ’ n a r m e n b ov e n z ’ n h oof d
aan wijz in ge n t e ge v en a a n Roe l , d i e a c h t e r i n d e c a b i n e z i t e n n i e t s
z ie t . E d s h an d e n n ade r e n e l k a a r, om a a n Roe l d ui d e l i j k t e m a k e n d a t
we b ijn a b ij d e o e v e r z i j n . D e b a n d s p e e l t V i ez e A l de St a d, d e Ve n l os e
h e rt alin g v an Dir t y O l d To wn, e e n n um m e r d a t Ron , G e e r t , T i m e n
Ru u d al s p e e ld e n in R i v e r f l ow. Pr e c i e s i n d e l a a t s t e k a k of on i s c h e
n o o t ramt d e b o o t d e k a d e . Ee n e n or m r ot s b l ok w i e b e l t e v e n - n a a r
v o re n , n aar ach t e re n - m a a r b e s l ui t h e t e r t oc h b i j t e l a t e n .
Vrie n d e n v an Pau l k om e n m e t e e n g r ot e k oe l t a s d e b oot op . I J s k l on tj e s e n Pas t is . F ie t s e n w or d e n d e b oot op g e r e d e n . “ Re c h t s p a r k e r e n ! ”

21.05 u u r
De b o o t m eer t aan b ij de Vik ing, iet s v lo eiender dan een half u u r
geleden. Zo ’n ho nder d gast en st aan o p de k ade te wac hten. Pau l en
Mar ianne k ijk en elk aar aan, k ijk en dan weer weg, en slik k en ev en.
Langzaam dr u p p elen v r ienden v an Pau l de b o o t o p . T im slu it o ndert u ssen een nieu we b o x aan, o nder weg is er een gesneu v eld. Uit alle
ho ek en k o m en m ensen m et instr u m enten tev o o r sc hijn. Twee ac c o rdeo ns, een t r o m m el, een t u b a. Iem and v r aagt o m een tam b o er ijn.
Geer t: “ Heb ik niet, m aar ik heb wel wat ander s.” E v en later k o m t hij
m et een b o r stel aanzet ten. “ Maak t o o k gelu id.” E n de b and zet weer
in.
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Con fe tti i n de jaren nege n t ig

Iedere avond
een vrolijk requiem

R ive r f lo w, vernoemd naa r e e n
n u m m e r van The Levelle rs , is d e
ba s is van de Ki ebi tzer B o y s . River f low was een band ui t Ve n lo e n
om s tr e ken di e i n de jaren n e ge n tig tr ad iti o nele Ierse folk s o n gs in
d e g e e s t van S hane M acG o wan &
Pog u e s speel de. U i tval s b as is was
K af ee d e Spl inter, waar d e b an d
waar s chi jnl ijk meer dan d e rt ig
kee r h e eft gespeel d. Ook b u it e n
Ven lo s to nd de band vee l o p h e t
pod iu m . B elgi ë, Duitsl an d ; d e
ba n d h ad vel e vaste kro e ge n waar
z e e e n of twee keer per j aar t e ru g
m och ten ko men. In tota al d e e d
R ive r f lo w tussen de 300 e n 4 0 0
optr e d ens. De band trok ro n d in
ee n zw arte c amper.
Ruud (gitaar, acc o rdeon ) Ro n
(viool, gitaar) , Tim ( flui t e n accord e on) en Geert (drums ) s p e e ld en allemaal i n de band . E e rs t
m et Pa ddy Ver vo o rt op z an g e n
Mar k H oltman o p toetsen . Pad d y
s topte ermee, net als Gee rt . N ie ls
H an s s e n werd de ni euwe z an ge r,
Ste ph an Siepermann de n ie u we
d rum m er. Stephan speelt n u
ba n jo bij de Ki ebi tzer.
In 2001 werd Ri verflo w o n t b o n d en . D e band brac ht al le e n e e n
live-cd uit, L iv e at S hannon ’ s .
L eg e n d arisch zijn de grot e
vu iln is zakken c o nfetti die e lk
optr e d en het po dium we rd e n o p g es lee pt, o o k bui ten de carn av al
om . In de S pl inter mo es t e n j are n
late r e e ns de tl -lampen b o v e n
h et podi um ver vangen wo rd e n .
D e la m p en werden go ed s lu it e n d
a fg e s chermd met lichtdo o rlat e n d e bakken. Toch vi el uit e lk e b ak
m in s te ns een kilo c o nfe t t i.
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2 1.2 2 u u r
Pau l s t aat o p h e t geï m p r ov i s e e r d e p od i um e n h e e f t e e n v r i e n d i n a a n
d e t e le fo o n d ie o p v a k a n t i e i s i n S i c i l i ë . “ Z e h e b b e un n e v e e r b oé t g es j art e rd , d ao s t e it e i n e w oe n w a g e op , e n i k s t a on d ’ r a uk op m e t un
o p b lao s b aar s ch ild p a d j e um . ” H i j v e r s l i k t z i c h b i j n a i n z i j n k e n m e rk e n d e ro ch e llach .
H ij s p re e k t d e Kie b it z e r t oe : “ N a c h t e n l a n g h e b b e n w i j op d e P a r a d e
ille gaal, o n b e wu s t e n on b e t a a l d d i n g e n g e d a a n d i e t oc h p r e c i e s d e
b e d o e lin g ware n . Ma g i k j ul l i e h i e r m e e f e l i c i t e r e n . G a h i e r m e e d oor,
wan t h e t le v e n is t e k or t om h e t n i e t t e d oe n . ”
E v e n lat e r is d e b o o t l e e g . I e d e r e e n i s n a a r h e t c l ub g e b ouw v a n d e
Vik in g ge lo p e n . Daa r g a a t h e t f e e s t v e r d e r. B ov e n w or d t b i e r g eh aald .

Bier moest er ook in de kar zijn. Maar consumpties verkopen kon
niet, want de band wilde niet aan een tapvergunning beginnen.
Geert: “We gaven de ﬂessen dus weg. Mensen vragen dan: ‘Wat
kost het?’ Ja, dat moet je zelf maar weten. We hebben er een
potje neergezet.” Uiteindelijk kwam er genoeg binnen om uit de
kosten te komen.
Vorig jaar was er ook merchandise. Voor tien euro een cd, een
T-shirt en een ﬂes bier. Stephan had thuis twee liedjes opgenomen: Kak in de boks en een ode aan supermarkt Jac. Hermans op
de melodie van Hit the Road Jack. Stephan tekende ook voor de
muziek en Poolse tekst van misschien wel het beste liedje van de
band: Hagelslagski. Een rauwe, melancholische polka. De tekst
komt letterlijk van een Pools pak hagelslag.
2 2 .18 u u r
I e d e re e n is n o g e e n k e e r n a a r d e b oot g e k om e n v oor e e n l a a t s t e s e t .
Vie ze a l d e s t a d wo rd t v oor d e v i e r d e k e e r v a n d a a g i n g e z e t . Ee n v r ouw
d u wt ie d e re e n aan d e k a n t . ‘ I k m ot d r um m e . ’ M e t e e n p a a r s t ok k e n
s laat z e o p d e ran d en v a n h e t p od i um .
G ie s : “ We e j h e b b e e i n l e e d j e , d e t i s n e e t h i e l e m a ol a a f. G e e j m ot d e
co u p le t t e z in ge n , we e j d oon a l l e i n h e t r e f r e i n . A l s h e t n e e t l ök z i e t
ge d e micro fo o n k wi e t . ”
De micro fo o n gaat v a n h a n d t ot h a n d . H e t r e f r e i n w or d t n a e e n k e e r
o f t we e v o lu it me e ge b l è r d . D e m e l od i e i s v a n O, o D en Ha a g v a n K l e i n
O rk e s t , d e t e k s t v an S t e p h a n : “ D e z on , d e z e e e n d e d ui n e n . En e e n
le k k e r b lik j e b ie r o p m ’ n b ui k . ”

Een podium afstaan is niet zonder risico’s, vooral als het je eigen
podium is. Het tweede jaar was de keet ook op carnavalsmaandag open. De band wilde spelen, maar kon het podium niet op.
Gies: “We konden er zelf niet eens meer door, ze lieten ons niet
binnen. Staat daar iemand op je gitaar te rammen.”
Geert: “Het is niet erg dat je mensen niet kent, maar zij waren
arrogant en ladderzat. En ze waren niet te stoppen. Ik heb een
microfoon gegrepen en geroepen dat er brand was. Iedereen
was zo buiten.”
Ron: “We hebben de deur op slot gedaan en zijn de kroeg in gegaan. Die maandag, dat doen we dus ook niet meer. Het is dan
gewoon veel te druk op de Parade.”
Daar was het een jaar eerder ook druk. Net als in de rest van de
stad. Het feest trok zich van niemand iets aan en lalde zich een
weg richting Aswoensdag. Sebastiaan, Gies, Geert en Roel besloten toch maar te gaan. Ron zat een paar dagen met z’n familie in
een bungalowpark in Belgïe. Om het feest te ontvluchten.
In de Splinter speelden De Drekskaters, zoals altijd. Marco Schell
droeg een solo op aan Ruud. Gies: “Dat hakte erin. Ik wilde naar
huis.” Als afsluiting van de vastelaovend staken ze een tamboerijn in brand en hingen hem op aan een gevel in de Klaasstraat.
Dat was op zondag 22 februari 2004. Het zwart geblakerde stukje
plastic heeft er nog jaren gehangen.
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Iedere avond
een vrolijk requiem

2 2 .4 3 u u r
De b o o t is we e r le e g . H e t i s i n m i d d e l s d on k e r, h oog i n d e m a s t z i t
e e n lamp d ie h e t p o nt j e v e r l i c h t . I e m a n d h e e f t e e n l i e d j e op g e z e t .
Kab e ls wo rd e n o p ge r ol d , l e g e b i e r b l i k j e s v e r d w i j n e n i n p l a s t i c v ui ln is z ak k e n .
E d : “E r is b in n e n n o g e e n b uf f e t j e . G r i e k s m e t w a t Tur k s b r ood . ”
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Twee weken voor die vreemde vastelaovend belde Hein van der
Kroft, de baas van Ruud, met een van de jongens. “Ruud is de
hele dag niet op het werk geweest.” Met z’n drieën woonden ze
in dezelfde ﬂat op de Kwietheuvel. Tim op nummer 37, Gies op
35 en Ruud een verdieping lager, op nummer 25. Ze kwamen bij
Gies bij elkaar, Gies had een sleutel van Ruuds ﬂat. Het was acht
uur. Ze besloten naar binnen te gaan.
In de ﬂat hing een zure lucht, Ruud had overgegeven. Hij lag op
bed. Alsof hij de griep had en de hele dag in bed was gebleven. Even was er opluchting. Maar Ruud kon niet praten en keek
dwars door je heen. Er kwam een doktor en uiteindelijk een ambulance. In een rolstoel werd hij in de ambulance gedragen en
naar het ziekenhuis gereden.
Daar volgde al snel de uitslag. Z’n schedel was gebroken.
De vrienden werden in het ziekenhuis nog ondervraagd. De politie dacht aan een misdrijf. Maar Ruud had een hersenbloeding
gekregen en was daarna waarschijnlijk gevallen.
Hij overleed een week later, op 10 februari, in het ziekenhuis in
Maastricht. 28 jaar oud.
2 3 .3 0 u u r
De lo o p p lan k wo rd t b i n n e n g e h a a l d . Tw e e p a l e n , op d e h oe k e n v a n
h e t p o n t je , v o rme n d e a n k e r s . Roe l t a k e l t z e om h oog .
We v are n .
E d p re p are e rt e e n k l e i n w i e t p i j p j e , G e e r t h a a l t w a t l a uw b i e r ui t d e
k ar, o p d e fle s s e n z i t e e n s t of l a a g j e . U i t d e b oxe n k l i n k t t he G i r l f r o m
I pa n e m a e n N e w Yor k , New Yo r k . B ui t e n i s h e t d on k e r, p i k k e d on k e r.

Op 14 februari 2004 werd Ruud Spee begraven. Una Brown, de
band zonder optredens, moest in de Familiekerk het podium op.
Zonder Ruud. Ze speelden een nummer van hem, Garden, Palace
Garden. Stephan deed voor het eerst mee en Gies nam noodgedwongen de zangpartijen voor z’n rekening. Ook voor het eerst.

Onbewust werden hier de Kiebitzer Boys opgericht. Een jaar later stonden ze samen in hun pipowagen op de Parade.
00.17 u u r
We st aan v o o r o p de laadk lep en v o elen o ns Hu c k leb er r y Finn v o o r
ev en als we t u ssen Velden en Gr u b b env o r st v ar en. Het wat er k lo t st
o v er o nze sc ho enen. Ro el dr aait de b o o t, langzaam . De m o to r o ntsp ant .
E d st aat v o o r o p de laadk lep , z’n ar m en o m ho o g, gesp r eid. Langzaam slu iten ze zic h, als we dic ht er b ij de o ev er k o m en. Net v o o r dat
zijn handen elk aar r ak en, helem aal b o v en z’n ho o fd, als een zwem m er die een du ik wil nem en, b eu k en we alsno g t egen de o ev er.
E v en zijn we u it o ns ev enwic ht . E d k nijp t v er o nt sc hu ldigend z’n o gen
dic ht. <
GIE S B ACK E S: git aar en zang
GE E RT VAN B E E K : dr u m s
SE B AST IAAN B O IT E LLE : b as
T IM VAN DE N HO MB E R GH: ac c o r dio n, k ey b o ar ds
ST E PHAN SIE PE R MANN: b anjo en zang
R O E L SMIT S: sc hip p er en st alling en p o r t ier.
R O N SPE E : v io o l

Johan Hauser (1980) is journalist bij L1 en redacteur van de Buun.
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Laus en Lea

W ie b ij fo u rn it u re n z a a k Ve u ge le rs b in n e n s t a p t , s t a p t e r
d o e lb e w u s t n a a r b in n e n . M a a r d e kla n d iz ie is d e la a t s t e
t ie n ja a r s t e rk t e ru gge lo p e n . D e w in ke l v a n L a u s e n L e a
Ve u ge le rs is e e n v a n d ie a u t h e n t ie ke z a ke n d ie mo e t e n

en de schaar van Sjoukje Dijkstra

o p b o ks e n t e ge n a n d e re t ijd e n . E e n p o rt re t . ( * )

door Thijs Lenssen
foto’s Jacques Peeters

“Wie kent het getal pi nog? Bijna niemand toch?” Laus Veugelers
leunt tegen een winkeltrapje en steekt zijn pijp op. “3,14, gebruikten we
om de omtrek van een cirkel te berekenen.” Laus en Lea hoeven niet
lang na te denken bij uitleg over hoe anders het vroeger allemaal was.
Hun winkel is een speciaalzaak: Laus: “We verkopen alles wat onder
kleinvak valt. Tegenwoordig komen mensen vooral voor plakgoed en
klittenband, vroeger voor vlieseline, garen en knopen.” Er is structureel
iets veranderd, merkt het echtpaar. Lea: “Mensen deden veel meer zelf
kleding maken, nu zijn ze meer bezig met versieren, met linten om het
kleed bijvoorbeeld.” (Lachend:) “Typisch is ook dat mensen vaak vragen
of we geen dikker lint hebben. Nee, dikker lint hebben we niet, zeg ik
dan, wel breder. Wat ik maar wil zeggen is dat mensen anders denken,
de mentaliteit is veranderd.”
Laus: “Weet je wat het is: de oudere generatie is weggevallen en dat gat
is nooit helemaal opgevuld. Zelf knopen aannaaien kunnen veel jonge
mensen niet eens meer. En er zijn geen naaischolen meer in Venlo. Er
was een coupeuseschool op de Picardie, die is allang weg, en de Gilde
Opleidingen zijn ook gestopt met de naairichting.”

Lau s en Lea Veu g el ers
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Fourniturenzaak Veugelers heeft een eerbiedwaardig aantal jaren achter zich. De echtelieden vullen elkaar aan als ze de data uit het verleden
rangschikken. Laus vertelt in één woordenstroom de voorgeschiedenis:
“Het is eigenlijk allemaal begonnen met mijn opa, van moederskant.
Die kwam als gepensioneerd marineman - hij was hoofd torpedomaker
- terug uit Indië, en wilde nog iets anders gaan doen. Hij ging in naaimachines handelen, en startte met het bekende merk Singer. Dat was in
IJmuiden. Mijn moeder stond er een tijd in de winkel. Mijn vader woonde in Haarlem. Ze ontmoeten elkaar, trouwden in 1937 en verhuisden
naar Venlo, waar ze een kledingzaak opzetten aan de Geldersepoort.
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Maar helaas is daar in ‘44 de halve straat oêtgebômd, er was niks meer
over van het pand. Toen moesten ze iets anders verzinnen. Doordat mijn
moeder er ervaring mee had, zijn ze na de oorlog met een bedrijf in
naaimachines begonnen. Aan de St. Martinusstraat. In 1950 konden ze
hier naar de Gasthuisstraat verhuizen. Tot 1957 hebben ze alleen maar
in Singer gehandeld.”
“Wanneer ik zelf in de zaak kwam? Ik ben van ‘44, en ging in ‘65 in de
zaak helpen. Tot die tijd werkte ik in Helmond, zes dagen per week. Niet
lang daarna - nu 33 jaar geleden - leerde ik Lea kennen, die verpleegster was.” “Ik zat in de psychiatrie, dat werk zou ik nu niet meer willen,
hoor”, zegt Lea terwijl ze zich tot een binnenkomende klant wendt. “Ze
had wel interesse in het naaivak”, gaat Laus verder. “Toen we samen
de winkel hadden overgenomen gingen we steeds meer fournituren
inkopen. We deden alles zelf: inkoop, verkoop, les geven. Ik had alle
papieren, vakdiploma’s naaien, textiel, metaal, voor het onderhoud van
de naaimachines, en het middenstandsdiploma. Ik gaf les in knoopsgaten maken, stoppen, borduren. 35 Jaar lang heb ik dat gedaan, bij de
mensen thuis. Was soms hele dagen op pad, tot in Beegden, MiddenLimburg. Lea zorgde voor de winkel.”
Hij zet een voet op het trapje en staart even voor zich uit. Intussen geeft
Lea de klant tijdens het afrekenen advies over het stikken van een lint,
om zich vervolgens weer bij het gesprek te voegen: “Je mocht vaak meeeten bij klanten. Dan belde je dat we hier thuis niet hoefden te wachten
met eten.” Laus, glimlachend: “Klopt ja, ik kreeg balkenbrij, bloedworst, en ging vaak extra op kermisdagen, want dan wist ik dat er vlaai
was.” “En die Indonesische vrouw kan ik me nog goed herinneren, daar
kon je ook altijd aanschuiven rond etenstijd.”
“E n m essen en sc haren s lij p e n ,
in d e r d aad, daar i s di t bord v o o r.
Me s s e n go lven moet eige n lijk
ka rte len zi jn, maar dat w o o rd
pa s te e r ni et o p, maar ach , z o
klopt h et o o k. In het Du it s is h e t
Me s s e r wel len, golven d u s .”

De winkel schakelde uiteindelijk volledig over op de fournituren, het
kleinvak. Laus: “De klad kwam in de naaimachines. In 1987 hebben we
ze helemaal weggedaan. Mijn ogen werden bovendien steeds slechter,
met mijn rechteroog zie ik nu al niets meer. In dat jaar zijn we ook met
knopen begonnen. We hadden hard gewerkt, en konden extra investeren. Lea, wanneer hebben we de winkel uitgebreid? In ‘89, toch?” Zijn
vrouw knikt. “Kort daarna hebben we ook de pui aan de buitenkant opgeknapt. Onder het hardboard waar Singer op stond bleek houtwerk uit
1897 te zitten, dat hebben we in de originele staat teruggebracht. Gezien buiten? Ik heb het zelf geschilderd, kreeg er complimenten over van
een schilder die toevallig door de stad liep.” Het echtpaar zoekt een lint
waarvan ze de kleur voor het schilderwerk hebben afgeleid.
Aanleiding voor het verfraaien van de gevel was glasschade. “De etalageruit was weer eens ingegooid. Ik was blij toen de kazerne in Blerick
dichtging, die militairen kwamen hier elke week wel een keer de binnenstad onveilig maken. Zelfs Gall & Gall hier om de hoek sloot er zijn
zaak vaak voor, daar gingen ze drank inslaan. Maar de vernielzucht is
tegenwoordig ook zo groot. Vorige week nog, hier midden in de ruit een
beschadiging.” Lea, wijzend: “Aan de barst te zien denken we dat het
met een longdrinkglas gebeurd is, misschien niet met opzet, maar wel
door teveel drank.” Laus: “Ik gun het VVV dat ze in de eredivisie zitten,
maar ik vrees de supporters die straks naar Venlo komen.”
“De glorietijd voor onze zaak was van ‘87 tot ‘95”, vertelt Lea. “Met een
dieptepunt in 1991 door de Golfoorlog. In dat jaar werd er geen carnaval
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gevierd, in ‘92 weer wel, dat was
te merken. Ik maak epauletten en
koorden naar eigen ontwerp, en
Truujenbuulkes. Ritsen repareren
doen we ook nog steeds. En messen en scharen slijpen, inderdaad,
daar is dit bord voor. Messen golven
moet eigenlijk kartelen zijn, maar
dat woord paste er niet op, maar
ach, zo klopt het ook. In het Duits
is het Messer wellen, golven dus.”
Laus: “Onze oudste klanten zijn
Chez Philippe, de clown onder de
koks - ik weet niet of ik hem zo
mag noemen, maar ik doel op zijn
Franse accent -, en Paul Pollux, die
nu in de Maashoek zit, de koning
der koks. Eerder ging ik vaak op
zaterdagnacht om half twee nog
koksmessen ophalen.” Dan, over
de schaar die buiten hoog aan de
gevel hangt: “Dat is de schaar van
Sjoukje Dijkstra. Of nou ja, weet je,
niet letterlijk haar schaar. Het zit
zo: ik heb die gekregen van kleer-

maker Schreurs, die moet nu in de
90 zijn. Hij maakte altijd kleding
voor de schaatsers van Holiday on
Ice, zoals Sjoukje Dijkstra en Joan
Haanappel. Wel eens van gehoord,
denk ik… Het is de grootste schaar
die ooit gemaakt is, en zeker 75
jaar oud. Ze wordt nog steeds gemaakt, maar zal nu zo’n 200 euro
kosten. Die schaar is over de hele
wereld geweest, van Hongkong tot
Zuid-Amerika. Ik deed scharen slijpen voor Schreurs. Toen hij ermee
ophield vroeg ik of ik die schaar
mocht hebben. Daarvóór hadden
we er een grote houten knoop
hangen, maar daar kwamen barsten in.”
Twee keer per jaar maakt Laus
Veugelers een rondje langs alle
klanten, in de binnenstad te voet,
verder weg op de ﬁets, met een van
de honden in een mand achterop.
“Dan ga ik het geld voor de op rekening gekochte spullen innen.
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m e e r te kri jgen zi jn? In 2 5 j aar
tijd z ijn er zeker vijftien t o t t wintig g roothandel s di chtge gaan .

We werken op het latje. Als we bij
iedere aankoop hier in de winkel
apart btw-bonnen moeten schrijven, dat is geen doen. Moeten de
klanten veel te lang wachten. Op
het latje werken, waarom dat zo
heet: In Duitse cafés gebruikten ze
vaak een echte lat, om de bestellingen af te tekenen.” “Wij gebruiken
er onze oude bonnen voor”, zegt
Lea die ondertussen een bonnenboekje tevoorschijn heeft gehaald:
“Kijk, dit zijn ze, met het logo
Veugelers er nog op.” Laus: “Ze
betalen allemaal zonder moeite,
een kwestie van vertrouwen. Maar
ja, we hebben nooit een echte
kassa gehad. Toen Winters-Drost
(herenmodezaak aan de Vleesstraat, TL) ging sluiten kon ik hun
geldlade krijgen. Ik heb er zo twee
aan elkaar gemaakt, want toen de
euro kwam kregen we ineens meer
muntgeld.”
Het echtpaar looft de hulp van de
Venlose belastingdienst. Laus:
“We hebben eens een gesprek gehad met een man van de belastingen. Die heeft ervoor gezorgd dat

we konden blijven bestaan. ‘Zo’n
winkel als die van jullie mag nooit
verloren gaan’, zei hij. Hij tipte
ons: omdat we 55+ zijn en zelf de
administratie deden, konden we
geld terug krijgen, met terugwerkende kracht. En hij adviseerde
om een VOF op te richten, zodat de
zaak gelijkelijk in bezit kwam van
mijn vrouw en mij.”
“We moeten het vooral hebben
van onze vaste klanten. Onze
dochter neemt de winkel niet over
– en ze heeft gelukkig al een goede
baan, net als onze zoon. Er zit geen
brood meer in dit vak. Weet je ook
dat gespen nu al niet meer te krijgen zijn? In 25 jaar tijd zijn er zeker
vijftien tot twintig groothandels
dichtgegaan.
Vanaf 2000 ben ik gaan prakkiseren over wat we met de winkel aan
moeten. We krijgen niet veel AOW,
ik ben nog te jong om te stoppen,
Lea is zelfs zeven jaar jonger… We
vroegen het aan de klanten: ‘Wat
moeten we doen?’ ‘Je mag niet
stoppen’, zeiden ze. Toen hebben
we besloten om alvast geen koopavond meer te houden. Vanaf 2004
zijn we de hele donderdag dicht,
op maandag waren we al altijd gesloten, en na vijf uur ’s middags,
want de meeste klanten zijn dan
aan het koken. ‘As God ’t blieft’,
zoals ze in Venlo zeggen hè, dan
wil ik zo doorwerken tot ik 72 ben.”
Hij haalt een bordje van de wand
met de spreuk: ‘Ik hoef niet te
zwemmen in het geld, maar pootje
baden vind ik ﬁjn.’ “We gaan nooit
ver op vakantie, ik ben voor het
werk ooit in Italië geweest, maar
Spanje en Frankrijk - nooit gezien,
België was het verste. Eenvoudig
geen behoefte aan.” <
(*) In deze Buun komen een aantal middenstanders met een bijzondere winkel aan het
woord, kort, in de rubriek die zoals ieder jaar
als een rode draad door het boek loopt. De winkel van Laus en Lea Veugelers krijgt wat meer
aandacht.
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Wee t je oo k dat gespen n u al n ie t

Frietkraam Picadilly Automatiek
• • • • • • •
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Kleine Beekstraat in Venlo

Mie Schreurs: ‘Binnenkort
zit ik hier 48 jaar. In ’54 ben ik al
begonnen in een kraam, samen
met mijn man. Kun je nagaan
hoelang ik al aan het werken
ben. Maar wat moet ik anders,
hierboven gaan zitten tussen vier
muren? Dat is niks; daar ga je
dood.
Wij zijn inderdaad bekend van
het friet-ei, mijn man heeft het
bedacht.’
Zoon Hans: ‘Ik was ze net aan het
koken. De ragout staat nu af te
koelen. Ze hebben vaak geprobeerd om het na te maken. Een
vertegenwoordiger had een keer
tegen zijn grote baas gezegd
dat hij naar Venlo moest komen
vanwege het friet-ei. Dae bikde
zich d’r idder waek ein. De week
daarna kwam de grote baas mee.
Hij proefde: “ Verdomme die zijn
wel lekker.” Een half jaar later

was ik op de BBB in Maastricht,
de horecabeurs. Met grote letters
stond daar aangekondigd: “Nieuw
friet-ei!” Zie ik die vertegenwoordiger daar staan. Ik zeg: “Dat is
niet nieuw hè jongen.” Hij legde
zijn vinger op zijn lippen en vroeg
me te proeven. Het was gewoon
kroket-ragout met stukjes ei erin!
Weet je wat de pest is met die
friet-eieren van ons: daar zitten
vers gekookte halve eieren in.
Ik moet ze dus drie tot vier keer
in de week maken. Die kant-enklare friet-eieren hebben van die
kunstnieren erin.’
Mie: ‘Dat is net marsepein.’
Hans: ‘Daar werk ik niet mee.
Hetzelfde geldt voor de aspergeskroketten. Daar duw ik ook geen
rotzooi in. Ik ga goede asperges
halen, van een duim dik. Ik ben
altijd wel een beetje aan het
kloten met nieuwe dingen. Soms

slaat het aan en soms niet.’
Mie: ‘Die friet-eieren hebben we
twee keer eruit gegooid, ze sloegen niet aan. De derde keer wel.
Toen is het een succes geworden.’
Hans: ‘Als ik de pijp uitga is het
over met het friet-ei.’
Mie: ‘Het is hard werken. De uren
die je hier bent mag je helemaal
niet tellen. Als je dat doet, doe je
het slot erop.’
Hans: ‘Maar zo moet je niet denken. Ik kan niet onder een baas
werken. Ik ben direct na school
hier begonnen, heb een opleiding
tot meubelmaker gevolgd. Daar
lieten ze me op één tiende punt
zakken. “Tot volgend jaar,” zeiden ze. Maar daar dacht ik anders
over.’
Mie: ‘“ Wat nu?”, vroeg mijn man
aan hem. Hans zei: “Dan ga ik
mee naar beneden nasiballen maken.” Dat ben ik nooit vergeten.’
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ALLES KAN OP DE KLEF
Odapark op koers voor nieuwe ontdekkingen

door Bert Albers
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Er wa s een ti jd dat ook fin an c ieel alles k on in h et
Venr ayse Oda park . D ie tij d lij k t voorbij . M aar h et park
m et Theehui s bl ij ft een z eldz ame vrij plaats voor k un st
en cul tuur. V i jf tien j aar n a de opric h tin g blik k en drie
bel a ng r i jke per son en van de Stic h tin g Odapark terug en
vo o r ui t: vo o r zi tt er en medeopric h ter Fred Welsc h en ,
ar ti sti ek g ewete n en stil trek paard van h et eerste uur
Ma r i jke Ci er a ad en Th eo Len ders, die in 2003 de
r i si co vo l l e taak op z ic h n am de plek van de overleden
Jo o p W i sm ans i n h et c uratorium in te n emen .

M on i qu e B asti aan s, Pu ra fi bra
F oto Z ebra F otostu di o
> Ten toon stel l i n g Verf i s verf i s verf
F oto Z ebra F otostu di o
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Davi d C ern y ti jden s LAT i n het Odap ark
F oto Z ebra F otostu di o

Mo n i q u e B as t i aan s , m e di o di a - in he t
O d a pa rk Fot o Ze b r a Fot os t u dio

Het park, een oase van groen aan de rand van het centrum, was
ooit het weekendparadijsje van de zusters Ursulinen en de puberende
dochters van rijkelui die het internaat van de nonnen bezochten. De
tuinmannen van de kloosterorde hadden op het stukje arm stuifduin kleffen in het Venrays dialect - andere bomen dan de schrale dennen geplant. Ze hadden een rolschaatsbaan en wandelpaden aangelegd, met
bankjes en prieeltjes. En als kroon op het werk stond op een klef het
theehuis.
Maar de pensionaires waren al lang weg, bijna alle Ursulinen dood of
hoogbejaard, en het Odapark lag vijfhonderd jaar na de ontdekking van
Amerika in coma. Het hout van de bankjes weggerot, het ijzer verroest.
De prieeltjes gereduceerd tot een staketsel. En het theehuis, een bijna
vierkant gebouw met een plat dak, had amper nog een ruit in de sponningen en dichtgespijkerde deuren.

COLUMBUS-MANIFESTATIE
In die staat verkeerde het park bij de kennismaking met Fred Welschen.
Welschen was en is ondernemer. Een bevlogen ondernemer. Als algemeen directeur van internationaal schuifdakenfabrikant Inalfa trok hij
jaren over de wereld, op zoek naar klanten en productiemogelijkheden.
Vliegtuig in, hotel uit, vergaderen, onderhandelen. Welschen was één
van de Limburgse captains of industry, die het familiebedrijf in metaalwaren uit de versukkeling haalde door over te schakelen van de productie van oliehaarden naar schuifdaken.
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F red Wel sc h en
F oto Jac qu es Peeters

De ﬂamboyante industrieel stapte het
park binnen tijdens de Columbus-manifestatie in 1992. Welschen was destijds
voorzitter van de Industriële Club Venray, de vereniging van de grootste Venrayse werkgevers van die tijd en logische
partij bij tal van lokale activiteiten. Als
er snel iets geregeld moest worden en
fondsen geworven, wisten organisaties
het industrieel complex te vinden.
Welschen herinnert zich dat het theehuis was omgebouwd tot één van de
drie scheepjes waarmee Columbus naar
het westen zeilde. “De Columbus-manifestatie ging vooral over ontwikkelingshulp, derdewereldlanden enzovoort. Om één of andere reden was
er ook aandacht voor Bulgarije. We hadden een doosje Bulgaarse wijn
en die was lekker en dus snel leeg. Misschien kwam mede daardoor het
gesprek op de mooie plek en het vervallen theehuis. ‘Kunnen we daar
niet wat aan doen?’ Enﬁn, je kent dat wel. Ik moet erbij zeggen dat er
toentertijd al wel plannen waren geweest. De Lions Club had zich ermee bezig gehouden. Kunstenaar Joop Wismans zou in het opgeknapte
theehuis gaan wonen, het zou een soort atelier worden. Het Odapark
en het theehuis werden ook wel gebruikt door de Venrayse kunstkring
voor hun thematische presentaties. Het is natuurlijk een bijzondere plek
en de toestand van het theehuis leende zich ook wel voor kunstzinnige
uitingen. Maar plannen zijn leuk, er moet wel geld voor zijn.” En daaraan schortte het in die tijd, zeker ook bij de gemeente Venray, die het
Odapark wel van de kloosterzusters had overgenomen, maar geen geld
wilde of kon uitgeven voor een renovatie van het theehuis.

JONGE HONDEN
De mannen van Columbus zagen genoeg perspectief voor een hernieuwde poging en stapten naar de gemeente met de mededeling dat
ze het theehuis wilden restaureren. “Want daarom ging het ons in eerste
instantie”, legt Welschen uit. “Ik had geen verstand van kunst, maar we
zagen de mogelijkheden van het gebouw en maakten een plan.” De reactie van de gemeente was ‘Onze zegen heb je, maar reken niet op geld
want dat hebben we niet’, vat Welschen samen.
Er kwam een plan op tafel voor herstel van het dak, nieuwe kozijnen,
een keukentje en een toiletruimte, waarna het theehuis dienst zou gaan
doen als galerie en gebruikt kon worden voor kleinschalige kunst- en
cultuuractiviteiten. In hetzelfde jaar werd de stichting Odapark opgericht, het Venrayse bedrijfsleven werd stevig aan de jas getrokken voor
geld en bijdragen in natura. Het gebruikelijke traject bij een particulier
initiatief als het gaat om monumenten, kunst en cultuur en andere zaken die ogenschijnlijk de samenleving niets opleveren.
De stichting Odapark kreeg direct de eerste tegenslag te verwerken. “Ik
vergeet het nooit meer: toen ze het dak gingen inspecteren bleek er helemaal niets bruikbaars meer aan te zitten. Het moest er helemaal af.
Je moet je voorstellen, de huidige zaal stond vol met stutten. Helemaal
verrot.” Welschen schudt het hoofd: “Ik weet nu nog niet waar het geld
allemaal vandaan kwam, maar het kwam er en het ging allemaal door.
We waren jonge honden, ritselden alles bij elkaar en in een half jaar tijd
stond het theehuis er.”
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KUNSTKRING

Ma ri j k e Ci e r aad
F o to Ja cq ue s P e e t e r s

De Columbus-manifestatie was georganiseerd door de Venrayse Kunstkring op verzoek van een andere Venrayse club, het Mondiaal Platform.
In het park en het theehuis vonden de nieuwe stichting en de kunstkring
elkaar. Kunstenaars Marijke Cieraad en Joop Wismans zaten in het bestuur van de kunstkring. Ze kenden het park. Een jaar eerder had de
Kunstkring er haar vijftiende verjaardag gevierd met de manifestatie
Beeldige kleding. Het Odapark was op de agenda gezet door voorzitter Wismans. “Joop had iets met het park”, zegt Cieraad. “Het was een
langgekoesterde wens om er te gaan wonen en te gaan werken. Een
wens die niet meer leek uit te komen, nadat eerdere plannen met het
park op niets waren uitgelopen.”
Een tijdlang hadden Odapark en Kunstkring een latrelatie. Het park
bood naast concerten in het opgeknapte Theehuis onderdak aan activiteiten van de kring. Belangrijkste waren de tweejaarlijkse manifestaties,
die het vervolg vormden op Beeldige kleding; 93 Geheimen (1993), Illusies
95 en De ongezochte vondst (1997). Marijke Cieraad en Joop Wismans
vormden het artistieke hart van de manifestaties. Geleidelijk groeiden
Odapark en Kunstkring naar elkaar toe, met altijd prominent op de achtergrond Inalfa, het bedrijf van Welschen. In 1996 bestond het bedrijf
vijftig jaar en bij die gelegenheid pakte Inalfa kunstzinnig uit met de
expositie Slavnost. Geld speelde geen rol en met name Wismans kon zich
onbekommerd uitleven. “Joop was briljant in zijn ideeën, heel creatief.
Maar hij kon dat ook zijn, want hij hoefde niet voor het geld te zorgen.”
Een schaterlach. “Joop zei altijd tegen mij: ‘Ik doe de kunst, doe jij het
geld maar.’ Ik kreeg daar grijzen haren van.” Welschen geniet nog als hij
terugdenkt aan de reizen die hij met Wismans maakte naar Tsjechië en
Slowakije om bonkige kunstenaars als Jiri Beránek en Ales Veselý naar
Venray te halen. “Twaalf vrachtauto’s reden voor Slavnost op en neer
naar Tsjechië.” Voor Welschen vormde de kennismaking met de mensen
die niets om luxe en commercie leken te geven weinig minder dan een
openbaring. “Ik heb er geleerd hoe belangrijk creativiteit en eigenzinnigheid zijn voor de samenleving. Tot die tijd was ik een manager, een
man van technische en mechanische processen. Die mensen leefden en
dachten zo anders. Ik ben er op een andere manier door gaan kijken.
Sindsdien koester ik dwarsliggers, mensen met een grote bek.”

DE WAAN: MIJLPAAL
De hele jaren negentig groeide het Odapark uitbundig. De tentoonstellingen waren succesvol, het aantal kunstenaars dat werk wilde afstaan
voor de beeldentuin in het park nam toe. Welschen en zijn stichting
brachten meer dan een half miljoen euro bijeen voor uitbreiding van
het Theehuis met een ruimte voor permanente exposities. Het gebouw
kreeg zijn huidige vorm: aan de ene kant het intacte oorspronkelijk gebouw, boven op het stuifduin en voornamelijk bedoeld voor ontvangsten en intieme concerten. Daarnaast, lager op de helling van de ‘klef’’,
de expositieruimten met kantoor. De twee kamers van het Odaparkhart
werden verbonden door een transparante glazen foyer waarin ook de
horeca een plek kreeg. Het ontwerp van architect Bert Lerou is in perfecte harmonie met park en bestaande gebouw.
En toen kwam De Waan. Een expositie rond het eeuwfeest van de Broeders en Zusters van Liefde, twee congregaties die met hun psychiatrische
instellingen het beeld van Venray in de twintigste eeuw nadrukkelijk
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E du c ati e ti jden s de ten toon stel l i n g Verf i s
verf i s verf
F oto Z ebra F otostu di o

T heo Len ders
F oto Jac qu es Peeters

hebben bepaald. Met geld van de GGZ-groep, de erfgenaam van de paters en nonnen, de provincie en de gemeente, zette een projectgroep
onder artistieke leiding van Wismans en Cieraad een manifestatie op die
een mijlpaal voor de stichting Odapark zou betekenen. De stichting trad
letterlijk en ﬁguurlijk uit het park; het zwaartepunt van de activiteiten
lag op het terrein van de voormalige psychiatrische instelling St. Anna.
Nieuw was ook de samenwerking met gemeenten en instellingen in de
regio. Wat bleef was de artistieke vrijheid voor de deelnemende internationale kunstenaars. De Waan werd een groot succes. Veertigduizend
bezoekers, lovende recensies in Nederlandse en Duitse kranten.
Dankzij De Waan kwam de naam van stichting Odapark ook deﬁnitief in
de agenda’s van de Limburgse bestuurders. Fred Welschen: “We hadden
goed gegokt. Het momentum was er en dat hebben we goed gebruikt.
De provincie en gemeenten gingen meedoen. De Waan was voor ons een
eyeopener om op die weg door te gaan.”
De Waan was als de eerste succesvolle cd van een nieuwe popgroep. Het
ijkpunt voor alles wat zou volgen. De verwachtingen voor de tweede cd
zijn hooggespannen. Het zal moeilijk worden het succes te evenaren of
te overtreffen. Bij popgroepen stapt dan nogal eens de zanger of een
gitarist uit de band. De stichting Odapark had haar dramatische variant
op dat scenario met het overlijden van Joop Wismans. Kanker. Onverwacht kwam zijn dood niet, zeker niet voor de mensen die jaren intensief met hem waren opgetrokken. “Joop was al ziek toen De Waan begon.
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Hij kreeg chemokuren. Voor hem is De Waan nog belangrijker geweest
dan voor de anderen. Het gaf hem kracht. De manifestatie heeft hem op
de been gehouden”, zegt Cieraad overtuigd.
CULTUURINSTITUUT
Een meervoudige uitdaging diende zich aan voor Marijke Cieraad en het
Odaparkbestuur: continuïteit zeker stellen, de professionaliteit vergroten, De Waan ‘toppen’ en dat allemaal zonder Joop Wismans. Voor Cieraad extra moeilijk omdat ze eigenlijk wilde stoppen. “In 1999 hadden
ROCK MY RELIGION
Joop en ik afgesproken dat we vijf jaar zouden investeren in het Odapark. Daarna zouden we weer ons eigen werk als beeldend kunstenaar
N a D e Waan ( 2002) en L iv in g
oppakken.”
Apa rt To gether ( LAT ) i n 2 0 0 5
Ze besloot te blijven om samen met een nieuwe curator het Odapark een
h ad h e t Odapark in 2007
nieuwe fase in te leiden. Die van gevestigd Noord-Limburgs cultuurinopn ie uw een grote kunst man istituut, waarvan de mening telt, in de provincie althans. “Een gewelf es tatie, Rock my Religi o n . H e t
dige omschakeling”, aldus Cieraad. “Met Joop had ik altijd heel intuïtief
th e m a: religi e en zingev in g in
gewerkt. En geld speelde geen rol, daarvoor zorgde Fred. Nu moesten
r e la tie to t hedendaagse k u n s t .
er plannen komen, projecten opgezet, fondsen geworven.” Zeker nadat
Actue e l , tegen de ac htergro n d
Welschen door de nieuwe eigenaren van het bedrijf aan de kant werd
van lee glo pende kerken, fu n gezet en de vanzelfsprekende geldstroom grotendeels opdroogde,
d am e n talisti sche tenden s e n e n
kreeg creatief in het Odapark ook een ﬁnanciële betekenis.
m e n s e lijke zo ektochten n aar
Cieraad vroeg en kreeg ondersteuning. Ze koos voor Venlonaar Theo
zin g eving. M et o nder me e r e e n
Lenders als co-curator. Die twijfelde wel, zegt hij, gezien de enorme
voor s te lling in het Nedin s co schaduw van Joop Wismans. Ook Lenders is zelfstandig beeldend kung e bou w i n Venl o , een m o b ie le
stenaar. Studeerde aan de kunstacademie in Düsseldorf. “Waar de geest
te n toonstelling in de regio e n
van Joseph Beuys nog rondwaarde”, zegt hij. Van een uitspraak van
e e n voettocht van Oda naar
Beuys maakte Lenders zijn motto voor het Odapark: ‘Für unsere StudenAn n a , langs kunst en religie in
ten nur das Beste’ heet bij Lenders ‘Voor ons publiek alleen het beste’.
Ven r ay.
Lenders gelooft in communicatie met het publiek, zowel rechtstreeks
als via de kunstwerken. “Dat is ook de kracht van het Odapark. De kunst
en de kunstenaars die wij selecteren, staan niet met hun rug naar het
publiek en de samenleving. Ze willen de dialoog met het publiek aangaan. Zonder te behagen of het publiek naar de mond te praten.”
Communiceren doet het museum ook via de zeventig vrijwilligers. Die
verzorgen rondleidingen, de horeca en fungeren als technische dienst.
“De vrijwilligers vormen de kracht van het Odapark”, meent Lenders.
Niet enkel vanwege het vele werk dat ze verzetten, ze vormen ook de
aarding van het park met de samenleving, ze zorgen voor draagvlak.
Welschen en Cieraad zijn eveneens vol lof. Voor voorzitter Welschen is
het daarom zaak om die betrokkenheid vol te houden. Moeilijk is dat
volgens hem niet: “Je moet ze dingen laten doen die ze leuk vinden. Iemand wordt geen vrijwilliger bij ons om kofﬁe te zetten. Ze zijn geïnteresseerd in kunst.”
VERDERE VERANKERING
Kort na Lenders’ aantreden - “Minder mijn verdienste dan het gevolg van
De Waan” - kreeg het Odapark waardering en ﬁnancieel lucht door de
provinciale erkenning als cultuurplaninstelling. Meer continuïteit, maar
ook meer programmatische verplichtingen. Zoals samenwerken met de
regio en educatieve taken. Eisen waarmee curatoren en stichtingsbestuur niet de geringste moeite hebben. Mensen - en vooral jongeren laten kennis maken met kunst draagt bij aan een breder draagvlak en
verdere verankering van het Odapark in de regio. Dat gebeurt ook door
jonge kunstenaars uit de omgeving een podium te bieden hun werk te
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Li vi n g Ap art Tog ether i n h et Odap ark
F oto Z ebra F otostu di o

M al l y M al l i n son en Shau n Dohl e,
T he fasc i st fru i t boys
F oto Z ebra F otostu di o

tonen. “We koppelen jonge regionale kunstenaars vaak aan internationaal ervaren mensen. Dat werkt heel goed”, aldus Lenders. Of ze mogen daadwerkelijk hun kampement opslaan in de expositieruimte om
ter plekke enige tijd te werken.
Gelijktijdig weten politici en beleidsmakers uit gemeenten en provincie
Cieraad en Lenders te vinden. Cieraad zit regelmatig in Maastricht aan
tafel om de provincie te adviseren over kunstbeleid.
Goed werk heeft tijd nodig, maar dan blijft het ook lang goed. Vijftien
jaar na Columbus ligt het schip Odapark op koers voor nieuwe ontdekkingen. Volgens bestuurder Welschen heeft de stichting nu de juiste
maat voor een ﬁnancieel gezonde toekomst. Ook artistiek staat er van
alles op stapel: Lenders en Cieraad zijn betrokken bij de plannen voor
een Triënnale in Venlo en er zijn plannen voor een pr-offensief richting
Noordrijn-Westfalen. Lenders: “We hebben ons lang gefocust op de
Randstad, zonder veel succes. Terwijl we in het Duitse achterland zowel
een groot kunstminnend publiek als mogelijkheden tot samenwerking
aantreffen. “En we blijven natuurlijk spraakmakende tentoonstellingen
maken”, zegt Marijke Cieraad. <

Bert Albers (1958) is journalist, columnist en tekstschrijver. Hij werkte onder meer voor Dagblad De Limburger. Tegenwoordig werkt hij freelance.
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Tekst: Johan Hauser | Foto: Jacques Peeters

De jacht op de

blauwborst
door Adri Gorissen foto’s Jacques Peeters

Souvenirwinkel Pivera
• • • • • • •

>>

Lomstraat in Venlo

Ans Del sing-Steegh : ‘De
e ch te Venl o se souvenirs, d at
is ee n mo eilijk verhaal te ge n w oor d ig. Ze wo rden met d e
vijfh on derd of duizend t e ge lijk
g e pr od uc eerd en je mo e t z e we l
kun n e n verkopen. De fab rie k
m aakt ze speci aal vo o r o n s . We
h e bbe n no g gl azen, mo k k e n ,
lepe ls , ansi chtkaarten, s le u t e lh an g e r s, wat tegeltjes. De s t ich te r s van de stad, F luas en z ij n
vr ou w , v erkopen we niet me e r.
D ie w orden ni et meer ge maak t
s in d s h et atelier van Per re e we g
is op d e Strael seweg.
W ij z ijn de eni ge wi nkel d ie z ich
h e lem aal op so uvenirs rich t . Dat
is a ltijd zo geweest. M i jn o p a e n
om a h a dden een speel go e d z aak
aan h e t Nolenspl ein. Lat e r b e go n
m ijn va der een ei gen zaak , v e rd e r op in de Lo mstraat. Me n s e n
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v ro e ge n n aar k le in e s ouv e n i r s .
Be d e lt j e s v o o r aan ee n k e t t i n g
o f armb an d , me t h e t w a p e n v a n
Ve n lo e ro p . Z o is h e t b e g on n e n .
I n 19 5 9 is h ij n aar d i t p a n d v e rh u is d . We wo o n d e n m e t d e h e l e
familie h ie rb o v e n . V i e r k i n d e r e n .
H e t is d aar n e t z o b r e e d a l s i n
d e win k e l, t we e me te r v i j f t i g . D e
h u is k ame r e n d e s laa p k a m e r s
z ij n n u o p s lag.
I n 19 9 0 z ijn mijn o u de r s e r m e e
ge s t o p t . I k wild e e r w e l m e e
v e rd e r. Maar mijn m a n i s t i m me rman , d ie mo e t b ui t e n z i j n ,
d ie gaat n ie t in e e n w i n k e l z i t t e n . I n d ie t ij d ware n n og t w e e
me n s e n in d e win k e l n od i g , n u i s
h e t v e e l ru s t ige r. E en v a n on z e
le v e ran cie rs h e e ft d e w i n k e l
t o e n o v e rge n o me n . M a a r i k b l e e f
k o me n . L at e r b e n ik b i j h e m i n
d ie n s t ge gaan .

M ’ n b a a s h e e f t h e t n og n i e t ov e r
s t op p e n g e h a d . We w i l l e n d e
v i j f t i g v ol m a k e n . D a t i s ov e r t w e e
j a a r.
Aan de winkel is in al die jaren
n i e t s v e r a n d e r d . J a , d e v oor g e v e l , é é n k e e r. O m d a t h e t h out
r ot w a s . Er k om e n h i e r w e l e e n s
mensen binnen die al 25 jaar niet
m e e r i n Ve n l o z i j n g e w e e s t . “ O h ,
z i t t e n j ul l i e e r n og s t e e d s ? N ooi t
meer iets aan veranderen. Zo
l e k k e r v ol . ” Toc h h oor j e ook d a t
v e e l Ve n l on a r e n h i e r n og n ooi t
zijn binnengeweest. Het valt niet
z o op n e e , d a t k l op t . D e m o s neet
t e v l o t l a u p e. ’

H

e t is e e n kle in o p v a lle n d v o ge lt je e n n ie t a l t e
mo e ilijk t e v in d e n t u s s e n h e t rie t e n d e jo n ge

w ilge n . Z o s t a a t h e t t e n min s t e in d e t e ks t o v e r d e
Ro me in e n w e e rd o p d e w e b s it e v a n h e t L imb u rgs
L a n d s c h a p , d a t h e t n o g jo n ge n a t u u rge b ie d b ij B leric k in b e h e e r h e e ft .
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en wandeling door de weerd op een rustige zondagochtend leert
dat het spotten van de blauwborst zo eenvoudig niet is. Terwijl ik
er nog zo mijn zinnen op had gezet. Want volgens de beschrijving en
het plaatje in de recent verschenen Avifauna van Limburg is het een
bijzonderheid. De foto laat een mooie variant op de roodborst zien,
waarvan ik ook al zo gecharmeerd ben. Waar bij de roodborst de oranje
vlek zit, heeft de blauwborst – u raadt het al – een blauwe vlek. Echter
niet zo maar een blauwe vlek, hij verloopt van lichtblauw direct onder
de snavel tot donkerblauw bij de buik, met daartussen nog ergens
een streepje wit. Verder heeft het een bruin verenkleed, variërend van
donkerbruin op de rug tot lichtbruin op de buik, met af en toe wat
streepjes oranjebruin.
Al te veel blauwborsten vliegen er niet in Limburg, volgens de Avifauna
zo’n 300 tot 400 paartjes. Dus is het ook op niet al teveel plaatsen in de
provincie te zien. Eén daarvan moet de Romeinenweerd zijn. Het lijkt
deze zondagmorgen echter folderpraat om mensen te lokken, want nergens is het vogeltje te zien. Ik had ook beter moeten weten, want op de
site waarneming.nl heeft sinds april ook al niemand meer een blauwborst in het gebied gemeld.
De Romeinenweerd is wel een ideaal gebied voor het vogeltje, want het
houdt van vochtig open landschap met pijpenstrootje en pitrus en aan
de randen veel berken en wilgen. Op de open plekken scharrelt het zijn
kostje bij elkaar. Het terrein aan de Maasrand is nog behoorlijk open,
want het is een jong natuurgebied. Toen na de twee grote overstromingen in de eerste helft van de jaren negentig veel klei nodig was voor de
aanleg van dijken, werd die klei ter plekke afgegraven. Zo ontstonden in
1995 enkele plassen met daarin kleine eilandjes. Enkele jaren later nam
het Limburgs Landschap de weerd in beheer en plaatste er enkele Galloway-runderen voor de begrazing. Al snel groeide de vlakbij de huizen
van Hout-Blerick gelegen Romeinenweerd uit tot een natuurgebiedje
van formaat, met maar liefst driehonderd plantensoorten en tweehonderd vogelsoorten, met daarbij zeldzaamheden als de ijsvogel, de buidelmees en de blauwborst.
Maar helaas, geen blauwborst als ik vanaf het toegangshek aan de
Romeinenweg het terrein oploop. Het brede pad voert tussen de twee
grote plassen in het natuurgebied door richting Maas. Meteen ontdek
ik in de plas aan de linkerkant een mannetjesfuut. Hij wil een spelletje
met me spelen en duikt meteen onder water. Tientallen meters verderop
komt hij weer boven, uiteraard niet op de plek waar ik hem verwachtte.
Doorlopend zie ik voor me al de Maas opdoemen en op de oever aan de
overkant de Tegelse nieuwbouwwijk Maasveld. De dicht op elkaar gebouwde woningen vormen een schril contrast met de natuur aan deze
kant van de rivier. In de smalle oeverstrook voor de huizen wordt ﬂink
gewerkt aan de ophoging van de kades, want de mensen die er wonen
willen niet nog eens met de voeten in het water komen te staan.
De rechterzijde van het pad is het meest begroeid en daardoor uitnodigend. Ik wil die kant in, totdat ik tussen het struikgewas een Galloway-rund ontwaar. Het is een ﬂinke knaap die er niet uitziet alsof hij wel
even voor mij aan de kant zal gaan. Achter hem zie ik plots een kleintje
ronddartelen. Dan is het zeker oppassen geblazen, want de grote jongens hebben een groot natuurlijk beschermerinstinct. Linksaf ga ik dus,
richting de Hout-Blerickse Watermeule. Het pad voert tussen een plas
en de Maas door. De rivier wordt afgeschermd door een rij jonge bomen,
vooral wilgen. Opletten dus, want daar zou de blauwborst kunnen zit-
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ten. Maar niks daarvan. Het enige dat ik zie is een steeds voor me opduikende bijzondere libelle. Hij heeft een blauwgroen lijf met een dubbel
donker, bijna zwart, vleugelstel. Ik heb geen idee welke soort het is en
vindt ook thuis in de vakliteratuur niks.
Hoe dichter ik de Watermeule nader, hoe opener het terrein wordt.
Koolzaad, brandnetels en distels geven hier de toon aan. Af en toe vliegt
er tussen de planten een klein bruin vogeltje. Een blauwe borst heeft het
echter niet. Het zal wel een rietzanger zijn. Na verloop van tijd besluit ik
om te keren, want het terrein boeit me niet echt. Op de terugweg zie ik
lijsters, merels en duiven. Diverse keren kruip ik door het struweel naar
de oever van de plas. En dan ja, eindelijk een mooie waarneming.
Op een tegen een eilandje aanliggende boomstam ligt een roodwangschildpad te zonnen. Een enorme joekel. Ik wist dat ze groot konden
worden, want de twee exemplaren die ik ooit thuis in een paludarium
verzorgde groeiden ook de bak uit, maar dit is toch wel een enorme
knaap. Hij heeft hier ook behoorlijk de ruimte en er zal wel voedsel
genoeg te vinden zijn. Roodwangschildpadden komen oorspronkelijk
uit de Verenigde Staten en zijn een tijdlang massaal ingevoerd voor de
verkoop in plastic bakjes met een palmboompje. De meeste die zo gehuisvest waren, gingen binnen de kortste keren dood. Alleen als ze in
een goed verwarmd en ruim aquarium zaten, deden ze het goed. Net
als in de Romeinenweerd, alleen zullen ze zich daar nog niet kunnen
voortplanten, want daarvoor is het ondanks de vele warme zomers die
we de laatste jaren hebben gehad, van juni tot augustus nog niet heet
genoeg.
Ik loop verder en kom weer bij het hoofdpad. De Galloways zijn er nog
steeds en daarom besluit ik ze via de Maasoever te omzeilen. Het plan
werkt prima en zo kom ik bij de andere plas. Daarin zwemmen meerkoeten met jongen en enkele zwanen. Aan een kant staat een reiger te vissen. De sliert aan zijn achterkop beweegt zacht op het briesje dat deze
morgen staat. Hollandse wolken zwerven door de lucht, maar dreigen
niet met water.
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Deze kant van de Romeinenweerd is wat begroeider. Er staan veel berken en er groeit nogal wat vlier. Soms piept een jonge eik er tussendoor. Ook ziet het geel van het boerenwormkruid. Het pad leidt naar een
kleine poort in een afrastering rond het terrein. Wie er doorloopt, kan
verder richting het nieuwe en aansluitende natuurgebied Berckterveld.
Ik besluit me parallel aan de afrastering door het struweel te wagen richting de Romeinenweg. Het lukt met wat moeite. Waarnemingen doe ik
echter niet meer, terwijl hier volgens waarneming.nl toch nog recent de
kleine karekiet, de waterral, de spotvogel, de appelvink, de ijsvogel en
zelfs de Europese kanarie zijn gezien.
Na een klein uur ben ik weer bij de toegangspoort. Ook zonder de
blauwborst en al dat andere moois te hebben gezien, is de Romeinenweerd een fraai natuurgebied. Al is het maar om gewoon even rond te
struinen op een zondagochtend. <

De jacht op de blauwborst

N.B.: De foto’s bij dit artikel zijn niet op de dag van de wandeling genomen.
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Elke plant, elk schilderij, de kasten, het hele meubilair, alles
hangt en staat weer keurig op zijn plaats. Aan de hand van foto’s

door Piet Peeters
foto’s Jacques Peeters

en wat plakkertjes, op plafond en muren, wordt de orde feilloos
hersteld. Als op maandagmorgen, na het tweede weekend in
januari, de lessen weer beginnen op de Gilde Opleidingen aan de
Groenveldsingel te Venlo, zijn er geen sporen meer te zien van de
circa achtduizend bezoekers die de school dat weekend hebben
Adri Gorissen (1955) is verslaggever bij Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad.
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LIEFDEWERK OUD PAPIER
Menig Venlonaar weet het zich
nog te herinneren: zo’n twintig
jaar geleden verkochten de leden
van de Stichting Boeken Steunen
Mensen, ontstaan uit een huwelijk tussen Rotaryclub Venlo,
Maas en Peel en de Vincentiusvereniging Venlo, hun handel al
op bescheiden schaal in de knusse parterre van het stadhuis. Het
kindje is inmiddels uitgegroeid
tot een instituut dat moeilijk valt
weg te denken uit de Venlose activiteitenkalender. Landelijk gezien behoort deze boekenbeurs
met die van Arnhem en Den Bosch
tot de niet-commerciële top drie
van Nederland.
Succes stimuleert en leidt tot
meer aanbod, een betere selectie, een grotere keus aan boeken,
van katholica tot erotica en van
stripboek tot ﬁlosoﬁe, hetgeen
resulteert in substantiële opbrengsten voor de goede zaak.
Een gevarieerd lezerspubliek
bezoekt de beurs: mannen en
vrouwen, jong en oud, chique of
casual gekleed, allemaal schuifelen ze langs de uitgestalde waar
terwijl ze hun boekenlust nauwelijks kunnen bedwingen. Bedachtzaam gaan de ogen over rijen
boekenruggen. Het is wikken en
wegen, onbeperkt snuffelen met
gekromde rug, op zoek naar dat
unieke stukje bladmuziek, dat
ontbrekende stripnummer. En
het is heerlijk onbekommerd en
schaamteloos graaien…
De vrijwilligers achter de verkooptafels bekijken de tafereeltjes met genoegen. Hier zijn ze
immers maanden voor in de weer
geweest. Duizenden boeken en
platen werden verzameld, opgeslagen, gerubriceerd, in dozen
verpakt en weer opgeslagen en
weer vervoerd om uiteindelijk als
liefdewerk oud papier te worden
geëtaleerd voor het grote publiek.

Jacq Br auckm an n

De grote regionale beurs voor
tweedehands boeken en platen
wordt, met de precisie van een
Zwitsers klokje, elk jaar door pakweg honderdvijftig vrijwilligers
voorbereid en georganiseerd volgens een draaiboek dat jaarlijks
omvangrijker en professioneler
wordt. Wat zijn dat voor mensen
die jaar in jaar uit, deel uit maken van een logistieke aanpak
waaraan menig ondernemer een
puntje kan zuigen? En vooral: wat
beweegt hun om soms wel enkele dagen per week de handen
uit de mouwen te steken? Want
doeners, dat zijn het en enthousiastelingen, gemotiveerd door
het goede doel: geld bij elkaar
sprokkelen om minder bedeelde
kinderen elders in de wereld een
betere toekomst te bieden. Blinde kinderen in India, zwervertjes
op de vuilnisbelten in de Filippijnen en weesjes in Ethiopië.

succesvol garagebedrijf. Met aanstekelijk enthousiasme vertelt
hij over het reilen en zeilen van
‘zijn’ club, over wat hij doet en nu
eenmaal niet laten kan: handel
drijven, organiseren, netwerken.
Hij regelt met schijnbaar gemak
en veel ﬂair van alles en nog wat
voor de organisatie: van een kofﬁezetapparaat tot steekwagens.
”Eigenlijk is het kinderlijk eenvoudig”, vertelt hij, “die verklaring van het succes van de
boekenclub. Natuurlijk is dat
handel, die verkoop van tweedehands boeken en platen. Maar
er is meer. De Stichting Boeken
Steunen Mensen weet mensen
uit alle geledingen aan zich te
binden omdat ze appelleert aan
dat waar mensen goed in zijn. Uit
het bedrijfsleven, onderwijs, de
zorg en noem maar op, brengen
mensen die bij ons werken een
schat aan ervaringen en deskundigheden mee.
Vaak hebben ze iets met boeken,
met taal, met muziek of geschiedenis of voelen zich op een of
andere manier betrokken bij de
stad. Dat talent laat je toch niet
verpieteren achter de geraniums.
Neem nu mijn geval. Ik heb mijn
hele leven belangstelling gehad

voor transport en allerlei logistieke zaken die daarmee samenhangen. Ik geniet ervan als ik mensen
kan helpen. Hun dankbaarheid is
mijn beloning. Bovendien is de
stichting erin geslaagd een betrouwbare naam op te bouwen
die harten, deuren en de portemonnee opent, in de stad, in de
regio en ver daar buiten. Daar wil
je toch bij horen, bij zo’n club.
En dat geldt ook voor onze trouwe sponsors. Ik kan je verzekeren
dat die daadwerkelijke ondersteuning heel ver gaat. In ruil
voor een paar meter Mooie Ruggen voor de etalage of decoratie
in een restaurant, voorziet een
winkelbedrijf ons voor jaren van
plastic draagtassen.”
EMOTIONELE VERHALEN
“Mensen houden grote schoonmaak, gaan kleiner wonen, verhuizen naar een bejaardentehuis
of er overlijdt iemand. Tja, dan
worden wij op een goede dag gebeld. ‘Hoeveel hebt u staan?’ ‘In
dozen?’ ‘Neen? Ook goed’. Met
zo’n vijf man rijden we stad en
land af. Geregeld bezoeken we
de drieëntwintig verzameladressen. Ook instellingen, scholen,
kloosters en handelaren uit het

ORGANISATOR PUR SANG
In zijn vorig leven was Jacq
Brauckmann directeur van een
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hele land weten ons te vinden.
Onze kracht schuilt daarin dat we
alles meenemen: Readers Digest
net zo goed als strips, oude platen en afspeelapparaten. Onze
selecteurs zijn er op gespitst
waardevolle exemplaren zelf te
kunnen aanbieden op de beurs,
voordat ze in handen vallen van
antiquaren of handelaars. Onder
het motto ‘alles of niets’ leveren
we ook service aan onze klanten,
vaak helpen we ze inderdaad van
hun spullen af.
Voorbeeldje. Er belt ons een mevrouw die een kast vol heeft met
een groot gedeelte nieuwe boeken, de folie zat er nog om. ‘Mijn
man was op van alles en nog wat
geabonneerd. Hij las graag en
veel, een echte boekenwurm. Inmiddels is hij al twee jaar dood.
Ik lees niet…ik brei. Maar die
boeken blijven maar komen.’
Dat bedoel ik nou te zeggen. Je
gaat opgewekt naar huis als je
zo’n mensje behalve van haar
boeken ook nog van haar ongewenste verplichtingen hebt kunnen afhelpen.
Vaak kunnen mensen maar met

grote moeite en veel twijfels afscheid nemen van hun boekenbezit. Geduldig luisteren we naar
de emotionele verhalen en mooie
herinneringen die nu eenmaal
verbonden zijn aan een eigen
collectie. Dan zijn we een beetje
maatschappelijk werker, maar
altijd mogen we tevreden vaststellen dat de mensen ons hun
verzameling schenken vanuit de
wetenschap dat het voor een goed
doel is. Dat verzacht blijkbaar de
pijn van het afstand doen.
Kijk, daar doe je het uiteindelijk
allemaal voor. Zij blij, wij blij en
uiteindelijk een aantal kinderen
in een ver land blij.”
TE VERREKKE SJOUWEN
“Iemand was overleden en had
via testamentaire beschikking
bepaald dat zijn boekenbezit
nagelaten zou worden aan een
goed doel. In alle vroegte staan
we voor het opgegeven adres in
Amsterdam. Met enige reserve
beklimmen we de vierendertig
treden naar de voordeur van het
appartement, beide handen vol
met lege bananendozen.

en afscheid nemen. Vraagt die
mevrouw of we ook al in de studeerkamer zijn geweest. Echt,
toen vielen me de sloffen uit:
daar stonden ons nog eens meters boekenplank aan te gapen.
Diepe zucht.
Naar beneden, halen we van alle
dozen het deksel af. Weer naar
boven, weer vullen, glijden en
weer laden.
Enﬁn, uiteindelijk rijden we
met zo’n twee ton, zo’n 2200 kg
boeken naar Venlo. ‘Denk er om
Brauckje, je rijdt niet harder dan
zeventig’, zegt mijn maat.”

Weldra staan daar zo’n zestig
dozen gevuld en wel op de overloop. Dan moet je naar beneden
met zo’n ding voor je buik, twee
handen eromheen en een leuning waaraan je je niet kunt vasthouden. Víer en dertig vreemde
treden naar beneden met zestig
loodzware dozen, waar je niet
overheen en ook niet onderdoor
kunt kijken. Snap je? Ik zeg tegen Frans Hendriks: ‘We sjouwen
ons te verrekke man, dat op onze
leeftijd, dit is nog erger dan de
Venloop. Tom Poes, verzin een
list’.
Mijn maat ziet een eind verderop
een stel werklui bezig met de
renovatie van een huis. Je bent
ondernemer of je bent het niet.
Weldra hadden we een aantal
steigerplanken georganiseerd,
het raam van de keuken eruit getild en in een mum van tijd een
glijbaan naar beneden gefabriceerd.
Zover zo goed …
Na een tijdje staat al die boekenwijsheid veilig opgestapeld in
de aanhanger. Tijdens het kofﬁedrinken willen we bedanken

Hil l Vandenb er g h

PANIEK
Het gaat ook wel eens goed fout,
geeft hij grif toe.
“In een Nijmeegs klooster woonde een pater met een welgevulde
bibliotheek. Met die arme man
ging het niet goed. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar
zijn gezondheid zienderogen
achteruitging. Dus wij werden gebeld. Met maar liefst drie pallets
boeken konden we onze magazijnen spekken. Maar wat wil het
geval? Die pater krabbelt wonder
boven wonder - in die kringen
misschien niet zo uitzonderlijk weer op. Hij wordt ontslagen uit
het ziekenhuis en vindt bij thuiskomst een lege boekenkast.
Paniek natuurlijk, daar had men
iets uit te leggen.
Ik kan je verzekeren dat het een
hele klus was om het eigendom
van de goede gever, tegen wil en
dank, te traceren. Maar na een
tijdje kon de opgeluchte familie
de boeken weer, ongeschonden
en wel, terughalen.”
Hij besluit met zijn persoonlijke
motivatie voor dit vrijwilligerswerk. “Ik vertelde al dat ik uit
de autobranche kwam… Luister,
jongen en vertel het niet verder.
Op eigen kracht, denk ik wel
eens, kom ik van z’n leven niet in
de hemel. Daarom kan ik wel wat
kruiwagentjes gebruiken.”
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TWEEDE LEVEN
Uit het verhaal van Jacq Brauckmann blijkt dat de boekenbeurs
niet alleen boeken en platen een
tweede leven verschaft, maar ook
de mensen die er werken. Na,
zoals dat heet, een arbeidzaam
leven, gaan de leraar, de bibliothecaresse, de politie-inspecteur
en al die andere vrijwilligers de oudste is 84 - gewoon door.
Zonder het heilig moeten. Stress
hebben ze ingeleverd voor plezier en gezelligheid, salaris voor
dankbaarheid en waardering.
Er wordt hard gewerkt en veel
overleg gepleegd tussen de
classicus, de socioloog, de
amateur-historicus en de literatuurminnaar. Rangen en standen
verdwijnen, ieders inbreng wordt
gewaardeerd. Op zijn tijd is er
kofﬁe op de ruime werkvloer van
de voormalige drukkerij van het
Missiehuis te Steyl. Ze komen bij
elkaar om orde te scheppen in de
chaos van de voorraad, die hier
ligt opgeslagen. De boekenbeurs

kent weinig incidenten, des te
meer anekdotes.
PASSIE VOOR MUZIEK
Hill Vandenbergh is een innemende zakenvrouw die passie
voor de muziek koppelt aan een
commerciële instelling. Ze is opgegroeid tussen de 78-toerenplaten van Philips en Phonogram en
runt samen met haar collega’s
de muziekafdeling van de beurs
alsof het haar eigen, voormalige
winkel van Dom Vandenbergh in
de Venlose binnenstad betreft.
“Ik kwam daar binnen en bij de
eerste aanblik van zoveel kostelijke platen, van klassiek tot
beat, zoveel prachtige hoezen en
een schat aan waardevolle bladmuziek, was ik meteen verkocht.
Ik moest me inhouden in het begin, want ik stond te popelen om
dingen te verbeteren, zeg maar
te professionaliseren. Kijk, dan
valt een en ander op zijn plaats.
Ik heb m’n leven lang met plezier
gewerkt, een klantenkring opge-

bouwd, m’n netwerk uitgebreid
en een goede naam in de regio
gekregen. Dat doe ik nu nog. Je
zou kunnen zeggen dat ik van
mijn beroep een hobby heb gemaakt. Geld speelt niet langer
een hoofdrol. Je wilt graag wat
blijven betekenen in deze wereld,
omdat je sociaal bewogen bent.
Die kleinschalige projecten voor
blinden, wezen en gehandicapte
kinderen in de derde wereld mogen wat mij betreft nog veel meer
aandacht krijgen dan tot nu het
geval is. Maar wat wilde ik je ook
alweer zeggen? Laat ik je een verhaal vertellen, dan snap je wat ik
bedoel.”

jama en te grote kamerjas, met
blote voeten in zijn pantoffels te
midden van een indrukwekkende
collectie boeken en klassieke platen. Prachtige schilderijen aan
de muur. We waren een beetje
overdonderd. Ik vond het eerlijk
gezegd schrijnend, zoveel wijsheid, zoveel vergane glorie, zoveel waardevolle spullen te zien
verdwijnen in ordinaire bananendozen.
En die man ondertussen maar
vertellen. Honderduit. Ik vond
het allemaal wat gênant. Je zal
daar maar drie van die vreemde
lui uit Venlo over de vloer krijgen.
Maar hij genoot kennelijk van
onze aandacht. ‘Neem het gerust
allemaal mee, ik weet dat het bij
jullie goed terecht komt.’
Onderweg had ik in Sittard, waar
ze de beste nonnenvotten van
Limburg maken, een zak vol gekocht. Als een gebaar van troost
hebben we die samen opgegeten.
Die man was daar zo blij mee, dat
mijn ongemakkelijk gevoel bij de
transactie verdween.”
“Dat brengt me weer bij het thema. Zo’n collectie beschouw ik
als een soort nalatenschap waar
je zorgvuldig mee moet omspringen. Die gooi je toch niet te grabbel voor iedereen… Bovendien
willen we kwaliteit bieden en

NONNENVOTTEN
“Om kennis te maken met alle
takken van ‘ons bedrijf ’ ging ik
eens mee met de afhaalbrigade.
Komen we bij een erudiet man in
Heerlen, een professor die colleges gaf in Leuven en Salzburg.
Zat die man daar, duidelijk aan
het einde van zijn leven, in py-
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ACHTER DE
SCHERMEN
VAN DE

VENLOSE
BOEKEN- EN
PLATENBEURS

overzichtelijkheid voor onze klanten. Je moet je eens voorstellen
wat er bij ons binnenkomt. Ook
wij hebben het liefst ongesorteerd spul, zodat wij met liefde
en vakmanschap voor onze klanten ragﬁjn kunnen rubriceren. Ik
vind het prettig de dirigent, de
muzikant of de liefhebber bij zijn
zoektocht naar die speciale plaat
of dat zeldzame stukje bladmuziek te begeleiden. Dan kun je
ook een leuk prijsje vragen.”
MISTER BOEKENBEURS
Chrit Klerken gruwt bij de gedachte dat de Gids voor Venlo
en Omstreken uit 1899 roemloos
tussen het oud papier vermorzeld
had kunnen worden. Niemand
had dan nog kennis kunnen nemen van de fraaie advertentie
waarin de Bondsrijwielhersteller een compleet Heerenrijwiel
te koop aanbood voor de luttele
som van 50 gulden met echte
Dunlop banden.
Mister Boekenbeurs, Chrit Klerken, heer en meester over exclusiviteiten en specialiteiten,
sorteert en prijst met zijn team
wekelijks tussen de pallets en de
stellages, de winterse kou manmoedig trotserend.

“Nee, de rek is er nog lang niet
uit”, vindt hij. “Het kan nog verﬁjnder, nog klantgerichter, met
nog hogere opbrengsten. Een
liefhebber betaalde maar liefst
300 euro voor een fraaie uitgave
van de ‘Kleine Liebesgeschichte’
met verﬁjnde erotische prenten.
Het aanbod is zo overstelpend
groot:
literatuurgeschiedenis,
studieboeken en naslagwerken.
Onze expertise bedient de verzamelaar, de handelaar, de student
en de freak op maat.”
Ook de Limburgentia gaan volgens hem grif van de hand. “De
vraag naar zeldzame exemplaren
van ‘De geschiedenis van Tegelen’
van amateur-historicus pastoor
Driessen blijft maar aanhouden.
En jeugdsentiment speelt een
grote rol bij de vraag naar de kathechismus of christelijke leer,
liefst van voor de oorlog. Of zouden de mensen opnieuw geïnteresseerd zijn in de vraag waartoe
wij op aarde zijn?”
Zeg ‘Mariska’ en Chrit vult spontaan aan: “De circusprinses, Mariska in Scheveningen en Mariska
onder de indianen van Sandor
Kis”.

“Eens, toen Mariska met haar kleine
paardje in de poesta was en uitrustte
van haar rit, viel zij in slaap en werd
geroofd door zigeuners, die met haar
vertrokken naar een vreemd land. Zij
wilden een bedelkind van haar maken, of misschien wel een dievegge”.
(Uit: Mariska in Scheveningen, door
Sandor Kis.)
En dat met goedkeuring van de
Keurraad voor Katholieke Jeugdliteratuur. Tijden veranderen. Sic!
MOOI BEDRAG
“De boekenbeurs is en blijft onze
core business”, vervolgt Chrit
Klerken, “maar speciale gebeurtenissen vragen om een unieke
oplossing. Soms helpt boekbinder Frans Koch ons een uit elkaar gevallen exemplaar, na een
restauratie, al of niet met leren
band, alsnog voor een aantrekkelijk prijsje aan de man te brengen.
Eens kregen we een unieke partij boeken over Aziatische kunst,
aangeboden vanuit Amsterdam.
Boeken om van te watertanden.
Verspreid over de beurs zouden de losse exemplaren sterk
in waarde dalen. Nou bestaat
er een vereniging van Vrienden
voor Aziatische Kunst, die meer
dan geïnteresseerd was in deze
bijzondere collectie. Voor hun
blad schreven we een wervend
artikel en we organiseerden vervolgens een kleine beurs in Hotel Wilhelmina te Venlo voor dit
selecte gezelschap van connaisseurs. Een echtpaar boekte alvast
een overnachting, om er maar op
tijd bij te zijn”. Met glunderende
ogen: “We beurden daar op een
morgen zo’n slordige 5000 euro.
Mooi bedrag toch?”
In 2008 slaat de boekenbeurs
haar tenten op in het nieuwe gebouw van het Blariacum College
in Blerick. Oude boeken, oud en
nieuw publiek in een omgeving
van de toekomst.
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GERAADPLEEGDE BRON:
Voor dit artikel werd mede gebruik
gemaakt van de publicatie ‘Boeken
Steunen Mensen’, geschreven door
Toine Brands en uitgegeven in een
beperkte oplage, januari 2007. Het
boek beschrijft de geschiedenis, de organisatie en het succes van de Venlose
Boekenbeurs in de afgelopen twintig
jaar. De aandacht gaat echter vooral uit
naar de meer dan twintig kleinschalige
projecten die met de opbrengst van de
beurs gesteund werden, in bijna alle
delen van de wereld. <

Chrit K l erk en

Piet Peeters (1942) is voormalig leraar Nederlands
aan het Blariacum College. Hij is een trouw
bezoeker van de boekenbeurs en redigeerde de
uitgave ‘Boeken Steunen Mensen’.
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BEELDEND KUNSTENAAR

MIEKE SMITS

‘Laat bloed zien en geen rood jurkje’

St ill uit ‘Numeri 1 5: 36’ - changing skin V I (2002/2005)

Van : Pas c a l l e M a n s v e l de r s

Date : Tue , 24 Apr 2007

Verzo n d e n : di n s da g 2 4 a p r i l 2 0 0 7 2 2 :2 9

F r om: Mi e k e Smi ts

Aan : M ie ke S m i t s

Su bj e c t: R E: e e rste vraag buuni nte rvi e w, 24 apri l 2007

O n d erw e r p : e e r s t e v r a a g buu nin t er v iew

To : Pasc al l e Mansve l de rs

Mi eke, “Kunst is stampen t e g e n d e w e r e l d ” , v e r t e l d e je
me, op de jo u zo k e nme rk e n d e g e d r e v e n m a n ie r , t oe n ik
vori ge w e e k bij je aan d e k e u ke n t a f e l a a n d e kof f ie za t ,
en geli j k e rac hte raan k w am ie t w a t v e r on t s ch u l d ig e n d :
“ ... en h et is in d e eerste pl a a t s je ze l f l a t e n zie n zon d e r
dat j e z elf ge zien wo rdt”. Wa t w il jij, a l s be e l d e n d ku nsten aar d an in die eerste pl a a t s , a a n on s , d e m e n s e n , d e
wer eld, van je ze lf late n zie n ?

Jeetje Pascalle, een vraag mondeling gesteld of op
schrift voor me is wel een verschil, wil bijna vragen of
jij altijd zo direct bent. Schrik me rot, wat wil ik van
mezelf als beeldend kunstenaar aan de wereld laten
zien? Misschien hoe ik de wereld zie, voel, ervaar, een
wereld die ik door mijn ogen, mijn voelen waarneem
en dan terugspiegel naar de wereld, de omgeving,
door middel van beeld, beeld dat als een versterker
gericht is op de dingen die mij fascineren en die ik
vrijwel niet of nooit zal begrijpen of kunnen bevatten.

P ascalle

Zou ik mezelf als mens willen laten zien dan zou ik
een ander beroep hebben gekozen, journaallezer of
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quizmaster. De focus moet dus niet op mij gericht zijn
maar op het beeld dat ik creëer. En ja, ook als ik in
een ﬁlmpje perform gaat het om het beeld, dat wat
ik wil uitdrukken, en niet om mij als persoon. Maar
wat wil ik als persoon door middel van dat beeld aan
de wereld laten zien? Het is moeilijk, merk ik, dat in
woorden te beschrijven. Misschien komt VERBIJSTERING nog het dichtst in de buurt. MIJN VERBIJSTERING, mijn ongenuanceerde verbazing over de
wereld om mij heen is denk ik de beste woordelijke
omschrijving.
Groetjes Mieke

Van : Pas c a l l e M a n s v e l de r s
Verzo n d e n : do n de r da g 2 6 apr il 2 0 0 7 2 2 :18
Aan : M ie ke S m i t s
O n d erw e r p : t w e e de v r a a g b u u n in t er v iew

Mi eke, i s k unst altijd de m a n ie r v oor jou g e w e e s t om
ui ti n g te g e v e n aan d ie v e r bijs t e r in g d ie je v oe l t in e n
tegen over d e ze wer e ld ? En w a a r om h e b je g e koze n v oor
zo’n moeilijk e manier? Ik be d oe l , je ze i m e e e n s d a t
kun st ma k e n mo e ilijk er is d a n kin d e r e n opv oe d e n . . . kie s
j e dan daarme e , al dan niet be w u s t , d e m oe il ijks t e w e g
of i s dat ge w oon jouw weg?
P ascalle

S ti l l u i t ‘B e y on d p ow e r l e s s n e s s’ / r e - cut C ( 2 0 0 5 )

Date : Fri , 27 Apr 2007
F r om: Mi e k e Smi ts
Su bj e c t: R E: buun vraag 2 26 apri l
To : Pasc al l e Mansve l de rs

Pascalle, te beginnen met je eerste vraag: Ik denk
niet dat ik altijd door middel van ‘kunst’ uitdrukking
heb gegeven aan mijn verbijstering, nee zeker weten
van niet. Toen ik jonger was stond ik op de barricaden. Liep mee in de anti-kernrakettendemonstraties,
de kinderen naar oma. Of samen met buurtbewoners
de Venloseweg voor de duur van 14 minuten afsluiten, op vrijdag tijdens de spits. Toen ik nog jonger
was uitte mijn verbijstering zich in een chronische
vragenstroom, daarna in vergaren van kennis, lezen,
heel veel boeken heb ik gelezen, drie tot vier stuks
per week. Mazzel was dat ik vrij snel door had hoe het
zat met boom, roos, vis en vuur, dus het eerste boek
dat ik las zo rond mijn zevende jaar waren de sprookjes van Grimm, en daarna communiejaar de bijbel,
net zo spannend als de gebroeders Grimm.
Wat ik wel altijd heb gedaan is creëren, dingen maken. Als ik niet aan het lezen was zat ik wel te knutselen, bouwde hutten of een fantasiewereld onder
de keukentafel. Voor mij is er een wezenlijk verschil
in benadering tussen ‘kunst’ maken of iets creëren.
Daarnaast hoeft creëren niet per deﬁnitie een fysieke
vorm aan te nemen en ‘kunst’ wel. En: een kunstenaar creëert, maar creëren wil niet per deﬁnitie zeggen dat men ook kunst maakt. Ik zie daarom heel veel
van mijn creaties van voor de academietijd als een
vrijblijvende expressie van mijn wezen, zoals een aap
waarschijnlijk ook lol kan hebben in kliederen met
verf en door ervaring ontdekt wat er gebeurt als hij
twee kleuren over elkaar smeert. In de jaren voor de
kunstacademie ontwierp en bedrukte ik kilometers
stoffen. Maakte en ontwierp hoofdzakelijk kleding en
dan vooral heel veel jassen, babyjasjes, jassen voor
volwassenen, bepaalde soms in overleg met een klant
hoe en wat iets zou worden, een stof ontwierp voor
gordijnen etc. Kortom: Ik had een winkel die een zakelijk succes was waar ik mijn eigen werk verkocht.
De dingen die ik toen maakte zie en zag ik echt niet
als kunst. Wat ik in die periode maakte ligt heel dicht
bij de commerciële valkuil waar ik veel mensen die
zich kunstenaar noemen in zie tuimelen.
Mooie dingen maken die mensen graag willen kopen is zo makkelijk. Of het nu een object of een kledingstuk is maakt niet zo veel verschil. Het is geen
kunst maar veeleer een beproefd trucje. Je weet dat
iets loopt en mensen kopen het, dus maak je het met
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Sti l l s u i t ‘ Pl asti c ski n ’ ( 2 0 0 4 / 2 0 0 7 )

kleine wijzigingen heel vaak opnieuw. Het oorspronkelijk unieke werk is dan verworden tot een ‘Blokkerof Ikea-product’ voor de middenklasse die ‘kunst’ in
huis wil hebben. Deze ‘mooie’, makkelijk verkoopbare
dingen maken in de vorm van een semi-productieproces was ondanks commercieel succes niet iets waar
ik me echt gelukkig bij voelde. In het begin was er
natuurlijk wel de enorme kick dat mensen mijn werk
wilden kopen. Maar na vier jaar was het voor mij op,
te inhoudsloos, einde zaak. Ik had behoefte aan iets
dat beter aansloot bij mijn persoonsstructuur, iets
waardoor ik meer de mogelijkheid had vragen te stellen, minder dienstbaar was aan. Iets waardoor ik mijn
verbijstering beter in mezelf een plek kon geven.
Ingaande op jouw volgende vraag, mega grijns... En al
die tijd waren er uiteraard ook huishouding, man en
de kinderen. Ik meen het echt dat kinderen opvoeden
makkelijker is dan kunst maken, in elk geval makkelijker is dan dat te maken wat IK als kunst deﬁnieer.
Mooie dingen maken is uiteraard weer veel makkelijker dan kinderen opvoeden.
Kinderen opvoeden is tweerichtingsverkeer. Er vindt
een interactie plaats tussen meerdere partijen. In ge-
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val van opvoeden fungeert het kind als reﬂectiekader.
Bij mooie dingen maken is het reﬂectiekader de koper,
de markt die je wilt bewerken. De band met de koper
is minder intiem dan met je kinderen. Derhalve: nog
minder moeilijk dan opvoeden. In beide gevallen heb
je wel veelvuldig te maken met het zoeken naar een
middenweg. Ook heb je in beide gevallen te maken
met het bewaken van de eigen grenzen. Bij kinderen
bestaat dit voornamelijk uit voet bij stuk houden. Bij
mooie dingen maken voor boven de bank van de opdrachtgever uit nee zeggen als je in een andere dan je
eigen stijl zou moeten werken. Bij opvoeden is er uiteraard ook een vorm van zelfreﬂectie. Naast de vraag
‘Doe ik het wel goed?’ is er een instinctieve reﬂectie
waardoor je als ouder acuut reageert als dat noodzakelijk is. Het is een heel andere vorm van zelfreﬂectie
dan de zelfbevraging die plaatsvindt in mijn werk als
kunstenaar.
Deze zelfbevraging is veel meer een innerlijk proces
waarin ik alleen sta en ook ik alleen eruit kan komen.
Er is geen andere actie dan de interactie tussen mijzelf, mijzelf, mijzelf, de verbijsterende buitenwereld
en weer mijzelf, mijzelf en mijzelf. Het is een vorm
van procesverwerking, onderzoeken, analyseren, uitdiepen c.q. verinnerlijken van mijn verbijstering en
dit er in een getransformeerde vorm weer proberen
uit te laten komen. Het enige reﬂectiekader dat van
belang is, is dan mijn eigen reﬂectiekader: Mijn werk
spiegelt de voor mij verbijsterende wereld. Natuurlijk
kun je zeggen dat ook mooi werk de wereld spiegelt,
maar die wereld verbijstert me niet, de mooie wereld,
bloemen, planten, liefde, kinderen zie ik met soms
meer en soms minder verwondering, kan ik begrijpen
en invoelen. De wereld die mij verbijstert, kan ik niet
begrijpen en invoelen, het blijft een groot vraagteken
van zaken die ik niet kan bevatten.
Nu het laatste deel van jouw vraag, de bewuste en
onbewuste keuzes, een moeilijke weg of niet. Het is
me ondertussen, gezien mijn leeftijd, big smile...,
wel duidelijk dat ik mijn keuzes altijd bewust heb
gemaakt en daarbij zonder het te weten precies in
de pas liep met mijn zielenplan, de afspraken die,
voordat ik stof werd, gemaakt zijn tussen mijn man,
kinderen en mijzelf. Vanaf mijn veertiende zowat was
mijn doel naar de kunstacademie gaan. Ik raakte redelijk jong en onverwacht zwanger van de oudste.
Toch had ik ook abortus kunnen laten plegen: de
keuze om mijn leven om te draaien, eerst kinderen,
daarna opleiding, is dus wel heel bewust gemaakt.
Van die beslissing heb ik nog nooit spijt gehad.
Ik ken mezelf inmiddels ook wel goed genoeg om te
weten dat ik, als ik jong naar de academie was ge-

gaan, de keuze voor het ‘mooie’
had gemaakt. De wereld / de klant /
de koper behagen en waarschijnlijk
commercieel werk was gaan maken.
Ik was toen nog lang niet toe aan de
enorme zelfreﬂectie, beter gezegd:
zelfbevraging, die ik nodig heb om
dat andere stuk, mijn verbijstering,
om te vormen tot een beeld. Een
beeld dat laat zien wat IK wil laten
zien en niet per deﬁnitie mooi is en
behaagt.
Mijn leven voelt voor mij dus 99 % van de tijd heel
makkelijk, het is mijn weg, die voor anderen wellicht
moeilijk lijkt omdat mijn volgorde van ontwikkelen
haaks staat op de ‘gestandaardiseerde ontwikkeling’ van het individu in de westerse wereld. Ik ben
ervan overtuigd dat elk mens in de keuzes die hij
maakt dichter bij zijn zielenkeuzes kan blijven of er
verder vanaf kan geraken. Hoe verder men van de
rode draad die met de zielenkeuzes verbonden is weg
raakt, des te moeilijker en zwaarder voelt het leven.
Instinctief ben ik altijd heel dicht in de buurt van mijn
rode draad gebleven. In het verleden was dit het leren in de praktijk over alle facetten die met creëren te
maken hebben, en nu het voor mij schijnbaar moeilijkste stuk: kunst.
Groetjes Mieke
Maar nu een vraag aan jou (als je erop wil antwoorden) over iets waar ik gewoon menselijk nieuwsgierig
naar ben. Jij bent ook moeder, jij maakt ook kunst,
hoe zie jij dat, is voor jou kinderen opvoeden moeilijker of makkelijker dan met je eigen werk als kunstenaar bezig zijn?

Va n: Pa sc a lle M a nsveld ers
Verz ond en: z a terd a g 2 8 a p ril 2 0 0 7 1 0 :1 2
Aa n: M iek e Sm its
Ond erwerp : d erd e vra a g b uuninterview

Mie k e , ik vind he t a l l e b e i r e te -m o e il ij k , e n a l s ik de
vra a g gis te r e n ha d ge k r e ge n, ha d ik w e l l ic ht ge z e gd: ik
vind he t l e ve n mo e il ij k . En mo r ge n ho o p ik t e k u nne n
z e gge n: ik vind he t he l e m a a l nie t mo e il ij k . . . I k b e s e f da t
dit s o o rt vra ge n he e l e r g a a n m o m e nt e n ge b o nde n z ij n,
da t ge l dt vo o r de vra a gs te l l ing é n vo o r he t a nt w o o rd. I k
de nk da t a l l e go e de k uns t e na a rs inte l l e c tue e l z ij n, nie t
o mda t z e ve e l z o ude n l e z e n o f z ie n o f b e s t u de r e n, ma a r
o mda t z e ge e n ge no e ge n ne me n m e t de a nt w o o rde n die
z e o nt de k k e n o p de vra ge n die z e z ic h s te l l e n. D a a r z it

Vo elo bject ‘Sjerfkes’ (2003/2004) f o t o Pe t e r de R o n de
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ook h et v ersc hil v aak tuss e n g oe d e n m in d e r g oe d . E n
datz elf de v e rsc hil k omt na a r bov e n bij opv oe d e n .
Iets an ders dat daar weer m e e t e m a ke n h e e f t , is h e t
si mp ele fe it dat we v r o uw e n zijn . . . I k be d oe l : h e t w a s
j ou ook al o pge v alle n, als w ij on s pr e s e n t e r e n in e e n
verh aal, wellic ht ook w e l in e e n t e n t oon s t e l l in g , e e n
kun stwerk , w at d an ook , da n v e r m e l d e n w e a l t ijd h e e l
sn el en heel braaf dat we w e l of n ie t g e t r ou w d zijn ,
ki n der en hebben en ga zo m a a r d oor. I k d e n k w e l e e n s
dat daar om d e k unstg e sc hie d e n is v a n d e t w in t ig s t e
eeuw een v e e lal manne lijk e a a n g e l e g e n h e id is . E r zijn
üb er h aupt e xtr e e m w e inig g r ot e v r ou w e l ijke ku n s t en aar s geweest, terw ijl al he e l l a n g h e t m e r e n d e e l v a n d e
kun stacademiestud e nte n v r ou w e l ijk is . . . Dr ie kw a r t v a n
de solotento onste lling e n in N e w Yor ks e g a l e r ie s be s t a a t
ui t kun st v an manne n; he t Ta t e M od e r n in L on d on h e e f t
werk van 2914 mannelijk e, t e g e n 3 4 8 v r ou w e l ijke ku nsten aars in de c o lle c tie; de pr ijze n v a n ku n s t g e m a a kt
door vr o uw e n ligg e n w e r el d w ijd n og a l t ijd be d u id e n d
lager dan die ge maak t d oor m a n n e n e n l a t e n w e h e t
over n i et-Weste rse landen m a a r h e l e m a a l n ie t h e bbe n . . .
E n dat h eeft niet alleen ma a r t e m a ke n m e t h e t f e it d a t
de kun st k opers o v e rwege n d w it e n m a n n e l ijk zijn . H e t
p r ob leem is tev ens dat v r ou w e l ijkh e id n ie t a l s e e n g oe d
on derwerp in k unst wo rdt g e zie n , a l l e e n d e v r ou w ze l f
als on de rwerp v an e e n k uns t w e r k w é l . . . E n om e e n g oe d
kun sten a ar te k unnen zijn , m oe t je e e n be pa a l d e m a t e
van egoc e ntrisme k unnen bl ijv e n a a n d r a g e n v a n ’ s m or gen s vr oe g tot ‘s av o nds la a t , je ze l f in h e t ce n t r u m v a n
j e doen en laten k unne n st e l l e n , e n w ij v r ou w e n bl ijv e n
daar altijd maar and e r en b ij be t r e kke n , of in ie d e r g e v a l
op een a nder e manie r... me r k jij d a t ook bij je ze l f ?
E r ger n og , zijn de v rage n d ie w ij on s a l s ku n s t e n a a r s
stellen d an zov e e l and e rs d a n d ie , d ie d e m a n n e l ijke zich
stellen , o f zic h blijk baar k u n n e n pe r m it t e r e n t e s t e llen ... en ke l o p basis v an een h oe v e e l h e id t e s t os t e r on ?
P ascalle

D ate: S at , 2 8 A p r 2 0 0 7
Fro m : M i e ke S m i t s
S u b j ect: R E : v r a a g 3 2 8 a p r i l
To : Pas ca l l e M a n s v e l de r s

banden tussen alle onderdelen van hun leven waar
ze zich emotioneel mee verbonden voelen. Zijn er
meerdere lijnen die open blijven staan, ook als men
niet met opvoeden bezig is, of zoiets pragmatisch als
huishouden; zo kan het dat je tijdens de afwas opeens heel helder de oplossing voor een probleem in je
werk ziet. Misschien dat mannen telkens maar in één
lijntje zitten en de rest afsluiten, dus veel makkelijker
bij het egocentrisme kunnen blijven.
Aan de andere kant denk ik dat het ook een maatschappelijk probleem is, kijk maar naar Käthe Kollwitz, wel
een grote naam, ook kinderen. Maar inderdaad: in de
jaren dat zij leefde en werkte zijn er verder naast haar
heel veel ‘grote’ mannen. Misschien is het wel wat we
zelf uitstralen, dat er een dubbele frictie op zit. Dat
wij nog ergens, in de staart van de emancipatie, het
gevoel hebben ons te moeten verantwoorden voor
het bestaan van de kinderen. Of misschien proberen
we wel het romantische beeld van de (mannelijke)
kunstenaar te ontkrachten door op die manier aan
te geven dat we ook gewoon mensen zijn. Misschien
willen we ook aangeven dat kinderen en relaties een
natuurlijk onderdeel van het menselijk bestaan zijn.
Misschien hebben de iets jongere vrouwelijke kunstenaars hier minder moeite mee. Ik denk nu aan de
documentaire van Sunny Bergman waarin ze op zoek
gaat naar de meest geschikte school voor haar kinderen. Zij integreert hier haar thuissituatie volkomen in
een documentaire.
Toch merk ik wel een verschil tussen mijn werk als
kunstenaar, de vele bijbaantjes die ik heb gehad en
mijn nevenactiviteiten voor bijvoorbeeld Het Raam.
Als ik voor Het Raam bezig ben is het nog nooit in mij
opgekomen op welke wijze dan ook mijn huiselijke
toestand te vermelden. Bij de bijbaantjes zit je in de
kantine te kletsen en komt van het een het ander.
Hoe weinig musea voor hedendaagse kunst hebben
een vrouw als directeur of als hoogste conservator,
bedenk ik me opeens. Zie nu ook een artikel over
de maakbaarheid van de kunstenaar voor mij, weet
eventjes niet meer waar het in stond: de galerie of
het museum maakt de kunstenaar, de aandacht in de
pers etc. Wellicht zijn er net zo veel grote vrouwelijke
kunstenaars als mannelijke, maar weten de mannen,
ook de mindere goden, zich beter te verkopen. Hebben ze een grotere blinde vlek en zijn ze meer overtuigd van hun werk, zijn vrouwen kritischer naar hun
eigen product, of hoeft het voor hun niet zo nodig,
dat zichzelf verkopen.

Pascalle, mijn eerste reactie is: “Ik weet het niet”,
mijn tweede reactie: “Hier moet ik toch enkele dagen
over nadenken”, en daarna komt er meteen lucht in
mijn hoofd, en ja, veel antwoorden tegelijk die alle
even plausibel kunnen zijn. Wellicht is bij vrouwen Wat mij wel heel duidelijk is, is dat er, ook al ontken
op basis van de hersenstructuur alles meer verweven ik het met regelmaat, echt een verschil in reageren /
tot een eenheid. Zien en voelen ze duidelijker de ver- functioneren is tussen mannen en vrouwen. In hoe-
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verre het testosteron daarin meespeelt? Waarschijnlijk ‘alleen maar’. Valt me nu toch een kwartje, het
is opeens heel duidelijk, maar hoe krijg ik het begrijpelijk op papier. Wij vrouwen verontschuldigen
ons bewust of onbewust voor ons celgeheugen, onze
unieke biologische structuur. De vrouw draagt in haar
lichaam negen maanden lang een vrucht die groeit
en zich in haar lichaam verder ontwikkelt. De vrucht
voedt zich via haar lichaam. Als de vrouw sterft, sterft
ook de vrucht. Bij mannen is de band anders; als hun
zaad geloosd is..., nou ja dan is er wel een emotionele
band, maar de lichamelijke band, de herinnering van
de lichaamscellen van de man, kan onmogelijk hetzelfde zijn als het celgeheugen van een vrouw.
Misschien zit daar de clou? Een goede kunstenaar die
geen genoegen neemt met de antwoorden op zijn
vragen blijft doorvragen, blijft zich verbinden met iets
dat dieper gaat dan het dagelijkse intellectuele bedenkende geheugen, ik noem het voor het gemak nu
even celgeheugen waar men zich dan mee verbindt.
Het is een diepere, of beter: een andere laag dan het
denkgeheugen. Het celgeheugen is veel meer het fysieke ervaringsgeheugen dat, als het wordt ‘aange-

raakt’, een verbinding maakt met het denkgeheugen.
Het ervaringsgeheugen van mannen is vanuit biologisch oogpunt compleet anders. Hun lichaam draagt
geen vrucht en baart geen leven. Mannen zogen geen
kind. Pascalle, mannen kunnen niet op dezelfde wijze als vrouwen dingen die in het celgeheugen liggen
opgeslagen, ergo hun nakomelingen, met hun werk
vervlechten. Iets dat niet is opgeslagen in het celgeheugen kan ook niet als ‘stoorzender’ werken. Het
is het voorrecht / voordeel van de vrouw om vanuit
het celgeheugen deze fysiek aanwezige verbinding
met hun nakomelingen te hebben. Maar elk voordeel
heeft zijn nadeel, en daarmee slaan wij ons in dit geval misschien graag zelf om de oren. Grote kans dat
dit laatste veroorzaakt wordt door de sociale context
waarin het leven zich afspeelt.
Zoals je ziet, een eenduidig antwoord / verklaring heb
ik ook niet. Wel een hele serie aanneembare verklaringen die allemaal waar kunnen zijn, allemaal redelijk zijn en allemaal met elkaar verbonden zijn.
Groetjes Mieke
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O ja, wat me nog te binnen schiet, mannen kunnen
als ze vragen stellen voorbij aan het intellectuele geheugen nooit eenzelfde relatie aangaan met dezelfde
vraag als een vrouw, vanwege de hormonaal andere
structuur van beide schepselen. Ik weet zelfs niet of
mannelijke kunstenaars zich vragen stellen die voorbij gaan aan het intellectuele geheugen, ik vind het
werk van het merendeel der mannelijke collega’s
vaak erg ‘bedacht’. Dat laatste zie ik ook wel bij veel
vrouwelijke kunstenaars die wellicht hun mannelijke
collega’s als voorbeeld nemen, maar daarnaast zie ik
ook dat veel vrouwelijke collega’s in een ‘wabbelige’
softheid blijven hangen, in het zachte, iets wat ik zelden bij mannen zie.

Na mijn afstuderen had ik behoefte
aan een atelier op de begane grond,
als het eventjes kan werk ik toch
graag groot. Tijdens de bouw vonden
we kilo’s pottenbakkersscherven.
Zo ontstond Sjerfkes, waarin historici, archeologen en beeldend kunstenaars samenwerkten. Er kwam
een boek en een tentoonstelling uit
voort. Dit project stond los van Het
Raam en heb ik in samenwerking
met de Tiendschuur gedaan. Hier kon ik wel mijn eigen werk, onderzoek naar huid en vel, aan koppelen.
Ik heb duizenden scherven in troebel water gewassen, en kon daardoor de tactiele waarde van de huid
ervaren.
Va n: Pa sc a lle M a nsveld ers
Sjerfkes was mijn eerste grote subsidieaanvraag, en
Verz ond en: z ond a g 2 9 a p ril 2 0 0 7
het gaf een enorme kick toen die werd gehonoreerd.
Aa n: M iek e Sm its
Voor Het Raam kregen we op dat moment nog geen
Ond erwerp : vra a g 4 b uuninterview
subsidie, onze voorzitter regelde regelmatig wat
sponsoring via het bedrijfsleven zodat we porto en zo
Mie k e , j e ha a l de he t a l a a n in j e a nt w o o rd, de St ic ht ing konden betalen. Na vijf jaar zijn we gestopt met het
H e t Ra a m , w e k e nne n j o u a l s de drij ve nde k ra c ht a c ht e r fysieke raam, de bijdragen en projectvoorstellen werdit vo o r de b e e l de nde k u ns t in o nz e r e gio z o b e l a ngrij k e den te vaak een herhaling van een zelfde idee in een
init ia tie f. I mm e rs , o o k D e N is e n Vrij s t a d Ve nl o ho r e n
andere vorm. Als eindmanifestatie hebben we De Rahie r b ij . N a a s t j e a fs tude r e n a a n de a c a de m ie in 1999
menwandeling opgezet, een route door heel Tegelen,
b e n j e b e go nne n me t H e t Ra a m, a l s ne l ge vo l gd do o r
met inmiddels eveneens subsidie van provincie en
Sj e rfk e s . H o e is H e t Ra a m o nt s t a a n e n ho e k w a m he t
gemeente en legio sponsoren. We konden de kunsteve rvo l g e rb ij ?
naars minimaal een onkostenvergoeding geven. Na
enkele bestuurswisselingen hebben we eens nagePa s c a l l e
dacht over hoe nu verder. We wilden ons onderzoeksgebied, ‘het niet statische kunstwerk in de openbare
en semi-openbare ruimte’ continueren en we wilden
D a te: M on, 3 0 Ap r 2 0 0 7
niet langer dat kunstenaars gratis moesten werken,
F rom : M iek e Sm its
of er zelfs geld op toe moesten leggen. We zouden
Sub jec t: RE: b uun vra a g 4 a ntwoord
alleen nog projecten doen als gemeente of provincie
To: Pa sc a lle M a nsveld ers
bereid was een bijdrage in het tekort op de begroting
te leveren. Dat is tot op heden aardig gelukt, bij zowel
Pascalle, meestal ontstaan kunstenaarsinitiatieven De Nis, Vrijstad Venlo als Human Life.
per toeval, omdat het op dat moment het juiste moment is. In het huis waar ik woon en werk, centrum Het project De Nis is voor een gedeelte ontstaan als
Tegelen, werkte in een gedeelte ook pottenbakker reactie op het hele gedoe, nu alweer jaren geleden,
Niek Hoogland, tot hij er uit zijn jasje groeide en ver- rondom de eventuele invulling van de voorste nis van
kaste naar de paters op Steyl. Dat was in 1998. De het historische stadhuis van Venlo. Het leek ons o.a.
naastgelegen kapsalon wilde de vrijgekomen ruimte interessant om te zien welke invullingen in relatie
er graag bij als kantine, maar had niet echt behoefte tot het gebouw mogelijk waren. Dit werden dus wisaan een extra etalage. Tijdens de opening van het selende kunstwerken, die speciﬁek voor die plek genieuwe onderkomen van Niek Hoogland stonden maakt zijn. De eerste cyclus is nu afgelopen, aan een
we met een aantal mensen bij elkaar en van het een vervolg wordt gewerkt. Het kan namelijk beter.
kwam het ander. Al snel werd besloten dat we een Vrijstad Venlo eindigde in juni 2007. Dit project liep
stichting zouden worden en zeker voor kwaliteit zou- over een heel jaar met elke maand een ander werk
den gaan. Het Raam was geboren.
in de openbare ruimte. Naast een ﬁkse lijst kunstinhoudelijke motivaties speelde voor Het Raam ook het
< vi su el e w aarn em i n g van g ebeu rten i ssen i n de ki st ( 2 0 0 2 ) ( s t i lls )
sociale aspect, de stad bij elkaar trekken, mee. Het
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Raam is niet alleen een Tegelse aangelegenheid. We
probeerden het ‘voor de deur geneuzel’ na de herindeling te ontkrachten. Ook was het een reactie op
het gemeentelijk kunstbeleid dat maar niet werd geconcretiseerd. In een stad waar geen beleid op papier
staat, kan alles. Dit is derhalve een Vrijstad.
Het huidige project van Het Raam, Human Life, loopt
in centrum Tegelen tot en met eind december 2007,
met subsidie van de provincie Limburg en gratis gebruik van projectruimte De Kievit, die eigendom is
van Antares Woonservice. Hier kunnen kunstenaars
in een vrije laboratoriumsetting werken. Daarnaast
zijn er voor een van de ramen van de projectruimte in
driewekelijkse wisseling elke dag korte ﬁlms te zien.
Uiteraard gaat er vaak veel tijd en energie in de organisatie zitten. Meestal belemmert het me niet in
de uitvoering van mijn eigen werk. Toch realiseerde
ik me een tijd terug dat als ik door tijdgebrek moet
kiezen, kies ik er eerder voor de nevenactiviteiten
goed te regelen dan aan mijn eigen werk verder te
gaan. Sinds ik mij dat realiseer, probeer ik daar wel
een beter midden in te vinden. Zijn we toch weer bij
een stukje egocentrisme, het afbakenen van de eigen
grenzen dat nodig is om je werk als kunstenaar ook
concreet te maken...

Va n: Pa sc a lle M a nsveld ers
Verz ond en: m a a nd a g 3 0 a p ril 2 0 0 7
Aa n: M iek e Sm its
Ond erwerp : vijf d e vra a g b uuninterview

Mie k e , t o e n w e he t e e ns ha dde n o ve r he t fe it da t he t
s o ms z o mo e il ij k is t e w e rk e n a a n e n va nu it tw e e
ve rs c hil l e nde k a nt e n va n de b e e l de nde k u ns t , de t heo r e t is c he o f o r ga nis a to ris c he e ne rz ij ds e n de z e l f p ra ktis e r e nde a nde rz ij ds , z e i j e da t, a l s he t go e d ging me t j e
e ige n w e rk , j e a c u ut in de die ns tb a a rhe id s c hie t, a l s o f
he t e r nie t m a g z ij n. . . Ma a r j e z e i o o k e e ns da t “ he t w ill e n m a k e n e e n z w a a r a a nge b o r e n k w a a l is ” , . . . da t is he t
w il l e n w e t e n o o k , dus : H o e c o mb ine e r j ij in go ds na a m a l
j e a c tivite ite n. . . a l s ik he t a l l e e n a l he b o ve r he t ge b ie d
va n de k u ns t , du s e ve n nie t a l s vr o u w o f mo e de r? Al s
ik k ij k na a r he t ve l e o r ga nis a tie w e rk da t j e do e t , ho e
p a s j e da a r j e e ige n w e rk in? Je b e nt de z e w e e k b e z ig
me t he t inric hte n va n e e n t e nt o o ns te l l ing in ga l e rie D e
Pl o e gh in So e s t, ve rt e l e e ns . . .
Pa s c a l l e

D a te: M on, 3 0 Ap r 2 0 0 7
F rom : M iek e Sm its

Nogmaals groet, :-) Mieke

Sub jec t: RE: vra a g 5 b uun
To: Pa sc a lle M a nsveld ers

Pascalle,

i rf a k (2 0 0 5 ) fo to M iek e S mits

Hoe ik alles geregeld krijg waar ik mee bezig ben?
Het is heel eenvoudig: alle andere dringende zaken
blijven dan maar eventjes liggen. Ik schrijf dit nu wel
zo makkelijk, maar zo voelt het echt niet altijd. Sinds
ik een tijdje terug besloten heb dat mijn eigen werk
ook tot de dringende, zo niet de dringendste zaken
behoort, lukt het me weer, me wel enigszins schuldig
voelend, me met mijn eigen werk bezig te houden.
Door het project Vrijstad Venlo is dat er in 2006 faliekant bij ingeschoten. Nu liggen er nog stapels onafgewerkte zaken, zoals het uitwerken van een concept
over voortgang Nis. Door griep blijven liggen. Of het
opsturen van krantenknipsels naar kunstenaars die
hebben deelgenomen aan Vrijstad Venlo. Zou ik niet
de afspraak in Soest als stok achter de deur hebben,
dan weet ik niet of ik nu op dit moment met mijn eigen werk bezig zou zijn. De kans is groot van niet.

hele leven in me heb. Misschien komt het doordat ik,
als het goed gaat in mijn werk, met mijn hoofd boven het maaiveld uitkom, en voordat een ander hem
afhakt, doe ik het zelf maar. Voor mijn gevoel zit het
in elk geval dieper dan het socialisatieproces en de
opvoeding. Positief is wel dat ik een mechanisme in
mezelf door heb. Minder is: “Ik weet alleen nog niet
waardoor het veroorzaakt wordt.” Ik kan naast bovenstaande optie dus nog een heleboel mogelijkheden bedenken, maar ik voel er niets bij waardoor ik
het gevoel heb dat het DAT is.
Nu terug naar mijn werk/installatie die ik in galerie De Ploegh plaats. Dit is oorspronkelijk een kunstenaarsvereniging. Via de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers, waar ik al jaren lid van ben, was er de
mogelijkheid tot exposeren. Omdat het een niet verkoopbaar werk betreft, mijn ‘softliposuctie’ dus, heb
ik maar eerst info en foto’s van eerder uitgevoerde
installaties gemaild. Het is tenslotte een galerie, en
die draait voornamelijk op verkoop. Op mijn plek kan
ook een ander met wel verkoopbaar werk staan. Nog
dezelfde dag kreeg ik een mailtje retour: dat ik met
mijn werk bijzonder welkom was. Dus ben ik enkele
weken terug in de beeldentuin een plek gaan uitzoeken.
Spannende is dat het vet dat ik altijd gebruik in deze
installatie nu buiten onder invloed van de zon kan
wegsmelten. De liposuctie blijft staan van 20 mei tot
en met eind december. Betekent dus dat er van alles
mee kan gebeuren, ook dat vogels eraan gaan eten
waardoor het nog meer een ‘slachtbank’ wordt. Als
het vet erg snel wegsmelt, zal ik de objecten regelmatig vervangen door verse exemplaren. Als de invloed
van de zon niet krachtig genoeg is, grijp ik misschien
in met een warmtelamp. Tot nu toe exposeerde ik de
softliposuctie als installatie altijd in een binnenruimte, in een meer gecontroleerde omgeving dus. Voor
het laatst drie jaar terug in het cultuurlaboratorium
van het Limburgs Museum bij de expositie getiteld
‘Vlees, lichaam: idealen en taboes’.

Het is en blijft altijd wel een uitdaging iets met de
softliposuctie te doen, ook omdat het raakt aan heel
veel lijnen van verbijstering in mij. Voor Soest heb ik
een redelijk groot object gemaakt, samengesteld uit
een ijzeren hekwerk waar zes tot acht liposuctie-objecten op kunnen liggen, ondersteund door een hout/
beton constructie. Het geheel houdt het midden tussen een slachtbank en een altaar, de aanbidding van
Waarom ik als het met mijn werk goed gaat in de een onhaalbaar schoonheidsideaal en...............
dienstbaarheid schiet, dus kies voor de aan anderen
dienstbare nevenactiviteiten, is me nog niet helemaal
duidelijk, wel dat het een patroon is dat ik al mijn Mieke
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D a te: Sa t, 1 9 M a y 2 0 0 7
F rom : M iek e Sm its
Sub jec t: RE: b uun vra a g 6
To: Pa sc a lle M a nsveld ers

Van : Pas c a l l e M a n s v e l de r s

inst allatie so ftlipo suctie/so flipo sculptuur

Verzo n d e n : v r i jda g 18 m e i 20 0 7 9 :2 8

(2001 /2007) f o t o M i e k e Sm i t s

Aan : M ie ke S m i t s
O n d erw e r p : buun v r a a g 6

Mi eke, v oor je werk k ie s je v r ije l ijk m e d ia d ie op
momen te n het be st aanslu it e n bij w a t je in h ou d e l ijk
fasci n eert. Je maak t ruimt e l ijke in s t a l l a t ie s , d oe t
p er formanc e s, w e rk t met fot og r a f ie , com pu t e r e n v id e o.
E en gr oot deel v an d ie v ide o’ s h e b ik v or ig e w e e k, in je
ateli er, mo g e n zien. Z e he bbe n a l l e m a a l t e m a ke n m e t
j e on derzo e k naar huid e n v e l , d a t d e pe r m a n e n t e ba s is
vormt voor je werk . Ik v on d je s t e l l in g e n ov e r h u id e n
vel als besc herming v an je in d iv id u a l it e it a bs ol u u t
fasci n er end..., w e l had ik h e t g e v oe l d a t je d a a r in d e
n adruk l e g t op le lijk heid en v e r v a l . I k n oe m d ie t w e e
woor den hier explic iet en b e w u s t . A l s ov e r d u id e l ijke
tegen stellinge n v oor afg e za a g d e t e r m e n a l s s ch oon h e id
en tr oost , d ie to c h v o or m ijn g e v oe l zo v a a k m e t ku n s t
te maken hebben en die juis t d oor d e v oor - d e - h a n d - l ig gen d- h eid ook zov e e l uitda g in g e n bie d e n . E n n a t u u r l ijk
zi e i k da t e r heel v e e l moois ju is t in d e d oor jou g e koze n
weg z i t, maar to c h... als je d e h u id a l s be g r e n zin g v a n
j e ei gen e ner g ie - een wo or d d a t je v a a k g e br u ikt - zie t ,
di e j ou s c heid t v an ander e e n e r g ie , d a n h e e f t d a t ze ke r
zoveel p o sitiev e als ne g ati e v e e l e m e n t e n . . . Wa a r om
komen die zo weinig aan b od bij ie m a n d d ie ik a l s
men s,j ui st als zo positief in g e s t e l d e r v a a r ?
P ascalle
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T he American Dream (Ro ck my Religio n ,
kun stmanifest atie Odapark Ven ray, 2007)
f o to J ac que s Pe e t e rs

Het woord energie is niet iets dat binnen in de huid
zit, ook erbuiten is energie. De huid is de scheiding
van de fysieke werelden, energie reikt veel verder en
stroomt door alles. Simpel voorbeeld: De mens heeft
zelf een energiestroom opgewekt die door ramen en
deuren gaat, door lichamen etc. We zien het niet,
denken het niet te voelen, maar weten wel dat het er
is omdat de TomTom erdoor werkt, de mobiele telefoon, blue tooth, etc. De huid is het grootste orgaan
dat we hebben en communiceert tussen de binnenen buitenwereld, laat dus energie door in beide richtingen, laat ook vergif door, denk maar aan diverse
gassen en sproeimiddelen. Ook neemt de huid veel
meer waar dan men over het algemeen beseft, naast
de tactiele waarde, van strelen tot zweepslagen,
neemt de huid ook licht waar, zelfs de afzonderlijke
kleuren uit het lichtspectrum. Denk bijvoorbeeld aan
baby’s onder de blauwe lamp waarbij het blauwe licht
de overmaat aan gele kleurstof / bilirubine in de huid
afbreekt. Men realiseert zich inmiddels ook dat het
fysieke lichaam energie is, wel een meer verdichte
vorm van energie dan het ons omringende schijnbaar
lege veld. Water kan veranderen in ijs of opstijgen als
waterdamp, meestal zien of voelen we dit niet, maar
er is altijd waterdamp in de lucht, soms meer en soms
minder. Na een regenbui in de zomer, of ‘s morgens
als de zon op een vochtig veld schijnt, kun je de waterdamp ZIEN optrekken. Als het regenachtig weer is
en de zon schijnt tussendoor, zie je geen damp optrekken, maar je VOELT de klamme vochtigheid op je
huid: de huid neemt het water in de lucht beter waar
dan de ogen.
De mens heeft, niet anders dan alle andere levensvormen, een aan de materie gekoppeld beperkt
waarnemingsveld. De een kan niet door de ogen
van de ander kijken. Mijn verbijstering is uiteraard
mijn subjectieve waarneming van de wereld. Wat ik
heel essentieel vind in een kunstwerk is niet eens of
het emotie oproept, troost biedt, afschuw oproept,
maar veel meer of het in staat is iets te raken in de
toeschouwer, waardoor misschien heel even een
verschuiving in zijn waarneming ontstaat, er misschien weken of maanden later een kwartje valt, iets
wordt wakker gemaakt dat verder gaat dan emotie
en meestal niet met woorden te beschrijven is. Het is
die andere waarneming die Patricia de Martelaere als
‘koude kunst’ heeft omschreven.
Ik kan over bovenstaande levensvragen nog wel een

kantje volschrijven maar veel licht op mijn werk en
mijn keuzes daarin werpt het uiteindelijk nog niet.
Nu terug naar een ander onderdeel van jouw multivraag, of zijn het multi-constateringen?
Uiteraard kies ik een medium en materiaal dat ik voldoende beheers om er kwalitatief goed werk mee af
te kunnen leveren; mij zal je alleen al daarom nooit
zien schilderen, het is gewoon niet mijn metier. Elk
medium, elk materiaal, heeft een aan het medium
gerelateerde fysieke uitstraling. Ik wil mezelf niet
beperken tot een enkel medium of materiaal omdat
ik de impact van het medium of materiaal voor dat
wat ik tot uitdrukking wil brengen van cruciaal belang
acht. Als ik een nieuw materiaal wil gebruiken dat ik
niet beheers, zorg ik ervoor dat ik dit wel ga beheersen, of ik laat het uitvoeren door iemand die het al
beheerst; van mij hoef je dus ook geen perfecte lasnaad te verwachten. Uiteraard zijn er kunstenaars die
hun hele leven kwaliteit leveren in één enkel medium,
al zijn dat voor mijn gevoel eerder de uitzonderingen
op de regel. Ik zie vele malen vaker dat het een vorm
van muggenzifterij in de materie wordt met kleine
wijzigingen in een oorspronkelijk goede basis waardoor de kwaliteit verandert in kwantiteit.
Ik moet er niet aan denken dat een softliposuctie van
wegsmeltend vet zonder eeuwigheidswaarde in brons
wordt afgegoten. En een steniging, daar hoort bloed
bij, en kwetsbare huid, het is voor mij in elk geval de
enige manier om de afschuwelijke achtergrond en
de gruwelijkheid van een dergelijke terechtstelling
weer te geven. Door elke raak gegooide steen wordt
de huid langzaam afgeschaafd, steen voor steen, tenzij de gestenigde de mazzel heeft dat iemand, met
voldoende kracht gooiende, de slaap van het hoofd
raakt. Voor het overige verandert de persoon die gestenigd wordt uiteindelijk in een bloederige massa
vlees. Mij lukt het echt niet dit weer te geven door een
of andere ‘bedachte’ metafoor. Ik ben er denk ik te
direct voor. Ik vind het meestal gezwam in de ruimte
als iemand met metaforen werkt. Laat gewoon zien
wat je wilt laten zien, als je bloed wil laten zien laat
dit dan zien en niet een rood jurkje, of een rood vlak
of zo.
Voordat ik aan een werk of ‘project’
begin, voordat ik mijn verbijstering
kan omvormen naar een waarneembaar beeld, probeer ik naar de essentie te gaan. Ik probeer terug te
gaan naar de inhoudelijke basis van
waaruit iets gebeurt. Van daaruit
maak ik een object, een ﬁlm of een
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zie wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dan ben ik
elke dag blij dat ik in het westen woon. Daar vrouw
zijn lijkt mij héél, héél erg. Verbijsterd ben ik als ik
de bijbel of de koran lees, allebei boeken waarvan ik
me afvraag hoe ze het bij elkaar verzonnen hebben
gekregen. Nog meer verbijsterd ben ik door de massaconsumptie, de overtollige vetten die men in het
westen nuttigt. Na oeverloze consumptie laat men
zich het aangevreten vet dan maar wegzuigen om aan
een door reclamemedia en in de computer samengesteld schoonheidsideaal te voldoen. Ik vraag me af
hoe de wereld eruit zou zien als er geen narcose zou
zijn bij dergelijke ingrepen. Denk dat niemand meer
zijn gezicht laat liften, laat staan vet weg zuigen. In
beide gevallen wordt de gehele huid losgetrokken
van de onderliggende spierlaag. Je wordt als het ware
gedeeltelijk levend gevild. Alleen gooien ze het vel
niet weg, dat groeit met een beetje mazzel wel weer
vast aan de spierlaag. Verbijsterd ben ik ook over
het verwrongen lichaamsbeeld van vooral vrouwen.
De nep schoonheidsidealen geproduceerd door een
plastische chirurg of in de computer in ‘photoshop’:
de vagina van een kind van tien, een absoluut onbehaard lichaam, met uitzondering van een weelderige
bos haar (‘extensions’?!) op het hoofd en het formaat
borsten van een zogende vrouw. Dit klinkt wellicht
een beetje doorgeslagen, maar ik blijf hoe dan ook
steeds weer met die enorme verbijstering zitten.
realistische performance die voor mijn gevoel ook zo
goed mogelijk de oorsprong blootlegt. In geval van
stenigen gaat het om angst en macht, de angst van
de machthebber zijn positie, zijn macht te verliezen
omdat de ander een eigenheid ontwikkelt waardoor
deze zich niet meer wenst te houden aan de beperkende regels van de stam, niet meer past in het standaard T-shirt van de sociale omgeving. Het is een
realistische performance met de onderdelen naakt
lichaam, steen, bloed en T-shirt waar video-opnames
van zijn gemaakt die weer als ﬁlm en installatiemateriaal gebruikt worden. Zou ik wel een schilder zijn,
zou ik waarschijnlijk naar een magisch-realistische
stijl neigen. Ik kan mijn verbijstering over de wereld
niet vertalen in abstractie, gedeeltelijke abstractie, of
mijzelf beperken tot het gebruik van één enkel medium.
Verbijsterd ben ik als ik hoor of lees dat vrouwen het
opnemen voor een hun onderdrukkende geloofsovertuiging, dus ook de autocratische katholieke kerk met
een man aan het hoofd als plaatsvervanger van god
op aarde. Ik voel bijna plaatsvervangende schaamte
dat er zoveel vrouwen zijn in de westerse wereld die
er nog altijd intrappen. Verbijsterd ben ik ook als ik
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smelten d vet clo se-up irfak inst allatie
(2005/2007) f o to M i e k e Sm i t s

> irfak po ster (2005)

Jij noemde mijn levenshouding positief, zelf zie ik
het meer als een neutrale levenshouding die dit alles voor mij hanteerbaar maakt. Ik zie de wereld als
een rariteitenkabinet waarin de medemens zichzelf
op een voor mij niet te bevatten wijze schoonheid en
troost schenkt door het gewone menselijke zijn als
niet gewenst te bestempelen.
Ik weet ook wel dat jij met schoonheid en troost iets
anders bedoelt dan de door mij benoemde schoonheid in bovenstaande zin. Ja, natuurlijk kan iemand
in de schoonheid van een kunstwerk, in een muziekstuk, wegzinken, troost putten uit een kunstwerk,
maar dat zijn subjectieve begrippen, zoals ook de
context waarin ik schoonheid en troost gebruik. Ook
lelijkheid en verval zijn subjectieve begrippen. Als je
met lelijkheid de wereld bedoelt die mij verbijstert
waarin mensen onder meer omwille van hun geslacht
worden uitgesloten, ja dan ben ik met lelijkheid bezig, daar is voor mij geen schoonheid in te bekennen.
Vrouwendiscriminatie in geloofsovertuigingen, ik
krijg er bijna braakneigingen van.
En verval, is de natuurlijke verandering van de menselijke huid vanaf puistjes en haargroei in de pubertijd
tot aan zijn dood verval? We genieten wel allemaal
van de mooie kleuren van de herfstbladeren, maar

het menselijke lichaam mag niet veranderen c.q. ouder worden. We proberen op alle mogelijke manieren
het leven te rekken, implanteren organen van anderen in ons lijf om zo lang mogelijk te leven. Levend
celmateriaal met het celgeheugen van iemand anders wordt in ons lichaam geplaatst en opgenomen,
geassimileerd. Zou het materiaal dood zijn dan zou
het geïmplanteerde orgaan van geen enkel nut zijn
voor ons lichaam. Toch is deze vorm van kannibalisme heel normaal. Een van mijn projecten, het IRFAKproject, gaat over afvalverwerking, onderzoeken of
het mogelijk is het weggezogen liposuctievet te verwerken tot door de mens te nuttigen voedsel. Je raadt
het al, dat is pas echt kannibalisme. Maar is het werkelijk kannibalisme? En wat is dan het verschil met
een geïmplanteerd orgaan dat niet door de mond in
het lichaam terechtkomt, maar via een sneetje in het
lijf? En de mensen staan toch graag en vrijwillig hun
lichaamsvet af, een zelfde actie als bloeddonor zijn?
Binnen IRFAK komen verschillende lijnen van verbijstering bij elkaar. Het gaat over verschillende ethische
vragen, maar ook heel praktische: Is het mogelijk en
wat heb je dan nodig? Het is groter en uitgebreider
dan ‘softliposuctie’ of ‘plastic skin’, die wel allebei
weer met het schoonheidideaal te maken hebben.
‘Plastic skin’ kan weer niet als onderdeel van IRFAK,
maar softliposuctie wel; zonder liposuctie is er geen
menselijk vet om te vermarkten.
De letters IRFAK staan voor Instant Recycling Food Aid
Kit. Een noodhulpattribuut om altijd bij je te hebben,
waarmee je bij acute hongersnood je eigen vetreserves kunt wegzuigen en daarna oraal kunt nuttigen.
Een volle maag is wel het minste, toch? <
Mieke
PS. IRFAK hergebruikt menselijk lichaamsvet. Voor u is het
overtollig. Wij hebben het nodig! Word ook lichaamsvetdonor
en maak kans op een gratis liposuctie. Kijk voor meer informatie op www.irfak.org.

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

foto’s Jacques Peeters

In 1982 was de Stadsomroep een van de eerste lokale tv-zenders van het land. Nu, duizenden uitzendingen en een fusie met de Tegelse radiozender
SLOT later, is er het zilveren jubileum. De Buun laat
vijf medewerkers van Omroep Venlo én de Stadsomroep aan het woord. Vijf mensen die de Omroep
in die kwart eeuw een gezicht gaven. Over het werken beej de tillevisie.
De redactie

Omroepster “Zeg, ben jij niet die omroepster van de Stadsomroep?”

Hoe vaak hoorde ze dat wel niet? Dat ze op straat herkend werd, dat begon
wel te wennen. Maar de omschrijving van haar functie die blijkbaar het
eerst in de hoofden van de kijkers opkwam, was telkens weer slikken.
Omroepster.
Terwijl ze eigenlijk graag journalist had willen zijn.
Goed beschouwd was er niet veel mis met het woord. Ze zat voor de
camera en ze riep om. Maar het bleef wringen. Omdat er miskenning
in doorklonk van de inspanning die dagelijks moest worden geleverd
voordat het op omroepen aankwam. Omdat ze eigenlijk alles aan het
werk leuk vond, behalve uitgerekend dat kunstje voor de camera. Een
uithangbord was ze. Van het sponsorende kappersbedrijf waar ze te
veel van haar kostbare productietijd moest doorbrengen. Nee, nu
geen buitenopnamen meer; de naam van zijn zaak stond immers op
de aftiteling vermeld. Zij was zijn visitekaartje.
Haar uitspraak van het dialect bleek verre van voldoende. Toen een
lid van de programmaraad - afgevaardigd namens Veldeke - het niet
langer kon verantwoorden naar zijn achterban, moest ze op cursus. Het
hielp niet. Niet lang daarna moest het voortaan in het Nederlands.
Ach.
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Ki tty B org hou ts w as tu ssen 1 9 8 7 en 1 9 9 3

Het waren ergernissen van een onschuldig soort. Ernstiger werd het
toen een van haar collega’s - naast haar de enige betaalde kracht zeer goed in haar werk bleek te zijn: het binnenhalen van geld. Een
item in het regiojournaal was voortaan te koop. Zo werd ze vanaf dan
gemiddeld eenmaal per week op pad gestuurd om een reportage te
maken over de winkelierster die zulke mooie sieraden kon maken, of
over het interessante productieproces in een breifabriek.
Het onafgebakende door elkaar lopen van nieuws en gesponsorde
onderdelen knaagde aan haar journalistieke geweten. Was dit nu de
onafhankelijke, objectieve berichtgeving waar ze op school over had
geleerd?
Maar het knaagde niet genoeg om er niet aan mee te werken. Zonder
sponsors had ze geen (halve) baan. En door dat ene betaalde item per
week konden ze toch maar mooi dagelijks een tv-programma maken.
Al was het dan met maximaal twee te draaien onderwerpen op een
middag, want meer was per ﬁets niet haalbaar. Wat was ze blij toen er
een gesponsorde auto ter beschikking kwam. En haar kapper ook.
Het gevoel de kijkers te bedonderen heeft haar - zo lang de sponsoring
duurde - niet meer verlaten. Misschien, overpeinsde ze pas jaren later,
was het daarom wel dat ze niet in het geweer kwam als ze omroepster
werd genoemd. De kijkers hadden gewoon groot gelijk.
Later is ze toch nog journalist geworden.

al s redac teu r en p resen t ator w erkz aam bi j
de St adsom roep . E erst al s vri jw i l l i g er,
van af 1 9 8 9 bet aal d. ‘ Later’ w erd z e jou rn al i st bi j Dag bl ad De Li m bu rg er.
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Dieke, dieken bout Pak een spons en een zeester en zet ze in een
denkbeeldig onderwaterdorp met de naam bikinibroek. De makers
van de serie Spongebob Squarepants verbazen zich er zelf over dat die
drie ingrediënten tot een hilarische cartoon hebben geleid.
Dezelfde scepsis als de makers van de serie hadden we in het begin
als programmamakers van de stadsomroep bij het idee voor De Raod.
Film Venlose politici en geef ze middels nasynchronisatie een andere
stem. Laat ze vervolgens de meest bizarre onzin uitkramen. Stop er
daarnaast nog subtiel wat politieke satire in en je hebt een lokaal
kijkcijferkanon. Het pakte gelukkig goed uit.

R u u d S ti k k e l b r oe c k w as al s v r ij w illige r
we rk za a m v oor h e t jon ge r e n p r o gr a m m a
T I LT tu sse n 19 9 8 e n 2 0 0 0 . S i n d s 2 0 0 6
i s h i j, n a e e n p aar jaar L1, al s v e r s la gg e v er en p r e s e n t at or i n di e n s t v a n O m r oe p
Ve n l o .
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De meest kleurloze politici kregen opeens kleur. Wiel Aerts verkleedde
zich eens als moslima en werd neergezet als immer lachende politicus
met boevenstem. Sjraar van Avesaath wilde het liefst iedere dag de
revolutie uitroepen en kwam wat betreft stem misschien wel het dichtst
bij zijn eigen stem. Herman Jansen was meer een trouwe viervoeter
met van die hangwangen en dat alleen door zijn stem te veranderen.
Niek Dings kreeg een totale metamorfose en werd van sympathieke
éminence grise van de Venlose politiek opeens een verstrooide
volksvertegenwoordiger die door overmatig alcoholgebruik zijn eigen
naam niet meer kon schrijven. “Dieke, dieken bout”. Frans Maessen,
die verongelijkt overal tegen probeerde te zijn, werd vooral genegeerd
door zijn collega’s. En dan de onbetwiste baas van het losgeslagen
stelletje: Jan Schrijen die, altijd met zijn vinger wijzend, de koers
bepaalde. Of het nou bij het Kerstspel was of bij het collectief bestellen
van friet en de daarbij behorende snacks.

In korte tijd konden politici niet meer rustig over straat. En dat
omdat twee studerende begin-twintigers één keer in de twee weken
midden in de nacht een ﬁlmpje van nog geen twee minuten maakten
op een oude analoge montagemachine. Cameraman Thijs Brouwers,
bescheiden en redelijk onopvallend, voelde iedere keer weer alle
ogen in de gemeenteraad zijn kant opgaan. De politici werden zich
plotseling bewust van het feit dat iedere verkeerde beweging, iedere
ingezwachtelde arm, iedere pleister, elke lange overpeinzing of iedere
afwijkende beweging fataal kon zijn.
Toch voelden ze zich bepaald niet voor schut gezet. Integendeel.
De grijze muizen die nooit hun mond open deden in de échte
gemeenteraad hadden plotseling een mening. Nu konden ze eindelijk
al die stemmen van het Venlose volk waarmaken, al was het maar door
te roepen dat er bij zestien shoarmaschotels toch echt een emmer
knoﬂook hoort, of dat het afsteken van een strijker met oud op nieuw
nog niet zo gemakkelijk is. De stropdassen waren opeens mensen van
vlees en bloed. En dat vonden ze allemaal prachtig. Zo mooi zelfs dat
we op een dag een persoonlijke brief kregen van raadslid Ina Leppink,
later nog wethouder in Venlo. Ze had toch zo gelachen met De Raod.
U begrijpt dat we er toen mee moesten stoppen, omdat we als
jongerenprogramma ons doel voorbij geschoten waren.

En vanaf die dag veranderde alles In 1994 gaf ik de leerlingen
in mijn klas op de Rudolf Steinerschool de volgende opdracht: ‘Verzin
een televisieprogramma voor kinderen van jullie leeftijd’.
Leuke ideeën kwamen naar voren. Ik besloot het leukste idee, een
beetje aangepast, in te sturen naar de Stadsomroep. Want op deze
zender bestond alleen een gezellig voorleesprogramma met Josje voor
de kleintjes. Voor kinderen in de beginnende puberfase was er niks.
Een hele tijd hoorde ik niks van de Stadsomroep. Tot het juni 1995 werd.
Een omroepmedewerker belde mij op met de vraag of ik op korte termijn
wilde komen praten over een idee voor een jongerenprogramma. Een
week later zat ik aan tafel met drie medewerkers van de omroep. En
vanaf die dag veranderde alles. Na dit gesprek werd er besloten dat
we nog zes weken de tijd hadden om een eerste uitzending te maken.
En natuurlijk zei ik ja! Achteraf bezien natuurlijk belachelijk. Veel te
kort. Zeker voor iemand die nog nooit een camera of microfoon had
vastgehouden. Voordat ik het wist hadden we een ploeg. Tien jonge
honden. Allemaal met één missie. Hét beste televisieprogramma van
Nederland maken.
In die zes weken ontstond Tilt. Een spraakmakend programma voor
jongeren. Mijn allereerste interview zal ik nooit vergeten. Mijn eerste
vraag aan een niets vermoedende voorbijganger was: “Met wie zou je
absoluut niet naar bed willen?” Het antwoord was duidelijk: “Met jou!”
De eerste uitzending was nog lang niet van een goed niveau. Cameraen montagetechnieken hadden we niet onder de knie. Maar dit werd
goed opgepakt. We besloten dat de onscherpe beelden en verkeerde
lassen in de montage gewoon de look van het programma moesten
worden. Heel simpel. Zo heb ik twee jaar als vrijwilliger gewerkt aan
dit programma. Na school ﬁetste ik naar de Stadsomroep. Dan ﬁlmen
en dan monteren. Vaak tot midden in de nacht.
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R o be rt B ou t e n w as v an 19 9 5 tot 19 9 7
v ri j wi l l i ge r v oor h e t p r ogr am m a TI LT.
S i n d s 20 0 4 i s h i j di r e c t e u r v an O m r oe p
Ve n l o .

M ari e- C hri sti n e H u l sbec k w erkte van

Een fantastische periode. Naast Tilt mocht ik uiteindelijk nog andere
programma’s maken. Een unieke gelegenheid om intern geschoold
te worden als televisiejournalist en programmamaker. Door de
mogelijkheden en leerzame periode bij de Stadsomroep kon ik in
1997 aan de slag bij de regionale omroep L1. Na zeven jaren keerde
ik terug op het oude nest. Ditmaal in een totaal andere functie. Niet
als vrijwilliger, maar als directeur/hoofdredacteur. Dat was even
wennen, zeker voor die mensen die mij nog kenden als vrijwilliger en
programmamaker van Tilt.
De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt. We zijn er nog lang niet.
Maar we mogen trots zijn op Omroep Venlo. Ik ben dat in elk geval.
Sinds 1995 al.

Wisten wij veel wat een bumper, teaser of leader was

Dankzij de vooruitziende blik van een archiefmedewerker in de
jaren tachtig kan ik vandaag terugkijken naar een van de eerste
uitzendingen van de Stadsomroep. Die medewerker had geroepen:
“De Stadsomroep, dat wordt het culturele erfgoed van de toekomst.
Die beelden moeten we bewaren!” Wij leverden volle tapes in met
de uitgezonden programma’s en kregen een nieuwe, lege band
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terug. Deze deal duurde totdat het gemeentearchief in de jaren
negentig moest gaan bezuinigen. Maar de banden worden daar nog
steeds brandvrij en klimatologisch verantwoord voor het nageslacht
bewaard.
Terug naar de eerste uitzending. Juist in dit jubileumjaar, waarin we
ook in televisieprogramma’s terugkijken met oud-medewerkers,
ﬂitsen vele herinneringen door mijn hoofd. Toch wilde ik een oude
uitzending bekijken om dit te staven.
Ik ben verrast, niet alleen door de redelijke kwaliteit, maar met name
over de onderwerpen.

1 9 8 4 tot 1 9 8 6 al s vri jw i l l i g er bi j de
St adsom roep . Z e w erd, n a tw ee jaar
p au z e, i n 1 9 8 8 al s eerste bet aal de krac ht
aan g en om en . Werkt n og steeds bi j Om roep
Ven l o, al s bu reau redac teu r.

Er is veel natuur en cultuur in deze uitzending te zien. Het programma
werd gepresenteerd door de helaas overleden neerlandicus Mat
Geenen. Teksten werden ingesproken door Matje Verberkt, nu
werkzaam bij L1. Er zit een mooie documentaire in van Martin Collin,
fotograaf en later ﬁlmmaker, over de poort aan de Maas, de bouw van
de Maaspoort en de eerste optredens daar. Ballet, de Venlose Revue
met het prachtige liedje over de Fransen, een sketch van Oostdam en
clowntje Polka.
De vormgeving is minder goed, immers, niemand had ervaring met tv
maken en het verschil met nu is dan ook ontzettend groot. Wisten wij
veel wat een bumper, teaser, leader en aftiteling was! Alles hard achter
elkaar geplakt, soms met een aankondiging en dan weer niet.
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Halverwege de uitzending val ik bijna van de bank: ik kijk opeens naar
mijzelf. Ik wist natuurlijk wel dat ik in de redactie van kunst en cultuur
heb gezeten, maar niet dat ik in de eerste uitzending de Cultuuragenda
presenteerde. Ook nog op de manier die wij nu ‘radio op televisie’
noemen. Dus alleen mijn gezicht en een gesproken tekst, geen tvplaatje ertussen. Lachen dus. Ik las de vele culturele aankondigingen
voor in een tuinstoel op onze eerste locatie, het Rijksmonument waar
ooit dr. Van Beek op de Hogeweg had gewoond. Wij hadden daar
een grote redactieruimte gehuurd en in een kleine keuken stond de
montageapparatuur die de Stadsomroep huurde van zijn oprichter
Karel Leenders (1952-1990).
Voor mij is de rode draad die de Omroep heeft gevolgd in al die jaren
duidelijk herkenbaar: het vermarkten van de Venlose cultuur en
samenleving en laten zien dat Venlo, met alle goede en minder goede
kanten, de moeite waard is. Wij leggen dat vast voor het nageslacht en
zo zijn we weer terug waar we begonnen: bij het archief.

Ba s v a n de r Zw aan w as v e r s l ag ge v e r b ij
d e S t a d so m r oe p t u s s e n 19 9 5 e n 2 0 0 0 . N u
i s h i j pro g r am m am ak e r b i j de r e giona le
o mro e p L 1.

Bahati Zo’n broeierig lome dag die voorbij lijkt te kruipen, in de
late lente van 1997. Opnames gemaakt in d’n Bookend voor het nieuws
van die dag en op weg terug naar de studio. Bij de kruising richting
Klingerberg pas op de plaats voor een rood verkeerslicht. In gesprek
met Tom, de cameraman. De autoradio speelt. Verkeer raast voorbij.

Bij de oversteekplaats in de middenberm, schuin tegenover ons, staan
twee meisjes met hun ﬁets voor het verkeerslicht, klaar om over te
steken.
Het is uiteindelijk de geweldige klap die ons terughaalt in de
werkelijkheid. Ik zie een grote zandwagen die van links kwam en nu
op de kruising tot stilstand komt. Vervolgens wordt mijn aandacht
getrokken door iets wat over het wegdek schuift, voor de vrachtwagen
uit. Heel even blijft dat ‘iets’ een abstracte bundel van kleuren die
tuimelend en tollend tot stilstand komt in de berm, rechts van ons.
Ik kijk terug naar die oversteekplaats in de middenberm. Op de plek
waar de twee meisjes zojuist stonden te wachten, staat nu niemand
meer.
Met m’n mobiele telefoon bel ik een ambulance. Toegesnelde getuigen
ontfermen zich over het meisje dat roerloos in het gras ligt.
Later hoor ik pas dat je Bahati heette. Wat een mooie naam. Een
mooie naam van ver. Zou je nog iets hebben gehoord van de dingen
die daar, langs de kant de weg, tegen je werden gezegd Bahati? Heb je
de helpende hand die over je arm streek nog gevoeld? Was je, net als
wij, zelf nog getuige van het leven dat jou langzaam verliet? Een leven
dat nog maar zo kort bij je was?
Niet lang daarna ging er al een stille tocht door de Klingerberg. Op
weg naar de plek waar jouw leven in één klap voorbij was. Veel ouders,
kinderen en de politiek natuurlijk voorop. Ik wilde er niet heen. Toen
nog niet.
Natuurlijk werd er al jaren gepraat over die oversteekplaats. Veel te
gevaarlijk. Er kwam een ﬁets- en voetgangersbrug. De jaren gingen
voorbij en terwijl ontelbare ﬁetsende en lopende kinderen veilig
overstaken, werd het witte kruisje in de berm mijn bedevaartsoord
in het voorbijgaan. Bedevaartsoord voor een ongelovige. Toen ik van
baan veranderde kwam ik er nog vaker langs. Soms reed ik er zelfs
voor om. Bloemen sierden geregeld de plek waar ik je voor het eerst
zag. En voor het laatst.
Ineens was het kruisje weg. Maar al snel bleek dat het kruisje niks
uitmaakte. Een plek blijft een plek, de gedachte blijft voor altijd.
Vorig jaar werd de weg omgelegd. Dat voelde verkeerd. Alsof de
geschiedenis werd omgeleid. Maar zo gaat dat. De wegen van het
verkeer zijn soms net zo ondoorgrondelijk als die van het leven zelf.
En nu is de brug tenslotte ook verdwenen. De laatste, stille getuige
van die lentedag. Een dag die nooit voorbij leek te gaan.

e een oudje bij de
lo
okale televisie
n Nederland
in
Ruim tien jaar later rijd ik er nog steeds bewust voor om. Die plek laat
je nooit meer los. Want ook al lijken alle sporen die naar jou leidden
uitgewist, je blijft altijd bij me.
Bahati... Een voetnoot in de geschiedenis van Venlo. Hoofdstuk in
mijn leven. <
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“ J a p a s o p , d a t w a s in d e ja re n z e v e n t ig w e l a n d e rs . I k
ma a kt e la n ge d a ge n : v a n 5 , 6 u u r ‘ s mo rge n s t o t e e n
u u r o f 10 ’ s a v o n d s . Nu ka n ik ru s t ig a fb o u w e n . ”
W im v a n Ho o re n ( 5 9 ) ga a t o n s v o o r a ls w e n a a r z ijn
b e v o o rra d in gs s c h e e p je lo p e n . He t ligt a a n ge me e rd
a a n d e s t e ige r, n a a s t d e c a t a ma ra n D e M a a s h o p p e r,
n ie t v e r v a n d e s lu is in B e lfe ld . W im v a n Ho o re n ma g
z ic h d e a lle rla a t s t e p a rle v in ke r v a n Ne d e rla n d n o eme n . B in n e n a fz ie n b a re t ijd s t o p t o o k h ij e rme e . ( * )

De laa tste der parlevinkers

door Gerard van den Hombergh
foto’s Jacques Peeters
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Het gangpad van het scheepje is smal, maar breed genoeg om
ruimte te bieden aan de parlevinker en zijn klanten, de schippers.
Wim toont ons een groot aanbod aan koopwaar. Het is een supermarkt in een bootje, een varende srv: voedingswaren, vers of diepvries, gekoelde dranken, tijdschriften, kranten. “Het assortiment is
de laatste jaren steeds verder uitgebreid, want als de schippers een
wens hebben, moet ik daar altijd aan kunnen voldoen. Niet dat het
nodig is dat ik nog zoveel vaar, hoor. In havens als Maasbracht slaan
de schepen hun voorraad in het groot in. De moderne schepen kunnen hun etenswaren prima koelen. Het is meer een dienst, zoals de
laatste groenteman die nog langs de deur komt. Maar ik doe het nog
met evenveel plezier”.
Intussen varen we met zijn ‘Time is Money’ naar de stuw bij Belfeld.
De avond is heerlijk, de zon aan een strakblauwe hemel is niet meer
zo warm maar nog sterk aanwezig. Het is windstil, zichtbaar aan de
bewegingloze windzak langs de waterkant. Een reiger op een paal,
waterhoentjes en enkele eenden genieten mee. Bij de sluis meren
we aan. “Hier vaar ik altijd het eerste naar toe. Als de schepen gaan
schutten en hier moeten wachten, kan ik hen goed van voorraad voorzien. Ze hebben zich van tevoren al gemeld via de marifoon of geBUUN
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Iedere sc h i p p er ken t de p arl evi n ker...

woon per gsm, die ik het meest gebruik. Iedere schipper kent me, het is
één grote familie. Met mijn vrouw ben ik laatst naar een huwelijksfeest
geweest. Mooie dingen zijn dat. Lief en leed worden met elkaar gedeeld.
We sturen een kaartje als we weten dat er in een familie iets gebeurd is.
Als we een uitnodiging krijgen, gaan we er vaak heen.”
ADVOCAATVLAAI We gaan aan wal en lopen naar de sluismeesters,
die hoog verheven boven het water op hun post zitten. Langs de trap
hangen zwart-wit foto’s van de sluis en de stuw in vroeger dagen. Met
schepen die ‘met de hand’ geschut werden. Twee sluismeesters overzien
achter hun monitoren het rivierwater. Normaal zijn ze met z’n drieën.
Ze vormen met Wim van Hooren een team dat de Maas van Kessel tot
Baarlo op z’n duimpje kent. Ze hebben veel zien veranderen. Het aantal
schepen is achteruitgegaan, maar de tonnages van de diverse schepen
worden alsmaar groter. “Vroeger had je schepen van 700 ton, nu meten
ze met gemak 1200 ton”, weet een van de sluismeesters. “Maar het totale tonnage dat langskomt is drastisch geslonken. In 1980 voer hier nog
46 miljoen ton voorbij, nu nog de helft. Dat komt ook omdat de Maas
niet de gewenste diepgang heeft en de baggermolens geen zand en
grind meer leveren. Schepen met een grotere diepgang varen nu een andere route, over Antwerpen.” Een gemiste kans van de overheid, meent
hij. “Over enkele jaren wordt de sluiswachterpost geheel onbemand
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en van afstand bestuurd.” “Ze
zeggen in 2010, maar ik moet het
nog zien. Ik word hier gemakkelijk
100”, reageert de ander. Ze werken in drieploegendienst. Ze hebben een eigen keuken en kunnen
zich volledig zelf bedienen. Wim
van Hooren voorziet hen soms van
iets extra’s, zoals zijn specialiteit:
de advocaatvlaai.
Terug op de 11 meter lange ‘Time
is Money’ start Wim van Hooren de
88 pk sterke dieselmotor om naar
een schip te varen dat een speciaal
soort cement heeft geladen voor
de landingsbanen van Schiphol. De
schippers moeten de volgende dag
in IJmuiden lossen. Als het schip
nadert, blijken het twee schepen
die aan elkaar gekoppeld zijn: het
linker schip is defect en kan niet

zelfstandig varen. Wim stuurt zijn
bootje behendig langszij en maakt
het touw vast. We varen mee met
de, niet geringe, snelheid van het
grote schip. Er staan twee mannen op het dek, die meteen een
praatje aanknopen. Ze leveren een
leeg bierkratje in en krijgen van
Wim een vol kratje terug. In het
lawaai vangen we ﬂarden op over
“lossen, morgenvroeg” en dan
“goeie vaart”. Net als we weer willen losmaken komt een derde man
aanlopen die “Wim!” roept. De
parlevinker praat even met hem,
neemt dan zijn favoriete vlaai uit
de koeling en overhandigt die aan
de man. Een zwaai en we maken
los.
“Hij had die vlaai nodig voor zijn
broer, die het schip moet lossen.
Als zijn broer die vlaai nou krijgt,

dan lost ie misschien meteen nog
bij aankomst, en kan hij direct
weer terug. Hij vaart op deze wijze
steeds met zijn cementschepen
heen en weer. Vijftien keer per dag
moeten de cementladingen aangeleverd worden.”
We komen in rustig vaarwater en
zetten weer koers naar de steiger
bij Wims huis. Een reiger op een
kadelicht, eendjes langs de kant,
enkele vissers komen voorbij. “Het
meeste zie je hier Polen vissen.
Niet meer zoveel lui van hier. Het
water wordt steeds schoner, dat is
te merken aan de vis en de soorten
vogels langs de kant. Dat worden
er echt meer.” Vlak bij de steiger
zwemt een moeder eend met haar
kleintjes. Wim neemt een broodje
uit een korf en gooit er brokjes
naar toe.
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Venlo was er nog een parlevinker,
van Dinther, en van den Eertwegh
in Baarlo. Het was druk destijds.
Mijn vader is er in 1932 mee begonnen met een open roeiboot. Later
heeft hij een motorboot aangeschaft. Vanaf 1970 heb ik zes jaar
samen met mijn vader gewerkt,
daarna alleen. Vooral het verzorgen van de taxfree inkopen voor
de schippers was zwaar. Veel pakketten klaarmaken in het magazijn
aan huis. Mijn vrouw heeft me altijd gesteund en geholpen. Het gezin heeft me wel moeten missen.
Mijn vrouw moest zich alleen met
onze dochter en zoon bezighouden, ik was er nooit. Daarom heb
ik altijd de zondag voor mijn gezin
gereserveerd, daar kwam niemand
aan. Maar ja, je bent zelfstandig
ondernemer en er moet brood op
de plank komen. Dus het was vanzelfsprekend dat je aanpakte. Ik
ben er ook een poos uit geweest.
Dat is nu weer helemaal in orde.
De stress is er nu wel af. Ik kan lekker afbouwen, nu ik bijna zestig
word.” Tineke en Jan zijn met hun
duwbak in zicht. “Hij vaart als een

T i n ek e

TINEKE “Het water zal altijd blijven trekken. Als ik met mijn vrouw
met de auto een reis maak ga ik altijd binnendoor langs het water. Laatst
nog naar Enkhuizen. Op de rivieren waar we langs rijden vaart altijd wel
een bekend schip. Dan rij ik naar een brug en zwaai vanaf die brug naar
een bekend schipperspaar, terwijl ik hen opbel met mijn mobiel. “Hé
Wim, hoe kom jij nou hier”, zeggen die dan. Leuk is dat”.
Dan klinkt zijn gsm en horen we een vrouwenstem vragen: “Wim, heb jij
nog groenten? En brood?” Hij heeft nog wel een halfje wit of bruin en
groenten genoeg. “Kan dat nog? Ik ben nu bij Neer. Om half 9 kan ik bij
je zijn.” Wim van Hooren vindt het geen probleem, moet kunnen.
”Dat is Tineke. Met haar heb ik wel iets speciaals. Weet je dat ik haar aan
de man heb gebracht? Ik kende haar al van kleins af aan, toen ze nog bij
haar ouders op het schip zat. Leuke vlotte meid. Zij had een advertentie
op mijn boot geplaatst: ‘Vrouw die wil varen’. Een andere schipper, Jan,
die ik ook goed ken, zocht na zijn scheiding een vrouw die met hem
wilde varen. Ik zei dat ik wel iemand wist. ‘Meen je dat nou?’, zei Jan. Hij
heeft haar gebeld. Halverwege het land hebben ze elkaar ontmoet en ze
varen nog steeds samen. Mooie vrouw, let maar op straks.”
AFBOUWEN “Dat soort dingen ga ik straks wel missen, als ik volgend
jaar gestopt ben. Maar ik ben nu al aan het afbouwen. Het zijn niet meer
die lange dagen. Om 8 uur ben ik klaar. Dat was vroeger wel anders. In
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wildeman, die Jan”, had Wim al gewaarschuwd. Inderdaad komt het
gevaarte met een behoorlijke snelheid aanvaren als Wim de ‘Time is
Money’ langszij probeert te krijgen. Tineke staat al met een lege
boodschappenkrat aan dek. Een
grote, blonde, hartelijke vrouw.
Ze stapt aan boord. “Op de foto?
Ik heb m’n haren niet gekamd”
roept ze. “We sturen je wel een
foto,” roept Wim haar even later
toe. Tineke zoekt haar etenswaren
bij elkaar. Keurt of ze vers genoeg
zijn en monstert nog even de beroemde vlaai van Wim. Dan rekent
ze af en herinnert nog aan de foto.
Als ze lachend op de duwboot stapt
en de parlevinker los wil maken,
vaart er een tegenligger langs die
zoveel golfslag maakt dat hij het
touw eerst moet laten vieren. Water klotst hoog tegen het bootje en
we deinen behoorlijk op en neer.
Als het wat rustiger is kunnen we
weer op eigen kracht varen.
“We gaan met elkaar om als één
familie, dat zag je wel, hè. Er komen ook buitenlandse schepen,
Belgen en Fransen. Maar dat gaat

anders. Belgen zijn stugger, met
Fransen krijg je helemaal niet zo’n
contact”.
Terugvarend is er nog steeds de
warmte van de avondzon. “’s Morgens is het ’t mooiste langs het water. Dan is het zo lekker rustig en
dan geniet ik van de mooie watervogels. Ze worden steeds mooier.
Dat zal ik altijd blijven doen. Langs
het water genieten. En ﬁetsen dat
doe ik ook graag”.
De ‘Time is Money’ wordt aangemeerd en we gaan aan wal. “Die
gaat misschien naar het scheepvaartmuseum, of ik verbouw ‘m tot
jacht. Ik weet ’t nog niet. Volgend
jaar, dat duurt nog even. Parlevinker, waar het woord vandaan komt?
Ik zeg altijd van ‘parler’, Frans voor
‘praten’ en ‘vink -er’, tja, van die
vogel die overal heen vliegt en
voedsel haalt en brengt, hè.
Dat ‘vinken’, daar stop ik mee,
maar praten dat blijf ik altijd
doen”. <

(*) Sc hu tt ev aer, een week b lad v o o r de v aar t , wijdde in
2005 een ar t ik el aan de laat ste
p ar lev ink er s v an Neder land, te
wet en Jo s Co r nelisse (IJm u iden)
en Wim v an Ho o r en (B elfeld).
Co r nelisse st o p te er k o r t daar na
m ee. Tegenwo o r dig zijn er
wel b u nk er sc hep en die, naast
de b r andst o f v o o r ziening, een
k leine war enwink el aan b o o r d
heb b en, waar m ee ze ander e
b o ten v an dienst zijn.

Gerard van den Hombergh (1951) is teamleider bij
basisschool De Schalm in Tegelen.
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Tekst: Thijs Pubben | Foto: Jacques Peeters

Peter Vaesen Schoenreparatiebedrijf
• • • • • • •

>>

Lomstraat in Venlo

Peter Vaesen: ‘Het is h ie r
vaak d e zo ete inval. Vo o rt d u re n d
kom en er mensen buurt e n , d at
is z o g e gro eid. Er zijn er b ij d ie
al z elf naar achteren lo p e n o m
koff ie te zetten… Er word t o v e r
van alles en no g wat gep raat .
Ove r h e t ni euws dat ’s mo rge n s
in d e kr ant heeft gestaan , o v e r
h obby’ s of over De M aas b o u le var d . Soms wo rdt het we l e e n s
pe r s oonlijk. A ls je i eman d v raagt
h oe h e t gaat, zegt de man ie r
w aar op antwoo rd wordt ge ge v e n
m e e s tal al geno eg. Dan k o mt h e t
klein e perso o nlijke leed e ru it .
Je zou bi jna vergeten dat ik h ie r
s ta voor een zo go ed mo ge lijk e
s ch oe n reparati e!
D e f u n c ti e van de binnen s t ad
is ver anderd. Vroeger ded e n d e
m e n s e n er hun dagel ijkse b o o ds ch a ppen. Al s de kindere n n aar
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s ch o o l ware n , gin gen d e m oe d e r s
n aar b ak k e r, s lage r e n g r oe n t e man . Te ge n wo o rd i g w on e n e r
min d e r me n s e n e n w e r k e n d e
me e s t e mo e d e rs e n k un j e i n d e
s t ad ge e n d age lij k s e b ood s c h a p p e n me e r d o e n . De st a d k om t d us
lat e r o p gan g.
E r z ijn o o k min d e r ‘e i g e n ’ w i n k e lie rs . H e t p an d h ie rna a s t i s v a n
e e n in v e s t e rin gs maa t s c h a p p i j .
Daar h e b b e n al t ie n of m e e r v e rs ch ille n d e z ak e n in g e z e t e n . D i e
me n s e n le e r je d u s nooi t k e n n e n ,
wan t d an z ijn z e alw e e r w e g .
Vro e ge r was d e ge z el l i g h e i d
gro t e r. Je k e n d e ie d er e e n e n
maak t e h ie r e n d aar e e n p r a a t j e .
E r was alt ijd we l ie t s t e b e l e v e n .
De v e rgad e rin ge n v a n d e w i n k e lie rs v e re n igin g b ijv o or b e e l d , a l
k wam e r n o o it z o v e e l ui t . Toe n
d e p ro me n ad e k wam , b e l oof d e

Erasmus
dichterbij
Verslag van een zoektocht

d e g e m e e n t e b a n k e n , p r ul l e n b a k k e n e n v i t r i n e s . Pr a c h t i g , z e i
i e d e r e e n . M a a r v e r v ol g e n s w i l d e
n i e m a n d i e t s v oor z i j n e i g e n d e ur
h e b b e n . D a t s oor t d i s c us s i e s .
D e g r oot s t e s a a m h or i g h e i d d i e i k
ooi t h e b m e e g e m a a k t , w a s m e t
d e w a t e r s n od e n , h a l v e r w e g e d e
j a r e n n e g e n t i g . ‘ H e l p , d e s c h oe n m a k e r v e r z ui p t ’ , w a s t oe n h e t
m ot t o. I k h a d a l l e s d i c h t . B e h a l v e
h e t k e l d e r r a a m p j e . Er w a s g e e n
h oud e n a a n . H e t w a t e r s t on d
e e n m e t e r h oog i n d e w i n k e l . We
h e b b e n v a n d i e p a k k e n g e k oc h t
e n s t on d e n i n d e s t r a a t t ot on s
m i d d e l i n h e t w a t e r. We n k t e n e e n
p a a r a g e n t e n v a n a f h e t N ol e n s p l e i n d a t w e m oe s t e n k om e n .
We n k t e n w i j t e r ug : “ Kom e n j ul l i e
m a a r ! ” D a t d e d e n z e t oc h m a a r
n i e t …’

1.

door Charles van den Berg
Foto’s screenshots uit de
documentaire

“Zover mogelijk uit het zicht van het oude klooster parkeren, zodat niemand je ziet”, heeft Willem Kurstjens, dichter/schrijver uit Tegelen, me
op het hart gedrukt. “De eigenaar wil onder geen enkele voorwaarde dat
de bibliotheek bekend wordt voor het grote publiek. Met het oog op diefstal.”
Nauwelijks een maand eerder wandelde ik met hem door de nabijgelegen
kloostertuin voor een televisieportret waarin Kurstjens centraal stond. Hij
bracht me naar een open plek omzoomd door donkergroene sparren en
zilverkleurige lariksen. Vooral de intimiteit en stilte spraken de dichter
aan. Op weg naar de volgende dierbare plek vroeg hij of ik wist dat hier
vlakbij een geheime bibliotheek bestond met zeer kostbare oude drukken.
“Staan er ook werken van Erasmus?” De vraag kwam in mij op, omdat het
thema van de Boekenweek naar deze oude humanist verwees.
Dat wist hij niet zeker.
“Ik regel wel een sleutel en als je er geen bezwaar tegen hebt, vraag ik
mijn uitgever mee. Hij heeft bijzondere belangstelling voor oude kaarten.”
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Tegen het vallen van de avond houd ik via de achteruitkijkspiegel de afgesproken plek nauwlettend in de gaten. Stipt op tijd verschijnen drie
mannen in beeld: de dichter en zijn uitgever en een voor mij onbekende
man. Het blijkt een broeder te zijn die over de sleutel van de bibliotheek
beschikt. Over een smal pad tussen gele en blauwe viooltjes brengt hij
ons naar de geheime bestemming Even verderop zit een witte kat die
poeslief kopjes geeft. Een gunstig voorteken? Tegen een strak paarsroze hemel doemt een drie verdiepingen tellend bakstenen gebouw op.
De buxushaag aan weerszijden van het klooster lijkt bijgewerkt met een
nagelschaartje en de coniferen links en rechts voor de hoofdingang zijn
geschoren in de vorm van een wiskundige kegel. Zonder ook maar ergens
een lamp te hoeven aanmaken, leidt de broeder ons langs het trappenhuis naar de tweede verdieping. In de deur pal tegenover de trap steekt
hij de sleutel in het slot. Hij moet kracht bijzetten om de sleutel om te
draaien maar eindelijk zwaait de deur open. De broeder knipt het licht
aan.
Wauw. Hel verlichte witte gewelven. We staan in een oude kapel die dienst
doet als bibliotheek. Het ruikt naar schimmelend oud papier en er hangt
een klamme kille atmosfeer. Van voor tot achter staan boekenkasten opgesteld zoals de stoelen in een jumbojet: aan elke zijkant een rij kasten
dwars op de muur en in het midden telkens twee naast elkaar. In het voorbijgaan lees ik: ‘Filosoﬁe, theologie, ethiek, literatuur, enz.’
“Staan hier alleen maar dit soort boeken?”, vraag ik.
“Nee hoor, we hebben ook oude werken die heel bijzonder zijn. Ze staan
helemaal vooraan, komt u maar mee.”
“Daar zat vroeger de laatste bibliothecaris”, merkt de dichter op en hij
wijst naar een houten lessenaar rechts naast het altaar.
“Ik geloof dat zijn medebroeders hem hier dood hebben aangetroffen.”
De wenkbrauwen van de uitgever schieten omhoog.
“Het lijkt wel een verhaal uit de Da Vinci Code.”
“Of de gifmoordenaar uit de Naam van de Roos”, zeg ik half lachend.
Op de lessenaar liggen behalve stapels boeken een paar schriften open
met een rood potlood ernaast. Alsof de archivaris even weg is om daarna
weer gewoon zijn werk te hervatten. Er is jaren niets meer aan de collectie
gedaan. Sinds enkele maanden is iemand bezig om de bibliotheek opnieuw in kaart te brengen.
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Links van het altaar staan rijen houten kasten die zijn afgesloten. Daarin
worden de oudste en kostbaarste boeken bewaard. Als er werken van
Desiderius Erasmus aanwezig zijn, kunnen we ze hier vinden. Kasten vol
oude bijbels, atlassen met kaarten van Europa, waarvan de kleuren nog
in prima staat blijken, werken van kerkvader Augustinus, Thomas van
Aquino, theoloog, maar geen Erasmus.
Nog geen half uur later treffen we in de sacristie de catalogus aan. De
witte kat is met ons. En jawel hoor: drie vermeldingen van boeken met
verzamelde werken die door Erasmus bezorgd zijn. Waar ze staan, weet
de broeder niet, maar hij is graag bereid het aan de nieuwe archivaris te
vragen en de boektitels van de beroemde Nederlandse humanist door te
geven.

2.

“De drie verzamelde werken van Erasmus in onze bibliotheek stammen
uit 1516, 1521 en 1556. Elk boekwerk bevat verschillende titels, acht in totaal”, zo luidt de boodschap van de broeder door de telefoon.
“Fantastisch”, reageer ik.
Ongevraagd begint hij de titels op te lezen in onvervalst Latijn. Voor ik
goed en wel het eerste woord Eusebius heb opgeschreven, is hij al bij het
derde werk: “Opera Cypriani.”
“Zijn de verzamelde werken ook daadwerkelijk aanwezig?”, wil ik weten,
“en weet de nieuwe archivaris waar ze staan?”
“Jazeker.”
“Zou ik dan nog een keer mogen komen kijken?”
Opeens stokt het gesprek en blijft het even stil.
“Waarom wilt u dit allemaal weten? Waar bent u mee bezig? Wie bent u
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eigenlijk? Als u maar niet denkt dat ooit één van deze werken de bibliotheek uit komt.”
Zijn stem klinkt geïrriteerd en de Nederlandse woordenschat lijkt plots te
zijn verdwenen. In alle oprechtheid stel ik hem gerust dat dat nooit mijn
bedoeling is geweest. Dat ik het knap lastig vind mijn idee stante pede via
de telefoon uit te leggen.
“Ik leg mijn verzoek persoonlijk voor aan uw kloosteroverste, is dat
goed?”
Daar heeft de broeder niet van terug.
“Oh, u bent die man van de boekenbeurs”, gist pater rector als ik hem bel
om een afspraak te maken.
“Niet helemaal, maar dat leg ik u liever later uit .”
Dat mag, maar niet voor de aanstaande feestdagen.
“Belt u gerust nog eens terug na de jaarwisseling, dan zit ik wat ruimer
in mijn tijd.”

3.

Moeiteloos geeft de overste toestemming om een televisiereportage te
maken. Onder strikte voorwaarden weliswaar. Hij en de nieuwe archivaris, een jonge Pool, moeten bij de opnames aanwezig zijn zonder in beeld
te mogen verschijnen. Er mag alleen geﬁlmd worden in de bibliotheek.
De bewaarplaats van de werken van Erasmus uit de zestiende eeuw moet
strikt geheim blijven. En ik moet vooraf melden met hoeveel mensen we
komen.
“Hoe heet die emeritus hoogleraar uit Nijmegen eigenlijk die u straks
noemde?”, vraagt hij nog.
“Ik heb zijn naam afgelopen week van iemand gehoord, ik geloof dat hij
Bart Geijtenbeek heet, maar dat weet ik niet helemaal zeker”, verzin ik ter
plekke. Zo heet mijn tandarts die eerder deze ochtend de half jaarlijkse
controle verricht heeft; het is de eerste naam die me te binnen schiet.
“U bedoelt Peter Nissen misschien?”, vist de overste.
Ik houd wijselijk mijn mond, bloos tot aan mijn kruis en meen in de verte
een haan te horen kraaien. Ondanks dat is het een prettig gesprek. Hij
vertelt honderduit over de Moderne Devotie van Geert Groote uit de veertiende en vijftiende eeuw alsof het gisteren gebeurd is. Ik hang aan zijn
lippen en reis mee van Gouda naar Zwolle, Deventer, Zutphen en terug.
Hij betitelt Erasmus als Christelijke humanist en brengt zijn werken in
verband met Dante, Petrarca en Pico della Mirandola.
“Hoe zegt u?”
“Pico della Mirandola.”
“Prachtig hoe u zijn naam uitspreekt, u spreekt vloeiend Italiaans?”
Hij maakt een verlegen wegwerpgebaar met beide handen en komt weer
ter zake. De Nederlandse humanist mag gezien worden als de ‘wegbereider’ van Maarten Luther, maar al dit soort zaken kan ik beter met de professor bespreken, daar blijft hij liever buiten. In juli 2007 zit zijn driejarige
termijn er op als gekozen kloosteroverste.
“Dan vertrekt u naar Rome?”
“U weet meer dan ik. Ik heb het volste vertrouwen dat ze best wel ergens
een plekje voor me zullen vinden.”
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“Weiler”.
Ik noem mijn naam.
“Goedemorgen, stoor ik?”
“In het geheel niet.”
“Ik heb uw telefoonnummer gekregen van een oud-student. U was zijn
hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de voormalige Katholieke
Universiteit Nijmegen en hij noemde u dé Erasmuskenner van ons land.”
“Het eerste deel van uw zin klopt, het laatste deel is te veel eer.”
In telegramstijl praat ik de professor bij en vraag hem te willen meewerken.
“Zijn het handgeschreven of gedrukte teksten van Erasmus?”
“Het gaat om drie verzamelbanden met daarin acht gedrukte originele
werken.”
“Onmogelijk. U kunt niet spreken van originele werken van Erasmus. U
weet hoe dat ging in die tijd? De handgeschreven teksten werden voltooid
door een secretaris en later diverse malen herschreven voordat de manuscripten naar de drukker gingen. In 1536 zijn alle werken van Erasmus
in druk verschenen. In het Zwitserse Bazel, maar dat is inmiddels alom
bekend, niets nieuws onder de zon. Als u de originele manuscripten van
hem wilt inzien, verwijs ik u liever naar de bibliotheek van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Met name zijn Traktaat tegen de Turkenoorlog
is heel bijzonder.”
“Het is niet mijn bedoeling dat u een uitgebreid college komt geven. De
aanwezigheid van de werken van Erasmus in onze stad gebruik ik als kapstok voor de volgende vragen. Wat betekende Erasmus in zijn tijd? En wat
betekent zijn gedachtegoed vandaag de dag?
Tijdens onze zoektocht in de geheime kloosterbibliotheek wil ik het daar
met u over hebben. Waarom wordt hij de eerste christelijke humanist genoemd? Een bron van spiritualiteit? Spannend en creatief vormgegeven
voor een breed lokaal publiek. Een boekenweekgeschenk bij gelegenheid
van het vijfde lustrum van de kleinschalige omroep met een vette knipoog
naar wijlen Boudewijn Büch. Voor witte handschoenen wordt gezorgd.”
Hij vindt het allemaal opperbest, maar om zomaar de grote rivieren over
te steken om een oude kloosterbibliotheek te bezoeken, dat is een brug
te ver.
“Stel je voor dat ik ter plekke moet vaststellen dat de bewaarde boeken
geen enkele waarde hebben. Dat lijkt me erg teleurstellend.”
Hij wil vooraf komen kijken en pas dan besluiten of hij meewerkt. Dat zie
ik niet zo zitten en begin op hem in te praten.
“Als we vooraf een bezoek brengen is het gevaar groot dat bij een tweede bezoek elke spontaniteit verdwijnt. Het leuke is juist dat alles in het
diepste geheim moet plaatsvinden. We weten allebei niet wat we gaan
aantreffen. We laten ons allebei verrassen, dat maakt de uitzending spannender en toegankelijker voor een breed publiek.”
“Is het voor radio of t.v.?”
“Voor televisie.”
“ Mijn medewerking hebt u, ik zie uw verdere voorstellen met belangstelling schriftelijk tegemoet.”
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Op een mooie lentedag vroeg in de ochtend lopen we in processie naar
de bibliotheek. De overste heeft twee uur ter beschikking gesteld om een
reportage te maken. Volgens de cameraman een onmogelijke opgave.
We zijn met zijn tienen. De kloosteroverste en de Poolse archivaris gaan
ons voor. Gevolgd door de emeritus hoogleraar en zijn partner, die universitair docente Middeleeuwse geschiedenis blijkt te zijn. De dichter en
een docent Klassieke Talen met zijn vrouw sluiten de rij. De televisieploeg
bestaat uit een cameraman en een licht- en geluidstechnicus en ik. Vlak
voor de ingang van het gebouw verlaat de docente plots de rij en loopt de
tuin in. Warempel, ze streelt de witte kat die zich heeft verstopt tussen de
bosjes. Mijn dag kan niet meer stuk.
De Pool is al zo vriendelijk geweest twee oude boeken uit te stallen op een
grote tafel vlak voor het altaar. Ik vloek binnensmonds, zie mijn idee om
een zoektocht te maken als een zeepbel uit elkaar spatten. In mijn beste
Duits vraag ik hem de boeken onmiddellijk terug te zetten op de plaats
waar hij ze vandaan heeft gehaald, maar de man verroert geen vin. Intussen bestuderen de oud-hoogleraar en de docente de boeken.
“Is dit alles?”, merkt de prof op. “Hebt u ons alleen hiervoor naar deze
plek gehaald? Dit zijn ongetwijfeld waardevolle boeken, maar ze hebben
niets met Erasmus van doen.”
Ik kan wel door de vloer zakken van ellende maar daar heb je op zo’n
moment weinig aan. Veel tijd om na te denken is er niet. Gelukkig blijkt
de cameraman ook een regieopleiding te hebben gehad op de Filmacademie in Brussel.
“We gaan improviseren zoals we onderweg hebben afgesproken, een
ogenblikje… Camera loopt, geluid loopt. Drie seconden na nu”, klinkt
het professioneel. Zonder verder een woord aan de situatie vuil te maken,
lopen we met zijn drieën recht op de professor af. De overste en de archi-
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varis, bang om in beeld te komen, maken zich uit de voeten en de rest van
het gezelschap kijkt ademloos toe.
“Volgens de catalogus bevinden zich in deze ruimte drie werken van Erasmus uit 1516, 1521 en 1556”, zeg ik in de microfoon.
“Ik ben erg benieuwd welke werken dat dan zijn. Maar waar is die catalogus?”, vraagt de prof.
“Ik zou het niet weten. Geen ramp. De mooiste verzameling staat in de
oude sacristie, kasten vol originele eerste drukken uit het begin van de
zestiende eeuw. Komt u maar mee.”
Gevolgd door de televisieploeg leid ik de emeritus hoogleraar tot ieders
verbazing naar de kleine ruimte links van het altaar en maak de eerste de
beste kast open.
“Dat ziet er indrukwekkend uit, allemaal mooie oude banden.”
De tachtigjarige professor speurt nauwkeurig de ruggen een voor een na.
“Hier heb je hem. Erasmus.”
Voorzichtig trekt hij het boek uit de kast.
“Kijk eens aan! Zelfs de schutbladen zijn beschreven in middeleeuws
handschrift! Dit is een originele eerste druk van een boek dat door Erasmus drukklaar is gemaakt. Uitgegeven in Bazel bij drukkerij Froben in
1516. Dit werk is een van de bijzondere Hieronymus-uitgaven. Lof der Zotheid mag dan wel het thema van de Boekenweek zijn, maar dat is frivool
te noemen bij wat we hier zien. De allergrootste verdienste van deze christen-humanist bestaat uit het hervertalen van oude klassieke bronnen uit
het vulgaire Latijn. Moet u zich eens voorstellen: de boekdrukkunst bestond toen amper vijftig jaar. Hoe groot zou zo’n oplage helemaal zijn
geweest? Hooguit achthonderd exemplaren. Het werk dat we hier zien
is verschenen terwijl Erasmus nog leefde. Fantastisch, heel bijzonder om
dat hier en nu in eigen handen te hebben... Moet u zien, elke hoofdletter
is versierd met een rood streepje, sommige hoofdletters zijn prachtig geillumineerd. Ze konden het niet laten, die oude middeleeuwers. Jammer
dat we niet over de catalogus kunnen beschikken.”
“Hebt u enig idee hoe deze eerste drukken hier terecht zijn gekomen?”,
vraag ik.
“Interessante vraag, dat zal ongetwijfeld alles met de Kulturkampf te maken hebben, maar daar kan ik slechts naar gissen.”
“Mogen we wat we hier en nu zien een revolutionaire stap in de wetenschap en cultuur noemen?”
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Tekst: Pieter Duijf | Foto: Jacques Peeters

“Absoluut. Naast Bazel was alleen Venetië bekend in Europa als uitgeverscentrum. God weet hoe dit exemplaar ooit hier is terechtgekomen,
heel bijzonder.”
“Bestaan er nog originele manuscripten van Erasmus?”
“Jazeker, in Rotterdam, Kopenhagen en St. Petersburg …, wat jammer…
ik had zo graag ook de drukken uit 1521 en 1556 willen zien.”
“Stop, stop”, roept de cameraman me toe, “als we zo doorgaan, komen
we gegarandeerd in tijdnood. Weet je wel hoe laat het nu is? Wie wil je
nog meer voor de camera? Hoe lang gaat deze special eigenlijk duren?
En houd je er ook rekening mee dat ik zeker zoveel tijd nodig heb om tussenshots te maken?”

Charles van den Berg (1944) is sinds 1999
journalist radio & televisie voor Omroep Venlo.
Op 9 april 2007 werd zijn t.v.-special ‘Lof der
Zotheid’ uitgezonden. Zijn reportage ‘Het Spoor
terug...’ werd genomineerd voor een OLON
Award (2006). Hij coördineert de Schrijfkring

Vanaf dat moment verlopen de opnames als een tierelier.
De docent Klassieke Talen vertaalt de eerste regels van de eerste druk
uit 1516. Ik vraag de emeritus hoogleraar naar de betekenis van Erasmus
toen en nu.
“Eramus, een geestige grappenmaker?”
“Geestig absoluut”, reageert de universitair docente verbaasd voor de camera. Een grappenmaker klinkt haar te plat. Haar vertaling van Erasmus’
Lof der Zotheid uit 1509, rijkelijk versierd met tekeningen van Hans Holbein, beleefde in februari 2007 de vijfde druk, vertelt ze met enige trots.
“Erasmus was verwikkeld in een heftige polemiek met paus Julius II, die
hij een oorlogshitser noemde”, vervolg ik.
“Inderdaad, Erasmus was een groot paciﬁst, pas na de dood van de paus
durfde hij toe te geven dat hij die tekst geschreven had.”

van het Literair Café Venray waarvan hij
tevens bestuurslid is.
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“Ik denk dat mijn opa dit programma heel boeiend zal vinden”, zegt de
licht- en geluidsman terwijl we terug rijden naar de televisiestudio. <

Foto Kino Linders
• • • • • • •

>>

Klaasstraat in Venlo

Renier Linder s: ‘O v er v ier
jaar b est aat de zaak ho nder d
jaar. Ro nd die t ijd ho p en we
Ho flev er anc ier t e zijn. Ik b en de
der de gener atie. Mijn o p a Fr ans
b ego n in 1911 als zelfstandig
fo t o gr aaf. Hij wilde niet in de
v o etsp o r en v an zijn v ader tr eden.
Deze was hu issc hilder en m o est
in o p dr ac ht v an R ijk swater st aat
p aalt jes langs de weg wit v er v en.
Daar had m ijn o p a geen zin
in. Hij was in het b egin v o o r al
fo t o gr aaf en m aak te statige
p o r tr et ten. E en fo t o gr aaf sto nd
dest ijds in ho o g aanzien. Na het
b r u idsp aar was hij de b elangr ijk ste p er so o n o p een b r u ilo ft , no g
b elangr ijk er dan de o u der s en
sc ho o no u der s b ij wijze v an sp r ek en. De fo t o ’s m o esten wel v o o r
het diner gem aak t wo r den, want
het r o ndstu iv ende flit sp o eder

was niet go ed v o o r het et en.’
‘Mijn v ader nam de zaak in 1955
o v er. Hij was na de o o r lo g b at aljo nsfo to gr aaf in Neder landsIndië geweest. Het wer d m eer en
m eer een fo to v ak handel. In 1989
b en ik in de zaak gest ap t. De
wink el wer d gr o ndig o p de sc ho p
geno m en. Veer t ig jaar was er
niet s aan de inr ic hting gedaan.
E r was o o it een k eer een nieu we
deu r m at gek o c ht. Ik zelf sc haft e
een eigen fo to lab o r ato r iu m aan.
To en het nieu wst e lab wer d geïn st alleer d sliep en de m o nteu r s er
o p een v eldb ed naast. Zo u niek
was het.
De hedendaagse fo to gr afie is
v o o r al een m u ltim ediale wer eld gewo r den. Wij ho r en to t de
av ant- gar dist en in de b r anc he.
Natu u r lijk heb b en we last v an
gr o te p o sto r der b edr ijv en en

c o nc er ns zo als MediaMar k t , m aar
wij nem en alle t ijd v o o r de k lant
o m een c am er a u it te leggen, al
k o m en ze twintig k eer ter u g.
’s Zo m er s is het ho o gseizo en. Ko m en de m ensen v o o r de v ak ant ie
een nieu w t o est el k o p en en m ak en we du izenden afdr u k k en. Dan
b en ik zev en dagen in de week
m et m ijn wer k b ezig. Ieder een
m aak t fo t o ’s t egenwo o r dig.
Als de gem eenten str ak s zelf de
p asfo to ’s gaan m ak en k an dat
wel eens de do o dsteek v o o r de
b r anc he zijn. Daar zit nam elijk
o nze winst .
E en v ier de gener atie Linder s? Ik
weet het niet. Mijn zo o ntje is net
12 jaar en ik k an no g een t ijdje
m ee, m aar het eeu wfeest , dat
gaan we v ier en…’
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Groot-Venlo
op zijn

< OMG E VIN G N OLE N SP LE IN VE N LO

lelijkst

Zijn er hier dan inder daad geen er nst iger
zak en o m o v er t e k lagen?

Ho nde n p oe p i s d e sm et o p het aang eha r k-

Va s t w e l. D e b e b o u w d e o mge v in g is a l

te vo o r t u i n t j e v a n d e bur g er. H et di er l i jke

e e n v o o r d e h a n d ligge n d o n d e rw e rp .

go e dj e v e r s t oor t d e g em o edsr ust, o f het

Wa n t h e t is ma a r e e n kle in e s t a p o m d e

nu da m p e n d op d e sto ep l i g t o f dr o o g

s t in ke n d e ku n s t w e rkje s t e la t e n v o o r w a t

na a s t ee n f l e u r i g e bl o em . Vo o r de cr i ti cus

z e z ijn e n t e kijke n n a a r v o rm e n o n t w e rp

is he t e e n v e e g t e k en wa nneer het er g er-

v a n d e n a b u rige ge b o u w e n , ge v e ls , s t ra-

nis nu m me r é é n b l i jkt. H i j vr a ag t zi ch a f

t e n , p le in e n e n n is s e n .

o f e r d a n g e e n b e l ang r i jker zaken zi jn o m

G e rrit Ko mrij rie p z ijn le z e rs o o it o p o m

zi ch o v e r op t e w i n d en?

e e n s me t e e n a s s e rt ie v e b lik t e kijke n
n a a r d e ‘ ge w o n e , b ru t a le d in ge n d ie w e
v a n ’ s mo rge n s v ro e g t o t ’ s a v o n d s la a t
o p o n s n e t v lie s mo e t e n d u ld e n . ’ Hij d o e ld e n ie t o p h e t v ie r v o e t e rs a f v a l. H et b o ze
o o g h e e t t e z ijn b o e k w a a rin h ij d e lie d e n
h e ke ld e d ie d e t o u w t je s v a n o n s ( le lijke )
d e c o r in h a n d e n h e b b e n : a rc h it e c t e n ,
v o rmge v e rs , h a n d e la re n , p ro je c t o n t w ik-
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Volgens een recente peiling is hondenpoep de
belangrijkste klacht onder inwoners van de gemeente
Venlo. Vooral in Tegelen en Belfeld is dat het geval.

ke la a rs e n a mb t e n a re n . Z e kw a me n e r
- h e t w a s b e gin ja re n t a c h t ig - n ie t b e s t
v a n a f.

Vast wel. We kunnen het bijvoorbeeld eens hebben
over de bebouwde omgeving in onze woonplaats. Er
met assertieve ogen naar kijken om te beginnen. Hoe
komen de ontwerpers, verdedigers en handhavers
van ons regionale decor er in dit tijdsgewricht vanaf?
De redactie van de Buun riep de inwoners van de gemeente op om kenbaar te maken wat zij erg lelijke
plekken vinden. Ruim veertig reacties kwamen er binnen. Het merendeel handelt over Venlo zelf, ver daar
achteraan volgen Tegelen en Blerick. In Belfeld lijkt
geen enkele plek ergernis te wekken. Zijn deze laatste stadsdelen dan misschien zulke mooie plaatsen,
dat de mensen er ’s ochtends met opgeheven hoofd
de deur uitgaan? Identiﬁceren ze zich eenvoudig niet
met (groot-)Venlo? Of zou er, wat Tegelen en Belfeld
betreft, een verband zijn met de bevinding dat vooral
daar hondenpoep als klacht het hoogste scoort? Wie
het weet mag het zeggen.
Op de volgende pagina’s ziet u een fotoreportage
van de inzendingen. Even heeft de redactie overwogen om de betrokkenen te vragen zelf foto’s te schieten, maar dat zou al te bewerkelijk zijn geweest. We
stuurden onze vertrouwde fotograaf Jacques Peeters
eropuit. Het risico dáárvan was weer dat de lelijke gebouwen, straten, pleinen, nissen op de plaat ineens
mooier blijken te zijn, want het oog van Jacques gaat
meesterlijk te werk. U kunt er zelf over oordelen. Hier
allereerst een toelichting bij de reportage:
Joseph van de Loo had in 1958 een ‘tijdelijk kantoortje’ aan de Sloterbeekstraat in Venlo. Zijn IJzer- en
Staalbedrijf groeide echter rap, zodat er spoedig een
uitbreiding met een magazijn nodig was en daarna
nog enkele verbouwingen volgden. In de volksmond
heet het pand tegenwoordig het M&M-gebouw, naar
het laatste bedrijf dat erin gevestigd was. Maar het
staat al jaren leeg, is met hout en prikkeldraad afgeschermd tegen indringers, en heeft de gapende wonden van verbrijzelde ruiten. Het wordt onder de lelijke
plekken het vaakst genoemd. Een van de inzenders
vraagt zich af waarom het ‘lelijke, grijze gebouw op
poten’, ‘dit verloederde DDR-bouwwerk’ nog steeds
overeind staat tussen alle nieuwbouw in Venlo-Zuid.
Het wijkoverleg deed enkele jaren geleden een voorstel om er een jeugdhonk in te vestigen; verder verval
van het gebouw zou daarmee tevens worden voorkomen. Er werd lang, en breed, over gepraat. Het honk
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zou er inderdaad komen, ondanks veel protest. Ten
langen leste haalde de gemeente het voorstel echter
van tafel, niet vanwege het protest, maar omdat - o
ambtelijke misser - over het hoofd was gezien dat er
twee coffeeshops te dichtbij lagen. Eventuele sloop
stond toen overigens niet op de agenda.
Wie boos is, kan ver gooien: op steenworpafstand aan
dezelfde straat, net voorbij de tweede coffeeshop,
ligt de Roestﬂat, waarvan de naam is afgeleid van
rijwielhandel André Roest die op de begane grond
jarenlang domicilie hield. De ﬂat wordt eveneens genoemd als erg lelijk en ‘beeldbepalend gebouw’: ‘De
toevallige treinreiziger die benieuwd is hoe Venlo er-
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uitziet, merkt eerst het Maasboulevard-gat (ook een
paar keer vermeld, red.), en als hij kokhalzend van
ellende zijn blik afwendt van de aanblik van deze oneindige leegte, ziet hij aan de andere kant de Eindhovenseweg, die zijn voorlopig dieptepunt bereikt in
de voorbijﬂitsende Roestﬂat. Welkom in Venlo! Last
stop before the German border! Please leave this
train! Aussteigen bitte! Enjoy the Capital of Northern
Limburg...’ Het gebouw, ontworpen door de Blerickse
architect Ploos van Amstel, was de eerste ﬂat in Venlo
die hoger was dan drie etages. Het staat op de nominatie om te worden gesloopt, alhoewel een gemeenteraadslid inmiddels een balletje opwierp of het niet
als symbool van de Venlose wederopbouw zou moeten blijven staan! Die eeuwig verschillende smaken
ook... Gaat het balletje rollen of uiteindelijk toch het
gebouw?
Twee lelijke plekken die elkaar kunnen ruiken, langs
een hoofdader voor ﬁetsers nota bene - is dat al geen
aanleiding om hier de coulissen te veranderen? Beide panden vallen in de categorie gebouwen die hun
eigen tijd hebben overleefd (en toen misschien wel
mooi waren), maar niet met de tijd zijn meegegaan.
Geldt dat niet ook voor het stadskantoor, die ‘vervuilde grijze grauwe massa’, zoals een inzender het
omschrijft? De ironie wil dat dit uit de jaren zeventig
stammende bouwwerk - hoofdzetel van onze gemeentelijke ambtenarij - bij de afbraak van de Maaskade al
heeft kunnen aanschouwen welk lot het straks zelf te
wachten staat. In Tegelen is het aan de Roermondseweg gelegen A&P-gebouw, een ontwerp van de Venlose architect Louis Beckers, een goed voorbeeld uit
dezelfde categorie. Ooit, in de jaren dertig, gebouwd
voor sigarenfabriek Vossen-Breuers, en laatstelijk
in gebruik als meubelzaak, is het nu volgens een inzender ‘het lelijkste gebouw van groot-Venlo: het is
monstrueus, vierkant, bovenmaats binnen de directe
omgeving. Het allerergste zijn de geblindeerde ramen
(of zijn dat gewoon de buitenwanden?). Sommigen
vinden het geglazuurde randje in de buitenwand een
bijzonderheid; ik vind het veel te weinig compensatie
voor de ergernis die het pand oproept’, aldus letterlijk geciteerd. Conform het Ontwikkelingsplan Centrum Tegelen wordt het pand nu gehandhaafd voor
renovatie tot wooncomplex.
Genoeg over deze categorie; de foto’s zullen verder
voor zich spreken.
H oe w or d t e r g e oor d e e l d ov e r n i e uw e e n
n ie uw e r e b ouw w e r k e n ?

‘Wat zou het een prachtig gebouw worden’, schrijft
iemand over de school Den Hulster aan de Waterhoenstraat. ‘De wijkbewoners zouden er trots op
zijn. Aldus architect Meyer Viol en het schoolbestuur
tijdens de eerste bewonersbijeenkomst. Maar wat

een deceptie, wat een verloedering van dit deel in
Venlo-Zuid.’ De inzender spreekt van ‘een hoog met
ijzeren golfplaten opgetrokken somber gebouw’, met
ernaast ‘een overdekte ﬁetsenstalling die meer weg
heeft van een ijzerwarenfabriek. Iets verderop kijk je
tegen grote genummerde ijzeren garagepoorten aan
waarvan de passant denkt: Hé, een dependance van
Frans Maas.’
Ander voorbeeld, aan het Maagdenbergplein in Venlo: ‘Het winkelcomplex C1000 munt uit door alles ontsierende lelijkheid. Het grand café Maagdenberg is
een stijlvol gebouw, de bebouwing van de omgeving
is verder vriendelijk bescheiden en dan staat daar opeens de C1000-winkel met zijn idiote konijnenoren
(wij noemen het gebouw allang Het Konijn).’ De familie die dit schrijft vraagt zich tegelijkertijd af ‘wie
zo’n lelijk gebouw goedkeurt in een gemeente waar
men zich erg druk maakt over uithangborden.’
Zo worden er meer gebouwen genoemd, omdat ze
op zichzelf als lelijk worden gezien, of omdat ze detoneren in de omgeving: de appartementen aan de
Beatrixstraat achter de Sint Martinuskerk in Venlo
(‘De middeleeuwse sfeer weggebombardeerd met
een nietszeggend smakeloze, kleurloze opeenstapeling van de verkeerde materialen’), de Commissaris
(‘past niet bij het Mgr. Nolensplein’), en de ‘stadsvilla’ aan de Grotestraat 21 in Tegelen (‘de situering in
deze omgeving is een regelrechte aanﬂuiting van het
werk van de z.g. welstandscommissie’).
Naast de gebouwen komen ter sprake: gevels die de
straat ontsieren, blinde muren met de onvermijdelijke grafﬁti, braakliggende terreinen die al te lang
wachten op een nieuwe bestemming, het rangeerterrein bij het Venlose station, en tussengebiedjes die
lelijk zijn geworden doordat ze als ‘publieke prullenbak’ fungeren. In dit laatste geval gaat het in wezen
om ergerlijk gedrag van de medemens.
Dan zijn er de pleinen, passages en entrees. Een Tegelenaar wijst op het Wilhelminaplein met zijn bebouwing: waar vroeger onder meer het ‘prachtige
restaurant Het Witte Huis stond, is een lelijk appartementencomplex verrezen waar ook wat winkels en een
bank plaats hebben gevonden. Aan de overkant van
het plein is het smalle smidsstraatje geheel verdwenen en kijkt men nu op een lage, kale, vieze parkeerplaats.’ En ook al gaat er het een en ander veranderen
rond het plein, ‘de sfeer van toen komt helaas niet
meer terug’, verzucht de schrijver. De autosloperij
aan de Kaldenkerkerweg in Venlo wordt tweemaal genoemd als ontsierende plek voor deze entree naar de
stad: ‘Ik dacht dat zoiets alleen in België kon’, luidt
een van de opmerkingen. Het gebouw tussen C&A
en de voormalige Hema ‘neemt het uitzicht dan wel

inzicht weg uit het koopcentrum van Venlo. Had er
noooooooooit mogen komen’, volgens een inzender,
die erbij zegt dat dit plein, mits het wordt opgeknapt
en het gebouw verdwijnt, zomaar kan uitgroeien tot
een van de gezelligste entrees naar de binnenstad.
Wie weet gebeurt dat al snel, want de berichten zijn
dat het gebouw wordt afgebroken en dat er een kunstwerk komt van Venlonaar Hans Reijnders.
Ten slotte stoort een vrouwelijke inzender zich vooral
aan de nieuw ontworpen openbare toiletten, die her
en der in de binnenstad staan opgesteld. Plaskruizen
heten ze, of chiquer: pissoirs. De voorbijganger zal
zich overigens afvragen of de gebruikers ervan niet al
te zeer te kijk staan.
E en enk el wo o r d no g o v er de stijl en inho u d v an de ar gu m entaties.

Eén inzender gaat voor de originaliteitsprijs: ‘Ik had
eerst willen mailen: “ik heb een echt lelijke plek op
mijn rug”, maar die vond mijn vrouw ﬂauw’, en hij
noemt vervolgens de etalage van een matrassenzaak
als háár keuze. Even tegendraadse opmerkingen zouden met de pen van Komrij geschreven kunnen zijn,
als die in Venlo had gewoond. Beide plekken hebben
de Buun fotograﬁsch niet gehaald.
Enkele inzenders gebruiken zoveel zinnen om hun
keuze kracht bij te zetten dat de lelijke plek waar het
vooral om te doen is langzaam verdwijnt onder een
berg van woorden. Betoog heet zoiets, maar via gevels, daken en zijstraten wordt er van de ene naar de
andere plek gehopt, totdat de halve stad het moet
ontgelden. De redactie trekt er lering uit: we hadden
om heldere en puntige omschrijvingen moeten vragen.
Opvallend genoeg willen sommigen zich bijna verontschuldigen voor hun mening, door voorop te stellen
dat we in Venlo ‘over het algemeen in een prachtige
stad wonen!’ Heeft dan iemand gezegd dat dat niet
zo is? Het kost blijkbaar moeite om onvervaarde kritiek te uiten. Als het aan de redactie ligt, mag men bij
een assertieve blik best krachttermen gebruiken. Zoals
gelukkig ook gebeurt: ‘Het is een misbaksel’, ‘de miskleun van het decennium’, ‘weg ermee’, ‘afbreken die
hap’, of iets zwakker: ‘dat is een doorn in mijn oog’,
‘foei -foei - FOEI’. Het boze oog kan een helend effect
hebben, juist door de vinger te leggen op die zere
plekken waar de schoonheid van de stad dreigt af te
rafelen.
Stof genoeg voor discussie, vinden wij, een discussie
die - dat zal duidelijk zijn - over veel meer kan gaan
dan over de hondenpoep op de stoep en in het voortuintje. Wij wensen u veel kijkplezier.
De redactie

>
BUUN

89

< OMG E VIN G Z WA RT E WE G VE N LO

F IE T SE R SB RU G VE N LO

JA MIN | VLE E SP LE IN VE N LO

36

BUUN

>
BUUN

91

PA RA L L E LWE G VE NLO
S P O O R V E N LO
RU IJSST R A AT BLE R IC K

ROE ST F LAT V E N LO

SC H OOLST R A AT VE N LO

30
36

BUUN
BUUN

>
BUUN

93

D E N HU L ST ER V ENLO

PL A SKRUIS VENLO

OMG EV IN G N OL EN SP LE I N V E N LO

NE D I NS C O V E NLO >

94

BUUN

>
BUUN
BUUN

33
37

A U T OSLOOP | G E BR AT E R R E IN VE N LO
C 1 0 0 0 VE NLO

>
96

BUUN

BUUN

97

A & P G E B OUW T EG ELEN

FA BR IE K SPA N D H E LME S ST E Y L

FA B RI EK SPAN D LA G O RA V E N LO

BE G IJN E G A N G VE N LO

98

BUUN

A C H T E R MA RT IN U SK E R K VE N LO

>
BUUN

99

VD LO O V E N LO

100

BUUN

S TA D S K A NT O O R V E NLO >

101
37

BUUN
BUUN

36
BUUN

>

VI LL A TE G EL EN

K E IZ E RSS TR A ATJ E V EN LO

H OVE R H OF WE G H OU T- BLE R IC K

BUUN

103

W I L HE L M I NA P L E I N T E GE L E N

C OMMISSA R IS VE NLO

‘HIER GA IK
WAT MEE DOEN.
HIER GA IK OVER
SCHRIJVEN’
Feit en ﬁctie in het werk
van Mariet Verbong
(1939-2006)
door Koos van den Kerkhof

Met het overlijden van Mariet Verbong verloor
Limburg een belangrijk auteur. Grote thema’s
schuwde de Tegelse schrijfster niet. Veel onderwerpen ontleende ze aan haar eigen leven. Maar
hoe autobiograsch zijn haar romans en verhalen?
Een portret van leven en werk.

foto Lé Giesen
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Mariet Verbong schreef van kindsbeen verhaaltjes. Toch pakte ze het
schrijven pas vanaf haar 42ste serieus aan. In 1988 publiceerde ze haar
eerste verhalen in de bundel Vandaag winnen we. Vier jaar later verscheen
de novelle Die Jungfrau. In 2001 en 2004 volgden nog de romans Nonna
en Gouden Ovalen. Bovendien bracht ze de kinderboeken Sjefke en Onze
juf verzamelt stenen uit. In haar boeken handelt het vaak over verlies,
ziekte en andere ingrijpende levenservaringen.
“Ik denk dat ze uitsluitend over zichzelf schreef,” zegt schrijver Ton van
Reen. “Ze haalde de literatuur uit zichzelf.” Vanwaar die zekerheid van
Van Reen? Waren haar boeken werkelijk zo autobiograﬁsch? Of bevatten ze slechts autobiograﬁsche elementen en waren ze voornamelijk
ﬁctie? Het antwoord moet te vinden zijn in haar verhalen en romans,
haar leven, de interviews die zij gaf en in verhalen van mensen uit haar
omgeving.

H aar werk a l s o n de r w i jz e r e s l i e t z i jn s p or e n
na in h a a r k i n de r b oe k e n , z oal s i n Onze J uf
verza mel t sten en , v e r s c h e n e n b i j u i t g e v e r ij TI C ,
1999 .
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TYPEMACHINE
Mariet Verbong werd geboren in Tegelen (1939). Tijdens de oorlog verbleef het gezin langdurig in een schuilkelder, waar de kleuter Mariet
in de vochtige omstandigheden een longontsteking opliep die tot haar
astma leidde. Een groot deel van haar kinderjaren woonde ze met haar
ouders, broers en zus in het huis naast het rayonkantoor van het Dagblad voor Noord-Limburg aan de Roermondseweg in Tegelen. Haar
vader was rayonchef van het kantoor en schreef sportverslagen. De
typemachine thuis op tafel verleidde Mariet tot het schrijven van menig
verhaal. Aldus haar man Hub Kuijpers, die over veel details uit haar leven weet te verhalen.
Na de publicatie van Die Jungfrau vertrouwde ze journalist Peter Janssen
in een interview toe (Dagblad voor Noord-Limburg, 3 september 1992)
dat ze in haar kindertijd drie maanden door astma aan bed gekluisterd
was. Uit bronnen blijkt dat ze niettemin een aardig en opgewekt meisje
bleef. De bedlegerige Mariet had veel tijd om te lezen. Als negenjarige
had ze alle boeken voor haar leeftijd in de bieb gelezen en moest ze van
de biebjuf wachten tot ze tien was voor ze verder kon grasduinen in de
bibliotheekschappen.
Het lezen zette haar aan tot schrijven. Op tienjarige leeftijd deed ze mee
aan een opstelwedstrijd en won de eerste prijs. De schrijfster in Mariet
Verbong was geboren.
In de periode dat ze op de mulo zat werd ze zeventien keer getroffen
door een longontsteking. Thuis op de bank voelde ze zich “als een pop
tussen de lakens”, want, zo vertelde ze openhartig in het genoemde
interview, “een deel van de gemeenschap liet je verrekken”.
Ann Philipsen, bestuurslid van Literair Café Helden, leerde Mariet Verbong in de periode kennen dat ze haar eerste roman publiceerde. “Ik
was op zoek naar het dialectwoord voor het woord tederheid. Maar dat
bestaat niet. We kwamen er toen op dat het leven vroeger hard was. Het
was overleven, armoede, de mensen hadden geen ruimte voor gevoelens, genegenheid, tederheid.”
De astma was op zestienjarige leeftijd aanleiding voor een verblijf in
Zwitserland om te herstellen van haar benauwdheid. De gezonde berglucht zou Mariet goed doen dacht men toen. In Die Jungfrau lezen we hoe
in het gezin van hoofdpersoon Veerle een brief aankomt van het Zwitserse gastgezin: “Ze nam een tabletje en nog één en langzaam voelde ze
haar adem gemakkelijker komen. Opgelucht dat deze aanval met een
sisser aﬂiep liet ze zich de inhoud van de brief vertellen.”

VERNEDERING
Mariet Verbong ging na de mulo naar de Maria Regina kweekschool.
Daar verbleef ze in het internaat. Het is een school die veel lijkt op de
kweekschool die Fieke, hoofdpersoon in haar roman Nonna, bezoekt.
De internaatsleerlingen moeten iedere avond het rozenhoedje bidden.
Fieke wordt de gang op gestuurd en daar door de gevreesde zuster
Martha aangetroffen. De non dwingt haar te knielen met de armen in de
lucht, juist op het moment dat haar medeleerlingen angstig en lacherig passeren. Heeft die scène werkelijk plaatsgevonden? Nee, zegt Hub
Kuijpers, maar wel dreigde een non op de lagere school dat ze haar bij
de meisjes die naar de huishoudschool gingen zou neerzetten. En dat
in het bijzijn van haar klasgenoten. Die vernedering was Mariet nooit
vergeten.
Na de kweekschool begon ze een loopbaan in het onderwijs aan de Tegelse Maria Immaculataschool. Ze bleef lesgeven tot ze in 1965 met Hub
Kuijpers trouwde. Hub Kuijpers: “In het katholieke onderwijs van die
tijd mocht een getrouwde vrouw niet voor de klas staan. Bij het huwelijk
werd ze ontslagen. Je kwam dan wel in aanmerking voor te vervangen,
want ook toen was er een tekort aan onderwijskrachten. Eind zestiger
jaren is die maatregel (dat getrouwde vrouwen niet voor de klas mochten staan, red.) teruggedraaid en kreeg ze vaste benoemingen in het
basisonderwijs en later in het speciaal onderwijs: ZMOK en MLK.”
Haar werk als juf heeft in haar kinderboeken zijn sporen nagelaten. Thema’s als vriendschap door dik en dun en verliefdheid op de juf spelen
bijvoorbeeld een rol in het boek Onze juf verzamelt stenen. Maar het gaat
te ver om het boek daarom autobiograﬁsch te noemen.
DEBUUT
Van 1965 tot 1981 was Mariet Verbong bestuurslid van het Sociaal Charitatief Centrum en van 1966 tot 1975 bestuurslid van Fjoetsjer in Tegelen. Door deze werkzaamheden op te geven kreeg ze meer tijd voor
zichzelf.
Na de verhuizing vanuit Belfeld naar Tegelen in 1984 wierp ze zich steeds
meer op het schrijven. Hub Kuijpers: “Veel van haar vrije tijd was ze
met schrijven bezig. Veel ideeën bedacht ze op vakantie aan de Franse
Atlantische kust. Staccato schreef ze dan haar gedachten neer en daar
schaafde ze dan lang aan. Ze werkte dat uit op een video-writer, later
op een laptop. We verbleven op naturistencampings. Ze had altijd iets
bij zich waarin ze aantekeningen maakte die ze tot grotere gehelen uitwerkte. Onderwerpen werkte ze fragmentarisch uit en langzamerhand
legde ze die puzzelstukjes uit tot een compleet verhaal.”
In 1987 debuteerde ze met vier verhalen in de verhalenbundel Vandaag
winnen we. Naast haar publiceerden in deze bundel de schrijvers Paul
Haimon en Marie Catharine Plantaz. Mariet kreeg veel aandacht in de
provinciale pers en vertelde dat haar verhalen een aanleiding vonden in
berichten in de krant en op teevee en in persoonlijke gesprekken. Maar
een aanleiding is nog geen autobiograﬁsch getint verhaal.
In het Zondagsnieuws (21 februari 1981) zei ze: “Dingen die ik eigenlijk
zelf niet kan vatten houden me vaak jarenlang bezig. Een bepaalde gebeurtenis spookt dan door mijn gedachten en daaromheen vormt zich
langzaam een voorgeschiedenis en een einde.” Een krantenbericht over
een Duitse moeder die haar dochter zocht en hulp kreeg van een junk
kwam zo in een van de verhalen terecht. Net zoals de ‘garnalenkwestie’,
het drama rond een aantal bejaarden dat stierf in een verzorgingshuis

“DINGEN DIE IK
EIGENLIJK ZELF
NIET KAN VATTEN
HOUDEN ME VAAK
JARENLANG BEZIG.
EEN BEPAALDE
GEBEURTENIS
SPOOKT DAN DOOR
MIJN GEDACHTEN
EN DAAROMHEEN
VORMT ZICH
LANGZAAM EEN
VOORGESCHIEDENIS
EN EEN EINDE.”
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na het nuttigen van een kerstmaal met een garnalengerecht. Zulke berichten grepen haar aan en vormden in essentie de stof voor een kort
verhaal.
Mariet had succes met Vandaag winnen we. Dat ze geen eendagsvlieg
was, bewees het winnen van een prijs in de verhalenwedstrijd van het
Literair Festijn Roermond. Ze las voor in literaire cafés en op literaire
manifestaties. Van uitgeverij Peregrinus, haar uitgever, werd ze redacteur. Ze correspondeerde met de Belgische dichter Herman de Coninck
over haar verhalen en publiceerde in bundels met verhalen van schrijvende vrouwen.
Per abuis veronderstelde ze dat ze onder pseudoniem moest inzenden
voor de bundel Onzin en gruwelverhalen. Reden waarom ze koos voor de
troetelnaam die ze van haar vader kreeg in haar kinderjaren: Mouse
Miek. Het verhaal ‘De afspraak’ stuurde ze in onder deze schuilnaam
terwijl ze anders niet schroomde de naam Mariet Verbong te gebruiken.

‘ ze w i st z ek er d a t h aar z i e l z w ar t e r da n r oe t
w as d o o r “d a t” w at ge b e u r d w as ’ ( u it : D ie
Jung f ra u , S KUM - p r odu k t i e s , 19 9 2 )
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KINDERMISBRUIK
In 1992 kreeg ze te horen dat ze aan multiple sclerose leed. Ze kwam in
de WAO terecht. Net in dat jaar gaf SKUM-producties in Utrecht haar
eerste novelle Die Jungfrau uit. Het boek bezorgde haar veel publiciteit
maar werd ook kritisch besproken. In het eerder geciteerde interview
met het Dagblad voor Noord-Limburg (3 september 1992) zei ze dat ze
op dezelfde leeftijd als de hoofdpersoon vanwege astma naar Zwitserland ging, maar dat daar de overeenkomst ophoudt. Autobiograﬁsch
was het niet.
Het meisje Mariet Verbong dat op zestienjarige leeftijd, met in grote
letters Frutigen-Adelboden op haar koffer, per trein naar Zwitserland
reisde bloeide op, aldus Hub Kuijpers. De gezonde berglucht deed haar
werkelijk goed. In de novelle is het seksuele misbruik van een argeloos
meisje door de vader van het gastgezin het leidmotief. De reden dat
Mariet daarvoor koos was volgens Hub Kuipers dat ze in het onderwijs meemaakte dat een kennis een kind seksueel misbruikte. In hetzelfde vraaggesprek wond ze zich op over het kwaadaardige karakter
van kindermisbruik: “Er zijn jonge meisjes die een sensuele uitstraling
hebben… In al hun onschuld zijn ze lokaas, zonder zich daar zelf bewust
van te zijn.”
Veerle, de hoofdpersoon in Die Jungfrau, reist in haar eentje naar het
Berner Oberland waar ze een tijd in een gastgezin verblijft. De heer des
huizes zoekt toenadering en vergrijpt zich aan haar. Iets wat de schrijfster niet concreet beschrijft maar suggereert. De wandaad van de man
laat het meisje in totale verwarring achter. “Ze had niet ter communie
gedurfd; ze wist zeker dat haar ziel zwarter dan roet was door “dat” wat
gebeurd was en hoewel je nooit doodzonde kon bedrijven als je niet
“uit vrije wil”, wist ze zeker dat haar ziel voorgoed verdoemd was tot
het branden in eeuwig vuur. De vlammen reikten al hoger en hoger en
niemand die ze het vertellen kon.”
Gelukkig redt de kordate tante Imy Veerle uit de benarde situatie en
reist per auto met het meisje naar Nederland. Volgens insiders heeft
Mariet tante Imy gemodelleerd naar zichzelf: een zelfstandige, daadkrachtige vrouw die recht door zee is en precies weet wat ze wil.
Ton van Reen over Mariet: “Onze gesprekken begonnen ernstig maar
ontaardden in grappen en lachen. Haar aard was cynisch, misschien
door de beperkingen die ze aan haar eigen leven heeft opgelegd. Ze

was een vrouw van de wereld die toch ook een spilfunctie bleef houden in de Tegelse gemeenschap. Op jonge leeftijd had ze beter actrice
of schrijfster kunnen worden in Amsterdam. Zelf heeft ze dat ook altijd
geweten. Waarschijnlijk heeft de ziekte waaraan ze vanaf haar kindertijd leed haar beperkt in haar keuzes. Dat moet haar cynisch hebben
gemaakt. Vooral omdat ze wist dat ze met haar talent veel hoger had
kunnen grijpen.”
DOORVECHTEN
Ondanks de ziekte MS zette haar drang tot overleven haar aan jaren
te werken aan een roman over het leven van kloosternonnen. Drie jaar
deed ze research, verzamelde ze materiaal en voerde ze gesprekken met
nonnen. Begin 1997 hoopte ze het verhaal af te hebben, vertelde ze aan
verslaggever Jan Rambout in Noord-Limburg op Zondag (8 september
1996). Haar verwachting een uitgever te vinden was hooggespannen.
Terwijl het manuscript van de kloosterroman in de eindfase was, schreef
ze het verhaal ‘Op de hoek van de straat’. Een relaas over haar leven als
MS-patiënt, een zuiver autobiograﬁsch verhaal, maar dat was ook de
opdracht. Ze deed dit naar aanleiding van de schrijfwedstrijd ‘De pen
als lotgenoot’, uitgeschreven door het Fonds voor Chronisch Zieken.
Het was een ‘Stimuleringsprijs Egodocumenten over chronisch ziek
zijn’.
Bij haar nominatie zei ze over de wedstrijd en haar ziekte: “De prijsvraag
van het fonds vond ik een uitdaging. Of je met het schrijven over MS je
ziekte beter leert verwerken weet ik niet. Je leert wel te relativeren. Als je
zoals ik nog wel eens nageroepen wordt op straat schrijf je dat op. Vallen
de puzzelstukjes vanzelf op een plek.” (De Limburger, 22 januari 1997)
En die puzzelstukjes waren uitstekend op hun plek gevallen want Mariet
won de eerste prijs in de categorie ouder dan zestien jaar. Op 8 maart
1997 maakte staatssecretaris Erica Terpstra de prijswinnaars bekend in
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht.
Met enige zelfspot richtte Mariet zich tot de zaal: “Pas op, ook met woede, woede om het onbegrip bij de mensen van de buitenwereld. Weet je
waarom ik in het rood en zwart gekleed ben? Rood is de woede om dat
onbegrip, zwart is het vechten tegen dat onbegrip. Wij vechten door,
wij laten ons niet opzij zetten. Door niemand.” (Eindhovens Dagblad,
10 maart 1997)
Een mens moet over een enorme veerkracht beschikken als zij in staat is
een goed verhaal te schrijven met alinea’s als deze: “Nog altijd is mijn
dag niet stuk te krijgen, al komen er haarscheurtjes in het gewapend
beton. Buiten kijken de mensen om. Ik merk dat het slingeren erger
wordt. Vermoeidheid ligt op de loer. Ik kan toch niet languit in de winkelpassage op de grond gaan liggen. Al zou me dat niets uitmaken als
het al zo ver is. Dan heb ik lak aan de hele mensheid. Dan telt alleen nog
het individu. Was het eigenlijk wel zo’n goed idee om alleen op stap te
gaan?”

M ari et Verbon g n eem t de Sti m u l eri n g sp ri js
E g odoc u m en ten over c h ron i sc h z i ek z i jn i n
on tvan g st. R ec h ts jou rn al i st V i c tor Dec on i n c ks
en St aatssec ret ari s E ri c a Terp stra. ( arc h i ef H u b
Ku i jp ers) .

VERLIES
Aan het einde van dat prijswinnende jaar publiceerde Mariet haar eerste
kinderboek Sjefke. Het is het verhaal over een jongen die zijn bonpa verliest en daarom met tegenzin met zijn ouders op vakantie gaat. Op het
strand vindt hij een bijzondere schelp die hij aan zijn bonma wil geven,
maar de vondst vormt het begin van een hachelijk avontuur.
Na al die jaren omgaan met kinderen in het onderwijs en de opvoeding
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H aar e erste k i n de r b oe k b r ac h t z e i n e ige n
behee r u i t. Bu u r jon ge n R i k Te e u w e n m a a kt e d e
t eken i n g en .

van haar eigen kinderen vloeide het verhaal uit haar pen. Ze verplaatste
zich als vanzelf in Sjefke en vroeg de buurjongen de tekeningen voor het
verhaal te maken.
Hub Kuijpers herinnert zich het ontstaan van het verhaal: “Op vakantie
in Frankrijk kampeerden wij in de nabijheid van een Nederlands gezin
met een dochter. Het meisje had verdriet omdat kort daarvoor haar opa
en oma waren overleden. Met haar ouders op vakantie vond ze maar
niks. Het meisje vertelde haar leed aan Mariet en vroeg of zij haar nieuwe oma wilde worden. Kleine kinderen hebben kleine zorgen en grote
mensen hebben grote zorgen, was Mariets idee.” Deze anekdote laat
zien hoe Verbong niet de autobiograﬁsche werkelijkheid weergeeft, of
wil weergeven, maar bewust van feit naar ﬁctie gaat.
Ook Mariet zelf had te maken met verlies in haar leven. Ze verloor haar
derde kind bij de geboorte. Daarover schreef ze het verhaal ‘In drie
happen’, dat ze in 1998 in De Buun publiceerde. Volgens Hub Kuijpers
wilde ze dat mensen lering trokken uit wat ze schreef. “Met ‘In drie happen’ wilde ze het taboe doorbreken dat vrouwen niet spreken over een
doodgeboren kind. Zo ging men daar in die tijd mee om. Op dat verhaal
kreeg Mariet veel reacties van vrouwen, moeders die hetzelfde hadden
meegemaakt.”
Mariet Verbong schreef het in de hoop dat vrouwen die dit was overkomen er troost in zouden vinden. De hoofdpersoon vraagt na de bevalling een kind aan de dienstdoende non. Als de baby in haar armen ligt
steekt ze een monoloog af:
“Ik vertel haar wat er gebeurd is. Hoe mijn droom tegen de witte tegels
op de verloskamer is weggegleden, als de wasem van kokend water: in
druppels die tranen hadden kunnen zijn. “Een meisje zoals jij.”
Ik ga niet een keer verliggen, bang om haar aandacht te verliezen; bang
om het lijfelijk contact tussen ons te verstoren. Ze begrijpt alles. Haar
ogen zijn wijd open. Ze luistert naar de klank van mijn stem. De stem
uit mijn hart.
Een heel uur duurt mijn geluk. Dan wordt ze gehaald voor de voeding.”
GEHEIME PLEK
In hetzelfde jaar publiceerde ze een verhaal in de dialectbundel Plateweg, samen met onder anderen Connie Palmen, Wiel Kusters, Leon
Gommers en Ton van Reen. En weer een jaar later kondigde ze met een
fragment in De Buun haar kloosterroman aan. Maar het boek bleef uit.
Wel bracht uitgeverij TIC een kinderboek op de markt: Onze juf verzamelt
stenen, geschreven voor jongens en meisjes vanaf tien jaar, met tekeningen van Henk Huinen. Het is het verhaal van twee vrienden die hun juf
willen verrassen met stenen die ze van zins zijn te gaan zoeken in een
groeve. Maar in de buurt van hun geheime plek loopt een van de twee
een crimineel tegen het lijf die iets te verbergen heeft.
In een interview verklaarde Mariet Verbong dat ze op het idee van een
geheime plek van kinderen kwam door een onthulling van haar zoon
(de ﬁlmer Pieter Kuijpers, red). In zijn kindertijd had hij met vrienden
ergens een boomhut gemaakt.
In de Tegelse Courant (oktober 1999) vatte Helma Cremers samen hoe
de auteur tot de keuze van de achtergrond en de omgeving van het
verhaal kwam. “De schrijfster heeft tijdens het schrijven de plaats van
handeling (…) het politiebureau, meermalen bezocht, onder andere
voor informatie over drugs. Het pand komt dan ook voor in haar boek,
evenals de woonplaats T., het bos langs de grens, de kleigroeve en zelfs
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het simpele afscheidswoordje: ‘hoje’. Ze geven overduidelijk aan dat de
gebeurtenissen zich in en rond Tegelen, de woonplaats van Mariet, afspelen.”
Volgens Ann Philipsen ziet ze in dit boek de wereld positief. Mariet
Verbong koesterde het kind in zichzelf en dat heeft ze in interviews
meermalen uitgesproken. Dat kind was echter ook een volwassene die
boekbesprekingen schreef voor het ledenblad van het Katholieke Vrouwengilde.
SPIEGEL
Terwijl ze doorging met de noeste arbeid van het schrijven werd in 2000
borstkanker bij haar vastgesteld. Na een operatie werd ze genezen verklaard. Maar zo makkelijk ging dat genezingsproces niet, blijkt uit haar
laatste roman Gouden Ovalen. De chirurg-oncoloog van het VieCurieziekenhuis kreeg het eerste exemplaar van het boek aangeboden. In de
Ziekenhuiskrant vertelde hij daarover: “Het streelt je natuurlijk als je jezelf als dokter herkent in zo’n boek. Overigens kreeg ik wel een spiegel
voorgehouden. Herkenbaar waren ook wel wat minder positieve trekjes
waarvan ik me zeer wel bewust ben. Alleen word je met een dergelijke
uitvergroting in zo’n boek wel heel erg op de feiten gedrukt.”
Ann Philipsen herinnert zich deze feestelijke gebeurtenis: “Van Gouden Ovalen zei Mariet dat het absoluut niet autobiograﬁsch was. Toch
had ze daarin haar eigen ervaringen verwerkt, de wereld opgeroepen
waar je dan in belandt. Bij de presentatie in een kloosterzaal sprak een
arts. Daar kraakte Mariet kritische noten. Ze reageerde hardop tijdens
de toespraak van de arts. Hij haalde een citaat aan over de verpleging
en verzorging van oude mensen. Mariet zei toen dat pampers uitkomst
bieden om het tekort aan tijd en aandacht te compenseren. Dat was
cynisch bedoeld maar het werd lachend weggewuifd.”
“Medemenselijkheid en rechtvaardigheid waren thema’s in haar leven
en werk,” zegt radiojournalist Peter Winkels. “Dat zie je aan de manier
waarop de belangrijkste personages met mensen omgaan. De nonnen
hebben wel een zekere hardheid maar tonen op momenten mededogen
met anderen die het minder makkelijk hebben.”

De sc hri jfster i n een kl oosterg an g , bi j de p u bl i c ati e van N on n a ( foto Jac qu es Peeters, DvN L) .

VAN VLEES EN BLOED
Uiteindelijk verscheen in 2001 de kloosterroman Nonna alsnog. In het
eerste hoofdstuk vieren de zusters van het zwarte habijt het honderdjarig bestaan van hun klooster. Het feest vindt plaats in de kloostertuin.
Het is een feest dat Mariet Verbong, die drie tantes had die in dat klooster leefden, zelf meemaakte, aldus Hub Kuijpers.
De hoofdpersoon kijkt tijdens de jubileumviering met gemengde gevoelens terug op haar ervaringen met de nonnen op basisschool en
kweekschool. Mariet Verbong hierover in De Limburger (27 november
2001): “Fieke heeft ongeveer mijn leeftijd, net als zij ben ik ook naar
Bunde geweest om aan te sterken en heb ik daar een afschuwelijke tijd
gehad. Aan de andere kant is ze op een bepaalde manier zelfstandig
maar ook heel slaafs. Uit mijn schooltijd herinner ik mij meisjes die vol
aanbidding opkeken tegen die nonnen als bijna goddelijke wezens, onzijdig, zeker geen vrouw. Het irriteerde me, maar fascineerde me ook.
Daar wilde ik iets mee doen. Ik wilde erachter komen.” Tegen radiopresentator Tilly Maessen van L1 zei ze over die bijna goddelijke wezens:
“Het zijn wel vrouwen van vlees en bloed maar niet die vrouwen van
vlees en bloed die ik ontmoet heb.”
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De gebeurtenissen rond de hoofdpersoon worden afgewisseld met portretten van meisjes die later non worden. “Ik had bepaalde personen
voor ogen en met die personages ben ik aan de haal gegaan”, aldus de
schrijfster, “met mijn eigen fantasie heb ik die een geschiedenis, een
jeugd en een familieachtergrond gegeven. Uiteraard heb ik me aan
bepaalde feitelijkheden gehouden. Zo heb ik gesprekken gevoerd met
vrouwen die in 1915 geboren zijn om te voorkomen dat ik dingen schreef
die niet kunnen in 1930, 1935, want die tijd heb ik niet meegemaakt.” De
kloosterroman had volgens haar een groot realiteitsgehalte: “Het had
kunnen gaan zoals ik in Nonna gefantaseerd heb. In het verleden heb
ik veel met zusters gepraat. Soms lieten ze wel eens het achterste van
hun tong zien. Zo sprak ik een keer met een heel oude zuster, echt zo’n
aimabele dame op leeftijd, en vroeg haar wat haar er nou toe gebracht
had in het klooster te gaan. Toen vertelde ze dat verhaal over haar schitterende verlovingstijd, haar prachtige geliefde, die door een ongeval om
het leven kwam. ‘Dit vind ik nooit weer,’ dacht ze toen en trad in.”

IK KAN NIET
SCHRIJVEN OVER
IETS DAT ME NIET
B E Z I G H O U D T. B E E LDEN VAN VROEGER
GEVEN MIJ BEVLOGENHEID EN DAAR
MOET IK IETS MEE
DOEN.
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DEZELFDE KAPPEN
Peter Winkels noemt Mariet Verbong een gezelligheidsmens: “In de
zomer van 2001 ben ik naar Steijl geﬁetst. Ze had me gevraagd eens
kritisch naar Nonna te kijken. In de tuin aan de Riethstraat hebben we
het manuscript doorgesproken. Naar aanleiding van mijn opmerkingen
heeft ze de structuur veranderd. Daar stond ze zeer open voor.”
Nonna maakte discussie los, maar een oorspronkelijke kijk op het nonnenleven kon men de schrijfster niet ontzeggen. “Zo lang als ik me kan
herinneren waren ze ergens om me heen, in de wijk, op school of de
bewaarschool, altijd dezelfde kappen, dezelfde witte handjes. Het intrigeerde me dat mijn moeder de was stond te doen terwijl die nonnen een
school leidden. Zoveel macht en gezag, terwijl vrouwen niet buitenshuis
werkten.” Het waren in haar ogen onthechte vrouwen, maar ze waren
wel zeer geëmancipeerd.
Het gevecht om de positie van de vrouw en de eigen identiteit speelde
ook een belangrijke rol in haar volgende roman: Gouden Ovalen. Ziekte
en dood vormen daarin het hoofdthema. Gouden Ovalen is het verhaal
van een vrouw die littekens overhoudt aan een borstkankeroperatie.
OVERLEVINGSDRIFT
De invloed van Mariet Verbongs eigen leven op haar werk is al een paar
keer naar voren gekomen. Maar zuiver autobiograﬁsch zijn haar romans
en verhalen niet te noemen. Dat doet haar werkwijze en intenties geen
recht. En ook de werkelijkheid niet.
In een interview naar aanleiding van Gouden Ovalen (Tegelse Courant, 12
mei 2004) onthulde ze haar werkwijze: “De personages in het boek zijn
verzonnen, maar ik laat ze beleven wat ik kan halen uit mijn ervaringen
en herinneringen. Ik merk, dat ik alles heb opgeslagen en opgezogen,
met name dingen die me erg ontroerden. Op het moment dat ik het
nodig heb, ga ik het als het ware uittillen. Ik kan niet schrijven over iets
dat me niet bezighoudt. Beelden van vroeger geven mij bevlogenheid
en daar moet ik iets mee doen.”
In een radio-uitzending op L1 vertelde ze aan interviewer Tom Doesborg
hoe ze op het romanidee kwam: “Ik ben erop gekomen omdat er een
kunstenares is die niet schildert op linnen maar die schildert via een
tattoo op huid waar iets verdwenen is, bijvoorbeeld een stomp van een
been. Daar gaat ze dan een prachtige tattoo op schilderen.”

In het beeld van Peter Winkels kon ze goed observeren: “Ik verzamel
passages over carnaval. De manier waarop ze dat beschrijft in Gouden
Ovalen vind ik goed qua observatie. De kracht van haar observaties van
carnaval - ik zoek al eeuwen naar mooie beschrijvingen van dat geweldige feest in de literatuur - is dat ze mooi weergeeft hoe wij Limburgers
dat feest beleven, wat de achtergrond is, én de praktijk, en dat ze vooral
niet vervalt in clichés.”
Was de hoofdpersoon van Gouden Ovalen aanvankelijk een oma, uiteindelijk bleek het verhaal een jonge vrouw van dertig nodig te hebben
om meer afstand te bewaren ten aanzien van het onderwerp. Odile, de
hoofdpersoon, krijgt te horen dat ze borstkanker heeft. Ze komt hiertegen in verzet en de relatie met haar vriend verslechtert. Geholpen door
haar vriendin en oma lukt het haar terug te vechten en iets bijzonders
van haar leven te maken.
Ann Philipsen: “In Gouden Ovalen geeft ze een bijzondere draai aan het
schrikbeeld dat kanker heet. Alsof ze de eenzaamheid, de angst en de
ervaren onverschilligheid van de hoofdpersoon te gruwelijk voor woorden vindt. Ook hier weer beschrijft zij vanuit de oppervlakkige dagelijkse beleving genoemde ervaringen. Fantasie kan de werkelijkheid
bezweren maar het moet wel stiekem. Voor mij laat zij hierin overlevingsdrift zien die iedereen wel eens in het leven zou moeten mobiliseren, maar niet kan.”
Die overlevingsdrift bleek al op de operatietafel, toont de beschrijving
van journalist Adri Gorissen in een interview met de schrijfster aan (De
Limburger, 28 mei 2004). De chirurg bepaalde waar de insnijdingen
moesten plaatsvinden. Plaatselijk verdoofd verdreef ze de angst door te
blijven praten. Tot verbazing van de artsen riep ze: “Hier ga ik wat mee
doen. Hier ga ik over schrijven.” Gorissen wees erop dat haar eigen ervaringen een rol hebben gespeeld en dat ze met de verdwijning van haar
borst heeft geworsteld. Mariet Verbong: “Een lichaam waarbij een borst
ontbreekt vind ik niet mooi, is gewoon lelijk. Dat doet tussen de oren
pijn. Zeker als je ook nog eens bedenkt dat een van je meestgestreelde
plekjes verdwijnt. Maar aan de andere kant verandert er door de borstamputatie niets aan je, mijn geest is hetzelfde gebleven.”

In G ou den Oval en ( u i tg everi j T IC ) kri jg t Odi l e,
de h oofdp ersoon , te h oren dat z e borstkan ker
h eeft.

TIJD TEKORT
In 2005 verhuisde zij met haar man naar een huis in de tuin van het voormalige klooster van de zusters van het zwarte habijt. In het volgende
voorjaar kreeg ze bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. Bij haar overlijden liet ze een kinderboek na over een oma die haar kanker overwint.
De literaire wereld van onze provincie heeft een schrijfster verloren die
grote thema’s niet schuwde. Ze was een schrijfster die haast leek te hebben, alsof de dood haar op de hielen zat. Het leek wel alsof ze voelde dat
ze tijd tekort kwam om over het leven te schrijven - en dan vooral over
de bittere kanten ervan. Ton van Reen: “Ze pakte grote thema’s aan.
Thema’s waar zelden over wordt geschreven in de literatuur: De kloostergemeenschap, het religieuze leven in Nonna, een levensbedreigende
ziekte in Gouden Ovalen. De keuze van haar thema’s geeft aan dat ze een
groot talent was en durf had. Ik sta niet alleen in die overtuiging. Door
tijdgebrek heeft ze er niet alles uitgehaald. Want het volgende thema
zong al rond in haar hoofd. Ik heb er vaak met haar over geknokt maar
als een uitgever het manuscript accepteerde dan was ze ervan verlost en
ging ze verder aan haar volgende boek.”
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Met dank aan Hub Kuijpers voor het beschikbaar stellen van het
archief <

Koos van den Kerkhof (1946) is publicist, dichter en
schrijfdocent.
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Uitgeverij De Geus wilde Gouden Ovalen uitbrengen, maar toen TIC het
wilde doen vond ze dat goed, beweert Van Reen. “Met uitgeverij De
Geus had ze een groter podium kunnen bereiken. Redacteur Ad van den
Kieboom van De Geus wilde met haar praten over het vervolgtraject van
Gouden Ovalen. Maar dan moest ze er nog een en ander aan doen. Door
eigen schuld is ze in de marge blijven hangen terwijl ze in aanleg een
topauteur was.”
Zoveel is zeker dat haar thema’s hun bronnen vonden in haar eigen leven. Nu eens zette ze een deel van zichzelf neer in haar hoofdpersoon.
Dan weer gebruikte ze een periode uit haar leven als model om een
verhaal omheen te weven. De lokale omgeving kreeg een herkenbare
plaats in haar boeken. Mariet Verbong maakte ﬁctie van haar biograﬁe
en liet tegelijkertijd zien dat de taal er nooit in slaagt de werkelijkheid
te vervangen.

Boek- en kantoorboekhandel J. van Heel
• • • • • • •

>>

Grotestraat in Tegelen

Jo s v an Heel: ‘E ffe een
k war t ier tje de st o ep v egen, dat
do e ik al v eer tig jaar lang elk e
m o r gen. Ik b en een p r ec ieze.
Mijn o p a is de wink el in 1900 in
Tegelen b ego nnen; in 1914 heeft
hij dit p and gek o c ht . Lat er ging
de wink el naar m ijn m o eder, v an
haar heb ik het in 1967 o v er geno m en. Ik b en 65 m aar no g niet v an
p lan t e st o p p en.
Gewo ne b o ek handels heb b en geen sp u llen m et een lage
o m lo o p snelheid. Ik wel. B ijv o o rb eeld de t ab elar is- b o ek en. Die
geb r u ik je v o o r de b o ek ho u ding.
Vr o eger v er k o c ht ik die m et de
m assa’s tegelijk . Nu zijn ze v erdr ev en do o r de c o m p u ter. Maar
to c h v er k o o p ik ze no g. Zelfs v anu it Venlo k o m en ze er tegenwo o rdig v o o r naar Tegelen. Ik geb r u ik
ze zelf o o k ja. Ik heb geen zin m e

o m m e no g te v er diep en in ho e
een c o m p u t er wer k t .
We k u nnen de wink el go ed
dr aaiende ho u den. E r zijn weinig
k o st en. Geen hu u r o f hy p o t heek
v o o r o ns p and. E n geen salar is
v o o r p er so neel want m ijn v r o u w
en ik do en het zelf. Als we m et
Sinter k laas een k eer een m inder e
t ijd heb b en, k u nnen we dat du s
m ak k elijk o p v angen.
Ik had het p and enk ele jar en
geleden k u nnen v er k o p en, v anwege de o ntwik k eling v an het
c ent r u m hier. De dir ec t eu r v an
Ant ar es (wo ningb o u wc o r p o r at ie,
R L) sto nd een k eer in m ijn wink el
en zei, o v er een afst and v an een
p aar m et er: “ Meneer Van Heel,
wilt u het p and v er k o p en? ” Ik
k eek hem aan en zei: “ Nee” . Hij
antwo o r dde: “ Dan zijn we u it-

gep r aat” . Ik was er gewo o n niet
aan to e. Het zal wel o m gr o t e
b edr agen zijn gegaan ja. Maar ik
b en niet zo ’n geldwo lf.
E n daar b ij, het p and is nu v o o rlo p ig wel b eho u den. E r zit een
c o m p let e gesc hiedenis aan v ast,
het is r o nd 1800 geb o u wd. O f ik
het alsno g wil v er k o p en en dan
gaan r eizen? Ik b en niet zo ’n
av o ntu r ier ; ik heb no g no o it een
dag v ak antie gehad sinds ik deze
wink el heb .’
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Adieu
‘monsieur
knoeﬂook’
Restaurant Chez Philippe
aan de Parade in Venlo sluit
zijn deuren. Liefhebbers van
de Franse keuken vinden
dat erg jammer. Wanneer
precies de eigenaar, tevens
door Ragdy van der Hoek
foto’s Jacques Peeters

kok, de pollepel erbij neergooit, is nog onzeker. Het
zal binnen afzienbare tijd
zijn. Maar wie is nu eigenlijk die Philippe, die extra
charme ontleent aan zijn
Franse tongval (‘Je moet bak
les courgettes’. ‘Wij klop de
slagroom’)? En hoe raakte
de aimabele cuisinier in
Venlo verzeild?
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Frankrijk

Adieu
‘monsieur
knoeﬂook’

Al op zeer jonge leeftijd wist Philippe Mattioni het zeker: hij wilde kok
worden én hij wilde naar het buitenland. Dat hij de keuken in wilde,
was niet zo vreemd want twee oma’s hadden een café in de omgeving
van zijn geboorteplaats Suippes in de Champagne en een tante runde
een brasserie in Parijs. Pikant detail: op de tweede plaats op zijn beroepskeuzelijstje stond destijds clown en als derde pastoor.
De Fransman startte zijn opleiding op veertienjarige leeftijd in een
hotel-restaurant in Chalons sur Marne, niet ver van Suippes. Het was
een harde leerschool: zes dagen per week in de weer en in het topseizoen, als er communiefeesten waren, meer dan eens zeven. Het
waren bovendien lange dagen, want al vóór er in alle vroegte werd
ontbeten, moesten er kilo’s deeg klaar zijn om ondertussen te kunnen rijzen. In drie jaar voltooide hij zijn opleiding en vervolgens trok
hij als zeventienjarige naar Parijs. Maar ook hier was het zeker niet
alleen rozengeur en maneschijn. In Parijs werd constant keihard gewerkt in een hoog tempo. De twijfel sloeg al snel toe of de gang naar
de lichtstad wel een goede keuze was geweest. Dat hij gedurende
erschillende
zijn eerste twee maanden in drie verschillende
nd veelbrasserieën werkte, is in dit verband
ware,
zeggend. Philippe: “Het was een zware,
ns
maar leerzame periode in keukens
waar de chef echt de baas was. ‘Ouii
chef ’, ‘non chef ’, en als er iets mis
ging, kon je je maar beter bukken om de citroen of het stuk
komkommer te ontwijken, dat in
vliegende vaart op je af kwam.”
Uiteindelijk vond hij zijn draai
in brasserie Le Viennois, waar hij
anderhalf jaar bleef totdat hij in
militaire dienst moest.

Naar Nederland

P hi l ip p e h a d a l v r o e g a s p i ra t i es om kok
t e w o r d e n . ( a r c h i e f P h i li p p e M a tti oni )
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“Voor ik in militaire dienst moest, ging ik
op vakantie naar Spanje”, vertelt hij
hij. “Ik had
mij toen al ingeschreven bij een Parijse uitzendorganisatie, die bemiddelde bij het plaatsen van koks over de hele wereld. Eerst wilde
ik naar Zweden, maar nadat ik aan de Spaanse kust een Nederlands
meisje leerde kennen, werd het Nederland. Dat meisje was Irmgard
en door haar ben ik in Venlo verzeild geraakt.”
De twee bleven elkaar tijdens zijn diensttijd schrijven en Irmgard ging
in Venlo naarstig op zoek naar een passende baan voor haar Franse

kok. Dat zou eerst een baan in
Wilhelmina worden, maar omdat
die zaak in de verkoop kwam,
werd het in 1971 hotel-restaurant
De Bovenste Molen. Philippe:
“De Bovenste Molen was een
chique tent, waar anders werd
gekookt dan in Parijs. Er werd
maar weinig zelf gemaakt. Paté
bijvoorbeeld werd ingekocht,
dat was in Frankrijk ondenkbaar.
Ik ben toen begonnen met zelf de
paté te maken. Die bakte ik in een
bloembak, omdat er in heel Venlo geen terrine te koop was. Ook
de sausen waren anders. In Parijs
werd met klassieke sausen en demi-glaces, ingekookte bouillons,
gewerkt, terwijl in Venlo het aanbaksel met bouillon of wijn werd
afgeblust en daarna gebonden.
Wat verder opviel, was dat het
zo rustig was in de keuken. Het
tempo lag veel lager en er werd
niet geschreeuwd. Veel ingrediënten waren hetzelfde, want er
werd ook in de Bovenste Molen

klassiek gekookt. Nieuw was het
werken met Hollandse Nieuwe,
een waanzinnig product. Maar ik
moest ze wel leren eten. De eerste keer kreeg ik er met moeite
één naar binnen, de volgende
dag at ik er twee, daarna was ik
verkocht.”
Toen eigenaar Leenders de Bovenste Molen in 1974 te koop
zette, vertrok Philippe naar Belfeld, waar hij als chefkok ging
werken in De Poelder, een restaurant bij een tennishal. Heel
wat minder chique, maar wel een
zaak waar hij voor het eerst zelf
de menukaart mocht samenstellen. Het werd zijn keuken, waarin
alle sausen à la minute werden
bereid. Die aanpak had succes,
want binnen de kortste keren zat
De Poelder elk weekend vol. Het
Belfeldse avontuur kwam echter sneller dan verwacht tot een
einde, toen de eigenaar zijn zaak
van de hand deed en hij Philippe
vroeg om met hem mee te gaan

naar Schotland, waar hij een kasteeltje had gekocht. Philippe en
Irmgard hoefden niet lang te aarzelen en pakten hun koffers voor
een verblijf in Groot-Brittannië
dat drie jaar zou duren.
“In de tijd dat ik in Schotland
werkte, was in Frankrijk een culinaire revolutie uitgebroken die
al snel door heel Europa trok: de
nouvelle cuisine. Het was de tijd
van Michel Guérard, met kleine
porties en lichte gerechten. Ik
bleef, tegen die trend in, de klassieke keuken trouw. Allez, zo had
ik het geleerd”, zegt Philippe,
die zich destijds weleens zorgen
maakte over die ontwikkeling,
omdat hij uiteraard niet klassiek
kon blijven koken als het publiek
iets anders wilde.
In 1981 kwam aan het Schotse
avontuur een einde. Niet omdat
de Fransman er was uitgekeken,
maar als gevolg van een devaluatie van het Engelse pond. Een
monetaire ingreep onder Margaret

Lang ho eft Fr ans Swagho v en, v o o r zitt er v an de Ko nink lijk e Ho r ec a Afdeling Venlo , niet na t e denk en:
“ De Venlo se ho r ec a v er liest een p er so o nlijk heid. Philip p e Mat tio ni is een ec ht e ar tiest die jar enlang
gar ant st o nd v o o r een stu k gezelligheid . Hij is een ec hte Fr ansm an, no nc halant , sp eels, een tik k elt je
eigenwijs, m aar v o o r al o o k een g ewel dige v ent .
Ik weet no g dat hij in de St eenstr aat t r ip es in c ider op de k aar t had st aan. E en ger ec ht v an
o r gaanv lees v o o r de ec ht e lief heb b er, waar to e ik m e zek er niet r ek en. Maar dat is Philip pe, hij du r ft
d at aan. Dat eigenwijze zag je do o r d e jar en heen ter ug in zijn m enu k aar t . O ng eac ht aller lei t r end s
en v er nieu win gen b leef hij de k lassiek e Fr anse k eu k en tr o u w. E en k eu k en m et v eel r o o m , b o ter en
u it er aar d k no flo o k . Pas de laat ste jar en m er k te je dat hij een c hef in dienst had, die wel eens wat
ander s wilde. Dat hij in de ho r ec a su c c esv o l was, k wam niet alleen v anwege zijn k o o k k u nsten, m aar
o o k do o r dat hij b ij het Venlo se p u b liek gr aag was gezien, en no g st eeds tr o u wens. E en deel v an zijn
su c c es k o m t zek er o o k v o o r r ek ening v an zijn v r o u w Ir mg ar d. E en r est au r ant r u nnen b etek ent hard
wer k en en heel v eel u r en m ak en en dat k an niet zo nder st eu n v an het t hu isfr o nt.”
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ment ris de veau (zwezerik), en kalfshersenen en tripes (pens) op de
kaart met als bijlage de legendarische in knoflook gebakken aardappeldobbelsteentjes, legt de Fransman uit. Die knoflook, door Philippe steevast ‘knoeflook’ genoemd, werd zijn handelsmerk.
In het begin was het allemaal à la carte. Rond het midden van de
jaren tachtig veranderde dat en werd de trend dat gasten liever een
door de keuken samengesteld menu aten. Daar kwam bij dat een dergelijk menu gastronomique voordeliger was dan ‘los van de kaart’.
Philippe: “Ik bracht zelf het voor- en het hoofdgerecht en praatte met
de mensen. Ook na afloop van het diner ging ik een praatje maken.
Was het lekker? Te zout? Te zoet? Ik leerde te luisteren en trok me
kritiek ook aan. Met mensen omgaan vond ik geweldig. Dat ligt in
mijn aard. Ik heb een open karakter en ben snel enthousiast. Vanaf
het begin wilde ik graag een breed publiek in mijn zaak. Daar heb ik
steeds rekening mee gehouden, bij de samenstelling van de kaart en
bij het maken van de prijs. Je kunt ook zeggen dat ik ‘grof ’ ben met
de porties. Mensen die bij mij eten gaan zeker niet met een hongergevoel van tafel.”

Naar de Parade

Thatcher, die ervoor zorgde dat
zijn inkomen en zijn spaargeld
in één klap fors in waarde daalden. Een aanbod om in Tilburg in
het Ibis-hotel te komen koken,
greep hij met twee handen aan.
Het was weliswaar een culinaire
stap terug, maar daar stond wel
een heel wat beter salaris tegenover. In Tilburg kon hij sparen
om ooit een eigen zaak te kunnen openen.

Op eigen benen

Philippes droom ging in 1983 in
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vervulling toen aan de Steenstraat in Venlo Chez Philippe zijn
deuren opende. Een knus restaurant, 22 stoelen en een kleine
keuken. Vanaf het begin was het
restaurant een succes. Veel gasten van De Poelder waren hem
nog niet vergeten en nogal wat
hobbykoks van verenigingen in
Venlo en Maasbree vonden de
weg naar de Steenstraat. “Reclame heb ik zelf niet gemaakt; ik
moest het vooral hebben van de
mond-tot-mond reclame en stond
af en toe in de rubriek Victor Kall

in Dagblad de Limburger, die ging
over het lokale societynieuws. In
de Steenstraat ben ik gestart met
een kaart waar voor de helft gerechten op stonden die toen populair waren. Ik bereidde er een
tong Picasso, garnalencocktails,
salade met asperges en mandarijnen enzovoort. Maar ik heb wel
na elk seizoen een dergelijk gerecht vervangen door een eigen
gerecht. Met een klassieke kaart
kon ik me niet onderscheiden
van andere eetgelegenheden.”
Zo kwam er op een gegeven mo-

In de Steenstraat liep alles op rolletjes. Er was maar één nadeel: door
het beperkte aantal plaatsen moesten er regelmatig gasten worden
teleurgesteld en speelde Philippe door de relatief hoge kosten en
de beperkte capaciteit van het restaurant ieder jaar net quitte. Dat
was dan ook de reden waarom hij op zoek ging naar een wat groter
pand, waar plaats was voor een paar extra tafeltjes. Zijn oog viel op
de leegstaande discotheek Trocadero aan de Parade. Een uitstekende
locatie, maar wel erg groot.
Philippe: “De overgang van de Steenstraat naar de Parade was best
wel een gok. Omdat ik trouw wilde blijven aan mijn uitgangspunt:
een breed publiek, wilde ik niet de zaak chiquer maken en de prijzen verhogen. Ik ben daarom langzaam uit gaan breiden. Het eerste jaar hebben we alleen het achterste gedeelte van het restaurant
gebruikt, waar plaats was voor veertig gasten. Daarna zijn we naar
voren gaan uitbreiden tot de zestig stoelen die er nu staan. Een ander probleem was dat we van een kleine knusse zaak naar een groter
pand gingen en we wilden de intieme sfeer, die onze gasten zo fijn
vonden, handhaven. We hebben ons restaurant daarom aangekleed
met allerlei tweedehands spullen waarvoor Irmgard en ik heel wat
vlooimarkten bezochten. De kaart hebben we niet veranderd. Die is
gewoon mee over gegaan. Elk seizoen wisselde die van samenstelling
met als ‘klassiekers’ de gemarineerde zalm en de in knoflook gebakken scampi.”

Adieu
‘monsieur
knoeﬂook’
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Het succes bleef ook aan de Parade niet uit. Ondanks het grotere
aantal stoelen zat Chez Philippe op de vrijdag- en zaterdagavonden
steevast vol. Ook op doordeweekse dagen kon het bordje met ‘Complet’ regelmatig aan de voordeur worden gehangen. Hoe dat kwam?
Philippe glundert: “Dat weet je toch. Dat komt door ons lekkere
eten... Nee, er is meer. Het was vooral de formule van goed eten voor
een redelijke prijs in een gezellige omgeving. In het succes speelde
ook mee dat het publiek zich uitbreidde. Dat kwam door de mondtot-mond reclame en doordat steeds meer jonge mensen uit gingen
eten.”

Souschef

Adieu
‘monsieur
knoeﬂook’

Je zou Chez Philippe een ‘bruin restaurant’ kunnen noemen, een restaurant zonder poeha waar iedereen welkom is en je in een ongedwongen sfeer kunt eten en drinken. Philippe - de laatste jaren in
de bediening bijgestaan door zijn vrouw - is daarin de spil, die de
sfeer goed aanvoelt en soms als een clown (enkele Franse familieleden werkten in het circus!) tussen de tafeltjes laveert. Als er een
stoel vrijkomt, schuift hij even aan om een praatje te maken, maar
even makkelijk gaat hij door de knieën om te informeren of alles naar
wens is. Philippe groeide in de loop der jaren uit tot een entertainer.
In die laatste rol kon hij echter pas voluit tot zijn recht komen nadat
hij in de keuken een souschef had gevonden die zijn filosofie deelde
en op de achtergrond de gerechten bereidde die de Fransman op de
kaart zette.
Philippe: “Na je veertigste wordt het werk in de keuken steeds zwaarder. Ik heb vanaf 1994 een deel van dat werk uit handen gegeven aan
mijn souschef Pieter. Dat viel mij niet mee, want ik ben en blijf een
kok in hart en nieren. Ook voor de gasten was dat wennen. Sommige
zeiden toen ik aan tafel verscheen: ‘Wat doe jij hier? Ga terug naar
de keuken’. Eerst hebben we samen gekookt en stelde ik de kaart samen, toen deden we dat samen. De laatste jaren bepaalde Pieter hoe
de kaart eruit zag. Hij is een stuk jonger en als kok in een fase waarin
creativiteit een grote rol speelt. Toen hij onlangs zijn eigen zaak Sur
Place opende aan de Kwartelenmarkt, ben ik zelf weer in de pannen
gaan roeren. De cirkel was daarmee rond.”

Inspiratie

“Tegenwoordig stel ik de kaart samen op routine. Dat is niet zo gek,
want ik ben al zo’n veertig jaar kok. Als ik zelf naar een restaurant ga,
doe ik dat niet beroepsmatig om inspiratie op te doen, maar vooral
om gezellig te eten, met familie of vrienden. Ik kijk wel vol bewondering naar iemand als Ferran Adrià. (RvdH: diens Spaanse restaurant
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el Bulli - volgens gastronomen
het beste restaurant ter wereld
- staat bekend om zijn onderzoekskeuken die producten met
allerlei technieken van structuur verandert.) Als ik zie dat hij
gerechten als appelkaviaar en
bevroren foie gras, ganzenlever,
met hete bouillon op zijn kaart
zet, vind ik dat enorm interessant. Maar niet om na te doen.
Ik ben en blijf een klassieke kok.
Natuurlijk ben ik ook met m’n
tijd meegegaan, maar dan met
het combineren van smaken. Ik
kook niet sous vide, met vloeibare
stikstof of met de schuimspuit.
Het meest revolutionaire in mijn
keuken was de introductie van
de wok. Voor een Fransman een
hele stap! Ik maak de borden altijd netjes op, maar ik ben geen
friemelaar. Bij mijn manier van
bereiden heb ik me wel laten inspireren door mijn Indonesische

schoonmoeder, die vreselijk lekker kookt. Haar invloed proef je
vooral in het kruiden, zoals bij
onze scampi’s waar we wat lombok aan toevoegen, en zie je in
het gebruik van de wok. Voorop
staat dat de producten vers zijn.
Meel, olie, boter en kruiden kun
je ‘blind’ door de groothandel laten brengen, vlees en vis moet je
zien. Die moet supervers zijn, anders wil ik er niet mee werken.”

Venlo culinair

De Venlose eetcultuur is de afgelopen vijfentwintig jaar nogal
veranderd, vindt hij. Het publiek
nam toe, werd jonger en ook
kundiger. “Als ik in mijn begintijd bospaddestoelen serveerde,
keken de mensen al vreemd op
en als ik voor de lol dan ook nog
zei dat ik ze zelf met de hand had
geplukt, hoorde je een bewonderend ‘Aááh’. Dat is nu wel anders.

Het publiek kent nu de meest
exotische producten. Dat komt
doordat er veel hobby-kookclubs
zijn en door de kookprogramma’s
op televisie. Zelf heb ik sinds een
paar jaar mijn eigen programma
Puur koken bij Omroep Venlo.
Hartstikke leuk om te doen. Het
aantal restaurants is ook enorm
toegenomen, en de diversiteit.
Toen ik startte, waren er in Venlo
weinig eetgelegenheden, maar
nu is er veel keus. Toch denk ik
dat hier nog plaats is voor een
of twee restaurants in de middenklasse. We hebben een paar
toppers, Valuas, La Mangerie
en de Aubergine, en daarnaast
zijn er veel bistrootjes en eetcafés, waar je voor relatief weinig
geld snel iets kunt eten. Maar
voor een restaurant waar je voor
vijftig euro van zeven tot twaalf
kunt tafelen, met een creatieve
kok die veel zelf maakt, is zeker

Hu isv r iend en wijnlev er anc ier Har r y O o st er b aan: “ Ik k en Philip p e v anaf zijn k o m st in de St eenstr aat .
E en wat sc hu c hter e Fr ansm an, die nau welijk s Neder lands sp r ak . O m dat ik zelf m et een Fr anç aise b en
get r o u wd, k lik t e het snel tu ssen o ns. Ik wer d een v an zijn wijnlev er anc ier s en zo ek sindsdien v o o r
hem wijnen u it die het b este b ij zijn ger ec hten p assen. Philip p e wil lek k er e wijnen, m aar o o k wijnen
d ie b innen het b udget v an zijn gast en p assen. De v er ho uding p r ijs- k walit eit sp eelt v o o r hem een
gr o te r o l.
B ij Philip p e et en b etek ent dat je v an t ev o r en weet ho e het zal sm ak en. Hij ser v eer t een c o nst ant e
k walit eit. Vr o eger wilde hij no g wel eens exp er im enter en, m et hanenk lo t en en zo , m aar daar is hij v an
ter u gg ek o m en. Zel f k o ester ik go ede her inner ingen aan een v o o rger ec ht v an o est er s m et geb ak k en
k alfszwezer ik en aan zijn sc am p i’s o p o o st er se wijze. O m je v inger s b ij af te lik k en.
Philip p e is een ec ht er R ic ar d- fan. Hij k o o k t er m ee, dr ink t elk e dag zek er twee glazen en v er zam elt
alles wat m et deze anijsdr ank t e m ak en heeft. Dat steek t k ennelijk aan, want sinds hij in Venlo
wer k t , zie ik m ijn R ic ar d- o m zet st ijgen. Dat geldt o o k v o o r de E lzasser wijnen die hij sc henk t. E n
dan natu u r lijk zijn Neu b o u r g p ilsner. Zelf dr ink ik zelden b ier, m aar een glas Neu b o u r g u it de t ap b ij
Philip p e, dat gaat er wel in.”
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plaats. Maakt niet uit of het een
Frans, Spaans of Italiaans restaurant is. We hebben er een paar,
maar ik denk dat in die klasse
nog ruimte is. Van de ene kant
betekent dat meer concurrentie,
maar dat is op zich niet erg want
dat stimuleert de creativiteit in
de keuken.”
Wat hij erg jammer vindt, is dat
er de laatste jaren zoveel ambachtelijke levensmiddelenzaken uit de stad zijn verdwenen.
“Met name voor de hobbykoks is
dat een verlies. Denk daarbij aan
groentemannen, poeliers of ambachtelijke slagers. Het lijkt wel
een uitstervend ras. Dat is vooral
triest omdat dat juist mensen
zijn met kennis van zaken, die
oog hebben voor kwaliteit en advies kunnen geven.”

Toekomstplannen

Philippe is gepassioneerd als hij
over zijn vak praat en toch gaat
zijn zaak dicht. Aan klandizie
ligt het zeker niet, zijn formule
staat nog steeds garant voor een
volle zaak. “Nee, daarover heb
ik niet te klagen. Het heeft meer
met leeftijd te maken. Ik ben nu
55 en het runnen van een restaurant wordt dan elk jaar een
beetje zwaarder. Ik wil nog graag
een keer iets anders gaan doen
en daarmee moet ik niet te lang
wachten”, aldus Philippe.
Als de zaak is verkocht, maakt
hij, naar eigen zeggen, eerst zijn
hoofd leeg. Even afstand nemen
van al die lange werkdagen en
de horecastress. Wat hij exact
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gaat doen is nog ongewis, daar
wil hij ook pas echt over nadenken als hij de deuren aan de Parade echt voor de laatste maal
heeft gesloten. Dat zal zeker pijn
doen, maar er komt vast en zeker
weer iets leuks voor in de plaats.
Philippe: “Irmgard en ik houden
allebei van reizen en dat zullen
we ook meer gaan doen. En als
ik weer aan de slag ga, zal het
zeker in de culinaire wereld zijn,
want dat is mijn wereld. Wat en
hoe zien we nog wel. Misschien
iets met kookdemonstraties,
culinaire workshops of het horecaonderwijs. Wie weet? Ik kook
graag, ik houd van mensen, van
communiceren. En als ik iets heb
gevonden wat me bevalt, ga ik er
weer voor de volle honderd procent tegenaan. Enfin, zo zit ik in
mekaar. Nee, Venlo is nog niet
van me af.”
Dit artikel werd geschreven in de zomer van 2007. <

Ragdy van der Hoek (1955) is publicist en is

Kerriesaus voor bij de scampi
3 à 4 plakjes verse gember
2 sprieten sereh (citroengras)
1 kofﬁelepel kerriepasta
2 teentjes gehakte knoﬂook
1 halve pot visfond – licht gebonden
2/3 soeplepel crème fraîche
2 glazen droge witte wijn
2 dun gesneden sjalotjes
olijfolie
zout, peper (uit de molen) en cayennepeper
Fruit de sjalotjes en de knoﬂook in een beetje olijfolie. Voeg de kerriepasta toe en laat deze mee
fruiten. Blus het geheel af met de witte wijn en laat het vocht tot ¾ van de originele hoeveelheid inkoken met de gember en de sereh. Voeg de visfond en de crème fraîche toe en breng alles op smaak
met een beetje zout (let op: de kerriepasta is al erg pittig van zichzelf!)
Laat de saus enkele minuten op een klein vuur koken. Proeven en afmaken met zout, peper en cayennepeper.
Snijd enkele scampi met schaal, maar zonder kop, in de lengte door. Bak ze kort op de vleeskant
en iets langer op de schaalkant in een pan met een beetje hete olijfolie. Dresseer de scampi op een
beetje saus en serveer het geheel met gewokte paksoi of een andere groente.

als stagecoördinator verbonden aan ROC Gilde
Opleidingen in Venlo.

Bon appétit!
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Ton van Reen

Ee n no g sc honere
s ch i jn v an witheid

H

et was lekker warm in de keuken van mijn grootmoeder, die toevallig ook onze keuken was, ik weet niet
eens meer of wij bij háár woonden of zij bij óns. Het
was vooral zo behaaglijk omdat er ijspegels van bijna een meter aan de dakrand zonder
goot hingen, sprookjesachtig schitterend ijs. Doordat de zon erop stond, zag ik de kleuren erin leven. De ijspegels maakten van ons sobere huis een toverkasteeltje, vooral door
de sprookjesachtige verhalen die mijn grootmoeder, het liefst met dit soort winterweer,
aan ons vertelde. Vaak verhalen over de geheimen van de Peel, over de verborgen schatten
in het Klotven die je alleen met middernacht kunt vinden als je er zeker van bent dat je ziel
zo wit is als een pasgewassen laken, of over de geest van de Romein die de gouden helm
zoekt die hij in het moeras heeft verloren. Verhalen soms zo griezelig dat ik van spanning
met mijn kont vast leek te vriezen aan mijn stoel. Stijf van spanning, bang dat ik door me
te bewegen de hele sfeer in de keuken naar de maan zou helpen en de betovering van de
vertelling zou verbreken.
Zo ging het meestal, maar elke dag was het een beetje anders.
“Er was eens een meisje dat haar moeder nooit wilde helpen met de was, met de was
strijken, met de was ophangen,” zo begon grootje haar verhaal van vandaag. Misschien
kwam ze tot dit verhaal omdat op dat moment mijn moeder, haar dochter, buiten de stijf
bevroren witte lakens, waaruit de nachtelijke dromen en de zweet- en spermavlekken
van drie jongens in de wasteil waren weggekookt, van de lijn haalde. Helaas moest de
wasbeurt worden overgedaan omdat een hoestbui van de schoorsteen van de steenfabriek een zwart ﬁlmpje stofﬁg roet over de schone lakens had gespreid, alsof de duivel er
persoonlijk overheen had geademd.
Mijn grootmoeder betrok de gebeurtenissen van het moment altijd in haar verhalen, dus toen ze vertelde over het ongehoorzame meisje dat haar moeder niet wilde
helpen, keken we beiden tussen de ijspegels door naar mijn moeder die buiten in gevecht
was met onwillige lakens die niet meer terugwilden naar onze jongensbedden en zich
ijzig stijf hielden in hun verzet tegen een volgende gloeiende kookbeurt in de wasketel.
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Met haar zelfgebreide wollen sjaal om en over haar zomerkleurenschort een oude jas,
die open hing door gebrek aan knopen die reeds voor een ander doel waren gebruikt,
probeerde moeder de lakens die van stijfheid dreigden te breken van de draad te tillen.
Fier, met wapperende haren in de ijskoude wind, stond ze daar, wetend dat wij naar haar
keken en al een beetje kwaad omdat wij geen poot uitstaken om haar te helpen.
Grootmoeder en ik spanden vaker samen tegen moeder, vooral in een geval als
dit, omdat het allemaal haar eigen schuld was. Grootmoeder had haar gewaarschuwd en
wel tien keer gezegd dat het veel te koud was om de natte lakens buiten te hangen. En
ik had haar gezegd dat ik het helemaal niet nodig vond dat de lakens werden gewassen
omdat ik het juist lekker vond dat ze een beetje vies waren en naar mij roken als ik naar
bed ging. Ik vond het helemaal geen lolletje om in de winterse slaapkamer tussen koude
gesteven lakens te slapen, liever waren me de lakens die een beetje aanvoelden als mijn
eigen vel, een huid die ook weinig zeep kon verdragen.
Het was wel spannend dat het verhaal dat grootmoeder nu begon te vertellen
over mijn moeder ging en dat ik dat wat ik nu te horen kreeg eigenlijk niet mocht weten.
Een kind hoorde niets te weten van de kwade streken van zijn ouders toen ze zelf nog kinderen waren. Maar grootmoeder lapte al dit soort wetten aan haar laars. Daarom vertelde
ze het verhaal over een meisje dat niet wilde luisteren in de vorm van een sprookje, dat
had ik wel door. Ik mocht het geloven of niet. Misschien snapte ik het nu nog niet, maar
later wel.
Met de verhalen van grootmoeder kon het alle kanten op. Ze hield er vooral van
om te vertellen over de mensen ‘die van ons waren’ maar die er toevallig niet bij waren, in
ieder geval niet binnen gehoorafstand. Omdat wij twee alleen binnen waren en moeder
buiten bezig was, was zij het onderwerp. Ik kende grootmoeder door en door. Straks als
ik naar Jong Nederland was en zij alleen was met moeder, zou ze, zeker weten, het een en
ander over mij vertellen. Soms deed ik of ik wegging en sloop even later op kousenvoeten
door de achterdeur naar binnen. Het was altijd raak: dan had ze het over mij. Ik had haar
betrapt, maar toch ging ik weg, omdat ik iets hoorde dat niet bedoeld was voor mijn oren.
Mijn gedrag was tegen haar spelregels.
“Er was eens een meisje dat haar moeder nooit wilde helpen met de was ophangen of op de bleek leggen,” herhaalde grootmoeder. “Niet dat ze er te lui voor was, maar
ze vond al dat gedoe van de was koken met Reckits Blauw voor een nog schonere schijn
van witheid, het drogen aan de waslijn of op de bleek, waar de lakens lagen uitgespreid
met vier roestige bakstenen op de hoeken om de wind voor de gek te houden, en het strijken met het stoomstrijkijzer vol gloeiende kooltjes alleen maar verlies van tijd.”
“Dat snap ik, al die wasbeurten is werk voor niks,” zei ik, vol bewondering voor
de lange zin, waarin ik vier komma’s had geteld. Ik telde altijd de komma’s. Dat was
makkelijk, want na elke komma ademde ze even in. Soms maakte ze zinnen die in een
boek een pagina lang zouden zijn. Vierentwintig komma’s was de hoogste score. Zo’n
lange zin had ik nog nooit gelezen, maar voor haar waren zo’n lange zinnen heel gewoon.
“Ja, vroeger was ze net als jij,” zei grootmoeder vrolijk. “Zij maakte van haar
bed ook altijd een holletje waarin ze hokte met de beesten die haar in haar dromen kwamen bezoeken.”
“Als ze zelf zo goed weet hoe kinderen zijn,” zei ik wat verbaasd, “waarom laat
ze dan mijn bed niet met rust? Die lakens waren nog goed.”
“Moeders doen onverklaarbare dingen,” zei grootje. “Misschien willen ze zelf
het kind zijn dat ze op schoot hebben. Toen ik nog een moeder was, deed ik ook vreemde
dingen hoor. Toen dacht ik ook dat ik de baas was. Dacht je dat ik ooit naar mijn kinderen
luisterde? Nee hoor. Zij moesten luisteren naar mij. Nu ik grootmoeder ben, snap ik weer
hoe het voelde om kind te zijn. Nu begrijp ik weer dat je de mooiste avonturen van je leven
in je bed beleeft.”
“Mijn moeder is gek,” zei ik. “Als mijn bed naar mijn beesten ruikt, haalt ze
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To n v a n R e e n

Een nog schonere schijn van witheid

er de lakens af en moeten ze in de was. Gewoon idioot. En dan moet ik weer helemaal
vooraan beginnen met de dieren en de marsmannetjes en de… de de… ik heb u nog niet
verteld dat ik vannacht van lilliputters heb gedroomd… in mijn tent te lokken. Ze houden
niet van schone lakens die stinken naar stijfsel.”
“Precies, zo praatte je moeder vroeger ook,” zei grootje. “Ze was altijd bezig
met andere dingen dan de karweitjes die ze moest doen in huis. Ze had veel tijd nodig
voor zichzelf. Ze was een trots meisje. Misschien zeg ik dat verkeerd, maar ze was veel
bezig met zichzelf. Ze stond vaak in de gang waar de spiegel hing, om naar zichzelf te
kijken. Ze was trots op haar mooie gezichtje en haar lange donkere vlechten met strikken. Soms kamde ze uren haar haren.”
“Dat doet ze nog steeds,” zei ik.
“Gelukkig wel,” zei grootje.
Op dit moment was het buiten oorlog en bond moeder de strijd aan met de
wind, die de stijve lakens probeerde weg te blazen in de richting van de boomgaard. Ze
holde achter de lappen aan die ze, met twintig handen te weinig, onmachtig boven zich
hield en die haar naar de bongerd trokken. Tot een windvlaag een laken te pakken kreeg
en het, als een verdwaalde grote vlieger, in een van de kale kersenbomen hing. Moeder
greep paniekerig naar de lappen die ze nog een beetje vast had, kijkend naar het verwaaide laken in de boom, dat ik herkende als het laken uit het bed van mijn zusje dat net
niet helder wit, maar eerder een beetje roze was omdat het vroeger misschien echt roze
was geweest.
Vanachter het raam keken grootmoeder en ik toe hoe de gebeurtenis zich ging ontknopen. Ik verwachtte dat moeder aan de witte zeilen zou opstijgen en misschien zelfs tot
boven de kersenbomen zou worden geblazen, zo wild gingen de lakens te keer in de
wind. En misschien zou ze wel over het dak van het kippenhok van buurman Hermans
vliegen, en dan zou zijn zoon die een beetje gek was naar haar zwaaien. En misschien
vloog ze wel over de drooghokken van de steenfabriek, waarin de uit leem gevormde
stenen stonden te bevriezen in plaats van te drogen zodat de arbeiders die later weer allemaal weg moesten gooien. En misschien wel, stel je toch voor dat ze met al haar lakens
aan de bliksemaﬂeider aan de top van de schoorsteen van de steenfabriek zou blijven
hangen! Adembenemend, maar het zou kunnen! Het zou kunnen!!! Met moeder wist je
het immers nooit. Een voor een werden de lakens uit haar handen gerukt en naar de bongerd geblazen. Met haar handen in de zij, ten teken dat ze boos was, bleef ze even naar
de opstandige lakens kijken, die nog verder weg probeerden te waaien alsof ze wilden
ontkomen aan de zoveelste wasbeurt die hen nog dunner en doorzichtiger zouden maken. Ze waren al oud, ze waren al van grootmoeder geweest en twee generaties kinderen
hadden er tussen geslapen.
Eindelijk begreep moeder hoe ze het karwei moest klaren, droeg de lakens een
voor een naar binnen, plukte ten slotte het laken van mijn zusje met de hark uit de kersenboom en klopte het af met een hardheid die op afstraffen leek. Eindelijk had ze de koppige lakens weer bij elkaar en kwam ze triomfantelijk binnen met het witrozige laken dat
het kleinste was, maar het dapperst was geweest. Dat had je altijd: ik was ook het kleinst,
en daarom moest ik altijd het hardst vechten tegen mijn oudere broers, die dachten dat
ik een hamster of een hond was die je af en toe gewoon stiekem kon meppen als je een
pestbui had.
Moeder zette de stijve lakens rechtop tegen de muur achter de kachel, waarna
ze op een vreemde manier, vol schuldgevoel, in elkaar begonnen te zakken, ontmoedigd
door de wetenschap dat ze opnieuw zouden worden gekookt en gestoomd tot ze weer
kraakhelder zouden zijn en weer aan de wasdraad buiten zouden worden uitgehangen,
hun uiterste witte witheid tonend, zodat de hele straat kon zien dat wij toch een proper
gezin vormden ondanks het feit dat we drie jongens hadden die elke week op school
tijdens de godsdienstles van de pastoor te horen kregen dat jongens nooit met zichzelf
mochten spelen, omdat je dan langzaam krom ging groeien doordat het nat dat uit je
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piemel kwam afgetapt ruggenmerg was. Jongens die dat deden waren voorbestemd voor
de hel of zouden in dit leven al gestraft worden doordat ze later alleen nog maar arbeider
bij de steenfabriek of turfgraver in de Peel konden worden. Tja, waarschijnlijk had de
pastoor gelijk, want de arbeiders die op het tasveld van de steenfabriek werkten, aan de
overkant van de straat, waren allemaal wat grauw en mager en hadden dus de straf om
arbeider te zijn zelf verdiend door als jongen in bed niet te slapen maar met zichzelf te
spelen. En als ze het nou maar gebiecht hadden, want de pastoor wilde altijd van alle jongens weten hoe vaak ze het hadden gedaan, maar dat hadden ze waarschijnlijk niet gedurfd, ik ook niet trouwens, dus het was hun verdiende straf om in weer en wind stenen
te vormen die later weer, als ze bevroren waren, moesten worden weggegooid. Vreemd
volk, die arbeiders. Als ik in het poortje bij de straat stond, kon ik de schunnige moppen
horen die ze aan elkaar vertelden. Het was geen leuke gedachte dat ik later een van hen
zou moeten zijn en al dat gebazel van hen een leven lang zou moeten horen.
Onze lakens zwegen gelukkig altijd, ook als de pastoor voorbij ﬁetste en ze hem
toe hadden kunnen schreeuwen wat jongens in bed wel deden maar nooit opbiechtten,
maar dat deden de lakens die net zo’n hekel hadden aan wasbeurten als ik lekker niet. De
pastoor met zijn zoete praatjes kon hen gestolen worden.
“En toen, grootmoeder?”
Moeder, nog rood van de kou, spreidde haar armen naar de kachel om zich te
warmen en keek mij beschuldigend aan.
“Je had me wel kunnen helpen, kwajong,” zei ze.
“En toen?” vroeg ik. Ik probeerde me voor te stellen hoe mijn moeder, die nu
in die oude jas, die ooit van vader was geweest maar nog te goed om weg te gooien, voor
de kachel stond met haar gezicht rood van de kou in de rozige gloed van de kachel, ooit
als meisje in de gang had gestaan voor de spiegel met zijn gepolitoerde nepgouden lijst
en haar haren kamde. Maar het beeld van het meisje met de vlechten, dat ze was toen ze
twaalf was en zoals ze op een foto op het dressoir stond, kreeg ik niet voor ogen. Hoewel
die oude jas zo oud en haveloos was, vond ik hem nu heel erg mooi en precies bij haar
passend. Het kon niet schelen dat er geen knopen aan zaten. Ik begreep opeens dat ze
die jas nooit weg zou kunnen doen omdat hij van mijn vader was geweest. Het kon niet
schelen dat hij legergroen was en dat hij tien jaar in de paardenstal van de marechaussee
aan de kapstok had gehangen. Er was geen lekkerder lucht dan de geur van de paardenstal van mijn vader de wachtmeester - marechaussee die, hoog gezeten op zijn paard,
mijn moeder ooit ten huwelijk had gevraagd, zonder dat hij wist hoe ze heette en zonder
dat ze hem bij zijn naam kon noemen, terwijl ze beiden wisten dat ze nooit meer buiten
elkaar zouden kunnen.
“En toen, grootmoeder?”
Ze keek me een beetje verbaasd aan.
“De rest weet je zelf wel.”
“Ja ja, de rest weet ik zelf.” Ik wist dat ik nu haar verhaal aan mezelf moest vertellen, omdat mijn moeder, die de hoofdpersoon in haar vertelsel was, nu bij ons in de
keuken was. Nu kon grootje het verhaal over haar dochter, die haar niet wilde helpen met
de was, niet afmaken, want dat was tegen haar regels. Een andere keer, als moeder naar
de bakker was of naar een buurvrouw thee ging drinken, zou ze de rest vertellen.
“Ja ja, ik weet alles,” herhaalde ik.
“Is er weer iets wat ik niet mag weten?” vroeg mijn moeder, een beetje ontdooiend in de gloed van de kachel, hoewel de koude lucht nog steeds tussen de plooien van
haar jas ontsnapte en de geuren van ijs en rook van de steenfabriek de keuken binnen
bracht.
“Alles mag je weten,” zei grootmoeder, “maar jongens hebben soms geheimen.”
“Dus het ging over jou,” zei moeder opgelucht omdat alles wat wij te vertellen
hadden, terwijl zij buiten met de lakens vocht, niets met haar van doen had. “Ik dacht al
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dat het over mij ging. Ik zag wel dat jullie me uitlachten.”
“We zouden niet durven,” zei grootmoeder.
Mijn moeder pakte de kam en liep naar haar slaapkamer om haar verwaaide haren te kammen. Wij bleven stil wachten. Wij wisten wat het betekende, vooral als het lang
duurde. Soms zag ik mijn moeder als de deur van haar slaapkamer open stond en ze voor
de spiegel van de commode zat, soms wel tien minuten. Dan was het altijd alsof ze haar
haren kamde voor de grote en sprekende foto van mijn zo vroeg gestorven vader, wiens
foto ze zo naar de spiegel had gekeerd dat het was of hij naar haar keek. Het leek alsof
ze het voor hem deed. Ze maakte zich mooi voor hem. Door een kier van de deur bleef
ik kijken, ademloos. En als ik wist dat zij wist dat ik er stond, liep ik ﬂuitend of zingend
naar beneden, spelend dat ik niets had gezien, maar de tranen stonden dik in mijn keel
van ontroering.
“Je mag alles weten, mam,” zei ik, toen ze terugkwam in de keuken, haar haren
mooi alsof ze naar de kerk ging. “Maar je weet alles al.”
“Ja, ik weet alles,” zei ze, kijkend naar de lakens die zacht als was waren geworden.
Ik liep naar buiten, net of ik naar de konijnen ging kijken, tenslotte wist ik dat
van kinderen wordt verwacht dat ze zich groot houden en dat ze nooit klein moeten zijn.
Ik speelde dat ik naar de wolken ging kijken, die misschien sneeuw zouden brengen. Of
misschien liep ik gewoon naar buiten omdat kinderen soms buiten moeten zijn. Ik zweer
het, kinderen moeten soms naar buiten geschopt worden, omdat geen mens snapt wat er
in hun hoofden omgaat. Buiten kunnen ze pas alleen zijn. En ze weten dat daarbinnen de
anderen over hen praten. Maar of grootmoeders en moeders echt iets van hun kinderen
snappen, betwijfel ik.
Ik zweer het, als ik nu naar binnen zou gaan op ﬂuistervoeten, in de sokken die
mijn grootmoeder voor me heeft gebreid, zal ik horen dat ze over mij praten, grootmoeder en moeder. Maar ik mag het niet horen omdat wat ze zeggen niet voor mijn oren bestemd is en omdat het tegen de spelregels is. Ik loop buiten alleen maar wat rond om de
tranen in mijn ogen te laten bevriezen. En er valt genoeg te lachen. Ik hoor de arbeiders
van de steenfabriek met hun gore moppen waar ik geen bal van snap maar die toch heel
lollig moeten zijn.
Ik moet sterk zijn. Want straks komen mijn broers thuis. Ze moeten echt niet
denken dat ik een hamster of een hond ben, alleen maar omdat ik een beetje verdrietig
ben. Ik begin met terugslaan. Ik sla ze gewoon op hun kop. Ik weet alles.

H e r m a n Ve r w e i j

Wit de naam
Wit de naam

Een haast achteloze streek en dan weer
afstand. Een schildershand perst verse
verf op het palet. Kijken, aldoor kijken
totdat het rood zich mengt, het paars
de misantroop bevlekt.
Daar loopt hij, hoofd afhangend onder
trage tred. In hem het ongeloof gevaren.
De paarse man, gezien is hij, zijn beurs
gerold. Wat zo in botten slaat, spreekt
met een pleistermond.
A a n g e r a a k t ; d o o r d e s t r a t e n v a n To l e d o
raast een tekenpen. ’s Nachts waait
het dagboek open. Waarom de Spaanse
tijd verdoen als windmolens almaar
zwaaien naar hun held.
Zijn bolbewoners boekenridders; kopieert
full colour als hij met Rossinant en lans
schuimkoppen snelt. Onrecht beukt hij
u i t d e k n o k e n . Te n a a n v a l ! O p e e n e z e l t j e ,
voeten bij de grond, de knecht.
Bedachtzaam, nog eens kijken. Twijfel
in het hoofd, maar het hart de schroom
voorbij. Wat zich niet mengt is soeverein,
wit de naam, zacht uitgesproken.

Dit gedicht werd geschreven na het zien van het drieluik ‘Don Quijote en Sancho Panza, Misantroop en Don Quichote en Sanco
Panza’ van Pieter Defesche.
Herman Verweij (1945) publiceerde onder meer in de Poëziekrant. In 2003 verscheen bij Van Spijk Art Projects de bundel De
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Ton van Reen (1941) publiceerde inmiddels meer dan zestig boeken. Hij schrijft verhalen en romans voor volwassenen en jeugd, hoor-

zegeningen van een houtworm. In 2007 kwam Het pad van verdwalen uit, gebundelde verhalen die hij optekende over zijn

spelen, geschiedkundige boeken en journalistieke verhalen.

voetreis naar Rome (uitgegeven door Aspekt).

BUUN

BUUN

131

Noor

Limburgs dialect
Limburgs dialect

Zoals een schimmel wortelt
met duizend onzichtbare draden

1

in het hout dat hij verteert

Haar woorden kronkelen

zo groeit ze hier

tussen Van Dale’s zinnen door

in dorpen en gehuchten

Ze houdt zich niet aan
regelgeving
Zij groeit in ieder dorp

2

net iets anders

Een bepaalde jongen

Je schrijft haar niet

draagt haar klanken

zoals ze klinkt

op zijn tong

Ze klinkt als uitgesproken

als de ingrediënten

door voortijdse zielen

van een delicatesse

die de laatste letters inslikken
om niet verstaan te worden

Het kan hem niets schelen
dat drie steden verderop

En zelfs harde medeklinkers

niemand hem verstaat

zijn zacht
en zangerig

Hij gebruikt haar woorden
waarmee hij goed

Een taal die lijkt op Duits

iets onnozels kan zeggen

maar ze is niet half zo precies

waar hij fel mee kan schelden

Haar zinnen

lieve liedjes mee kan zingen

buigen en draaien

over vroeger

om de zin heen
zoals het leven buigt en draait

En hij merkt niet dat

om wat je wilt en wat je kunt

deze woorden stiekem
worden weggeduwd

Ze klinkt nooit

door groene boekjes

zoals gisteren

en mensen van elders

Haar betekenis
verandert
door tijd

3

en toeval

De jongen zegt
dat hij van mij houdt
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Limburgs dialect
in deze taal,

ongeschikt voor betogen

Ik spreek dezelfde woorden
anders uit
Ik heb nooit dialect geleerd
Eerst was ik
te verbaasd om het
te leren en nu is het
te laat

Vormingscentrum Fjoetsjer hield in de jaren zeventig de gemoederen ﬂink bezig met
zijn reputatie van een rood bolwerk. Voormalig stafkracht Mariet Verberkt wilde
de geschiedenis ervan voor de vergetelheid behoeden en besloot een archief samen te
stellen. Ze zocht contact met oud-collega’s, bestuurders en deelnemers. Van zolders,
uit kelders en kasten werden documenten tevoorschijn gehaald. Herinneringen
kwamen naar boven, door het uitwisselen van ervaringen in gesprekken en via
e-mail. Het Fjoetsjer-archief dat daaruit resulteerde, is ondergebracht in het
Gemeentearchief Venlo en toegankelijk via Overige Verzamelingen 4, Instellingen,
nummer 162. Voor de Buun schreef Mariet Verberkt onderstaand artikel.
De redactie

To e n i k v e r g e e f s
mijn ‘g’ polijstte
ben ik de vingerafdruk
van mijn eigen
tong kwijtgeraakt
Als ik hier ben
hoort iedereen:
ik ben niet van hier
En als ik daar ben
hoort iedereen:
ik ben niet van daar
Ik weet niet
van waar wel
En zelfs harde medeklinkers
zijn zacht
en zangerig

Noor (1979) volgde twee jaar de schrijfopleiding ’t Colofon in Maastricht, tot deze gesloten werd. Daarnaast deed ze een
opleiding voor Management assistent. Momenteel helpt ze haar echtgenoot en muzikant Mike Roelofs met de zakelijke
aspecten van zijn vak. Naast poëzie schrijft ze korte verhalen en werkt aan een roman. In 2004 won ze de Bibliotheek Nijmegen
Literatuurprijs.
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Fjoetsjer

door Mariet Verberkt
foto’s Jacques Peeters

‘de marxistische
verplettering
Pla a t s e lijke b e s t u u rd e rs v o n d e n d a t d e je u gd e r w e rd
van Tegelen’
a a n ge z e t t o t ‘ n ie t t e v e rt ro u w e n lin ks e p ra kt ijke n ’ .
Hu is v ro u w e n kw a me n e r a ls D o lle M in a ’ s v a n d a a n .
D e s t a rt in 19 6 9 v e rlie p n ie t ge lu kkig. He t lu d ie ke
‘ K re a t u u r’ , d a t d e o ms c h a ke lin g v a n d e d e ge lijke
e n v e rt ro u w d e M a t e r A ma b ilis s c h o o l ( M A S ) n a a r
h e t Vo rmin gs w e rk v o o r J o n ge Vo lw a s s e n e n ( VJ V )
d u id e lijk mo e s t ma ke n , s c h o o t z ijn d o e l v o o rb ij.
O n d a n ks , o f ju is t d a n kz ij d e n e ga t ie v e p u b lic it e it , t ro k
F jo e t s je r v e e l d e e ln e me rs e n o n t w ikke ld e z ic h t o t e e n
b e la n grijk c e n t ru m v o o r e ma n c ip a t ie e n p o lit is e re n d
v o rmin gs w e rk. D e in v lo e d d ie d it v o rmin gs c e n t ru m
h a d o p ma a t s c h a p p e lijke e n p o lit ie ke v e ra n d e rin ge n
w a s z e lfs a a n le id in g t o t p a n ie k. D a t b le e k b ijv o o rb e e ld
u it re a c t ie s in d e ge me e n t e ra a d w a a r d e s t rijd w e rd
a a n ge s p a n n e n t e ge n ‘ d e ma rx is t is c h e v e rp le t t e rin g v a n
Te ge le n ’ .
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vestigd, kwam een nieuwe sector
van werkgelegenheid, het recreatiecentrum ‘De Lommerbergen’.
OPRICHTING VJV FJOETSJER
De MAS had eind jaren zestig haar
langste tijd gehad. Fabrieksmeisjes werden nauwelijks bereikt. De
MAS kreeg van de rijksoverheid de
gelegenheid zich om te vormen tot
vormingscentra voor Jonge Volwassenen (VJV), centra met een
meer maatschappijkritische doelstelling en toegankelijk voor jonge
vrouwen én mannen. Zo werd het
VJV Fjoetsjer in Tegelen in 1969
en in Reuver in 1971 opgericht als
opvolger van de MAS. De naam
Fjoetsjer, ‘toekomst’ in het Engels, en in Tegels dialect gespeld,
verbasterde al gauw tot ‘Foetsie’.
Het VJV werd op basis van het
aantal deelnemers (uren) door de
overheid gesubsidieerd. Het eerste bestuur bestond, naast vertegenwoordigers van de gemeenten
en Kamer van Koophandel, uit
oud-bestuurders van de MAS. De
eerst benoemde stafkrachten van
Fjoetsjer waren André Mommen,
sociaal wetenschapper van de universiteit Brussel, en Servaas Huys,
voorheen docent aan de Levensschool in Tegelen.
Was de MAS nog gericht op het
leren functioneren in bestaande
maatschappelijke verhoudingen
en aanpassing aan het traditionele
rolpatroon, bij het VJV ging het
roer om. Hier werden jonge mensen gevormd tot kritische burgers,
tot persoonlijkheden met een eigen oordeel. In het begin was het
een zoeken naar de juiste weg. In
Tegelen en Reuver werden deelnemers geworven met ﬁlm, ludiek
theater ‘Kreatuur’ en met acties.
Sommige activiteiten liepen op
relletjes uit die in de regionale
pers breed werden uitgemeten.
Hiermee werd Fjoetsjer al meteen
in een negatief daglicht geplaatst.
Het waren vooral middelbare

scholieren en studenten die ideeën
aandroegen. Werkende jongeren
bleven lang hangen in traditionele
patronen van vermaak en drank.
Maar bij de organisatie van de
Vredesweek ging bij veel jongeren de ogen open. In 1969 was de
oorlog in Biafra en in Vietnam. Bij
de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)
in Den Haag werden Amerikaanse
oorlogspropagandaﬁlms gehaald;
die sloegen in als een bom. André
Mommen schrijft: “Zo iets plats
ging het begripsvermogen van de jongeren te boven. Vooral van de jongens
die de militaire dienst ook al niet zagen zitten”.
BROEDPLAATS VAN
CULTURELE VERNIEUWING
Fjoetsjer gaf ﬁnanciële steun aan
Powesie, een literair blad dat driemaandelijks verscheen. Powesie
was een initiatief van Ben Verbong (nu bekend ﬁlmregisseur)
en Peter Huys. Later kwam Huub
Beurskens (schrijver/dichter) bij
de redactie en werden Ferd Verstraelen en Ben Leenen bij het
blad betrokken. De redactie nam
de sociale functie van literatuur in
de maatschappij als uitgangspunt.
Het blad verscheen in een oplage
van 800 exemplaren en het genoot landelijke bekendheid. Ben
Verbong schrijft in zijn terugblik:
“In POWESIE publiceerde ik verder
wat ik in de schoolkrant van de Pedac
(Pedagogische academie) was begonnen, namelijk kleine ﬁlmscripts. De
docenten Eugene Coehorst en Jos van
de Wouw waren zelf fervente cineﬁelen, die vonden het prachtig! Ik heb op
die Pedac (onverwacht) veel open en
creatieve geesten ontmoet. Dat was
bij Fjoetsjer ook het geval, maar daar
werd het eerder van verwacht. Het is
een tijd waar ik graag aan terugdenk
en waar veel van de basis is gelegd
waarop ik later heb doorgebouwd”.
Een ander belangrijk initiatief uit
de eerste tijd was: ‘Studio Modern’. Elke vrijdag en zaterdag-
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VORMINGSWERK EN
SAMENLEVING
Begin jaren vijftig ontstonden
op instigatie van werkgevers de
eerste initiatieven op het gebied
van onderwijs en vorming voor
werkende jongeren: de Pater Fortisschool (‘sterke vader’), ook
wel Levensschool, voor jonge arbeiders en de Jongerencursus en
Mater Amabilisschool (MAS) (‘beminnelijke moeder’) voor meisjes.
Deze vormingscentra waren werkzaam in Tegelen, Belfeld en Beesel
(Reuver, Offenbeek), plaatsen die
al vanaf 1900 een industriegebied
vormden. Het waren vooral de
steen- en dakpannenfabrieken en
de ijzergieterijen die volop werkgelegenheid boden.
Na de Tweede Wereldoorlog was
Tegelen met ongeveer zesduizend
arbeidsplaatsen het sterkste industriecentrum van Noord-Limburg.
Sterker dan Venlo, dat toen nog
weinig industrie kende. Veel arbeiders waren georganiseerd in
vakbonden en lid van de standsorganisatie Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). Sociale activiteiten
van de kerk en van de standsorganisaties gingen echter steeds meer
ingepast worden in het moderne
welzijnswerk. Eind jaren zestig
liep de werkgelegenheid in de regio snel achteruit. Dit was vooral
merkbaar in de metaalindustrie.
IJzergieterij Driessen-Billekens
in Tegelen ging dicht. Ook in de
keramische industrie vielen klappen. Zo sloot het bedrijf Frankton en gingen er arbeidsplaatsen
verloren door de automatisering.
Er kwam een verschuiving van
geschoolde naar ongeschoolde
arbeid, waarvoor buitenlandse arbeiders werden gewonnen. Door
de regionale herstructurering
kreeg Venlo een centrumfunctie
en trok veel bedrijven aan. Dit
verzwakte de economische kracht
van de omliggende gemeenten. In
Reuver-Offenbeek, waar voorheen
veel kleiwarenindustrie was ge-

avond werden in Fjoetsjer aan de
Spoorstraat in Tegelen en later
in het gebouw aan de Beekstraat
ﬁlms geprojecteerd. De eerste ﬁlm
was: ‘Il porcile’ van Pasolini. Deze
ﬁlm uit 1969 vormde een aanklacht tegen de burgerlijkheid en
de (schijn)waarden van het kapitalisme. (De hoofdpersoon stond
model voor een nieuwe generatie
jongeren die voor de keuze werd
gesteld om ‘het systeem’ waarin
ze noodgedwongen opgroeiden,
af te wijzen of zich te conformeren.) Omdat het een noviteit voor
de hele regio was, ging Studio Modern snel gebukt onder het succes.
Ben Verbong heeft nog jarenlang
vanuit Amsterdam ﬁlms van belang geprogrammeerd.

N aast p oëz i e en p roz a van
H u u b B eu rsken s en B en Verbon g
een arti kel over Trotsky en de
l i teratu u rbesc hou w i n g van An dré
M om m en i n : In Pow esi e n r. 7 .
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Jo ngerengro epen Telst ar en Pugs kregen pro gramma en o rganisato rische o ndersteun ing van Fjo etsjer.

<

Studio Mo dern verto o nde van 1 970 to t 1 985 kwaliteitsfilms
in Tegelen .

POLITISEREND
VORMINGSWERK
Na een jaar ‘experimenteren’ was
Fjoetsjer een centrum met een duidelijke doelstelling, inspirerende
programma’s en met invloed in de
samenleving. Het centrum wilde
echter meer dan kritische burgers
aﬂeveren, het wilde langs de weg
van het politiserende vormingswerk
een bijdrage leveren aan de emancipatie van de arbeidersklasse. Er
werd gestreefd naar een socialistische maatschappij, waarin arbeiders zeggenschap zouden hebben
over opbouw en inrichting van die
maatschappij. André Mommen,
geschoold in de marxistische leer,
hield zich intensief bezig met de
nieuwe plaatsbepaling van het
VJV en van Fjoetsjer in het bijzonder. Hij ontwikkelde een strategie
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voor het politiserende vormingswerk. Daarbij was het aansluiten
bij bestaande organisaties, zoals
vakbeweging, vrouwenbeweging
en politieke partijen, van belang.
De doelgroepen waar Fjoetsjer
zich op richtte, waren werkende
jongeren, jonge huisvrouwen en
het kader van belangengroepen.
Er werden politieke scholingen
georganiseerd. Fjoetsjer was een
democratische organisatie waarin
staﬂeden en deelnemers een belangrijke rol vervulden. Naast het
bestuur stond een bestuursraad,
samengesteld uit afgevaardigden
van groepen. Verder was er een
kernraad van actieve deelnemers
die het beleid mee bepaalde. Om
doelgericht te kunnen werken
werden de jaarlijkse planningen
kritisch geëvalueerd.

ORGANISATIE WERKENDE
JONGEREN
Voor werkende jongeren organiseerde Fjoetsjer in de plaatsen
Tegelen, Reuver en later in Belfeld voorlichtingsprogramma’s
over werk en beloning, vrije tijd,
seksualiteit en drugs. Daarnaast
werden er cursussen gegeven voor
het leren schrijven en publiceren
van pamﬂetten en artikelen. Voor
buitenlandse jongeren waren er
cursussen in eigen taal en cultuur.
Jongeren gingen zich bezig houden met het plaatselijke jeugdbeleid; jongerengroepen als Telstar
en Pugs kregen ondersteuning van
Fjoetsjer. Jaarlijks werden onder de
naam ‘Albion’ massaal bezochte
manifestaties georganiseerd, met
veel informatie, optredens van bekende popgroepen en de nieuwste
ﬁlms. Tijdens een manifestatie
voor Marokkaanse arbeiders werden gezamenlijk couscousmaaltijden bereid. Bekendheid kreeg de
cursus over Arbeiderszelfbestuur.
De Organisatie Werkende Jongeren (OWJ) werd opgezet met als
doel het activeren en radicaliseren
van de plaatselijke vakbonden. De
OWJ had een eigen blad, ‘de Rebel’. Bij bedrijfssluitingen, zoals
bij Driessen-Billekens, werden
protestacties georganiseerd. De
beroepsgroep van leerling-ver-

pleegkundigen uit de ziekenhuizen Tegelen en Venlo (waar een
van de stafkrachten van Fjoetsjer
maatschappijleer gaf ) riep de
‘werkgroep injectie’ in het leven,
die diverse activiteiten organiseerde rond de belangenbehartiging
van patiënten en personeel.
VROUWENEMANCIPATIE
Het vrouwenwerk was een strijdpunt binnen Fjoetsjer. Binnen het
marxistische concept ging het om
de emancipatie van de arbeidersklasse. Vrouwenemancipatie was
burgerlijk, gericht op persoonlijke emancipatie. In die tijd was
dat een herkenbare controverse in
linkse kringen. Desondanks werd
het vrouwenwerk binnen Fjoetsjer
voortvarend aangepakt en maatschappelijk resultaat bleef niet uit.
De programmering had een goed
doordachte opbouw. In Tegelen
en Reuver werden in contactgroepen voorlichtings- en introductieprogramma’s georganiseerd
over de positie van vrouwen in de
maatschappij en over werk- en opleidingsmogelijkheden. Nieuwe
emancipatiegroepen als Dolle
Mina, Man Vrouw Maatschappij,
abortusgroep ‘Wij Vrouwen eisen’
en het COC maakten hun entree,
evenals nieuwe educatieve voorzieningen als Bijspijkercursussen,
Open School en Moedermavo. De
contactgroepen ontwikkelden initiatieven voor de oprichting van
peuterspeelzalen, onderwijsgroep
en huurderbelangenvereniging.
De organisatie ‘Vrouwen Schakelen In’ verzorgde zelfstandig scholing- en vormingsprogramma’s.
In Tegelen, Belfeld en Reuver werden met de vrouwenorganisaties
vvan NKV en LVB gezamenlijke activiteiten opgezet zoals politieke
scholingen. Een groots opgezette
manifestatie was het resultaat van
krachtige samenwerking en trok
enkele duizenden belangstellenden.

<

H et g roots op g ez ette ‘Al bi on ’ trok
jaarl i jks veel p u bl i ek.
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Het hechte samen werkingsverband
van jo n ge vro uwen van Fjo etsjer en
de vro uwenbewegin g van NK V en
LV B.

POLITIEKE VERNIEUWING
In Tegelen ontstond in 1970, met
steun van Fjoetsjer, de ‘Progressieve Konsentratie Tegelen’ (PKT),
een groepering die D’66-achtige
kenmerken had zoals openheid,
openbaarheid en inspraak. Tot de
activiteiten hoorden acties voor
het behoud van de woningen in
de oude arbeiderswijk ‘het rode
dorp’, de opzet van een huurderbelangenvereniging en een initiatief voor openbaar onderwijs. De

De eerste p ol i ti eke p arti j i n de
g em een teraad van B eesel 1 9 7 4 .

Karl M arx ( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 ) Du i ts

<

lijst 6 in Beesel.

staﬂeden, afgevaardigden van cursusgroepen, het kader van de sociale en politieke beweging en door
regionale en landelijke functionarissen van het VJV. André Mommen verzorgde het theoretische
gedeelte waarin hij de plaatselijke, landelijke en internationale
sociaal-economische en politieke
situatie en verhoudingen analyseerde. Het staﬂid Paul Emonts
produceerde studiemateriaal over
de ontwikkeling van de vakbeweging en de sociaal-economische
geschiedenis van de regio.
Deelnemers kregen huiswerk en
menig werkende jongere, student
en huisvrouw leerde uittreksels
maken van artikelen en boeken
van Karl Marx, Karl Kautsky, Rosa
Luxemburg, Henriette RolandHolst en andere marxisten en socialisten. Een aantal deelnemers
is blijven studeren of werd politiek actief. Matthieu Gubbels, kapelaan en oud bestuurssecretaris
schrijft:
“Geïnteresseerde jongeren als Hugo
Verwey en Jan Lamers kregen daar
hun eerste politieke scholing”.

<

w e t houd e r ’ Pie t Hov ens (lin ks).

Margriet de V lieger, Lijst aan vo erster

POLITIEKE SCHOLING
Fjoetsjer organiseerde in de weekenden politieke scholingen waaraan werd deelgenomen door

<

d ie b ur ge m e e s t e r w e rd en ‘men eer de

<

<

‘ôzze He nk, v olks p oliticus’ Opsteegh

PKT veranderde in PvdA/PPR die
bij de verkiezingen in 1974 drie zetels behaalde in de gemeenteraad.
Later werd een coalitie gesloten
met de werknemers/tuinderfractie
(WT). Beide groeperingen kregen na de verkiezingen van 1978
een wethouderszetel. Wethouder
voor de PvdA was Henk Opsteegh
(thans burgemeester van Schijndel).
In Reuver werden de vernieuwingen op maatschappelijk en politie-

ke vlak vanuit de vrouwengroepen
van Fjoetsjer aangestuurd. Vanuit
de werkgroep gemeentepolitiek
ontstond in 1974 de PvdA-PPRPSP die deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen.
De
gemeenteraad van Beesel kende
tot die tijd slechts vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Lijsttrekster van de nieuwe
politieke groep was Margriet de
Vlieger. Als eerste linkse en vrouwelijke kandidaat lag ze aan alle
kanten onder vuur. Haar voorstellen of kritische opmerkingen
werden door collega-raadsleden
gebagatelliseerd of weggehoond.
Enige tijd later bleek dat dezelfde
voorstellen langs andere weg werden binnengehaald, zoals haar
voorstel voor openbaarheid van
bestuur. Door haar nieuwe politiek haalde Margriet de Vlieger
vaak de publiciteit, hetgeen veel
naijver wekte. Ook kreeg ze de opmerking dat ze het vooral moest
hebben van haar charmes.

R osa Lu x em bu rg ( 1 8 7 1 - 1 9 1 9 )

fi l osoof en ec on oom , g ron dl eg g er van

R evol u ti on ai re den ker en sc hri jfster

h et w eten sc h ap p el i jk g efu n deerde,

van bel an g ri jke th eoreti sc he w erken

revol u ti on ai re soc i al i sm e en h et

over soc i al i sm e en dem oc rati e.

h i stori sc h e m ateri al i sm e.
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‘OPIUM VOOR HET VOLK’
Nadat het eerste bestuur in een
conﬂict over de koers van Fjoetsjer was opgestapt, vormde zich
op initiatief van de ‘rode’ deken
Rich Salemans een nieuw bestuur,
waarvan opmerkelijk genoeg twee
priesters deel uitmaakten. Voorzitter van Fjoetsjer werd Arie van
Elven, bisschoppelijk inspecteur
van het onderwijs in Limburg
en daarvoor moderator en leraar
moderne literatuur aan de kweekschool in Venlo (thans pedagogische academie). Hij verstond
de vernieuwingen in de tijd en
was een diplomatiek bestuurder.
In onderhandelingen met de gemeentebesturen van Tegelen en
Beesel lukte het hem om elk jaar
de subsidie van Fjoetsjer veilig te
stellen. Terugblikkend vertelt Arie
over zijn grote opponenten:

<

“De fabrikant Laumans, gemeenteraadslid in Beesel, vond mij een
stroman van links en voor de marxist André Mommen gold ik als de
representant van de RK kerk, een
verderfelijk instituut, opium voor
het volk”.

‘MARXISTISCHE
VERPLETTERING VAN
TEGELEN’
Bij het establishment van Tegelen
en Reuver bestond groot wantrouwen tegen Fjoetsjer. Het wantrouwde het beleid dat erop gericht
was de machtsverhoudingen te
veranderen. Vooral het CDA en de
VVD spraken herhaaldelijk over
“Fjoetsjer als Marxistisch bolwerk”.
Toen VVD-oppositieleider Sjeng
Derks de hand wist te leggen op
het ‘Handboek voor een marxistische vormingstheorie en praktijk’
(landelijke uitgave 1979), sprak
de liberaal de banvloek uit over
Fjoetsjer. In dat handboek functioneerde Fjoetsjer overduidelijk als
richtinggevend links voorbeeld
voor de andere VJV centra in het
land. Derks opende de strijd tegen
de “Marxistische verplettering van
Tegelen”. De Tegelse PvdA - politici
Henk Opsteegh (toen wethouder),
Jan Lamers en Peter Pasmans hielden echter staande dat de vergelijking in het boek met de praktijken
van Fjoetsjer op toeval berustte.
Tijdens de hevige discussie stelde
CDA-fractievoorzitter Karel Ververgaart de dubbelfunctie van

C am p s ( DvN L) w i st er w el raad m ee.

Opsteegh als wethouder en (toenmalig) voorzitter van Fjoetsjer aan
de orde. Opsteegh trad kort daarna terug als voorzitter.

<

P ete r P as m an s ( P v dA) v e r de d igd e
F j o e ts je r t e ge n de aan v al l e n v a n C DA
en V V D ( D v N L 14 ok t ob e r 19 8 3 ) .
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F joetsjer i s F oetsi e. Il l u strator Pi et

FJOETSJER IS FOETSIE
In 1983 werd Fjoetsjer omgedoopt
in ‘De Wijzer’, een instituut voor
basiseducatie, inburgering en
aanpassing. Het politiserende
vormingswerk, dat vooral een organisatorische verbinding wilde
leggen met vakbeweging en progressieve politieke partijen, had
zijn tijd gehad. Toen het slechter
ging met de conjunctuur, stopte
ook het politiserende vormingswerk. Je kon niet meer met Marx

onder de arm binnenkomen bij de
PvdA, die niet aarzelde om te kiezen voor markteconomie en kapitalisme. Linkse ideologie werd
afgezworen. Het ging niet meer
om verandering van structuren en
machtsverhoudingen.
Toch heeft Fjoetsjer op politiek
en maatschappelijk vlak veranderingen en vernieuwingen mee op
gang gebracht in de regio. Op cultureel gebied heeft het bijzondere
initiatieven ondersteund. Voor
jongeren en vrouwen was Fjoetsjer
een bron van inspiratie en actie en
daarom van grote betekenis, wat
onder andere mag blijken uit onderstaande verhalen van betrokkenen.
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‘IK DOORLIEP DE HELE ‘FJOETSJER ACADEMIE’

<

M et M ar i j N au s u i t Te ge l e n t e r ug
n a a r de t i jd b i j Fjoe t s je r.
f o to J ac q u e s P e e t e r s
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ren vergaderingen bij Cilly in Reuver. Als de auto niet wilde starten,
trok ik de motorkap open, sloeg
er ﬂink op en dan liep die weer.
De mooiste herinnering bewaar
ik aan ‘Het jaar van de Vrouw’
(1975). Het was een jaar vol bruisende activiteiten en een landelijke
manifestatie in het gebouw van
de Tweede Kamer in Den Haag.
In 2002 beëindigde ik mijn politieke inspanningen. Ik haakte af
bij de fusie met de Venlose afdeling omdat er zelden meer inhoudelijke vergaderingen
waren.
Datzelfde lot wachtte het overleg
Werkgelegenheid en Emancipatiebeleid Tegelen (WET). Dit was
een erkend adviesorgaan voor de
gemeente dat bestond uit vrouwen
uit politieke partijen, vakbonden
en vrouwenorganisaties. In 1998
stelden we de Emancipatie Effect
Rapportage op (EER) die bij de
coalitieonderhandelingen meegenomen werd. Het was een tienstappen-beleidsplan. Maar ook
voor de WET was het samengaan
in groot Venlo een grote teleurstelling en het initiatief bloedde dood.
Tot dat samengaan was ik ook lid
van de Cliëntenraad, een erkend
adviesorgaan bij de uitvoering
van de Bijstandswet. Ik ben hevig
geschrokken van de échte armoede
die nog steeds bestaat.
Vanuit de Omroep Tegelen (SLOT)
heb ik verder nog acht jaar meegewerkt in het Programma Bepalend
Beleid (PBO) van Omroep Venlo.
In mijn spaarzame vrije tijd zoek ik
rust en stilte en volg Zen-meditatie, en - je zult het niet geloven - ik
ben lid van carnavalsvereniging
‘De Wien’ in Venlo.
Mijn Fjoetsjeracademie blijft een
mooie herinnering, de tijd van grote idealen en inzet is voorbij.”

Niek Hoogland, succesvol en
internationaal bekend keramist
uit Steijl vertelt en schrijft over
Fjoetsjer:
“Ik ben via de activiteiten van de
vredesweek, die kapelaan Gubbels
samen met een groep jongeren
organiseerde, betrokken geraakt
bij Fjoetsjer. Op de zolder hadden
we een ruimte waar we er op los
ﬁlosofeerden en blowden. Het was
nogal anarchistisch maar op een
heel speelse manier. We waren vol
onrust, er gebeurde heel veel in de
wereld. Provo had ons duidelijk gemaakt dat de wereld aan het vervuilen was, de kerk werd afgeschaft
en de Vietnam-oorlog woedde. Studenten eisten democratisering van
de onderwijsinstituties, we wilden
ook iets doen maar wisten eigenlijk
niet zo goed wat.
We ageerden tegen het Wilhelmina
standbeeld omdat daar vanuit de
gemeente, een voor die tijd groot
bedrag aan geld voor werd vrijgemaakt, terwijl er voor jongeren
helemaal niets gebeurde. Ons protest bestond uit een handtekeningenactie en een ‘schoonmaakbeurt’
rondom het enkele uren eerder
onthulde standbeeld gevolgd door
een picknick aan de voet van het
standbeeld. Een paar hypernerveuze politieagenten bleven met hun
surveillancewagen maar rondjes
rijden om in de gaten te houden of
we niks fout deden.
We gingen avonden organiseren
in het patronaat om aan te tonen
dat er wel degelijk behoefte was
aan een onderkomen voor Tegelse
jongeren. Wij noemden die avonden een ‘Totaalgebeuren’ met ﬁlm

(we hadden voorkeur voor de Marx
Brothers), theater (bijvoorbeeld
een optreden van het expressiegroepje van Gerard Heijstee waar
ik ook een tijdje bij ben geweest)
en muziek. Van die muziek herinner ik me nog het beste de Amerikaanse groep Mormos, die twee
keer is geweest, hun elpee ‘Great
Wall of China’ draai ik nog steeds.
Ook werd er toen al geëxperimenteerd met video. De lichtshows
die onder anderen Ber Hovens en
Hans Nijssen maakten, waren ook
buiten het Patronaat en Fjoetsjer
gevraagd bij optredens van diverse bands. De muur die het huis
van gemeentesecretaris Laumans
omringde, werd beklad met allerlei ‘revolutionaire’ teksten. Daar
hadden wij niets mee te maken, we
vonden het daarom dubbel zo leuk
dat we daar van verdacht werden.
In de serre van Fjoetsjer organiseerden we allerlei inloopactiviteiten.
Zo werd die af en toe omgetoverd
in een Indiase theetuin, of er werden informatieavonden gehouden,
bijvoorbeeld over drugs. Maar ook
hier werden ﬁlms getoond, vaak
hele politieke, bijvoorbeeld over
Stokeley Carmichael, een Black
Power activist die volgens ons op
valse beschuldigingen vast zat. Of
een ﬁlm over de macht die chemieconcern Dupont uitoefende in Wilmington Ohio. Volgens mij was dat
nog voor Studio Modern Film.
Terugkijkend op Fjoetsjer: Ik heb
er geleerd het leven zelf vorm te
geven, verbindingen tot stand te
brengen om tot iets nieuws te komen.”

<
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Marij Naus-Cruijsberg uit Tegelen werkt tegenwoordig
fulltime bij de Venlose Glasindustrie in Belfeld. Ze kwam na
de MAS bij Fjoetsjer en sloot
haar jarenlange inzet af bij ‘De
Wijzer’, waar ze les gaf aan buitenlandse vrouwen.
“Op de MAS ging mijn interesse
al uit naar de lessen maatschappelijke vorming. Bij Fjoetsjer nam
ik deel aan de cursus voor Jonge
Huisvrouwen. Met een groepje
vrouwen, onder wie Willy Huys,
Gerdie Bierman en Toos Clabbers,
vormden we in 1973 de initiatiefgroep voor peuterspeelzaal ’t
Spoortje ( nu ’t Zunneke’ in het patronaat aan de Spoorstraat, M.V.).
Ik was tien jaar voorzitter. Verder
was ik betrokken bij de oprichting
van de Openbare School en de Politieke Konsentratie Tegelen (PKT).
Het werd een lange strijd voordat
de Openbare Lagere School in
1979 in de wijk Op de Heide geopend werd: een Jenaplanschool,
waarvan nu een tweede in de wijk
Maasveld staat. Met de PKT liep
het voorspoediger. In 1970 namen
we met succes deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna
was ik jarenlang voorzitter van de
PvdA-afdeling Tegelen.
Ik ben altijd blijven werken aan
mijn eigen ontwikkeling. Na het
behalen van het Mavo-diploma
’s avonds volgde de opleiding havo/
vwo. Voor mijn werk bij college Den
Hulster deed ik de opleiding bibliotheekassistente, een tweejarige opleiding die ik in één jaar afrondde.
Mijn zoons, toen leerling op Den
Hulster, waren daar erg trots op.
Intussen bleef ik actief betrokken
bij de organisatie en het bestuur
van Fjoetsjer. Vooral het vrouwenoverleg boeide mij erg. Tussen de
schooltijden van de kinderen wa-

‘IK HEB ER GELEERD HET LEVEN ZELF VORM GEVEN’

N i ek H oog l an d aan het w erk i n z i jn
atel i er i n Stei jl .
foto Jac qu es Peeters
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Reuverse vro uwen blikken n a 35 jaar
terug o p Fjo etsjer.
fo to Jacq ues Peeters

Tekst: Ruud Linssen | Foto: Jacques Peeters
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‘ZONDER ZACHTE DWANG GAAN MANNEN NIET OPZIJ’
Net als vroeger zijn een aantal
Reuverse vrouwen in de huiskamer van Cilly Wilms bij elkaar, dit keer om na te praten
over de tijd bij Fjoetsjer. Trotse
vijftigers en zestigers die na een
welbesteed leven nog vol geestdrift zijn voor de toekomst. Ze
vertellen over de contactengroep voor jonge huisvrouwen.
Over hoe vanuit deze contactgroep allerlei werkgroepen
en initiatieven ontstonden.
Bijvoorbeeld het opzetten van
een peuterspeelzaal en huurdersbelangenvereniging, een
werkgroep gemeentepolitiek,
later in samenwerking met
NKV- en LVB-vrouwen, Politieke Scholing voor Vrouwen
en Vrouwen Schakelen In. Over
hoe het was om naast het werk
in het gezin een opleiding te
volgen en over de latere banen
die zij gingen vervullen als
peuterleidster, oppasmoeder,
personeelsmanager, leerkracht
bij migrantenvrouwen, werk bij
een reclamebureau, grootwinkelbedrijf, in een jeugdzorginstelling of als ambtenaar.
De terugblik op Fjoetsjer ontlokt uitspraken als: “Ik leerde er

alles wat ik verder nodig had, notuleren, leiding geven en vooral besluiten nemen”, en: “voor het eerst
vroeg mij iemand wat mijn mening
was”. “Bij Fjoetsjer was onderling
vertrouwen, van persoonlijke ontboezemingen ging nooit iets de
straat op.” “We ontwikkelden interessen als reizen en boeken lezen:
De boeken van Anja Meulenbelt
gingen bij mij onder de bank”. “We
ondervonden destijds veel wantrouwen en tegenwerking, soms in
eigen familiekring, kregen snel het
etiket opgeplakt van Dolle Mina,
Rooie Vrouw of feministe. Bij een
echtscheiding werd al gauw naar
Fjoetsjer gewezen.”
“De solidariteit onderling was
groot. Toen het gemeentebestuur
één woordvoerster opriep om een
subsidieverzoek nader toe te lichten gingen we als groep naar het
gemeentehuis. Stoelen werden
aangesleept en alle vrouwen voerden om beurten het woord. Toen de
subsidie ondanks alle argumenten
toch werd afgewezen startten we
een AROB-procedure (Administratief Recht Overheids Beschikkingen, M.V.) met als resultaat:
(gedeeltelijk) gegrond verklaard.”
“Onze activiteiten, de samenwer-

Mariet Verberkt (1935) werkte bij de vormingscentra in Venray, Tegelen, Venlo en Nijmegen en is oud-PvdApoliticus. De laatste jaren is ze actief als cultuurhistoricus. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan.

kingsverbanden met andere vrouwenorganisaties kregen landelijke
bekendheid. We werden voor het
weekblad Margriet geïnterviewd
door Ageeth Scherphuis. Zij kwam
later ook de manifestatie ‘Vrouwen
Schakelen In’ ter plaatse openen.”
Cilly Wilms herinnert zich
haar optreden in het Jaar van
de Vrouw (1975) “in een volle
Ridderzaal in Den Haag, mét koningin. Ik sprak over emensipatie,
een begrip dat de gelijkwaardigheid van alle mensen uitdrukt en
dat iedereen, vrouwen én mannen,
zich daarvoor zouden moeten inspannen. De overheid zou via wetgeving gelijkwaardigheid moeten
afdwingen.”
Dit laatste advies is nu, in
2007, door de Visitatiecommissie Emancipatie na onderzoek opnieuw uitgebracht aan
het kabinet. Minister Plasterk
zegt ermee aan de slag te willen gaan. Dat de overheid de
touwtjes in handen moet houden was voor de vrouwen van
Fjoetsjer in de jaren zeventig
al duidelijk, immers: “Zonder
zachte dwang gaan mannen niet
opzij, ook niet in socialistische politiek”. <

Slagerij Coopmans
• • • • • • •

>>

Gasthuisstraat in Venlo

Jo s Co o p m ans: ‘So m m ige
k lanten zie ik dr iem aal p er dag.
Ze willen het v lees v er s heb b en,
v o o r het o nt b ijt, het m iddaget en
en v lak v o o r de av o nd. So m m igen
k o m en zelfs b innen o m t e v r agen
o f het v lees al u it het m idden is,
dan is het m o o i gr o o t . Zo niet ,
dan gaan ze weer.
Het o u der wet se u iter lijk v an de
wink el ho o r t b ij het im ago . Ik
had het no g liev er gehad zo als
heel v r o eger, m aar dat m o c ht
niet m eer. Vo lgens de r egels
m o et het st r ak zijn, zo dat je het
go ed sc ho o n k an ho u den.
Mijn o p a is de slager ij 102 jaar
geleden b ego nnen, in een heel
k lein p andje hier naast o p de
Gasthu isstr aat . Na m ij ho u dt het
o p . De slager s zijn een u itst erv end r as. To en ik b ego n, in de
jar en zestig, war en er in Venlo 72

slager s. E n nu ? E en stu k o f zes,
denk ik . Ik heb het v ak no g geleer d b ij Po els in Ro er m o nd, dat
was in die t ijd de b este slager
v an Zu id- Neder land.
O o k m ijn m o eder k wam u it een
Venlo o s geslac ht v an slager s,
Dielens. Dat is no g o u der dan dat
v an m ijn v ader ; ik sc hat dat ze
r o nd 1850 zijn b ego nnen. Ze had den m eer der e slager ijen, o nder
ander e o p de Mar k t in Venlo .
Mijn k ennis v an v lees k o m t du s
v anu it twee fam ilielijnen.
Ik heb m e o m gev o r m d t o t sc harr elslager, o m dat ik het v an thu is
u it go ed gewend was: lek k er
v lees. De k ip en het r u ndv lees
k o m en u it Fr ank r ijk , de v ar k ens
u it de Ac hter ho ek . Sinds een p aar
jaar v er k o o p ik o o k het v lees v an
de Gallo way s, die het Lim b u r gs
Landsc hap inzet o p de weiden

hier in de r egio . Met één Gallo way k an ik o ngev eer dr ie wek en
v o o r u it . Dat is p r ak t isc h no g een
wild b eest , dat p r o ef je o o k . E r
zit wat m eer v et aan, m aar daarv o o r heb je o o k m eer sm aak .
De gek o o k te sc hink wo r dt b ij o ns
v o lgens fam ilier ec ep t k laar gem aak t. Het wo r dt ingest r ek en
m et zo u t en daar na ger o o k t
b o v en eik en- en b eu k enzaagsel.
Daar na am b ac htelijk gek o o k t in
wat er, dat laatst e geb eu r t b ijna
niet m eer.’

Vorig jaar schreef ze voor de Buun ‘Berlage en Venlo; architectenstrijd over moderne bouwkunst’.
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DE KONING KWAM TE LAAT

E e n v a n d e fa v o rie t e t h e ma ’ s v a n d e Ve n lo s e c o mp o n is t

Ger ar d F r a n ck

w a s d e o u d e le ge n d e v a n d e v ie rd e

ko n in g. D e ko n in g d ie n e t a ls d e b e ro e md e D rie Ko n inge n u it d e b ijb e l z ic h o p ma a kt e o m d e p a s ge b o re n M e ss ia s in B e t h le h e m t e e re n . M a a r w a t e e n le u ke kra a mv is it e h a d mo e t e n w o rd e n , w e rd e e n ra mp : d e v ie rd e
ko n in g kw a m d o o r p e c h o n d e rw e g s t e e d s t e la a t e n t ro f
h e m u it e in d e lijk d o o d a a n h e t kru is a a n . O o k Ge ra rd
F ra n c k z e lf kw a m t e la a t . Na t w e e ja a r w e rke n a a n e e n
d ra ma t is c h e c a n t a t e s t ie rf h ij o p 15 ju li 2 0 0 6 o p 6 4 - jarige le e ft ijd , e e n p a a r ma a n d e n v o o r d e p re miè re .

Door Wim Doesborgh
Foto’s Jacques Peeters
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“We houden contact!”, was
de standaarduitdrukking waarmee
Gerard Franck elke ontmoeting afsloot. Hij zei het luid en hartelijk.
Een afscheid, wist hij zeker, was
nooit echt een afscheid – er kwam
altijd weer een volgende keer.
Ook de laatste keer dat ik Gerard
in 2006 sprak, hield hij de deur
wagenwijd open naar een volgende ontmoeting. “We houden
contact!” Ja, natuurlijk houden we
contact, dacht ik, want je moet me
die hele Artaban nog voorspelen.
Artaban – de legende van de vierde
koning, had me op dat moment
al bijna twee jaar door het hoofd
gespookt. Een oud verhaal van
een koning, volgens de overlevering Artaban (maar ook Coredan
of Talander) geheten, die net als
de beroemde Caspar, Melchior en
Balthasar (de Drie Wijzen uit het
Oosten uit het evangelie van Mattheus, 2:2) zich op weg maakt om
Jezus, de nieuwgeboren koning,
te bezoeken in Bethlehem. Maar
die door allerlei malheur en oponthoud te laat komt en pas dik

dertig jaar later Jezus ontmoet, als
die al aan het kruis op Golgotha is
gestorven. Hij krijgt dan nota bene
zelf de stenen op het hoofd van de
muren die omvallen bij de aardbeving rond Jezus’ dood en komt zo
ellendig aan zijn einde.
Ik kende het verhaal, van legendenboeken, van Gerard Walschap,
van Bertus Aafjes, van Henry van
Dyke, van de Duitser Edzard Schaper vooral, maar ik wist dat nog
tientallen anderen er mee aan de
slag waren geweest. Wat ik niet
wist, was dat Gerard Franck al zijn
hele leven gefascineerd was door
juist die vierde koning. De vorst
die zijn hele leven op zoek is naar
een doel en het dan niet kan vinden, of net te laat komt om het
te vervullen: daar had Gerard een
duidelijke afﬁniteit mee. Hij was
een zoeker, hij geloofde vast in
een bestemming in dit leven, die je
moest bereiken door allerlei stadia
te doorlopen, vallen en opstaan,
proberen tevreden te zijn met wat
je had bereikt, niet te veel stilstaan
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“ W il je voo r mi j een teks t s ch rijv e n o v e r d e v ie rd e k o n in g ?” v r oe g G e r a r d op e e n d a g . “ I k w i l e r e e n c a nta te, ee n o ratori um of ee n o p e ra o p co mp o n e re n .”

bij de zijwegen en obstakels die het lange levenspad kent. Gerard was
een beetje Artaban. Onderweg zijn naar je koning, maar dan onderweg
een lijdende man tegenkomen die hulp behoeft, waardoor je niet verder kunt. Een bedreigde vrouw met haar kind die je bescherming biedt
tegen de soldaten. Oponthoud, uit naastenliefde, maar wel oponthoud.
En de koning die je wilt bereiken, raakt steeds verder weg.
“Wil je voor mij een tekst schrijven over de vierde koning?” vroeg Gerard op een dag. “Ik wil er een cantate, een oratorium of een opera op
componeren.”
Ik moest er maar even over nadenken, vond hij. Maar al snel knaagde
een stemmetje in mij dat zei dat je de kans om met de vierde koning
iets moois te maken niet mocht laten schieten. Grote legenden moet je
levend houden.
De Drie Koningen zelf hadden we ter voorbereiding al eens bezocht.
Niet zo’n exotische onderneming overigens, want ze liggen hier vlakbij
ter ruste, in de Dom van Keulen. Op het hoofdaltaar, midden in de gigantische kerk, staat de Driekoningenkist, een onvoorstelbaar rijk versierd schrijn in de vorm van een basiliek met drie schepen, anderhalve
meter hoog, 2,20 meter lang, 1,10 meter breed. Goud, zilver, robijnen en
andere edelstenen doen ons, gewone stervelingen, de ogen verblinden.
Het is een topstuk van de twaalfde/dertiende-eeuwse goudsmeedkunst,
het grootste middeleeuwse reliekschrijn dat we kennen. Behalve de Drie
Koningen hebben er ook de heiligen Felix, Nabor en Gregorius van Spoleto een rustplaats gevonden.
Voor het ontwerp van het schrijn hebben ze destijds een professional
laten opdraven: Nikolaas van Verdun, die in 1181 aan zijn meesterwerk is
begonnen. ‘Ze’ zijn de toenmalige keizer van het Duitse Rijk, Frederik I.
Barbarossa, en de aartsbisschop van Keulen, Reinald von Dassel. Zij zijn
er ook voor verantwoordelijk dat de Drie Koningen naar Keulen kwamen.
Want hoe zat het ook alweer? De heilige keizerin Helena haalde de lijken
van De Drie uit hun graven ergens in het Oosten, bracht ze naar haar
paleis in Constantinopel, waarna ze als cadeautje voor de bisschop van
Milaan naar Italië kwamen. Toen Barbarossa in 1164 Milaan veroverde,
zette Barbara de kostbare relikwieën van de Drie Koningen stiekem op
transport. Na de lange reis naar Bethlehem en na de tocht via Constantinopel naar Milaan, moesten de koningen opnieuw op reis. Nu in het
diepste geheim via Zürich, Besançon en Hildesheim naar Keulen. Vindt
u het gek dat de Drie Koningen patroon van de reizigers zijn?
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Gerard Franck, herinner ik me, maakte de reis met mij naar Keulen als
een minipelgrimage. Op een 6e januari nog wel, het kon niet mooier.
Een paar jaar eerder had hij een voettocht naar Santiago de Compostella ondernomen, een oude wens die eindelijk in vervulling leek te gaan.
Maar fysieke tegenslag dwong hem die tocht voortijds af te breken. Dan
leek een autoritje naar de Drie Koningen in Keulen natuurlijk geen echte
vervanging, maar Gerard zag er de lol wel van in. Caspar, Balthasar en
Melchior als pleister op de wonde voor Jacobus is trouwens zo gek nog
niet: dankzij de Drie Koningen is Keulen na Jeruzalem, Rome, Santiago
de Compostella en Aken de belangrijkste bedevaartplaats van het christendom. Of u dat maar even in uw agenda wilt zetten!

Ger ar d Fr anc k v o nd die m iddeleeu wse degr adat ie v an de heilige
Jo zef m aar nik s en hij legde ijv e r ig een hele v er zam eling Jo zefa lia aan o m t e illu str er en ho e de
ec htgeno o t v an de Heilige Maagd
o o k k o n wo r den geëer d.

Gerard had iets met de Drie Koningen, de volgers van de ster op zoek
naar een nieuwe vorst, zoals hij met meerdere ﬁguren uit de bijbel een
band voelde. De heilige Jozef bijvoorbeeld. Jozef, zo benadrukte Gerard
telkens weer, die er zo bekaaid afkomt in de voorstellingen die schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars van hem hebben gemaakt.
Een soort ‘heilige sufferd, bid voor ons!’ En jawel, op veel middeleeuwse
schilderijen zien we de voedstervader van Jezus inderdaad meestal weggezet als een onnozele hals die een soepje staat te koken als het koninklijke bezoek arriveert; die inhalig de kostbare cadeaus van de koningen
in een kist stopt of die onhandig zijn sok uittrekt om het kleine wicht te
verwarmen bij gebrek aan voldoende pampers.
Gerard Franck vond die middeleeuwse degradatie van de heilige Jozef
maar niks en hij legde ijverig een hele verzameling Jozefalia aan om te
illustreren hoe de echtgenoot van de Heilige Maagd ook kon worden
geëerd.
Als dirigent van het actieve kerkkoor van de Sint-Jozefkerk aan de Maagdenberg was hij het uiteraard ook aan zijn stand verplicht voor Jozef op
te komen. En hij deed dat op een formidabele manier. Geïnspireerd door
een gebedje tot Sint Jozef dat hij tijdens een van zijn vakanties in Frankrijk was tegengekomen in een Provençaals kerkje, schreef hij in 1998
een van zijn ontroerendste stukken voor koor: de Prière à Saint Joseph,
op het lijf geschreven van zijn eigen Sint Franciscuskoor van de Maagdenberg. Want hoeveel opzien Gerard Franck in zijn carrière ook baarde
met gemengd koor Del Monte (nu Gemengd Koor Venlo), het Blericks
Mannenkoor en vooral het internationaal gelauwerde dameskoor Cantate, geen koor ging hem zo aan het hart als het koor van zijn eigen
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D e we rk k am e r v an G e r ar d Fr an ck
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kerk. Dat moést bijna per decreet het Franse gebed aan Jozef zingen.
En zo geschiedde. Zo overtuigend zelfs, dat niet veel later het Jozefgebed onder de aandacht kwam van het befaamde Monteverdi Kamerkoor
Utrecht van Wilko Brouwers, die het samen met andere werken van Gerard Franck (Padre Cortese, Pater Noster) glansrijk op cd vereeuwigde.

“ Zo is het” , zei Ger ar d o p eens

Terug nu naar de vierde koning! Ik had de tekst na veel gezwoeg eindelijk af. Hij moest compact, modern, niet geromantiseerd en historisch
verantwoord zijn, had de componist opgedragen. Ga er maar eens aan
staan. Uiteindelijk lukte het en in verschillende sessies hebben we liggen
schaven en slijpen aan elke syllabe om de tekst passend op de muziek
te krijgen. Declamaties, recitatieven, koralen, vocale soli, instrumentale
gedeelten, koren, een citaat van het beroemde Drei Könige-lied (zoals ook
Peter Cornelius dat in zijn kerstliederencyclus al had gerecycled) – het
paste aan het eind van de rit allemaal precies in elkaar.
Alleen dat slotkoor. Het moest het bekende Jeruzalemlied worden, vond
Gerard. Ik kon daarin niet helemaal meegaan. Een optimistisch einde
van een nieuw Jeruzalem, als een christelijk eind-goed-al-goed, nee dat

zal het st r ak s v o o r sp elen aan de

en hij ging aan de slag v o o r de
laatst e no ten v an het st u k . “ Ik

vond ik niet bij deze Artaban passen. En, durfde ik eigenlijk niet hardop
te zeggen, ook niet bij Gerard. Het slot van Artaban mocht geen uitzinnige kreet van ontzetting zijn van de man die zijn leven lang heeft gezocht
en niet op tijd heeft gevonden. Maar het kon onmogelijk ook een tevreden happy end zijn van een Artaban die dan wel niet was geslaagd in zijn
poging om zijn doel te bereiken, maar die als een deus ex machina op
de valreep toch nog even van hogerhand een diploma voor het leven in
de schoot geworpen kreeg.

p iano .”

Nee dus. Artaban moest zich verzoenen met zijn eigen bestaan, vond ik.
Hij had zich in zijn naastenliefde en onbaatzuchtigheid een echte koning van het hart getoond. In zijn zoektocht naar de koning van het hart,
de prins van Bethlehem, had hij ten slotte ontdekt dat het nieuwe Jeruzalem in hemzelf lag, in zijn eigen streven, zijn eigen wil. Zoals in oosterse wijsheden en religies is terug te vinden, ligt de weg van de mens
in het onderweg zijn en het ontdekken van de bestemming in hemzelf.
Juist het onderweg zijn, was het doel. En daar kom je meestal pas aan
het eind van de tocht achter.
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A r t a ba n , kijk om je h een.
L a ch e n r oe p e n zw ijg en ween:
Je r u s a l e m , Je r u s a l e m ,
Je r u s a l e m be n jij!
H e f je h oof d op, w e e s v o l m o ed,
Wa n t jou w w e g is w ijs en go ed.
Kon in g be n je in je h a r t ,
Z on d e r e l ke pijn e n s m a r t .
Kon in g be n jij, A r t a ba n.
L u is t e r n a a r je e ig e n s t em .
Rich t je op, n u h e t n og k a n,
Ja , jij be n t ze l f Je r u s a l em ! !

Tekst: Thijs Lenssen | Foto: Jacques Peeters

Gerard wachtte even. Hij moest daar een tijd over nadenken. Zó had hij
Artaban (en ik zeg: zichzelf ) nooit als voltooide mens op deze aarde gezien. Maar hij stemde in met de uiteindelijke tekst van het slotkoor:

“Zo is het”, zei Gerard opeens en hij ging aan de slag voor de laatste
noten van het stuk. “Ik zal het straks voorspelen aan de piano.”
Dagen later hoorde ik dat Gerard, die al langer sukkelde met zijn gezondheid, in het ziekenhuis was opgenomen. De slopende ziekte die
hem eerder had besprongen, verstevigde haar greep. Het ging heel snel.
Op 15 juli 2006 overleed Gerard. De Artaban die we samen overeind hadden getrokken, kon hij me niet meer voorspelen. In het zicht van de ﬁnish struikelde Artaban. En struikelde ook Gerard.
De cd met liederen van de middeleeuwse mystica Hadewych, een favoriete van Gerard, had ik gekocht als opbeurinkje voor als hij het ziekenhuis zou verlaten. Ze ligt anderhalf jaar later nog altijd op mijn bureau,
het cadeaupapiertje er stevig omheen. In november en december 2006
ging Artaban in première in Venlo en Helmond. Ik ben niet gaan luisteren: kon het niet opbrengen.
Ik zet de cd met Gerards Gebed tot Sint Jozef nog eens op.
“Je vous salue Joseph”, zingen de sopranen blijmoedig.
Je vous salue Gerard, denk ik. We houden contact. <

G er ar d Franck ( 17 februari 19 4 2 Maas t rich t – 15 ju li 2 0 0 6 Ve n l o) w a s a l s c om p on i s t a ut od i d a c t . N a a s t z i j n
a ctivite i ten al s docent a an d e Ve n lo s e Mu z ie k s ch o o l ( v an a f 1 9 6 2 ), a l s d i r i g e n t v a n v e r s c h i l l e n d e k or e n ,
a ls cu r s usleider, muziek p e d ago o g e n art is t ie k le id e r v an h e t d oor h e m op g e r i c h t e Fe s t i v a l Re l i g i e uz e M uz ie k, lag zi jn muzikal e hart v o o ral b ij h e t co mp o n e re n . H i j s c h r e e f k a m e r m uz i e k , h e t k i n d e r z a n g s p e l D e
vi er f an tasie tjes, koo rwerk e n ( z o als S pe m in a l iu m e n d e M i s s a D a P a c em ), l i e d e r e n (on d e r m e e r op g e d i c hten van Herman de C o nin ck e n Ru t ge r Ko p lan d ) , mu z ie k b i j t h e a t e r p r od uc t i e s (z oa l s M edea ), or g e l m uz i e k
(zoa ls de Noo rbeekse Toccat a) , mu z ie k d ramat is ch e we rk e n ( G a b l i o n en Ma gl i o ne en A r t a b a n), p i a n ow e r k e n
en n og v eel meer. Enkele we rk e n z ijn in d ru k u it ge ge v e n e n op g e l ui d s d r a g e r s v a s t g e l e g d .

Wim Doesborgh (1954) is journalist bij Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad.
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Kringloopwinkel De Paorter
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>>

Helbeek in Venlo

Jen Nagels: ‘ Tweedehands
is geen ar m o ede m eer. E r k o m en
hier st u denten net zo go ed als
m ensen die er een ho b b y aan
heb b en o m iet s b ijzo nder s t e v inden. Niet m eer zo v eel Du it ser s,
wel steeds m eer Venlo nar en. E r
zijn er die een aha- er leb nis heb b en als ze hier b innenstap p en:
dat zo iets no g b est aat!
Ik v er k o o p c u r io sa en k lein hu isr aad. In o nze c o nsu m p tiem aat sc hap p ij is v eel o v er. Mensen
k r ijgen een c adeau tje dat er gens
go edk o o p gek o c ht is, heb b en het
niet no dig en b r engen het hierheen. So m s no g in de v er p ak k ing.
O f ik k r ijg dingen die iem and na
jar en k wijt wil, m aar niet zo m aar
wil weggo o ien. Ze zien dat het
go ed t er ec htk o m t . Ik had eens
een b lo edk o r alen k et ting. Verk o c ht v o o r 1 gu lden 75; ik dac ht

dat het har d p lastic was.
De str aten aflo p en o m sp u llen
v o o r de wink el te v er zam elen, dat
heb ik no o it gedaan. Dan k r ijg
je een naam . Alleen het u ithang b o r d waar nu Tr ö delladen o p
st aat heb ik o o it b ij het gr o f v u il
gev o nden, t ijdens een v ak antie in
Sp ak enb u r g.
25 jaar b est a ik nu , in o k t o b er
1982 ging de deu r v o o r het eer st
o p en. Dit hu is had ik al gek o c ht,
ik wilde iets do en m et de b enedenr u im t e. Ik had HT S wer k tu igb o u wk u nde gedaan, m aar daar
was geen wer k in t e v inden. Deed
aller lei p r o du c t iewer k , t o t dat ik
o p dit idee k wam . Ik k an er v an
r o ndk o m en, het is b eneden het
m inim u m , m aar ik heb weinig
no dig.
De Pao r ter v o nd ik een m o o ie
naam . Wist alleen niet o f je het

m et ao o f m et o a sc hr ijft. De
m ensen v an het Go lt ziu sm u seu m
heb b en dat go ed v o o r m e u it gezo c ht . E en Pao r t er is iem and die
b innen de st adsm u r en wo o nt m et
v ast e v er b lijfp laat s.
De dagen waar o p de wink el niet
o p en is, geb r u ik ik o m alles t e
p r ijzen en o p zijn p laat s t e zett en. Het lijk t hier c hao s, t o c h is
alles ger u b r ic eer d. Ik b en zelfs
een p iet je p r ec ies. De wink el is
de sp iegel v an m ijn ziel.’
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D e s t ille d rijf v e e r v a n A d r i G o r i s s en

‘Ik heb iets in te halen’
Be s c h e i d e n h e i d k l eeft a an Adr i Go r i ssen. En daarbij : een aan h ouden d verlan gen om

door Thijs Lenssen

te s c h r i j v e n , n a a s t zi jn wer k al s dag bl adjo ur n alist. Hij voltooide dit j aar h et Limburgs

foto’s Jacques Peeters

L ite ra t u u r L e x i c on . Z el f za l hi j het no o i t zeg g en maar met dit tien de boek vestigt h ij
zi ch a l s e e n v a n d e bel ang r i jkste chr o ni queur s van de Limburgse literatuur. Sc h rij ver
w i l h i j z i c h v oor a l s no g ni et no em en. Een g esprek over z ij n boek en , de k ran t en de
na tu u r.
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“De derde druk in zes weken tijd, dat doet niemand me na,
toch?” Met cynische humor bezweert hij zijn teleurstelling bij het verschijnen van het Limburgs Literatuur Lexicon. Want het boek is niet onder een gelukkig gesternte geboren. Tijdens de ofﬁciële presentatie, dit
voorjaar, bleek dat enkele katernen er ondersteboven in stonden. Hij
ontving een herziene druk, maar de vreugde was er al van af: “Ik heb
de nieuwe exemplaren meteen in de kast gezet, zonder er verder in te
kijken. Totdat een collega op de krant naar me toekwam: ‘Heb je het
gezien? Er is weer van alles mis’, zei hij.” Dit keer ging het vooral om de
typograﬁe: her en der waren letters met accenten weggevallen. Frans
Bud had Budé moeten zijn, Lucas H sgen Hüsgen. “Ook de fotoafdrukken lieten te wensen over. De uitgever zegde een nieuwe druk toe, weer
in een oplage van duizend.” En toen volgde een bericht dat voelde als
een genadeklap: de drukkerij Van Spijk Graﬁmedia, die voor een groot
deel participeert in de uitgave, bleek op het randje van faillissement te
verkeren. “Hoe dit allemaal aﬂoopt, is ongewis. Ik ga ervan uit dat het
boek er in die derde druk nog steeds komt. Voorlopig moet ik toezien
hoe anderen mijn belangrijkste werk om zeep dreigen te helpen.”
Zes jaar werkte Adri Gorissen (1955) aan wat hij als zijn magnum opus
beschouwt. Maar zijn ambities reiken verder, zal in het gesprek blijken.
Het Literatuur Lexicon verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Letterkundig Centrum Limburg. Het is een baanbrekend
naslagwerk dat in ruim driehonderd trefwoorden de letteren van Limburg behandelt. Gorissen belicht leven en werk van Limburgse of uit
de provincie afkomstige auteurs en van schrijvers die in Limburg wonen en de streek als decor in hun werk gebruiken. Daarnaast komen
gerelateerde onderwerpen aan bod, zoals uitgeverijen, tijdschriften en
literaire prijzen.
Het moet een monnikenwerk zijn geweest om al die informatie op te
sporen. Hij schreef het bovendien naast zijn fulltime werk bij Dagblad
De Limburger. Tussendoor rondde hij een biograﬁe af over het schrijversechtpaar Marie Koenen en Felix Rutten. Taaie vlijt won het van twijfel: “Vooral de laatste twee jaar ben ik intensief met het Lexicon bezig
geweest. Een paar maal heb ik er serieus over gedacht om te stoppen. In
de beginperiode al. Het ging niet zo makkelijk als ik gedacht had. Toen
had ik nog maar een fractie van wat ik nodig zou hebben. Soms was
er van een auteur niets te vinden, mensen kunnen lastig zijn, en ga zo
maar door. Zelfs vorig jaar heb ik nog even getwijfeld; het werd gewoon
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H e t s ch rijven van een bio grafie
g a a t a lti jd o o k over jeze lf.

teveel, ook omdat ik met mijn gezin voor een verhuizing stond. Toch ben
ik iedere keer doorgegaan.”
E e n b e lan gr i j k s c h r i j v e r on t b r e e k t i n j e ov e r z i c h t .

Hij kijkt even alsof hij op een omissie is betrapt. “Wie dan?”
Jo u rn alis t di e b i og r a f i e ë n e n h i s t or i s c h e w e r k e n s c h r e e f,
Ad ri G o ris s e n d u s . E r s t a a n i m m e r s n i e t a l l e e n r om a n s c h r i j v e r s e n
d ich t e rs in .

(Glimlachend:) “Maar ik sta er wel in hoor, kijk maar achterin: Over de
auteur… Nee, ik vind niet dat ik erin thuishoor. Ik noem mijzelf geen
schrijver, vind het een raar predikaat voor mezelf. Ik heb nog steeds niet
gedaan wat ik graag zou willen doen.”

thias Kemp, die hoofdredacteur van de Nieuwe Venlosche Courant was.
Ik vond het een interessante man, hij heeft vooral journalistiek voor
Limburg veel betekend in de eerste helft van de twintigste eeuw, en hij
schreef poëzie en proza. Kemp kende Marie Koenen, dus zo kwam ik bij
haar uit. Een intrigerende schrijfster, die in de periode 1900-1950 zeer
succesvol was in de Limburgse literatuur, en in Nederland een bekende
naam. Ze is in vergetelheid geraakt, maar begin jaren zestig, toen de
pocketboekjes verschenen en er een herleving van het katholicisme
was, zijn er van haar romans vele tienduizenden verkocht.”
E n o v er B o er m ans sc hr ijv en, ho e k wam dat? Heb je iet s m et
de Venlo se r ev u e, o f m et c ar nav al?

“Ik had in De Buun een lang verhaal geschreven over Sef Cornet, die
Boermans geïnspireerd heeft, en dat was voor de familie Boermans
blijkbaar aanleiding genoeg om mij te vragen. Na een gesprek met
Loek, Theu en Frans Boermans jr. kon ik aan de slag.
Ik heb wel iets met carnaval, ja, ben geen fervent vierder, maar dat was
Frans Boermans ook niet, hij stond altijd langs de kant. Ik kijk er graag
naar, maar kan zelf moeilijk meedoen, of ik moet minstens tien pils op

E n d at is ?

“Als ik nou een geromantiseerde biograﬁe had geschreven. Journalist is
wat mij betreft een betere aanduiding van wat ik ben.”
Zijn terughoudendheid is in verband te brengen met zijn opmerkingen
in de verantwoording bij eerdere boeken: Mathias Kemp, een leven voor
Limburg (1991) en ‘t Theater van ’t laeve (2000), een biograﬁe over Frans
Boermans. Hij spreekt van feitenbiograﬁeën. “Ik had graag wat meer
vorm willen geven aan hun levensverhalen, met eigen interpretaties.
Toen ik over Mathias Kemp schreef, durfde ik nog niets in te vullen,
het was één van mijn eerste boeken. Ik had alleen over de geschiedenis van de Venlose krant geschreven, overigens samen met Ragdy van
der Hoek. In het geval van Frans Boermans was er nu eenmaal niet veel
te schrijven over zijn eigen leven en het tijdsbestek was te kort. Ik heb
vooral aandacht besteed aan de geschiedenis van de Venlose revue en
de historie van de Venlose carnavalsliedjes, en die geschiedenis heeft
Boermans tot zijn levensverhaal gemaakt.”
De abdis en de zwerver (2005), over de huwelijksjaren van Marie Koenen
en Felix Rutten, gaat weer een stapje verder, geeft hij toe. Hij was al
bezig met materiaal te verzamelen over Marie Koenen, toen het naar
haar vernoemde Comité hem benaderde. “Men wilde een Marie Koenen-hofje gaan inrichten in Geulle, waar het echtpaar zes jaar gewoond
heeft, en ter gelegenheid daarvan een boekje uitbrengen. Ik heb me
daarom geconcentreerd op deze huwelijksjaren, ze vormen het middenstuk van het boek. Het boek begint met een biograﬁsche schets van beiden. Na het middenstuk beschrijf ik hoe het met beiden na de scheiding
verder ging. En ik probeer te verklaren waarom hun huwelijk stuk liep.
Het moest wel stuk lopen, ze hadden totaal verschillende karakters. Hij
was veel losser, praatte met iedereen in het dorp, zij was erg formeel,
conservatief, had een venster voor zich. Hij had vanaf 1910 veel gereisd,
was reisjournalist geworden. Hij was jaloers op haar succes. Zo waren er
meer factoren.”
Kemp, Koenen en Rutten komen uitgebreid aan bod in het Limburgs Literatuur Lexicon, dat Gorissens tiende boek is. Terwijl hij de stapel boeken
op tafel legt, vertelt hij hoe zijn onderwerpen elkaar soms opvolgden.
“Mijn eerste boek ging over de krant, zo kwam ik in aanraking met Ma-
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hebben. Ik ben wel jaloers op mensen die zingen en springen, maar die
losheid heb ik eenvoudig niet. En ik hou van de liedjes, heb zelfs pogingen gewaagd om er zelf te gaan schrijven, maar dat lukte niet. Bovendien
zouden ze mij ervan kunnen verdenken dat ik het uit de manuscripten
van Boermans, waar ik toegang toe had, gepikt zou hebben, daar had ik
met gemak een tekst uit kunnen halen.”
Je b eleeft een b ijzo nder p lezier aan het sc hr ijv en v an dit
so o r t b o ek en.

“Het schrijven van een biograﬁe gaat altijd ook over jezelf. Voor mij zit
de lol daarin dat er van iemand vaak nog heel veel gegevens zijn te vinden, puzzelstukjes, die van de meest onverwachte kanten komen, en
dan zoveel dat je een leven tot in detail kunt beschrijven. Dat is telkens
een uitdaging. Bij Marie Koenen kwam ik door toevallige omstandigheden in bezit van haar correspondentie. Ik had de organisatoren van Boeken Steunen Mensen laten weten dat ik op zoek was naar boeken van de
schrijfster. Kreeg ik op een dag een telefoontje van een zekere meneer
Gommers, een gedistingeerde heer, die brieven op zolder had. Marie
was een nicht van zijn tantes, vertelde hij. Gommers woonde nota bene
bij mij om de hoek. Dan denk ik: dat heeft zo moeten zijn. Daarna trof ik
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in het Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen een notitie aan dat er
ergens een Peynenborg-collectie moest zijn. Met brieven van Marie. Die
familie Peynenborg zou in Tilburg wonen, maar ja, in het telefoonboek
vind je een hele rij met deze naam. Die ben ik maar gaan bellen. Tot ik
bij de dochter van een vrouw uitkwam die een jeugdvriendin van Marie
is geweest. Ze bleek vierhonderd brieven te hebben, die gingen tot 1920.
Marie woonde in Maastricht, die mevrouw Peynenborg was naar Tilburg
verhuisd, waarna er een briefwisseling startte. Dat zijn natuurlijk fantastische bronnen.
Complicerend kan het zijn, merkte ik bij het Lexicon, als iemand onder
een pseudoniem schrijft. Gabriël Gorris, bijvoorbeeld, heette Frans Linnartz. Via via kwam ik bij zijn kleinzoon uit, hij had een zolder vol liggen
met materiaal. Ik heb er veel Linnartzen in Roermond voor moeten bellen: ‘Nee, ken ik niet, maar die en die zal er misschien meer over weten’,
en zo ging het maar door.”
Waaraan moe t e e n b i og r a f i e v ol d oe n ? Wa t m a a k t i e m a n d t ot
e e n go e d e b io graaf?

“Je moet voldoende afstand bewaren: ik wilde geen voorspreker van Ma-

Ik gelo o f wel in de wer k ing v an
de zeef: k walit eit k o m t v anzelf
b o v endr ijv en.

het Lexicon heb ik geprobeerd om mensen zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Je moet het ook heel sec lezen, het is neutraal geschreven. Ik
heb zoveel mogelijk contact gehad met de mensen waar ik over schreef.
Het gebeurde wel dat iemand vond dat het alleen over zijn werk moest
gaan, en niet over vervelende gebeurtenissen, maar als ik vind dat die
rechtstreeks met elkaar verband houden, dan hou ik daar wel aan vast
om te vermelden. Het is míjn boek tenslotte.”
B io gr afieën en au to b io gr afieën zijn o ngek end p o p u lair.

“Dat heeft deels te maken met de opkomst van bladen waarin mensen
uitvoerig aan bod komen. En het is zeer begrijpelijk dat je, wanneer je
een boek mooi vindt, nieuwsgierig wordt naar de persoon erachter.”
Is er u it het Lex ic o n een t o p tien v an Lim b u r gse sc hr ijv er s t e
halen?

“De kwaliteit, het belang van iemands werk, kun je min of meer aﬂezen aan de lengte van de lemma’s. Dat is niet altijd zo. Bij Alphons Timmermans, bijvoorbeeld, waren het vooral de aardige feiten die het de
moeite waard maakten om er veel over te schrijven. Hij heeft romans geschreven, en een omvangrijke serie schoolboeken, waaronder een zeer
succesvolle bijbel voor de jeugd. Ik vond het zonde om die informatie te
comprimeren.”
Heb je sc hr ijv er s o ntdek t die je eer st niet k ende? Zijn er
t alent en o nter ec ht niet o ntdek t ?

rie Koenen zijn, geen hagiograﬁe schrijven. Je moet zoveel mogelijk de
feiten aanhouden, alle kanten belichten. Elk mensenleven heeft zowel
zwarte als lichte kanten. Je leeft met die persoon, weet er soms nog meer
van dan een vertrouwd familielid. Van Marie Koenen denk ik dat ze lesbische gevoelens had. Ik heb een gesprek gehad met een nicht, het enige
levende familielid. ‘U weet meer over mijn tante dan ikzelf’, zei ze.
Goed kunnen schrijven is een andere voorwaarde. Je moet het idee krijgen dat je een mens van vlees en bloed kunt neerzetten. Bij Kemp heb
ik het idee dat ik hem niet geheel recht heb gedaan. Jammer genoeg
worden veel biograﬁeën geschreven door wetenschappers, die komen
vaak niet verder dan het opsommen van feiten. Zoals Dirk van der Meulen in zijn biograﬁe over Multatuli. Hij verdedigt zich bij elke interpretatie tegenover critici, wil zich voortdurend verantwoorden waarom hij
iets schrijft. Het doet denken aan het onderwaterscherm dat vroeger bij
Wordperfect zat, waardoor je precies kon zien wat je aan het doen was.
Het komt de leesbaarheid niet ten goede.”
Maar h o e v e r g a j e b i j h e t v e r m e l d e n v a n b i og r a f i s c h e g e g ev e n s ? S t e l: ie man d is f out g e w e e s t i n d e oor l og .

“Zeker als dat van belang is voor het werk, vermeld ik dat. Maar het kan
voorkomen dat je iemand tegen zichzelf in bescherming moet nemen. In
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“Dat laatste niet. Ik geloof wel in de werking van de zeef: kwaliteit komt
vanzelf bovendrijven. Ik heb natuurlijk lang niet alles van iedereen kunnen lezen, vaak alleen secundaire bronnen. Leuk was het om het werk
van Jacob Hiegentlich te ontdekken. En de dichter Ilja Destinow: zijn
bundels zouden meer gedaan hebben als hij landelijk aan de weg had
getimmerd. In de vorige eeuw hadden we hier lange tijd vooral katholieke auteurs, terwijl de rest van Nederland protestant was, daar hadden ze niks met het katholicisme. Dat was ook de handicap van Marie
Koenen.”
Jan Sieb elink , die ev eneens o v er een b ep er k t gelo o fsgeb ied
sc hr ijft, heeft er geen last v an gehad. K nielen o p een b ed v an v io len
wer d landelijk p o p u lair.

“Dat vind ik ook onbegrijpelijk. Hij schreef al jaren dezelfde boeken,
dezelfde thematiek, en met dit boek had hij ineens succes. Kennelijk
moet de tijd er rijp voor zijn.”
Je sc hr eef t o t nu t o e alleen o v er Lim b u r gse o nder wer p en,
so m s zelfs p u u r Venlo se b o ek en. E n je b ent altijd in Venlo geb lev en.
No o it weg willen gaan?

“Ik heb ooit, toen ik al een tijd bij de krant werkte, gesolliciteerd bij de
NRC, naar de boekenredactie, en bij het Eindhovens Dagblad. Ik heb
dus op zijn minst wel geprobeerd om Limburg uit te komen, niet vanwege het idee dat ze daarginds beter schrijven, maar wel omdat ik dacht:
misschien zit er meer in. Je wilt groeien in wat je doet.”
Je b lijft m aar sc hr ijv en, het ene na het ander e b o ek , terwijl je o o k no g een b aan heb t. Refer er end aan je v o o r wo o r d b ij de
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H e t zal er oo k mee te mak e n

b io grafie o v e r Bo e rm a n s : j e h a a l t v oor t d ur e n d n i e uw e l og é s i n h ui s .
Waaro m?

h ebbe n dat i k alti jd Nede rlan d s

“Ik moet het doen, ik zou een leegte voelen als ik dit soort dingen niet
doe, naast mijn werk bij de krant. Maar inderdaad, je bent bijna nergens
anders meer mee bezig, steekt er al je energie in, die je normaal in het
huishouden en je familie steekt. De verhuizing vorig jaar zorgde ervoor
dat ik er even van af werd gehaald.
Maar alleen lezen, de hond uitlaten en andere leuke dingen doen, ik heb
er niet genoeg aan. Dat weten ze hier thuis wel. Ik krijg ook steeds weer
nieuwe ideeën, boven ligt een lijst met vijftien onderwerpen waar ik over
wil schrijven. Voor het geld hoef ik het niet te doen, met het Lexicon heb
ik omgerekend misschien 50 cent per uur verdiend.”
Hij aarzelt even en noemt dan een diepere beweegreden: “Het zal er ook
mee te maken hebben dat ik altijd Nederlands had willen studeren, en
dat is er nooit van gekomen. Dat moet ik op een of andere manier inhalen. Daar zit waarschijnlijk een onbewuste drijfveer. Ik kom uit een gezin
van vijf kinderen, vader hield het tegen om ver weg te gaan studeren,
bang dat het te veel geld zou kosten. Als ik het wilde, wilden de anderen

h a d will en studeren, en d at is e r
n ooit van gekomen.

het misschien ook. ‘Ga jij eerst maar naar de Pedac’, zei hij, ‘daarna
zien we wel verder.’ En natuurlijk schreef ik als zeventienjarige gedichten. Een paar daarvan zijn opgenomen in Marge, het schoolblad van de
Pedac, evenals enkele verhalen, zoals Fernweh, met een romantische
strekking. En ik heb in die tijd nog een roman geschreven, die is echter
onvoltooid gebleven.” ‘Natuurlijk’, hij zegt het bijna achteloos, als wil
hij aangeven dat er wel meer jongvolwassenen zijn die het geprobeerd
hebben - zonder dat ze schrijver zijn geworden. Zijn afkomst heeft in elk
geval geen rol gespeeld: “Ik kom niet uit een schrijversnest, totaal niet,
dat creatieve is alleen terug te vinden bij mijn opa van moederszijde, die
was muzikaal, speelde viool.”
H e b j e e e n k l a n k b or d b i j h e t s c h r i j v e n ?

“Nee, als ik ergens mee bezig ben, heb ik dat niet nodig. Ik praat er ook
nauwelijks over. Ik ben veel te bang dat iemand zegt dat het zus of zo
moet. Ik weet precies wat ik wil. Als iets af is wil ik het wel laten lezen,
aan mijn vrouw Marly of Koen (Eykhout, literair recensent voor het Dagblad De Limburger en oud-redacteur van de Buun, TL).”
DE KRANT
De journalistieke loopbaan van Adri Gorissen begon in de jaren zeventig
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bij het toenmalige Dagbad voor Noord-Limburg. “Ik kwam van de Pedac
en wist niet beter dan dat ik voor de klas zou gaan staan. Eerst moest ik
in militaire dienst. Aan het eind van dat dienstjaar, in ‘77, solliciteerde
ik bij scholen, maar voor onderwijzers waren het slechte tijden. Ik weet
nog dat ik volgnummer 395 kreeg. Toen stond er een advertentie in het
dagblad: ze zochten iemand voor de zondagavond voor het redigeren
van voetbalverslagen. Daarvoor werd ik aangenomen door Ad Brattinga.
Na twee maanden kreeg ik een gesprek, waar Maarten Plukker bij zat: ik
kon beginnen als regioverslaggever. Jo Wijnen was toen chef regio, daar
heb ik erg veel van geleerd.
Zelfs in die tijd had ik geen enkel idee dat het iets van langere duur zou
worden. Dat werd het dus wel. Maar goed ook dat ik geen onderwijzer
ben geworden, want ik ben veel te ongeduldig om iets uit te leggen. Ik
heb wel nog meegewerkt aan het project ‘krant in de klas’, waarbij we
leerlingen lieten zien hoe de krant gemaakt wordt. Door de Pedac heb ik
een brede achtergrond gekregen, ben ik een generalist geworden.
Van de regioredactie kwam ik terecht bij binnen-buitenland, als eindredacteur. Ik was erg geïnteresseerd in buitenlandse ontwikkelingen, iets
wat ik nu helemaal niet meer heb. Je kon mij alles vragen over Libanon,
El Salvador, Nicaragua. Maar na vijftien jaar was ik er vastgeroest.”
De fusie tussen het Dagblad voor Noord-Limburg en De Limburger
bleek zijn redding.
“Er kwam een nieuwe bijlage, Scala, daar solliciteerde ik naar, die ging
over cultuur, lifestyle, gezondheid, wetenschap, natuur, op een vernieuwende wijze. Toen zat ik waar ik zijn wilde.” Een paar jaar daarvoor had
hij al een creatieve uitweg gezocht door met enkele gelijkgestemden
De Buun op te richten. “Dat was bedoeld als een podium voor regionale
auteurs, maar bood ons tegelijkertijd een mogelijkheid om langere verhalen te schrijven over onderwerpen die we zelf kozen.”
Je heb t ingr ijp ende v er ander ingen m eegem aak t. De o v erp laatsing naar Sitt ar d. Het sam engaan v an Dagb lad de Lim b u r ger en
het Lim b u r gs Dagb lad. Ink r im p ing.

“Het Dagblad-voor-Noord-Limburg-gevoel was toch wel iets bijzonders,
dat is nu weg. Het was overzichtelijk, je schreef over regionale onderwerpen. En het waren mooie jaren toen Lei Coopmans en Peter Janssen in de kunstredactie zaten. Door het samengaan met het Limburgs
Dagblad is er veel minder ruimte. Als je nu iets wil schrijven over Venlona, dan weet je dat je ook aan de Mesjtreechter Staar aandacht moet
schenken. Wat me het meest tegenstaat: dat de ene reorganisatie na de
andere volgt. We zijn met steeds minder mensen, waardoor de kwaliteit
van wat we doen achteruit gaat.”
O o k inho u delijk is de k r ant v er ander d. Ze is steeds m eer o p
de hu r k en gaan zitt en, dic hter b ij de lezer. Fa its dive rs wo r den b r eed
u itgem et en. De ec ht e v er halen m o et en k o r t er.

“Daar zitten allerlei kanten aan. De tijd is voorbij dat het nieuws was als
er ergens vijftien nieuwe lantaarnpalen kwamen. En een jubileum van
iemand van de fanfare wordt nu terecht afgedaan met een bericht, want
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E r g aat niks bo ven het z e lf
s ch r ijven. En dan het lie fs t o v e r
liter atuur.

met alle respect: de jubilaris heeft vaak weinig te vertellen. Maar inderdaad: shownieuws is steeds belangrijker geworden. Als een rapper te
hard heeft gereden of een artiest een kind heeft gekregen, is dat nieuws.
Bestond vroeger niet eens. En de kortere verhalen? Ook dat ja, foto’s
beslaan vaak de halve pagina, met een royaler en luchtiger opmaak. Aan
de andere kant: het dwingt je om meer to the point te schrijven. Maar
het is wel mooi als je een lekker lang stuk in de Buun kunt schrijven, over
voetballer Jan Klaassen, of over die twee motorrijders die een reis door
de woestijn maakten.”

je anders, daarvan ga je de zinnen proeven. Ik heb een sterke voorkeur
voor Amerikaanse schrijvers, die schrijven op een ander niveau, over
andere onderwerpen. Zoals Cormac McCarthy, schrijver van heldere
zinnen, over de grenzen van het gruwelijke. De weg, zijn laatste boek,
- ik moet het nog lezen - gaat over een man en zijn zoon die na een apocalyptische explosie alleen door een landschap zwerven. Eerder schreef
hij Bloedmeridiaan, over een jongen die met desperado’s door Amerika
zwerft en allerlei vreselijke dingen uithaalt. Het gaat over het pure overleven. Wat doet het met je als je alleen maar moet overleven? Iets waar
wijzelf hier in Nederland nauwelijks mee te maken hebben, maar kijk
naar wat zich in Bosnië afspeelde. Ik kan natuurlijk ook oorlogsboeken
gaan lezen, maar die zijn inmiddels afgezaagd.”
Hij heeft ooit “een onvergeeﬂijke fout” gemaakt, schiet hem te binnen
en hij gaat rechtop zitten: “Bij het bespreken van een nieuw boek van
Paul de Wispelaere. Als er één auteur autobiograﬁsch schrijft, is hij het
wel: alle boeken gaan over hemzelf en zijn liefdes. Toen verscheen: En de
liefste dingen nog verder. De hoofdpersoon, opnieuw een oudere man en
zijn jonge geliefde, krijgt kanker en gaat dood. Alles wees er dus op dat
De Wispelaere ernstig ziek was. In de recensie schreef ik dat we waarschijnlijk zijn laatste boek in handen hadden. Pas nadat de recensie in
de krant stond, realiseerde ik me in een helder moment dat het boek
misschien wel helemaal niet zo op de werkelijkheid gebaseerd was… En
dat klopte. Ik voelde me enorm schuldig. Ik ben bovendien een liefhebber van zijn werk. Het verkoolde alfabet heb ik wel viermaal gelezen. Hij
schrijft veel over de teloorgang van het landschap, iets waar ik me ook
erg over opwindt. Ik heb hem meteen gebeld met de vraag of ik hem
mocht komen interviewen omdat hij zo’n duidelijke exponent is van
egoliteratuur. Ik reisde ik af naar het dorpje waar hij woont, ver weg in
België. Het was een mooie dag. Hij nam het allemaal sportief op.”

De k ran t h ee f t m i n d e r a b on n e e s , t r e k t m i n d e r a d v e r t e e r d e r s
aan . H o e is h e t t ij t e k e r e n ?

“Of het tij nog te keren is, weet ik niet. Uiteraard moet het wel worden geprobeerd. Ik zie de oplossing in een gratis Limburgse krant op
tabloidformaat, maar dan zonder tabloidinhoud. Een krant die overal
ligt en door iedereen kan worden meegenomen. Je hebt dan in één keer
een veel groter bereik en wordt zo weer interessant voor de landelijke
adverteerder. Voor de abonnees die gewend zijn aan bezorging van hun

krant, regel je tegen een kleine vergoeding dat die nog altijd kunnen
kiezen voor bezorging aan huis.”
H e t n ie u ws w or d j e t e g e n w oor d i g v a n a l l e k a n t e n a a n g e d r age n . I s e r n o g we l b e h oe f t e a a n e e n d a g e l i j k s v e r s c h i j n e n d e r e g i on ale k ran t ?

DE NATUUR

“Om de regionale lezer en adverteerder tegemoet te komen, maak je
vier verschillende edities die heel sterk op hun regio zijn toegespitst:
Dagblad De Zuid-Limburger, Dagblad De Noord-Limburger enzovoort.
Kranten die het altijd winnen van andere, meestal toch amateuristische
brengers van nieuws, door voorop te lopen en door voldoende achtergrond en duiding te geven.”
Je mo o is t e w e r k b i j h e t d a g b l a d ?

“De cultuurredactie heb ik altijd het aardigste gevonden. Ik heb een
tijdlang de eindredactie gevoerd, sinds kort ben ik weer verslaggever.
Gelukkig, want er gaat niks boven het zelf schrijven. En dan het liefst
over literatuur.”
Met enige regelmaat levert hij recensies van boeken, die hij thuis, na
zijn werk, moet lezen.
“Het voordeel is dat ik snel kan lezen: als het moet vijftig bladzijden per
uur. Je ontwikkelt daar een zintuig voor. Boeken waar je van houdt, lees
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Ik v ind het no g st eeds geweldig
o m te zien: een v ink die st r ak in
zijn v er en zit. O f een ijsv o gel.

Steeds vaker schreef Adri Gorissen de afgelopen tien jaar artikelen over
impressies en waarnemingen in de natuur. “Die liefde voor de natuur
heeft er altijd ingezeten. Mijn vader kweekte kanaries, en later ook exotischer vogels. Hij was zelf een echte huismus, maar als ik met hem onderweg was, wees hij me op van alles. Ik vind het nog steeds geweldig
om te zien: een vink die strak in zijn veren zit. Of een ijsvogel. En mijn
dochters nemen het al over, die komen soms thuis met: ‘Ik heb vandaag
de groene specht gezien.’”
Schrijver Koos van Zomeren had zijn hond Rekel naast zich, Gorissen
laat Tommie regelmatig in zijn stukjes opdraven. In huis hangt een afbeelding van een hond met de tekst ‘My way or the highway’. “Bij een
hond hebben dacht ik altijd aan een dier dat losloopt, zonder riem, en
naar je luistert. Dat doet hij dus niet, hij is eigenzinnig, doet precies wat
hij zelf wil. We hebben hem in 1998 gekocht. Hij heeft er wel een rol in
gespeeld dat ik meer over de natuur ben gaan schrijven. Over de natuur
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Je b ent als r edac teu r t o c h o o k

in Venlo niemand die de regie daarover voert om het allemaal een beetje
op elkaar af te stemmen.”

er g v eel b ezig m et het wer k v an
ander en. Ik wil m e nu eindelijk
o p m ezelf r ic ht en.

dichtbij huis; ik wandel dagelijks in het Bergerpark. Door Tommie kom
ik op momenten in het park dat je er normaal niet komt. Om zeven uur
’s morgens. Of ’s nachts, dan hoor je zoveel andere geluiden. Het is een
volstrekt andere wereld. Je gaat op steeds meer dingen letten. Tommie
is dus een hulppersonage. Met hem erbij is het toch anders dan wanneer
je gewoon een boswandeling maakt.”
Hij uit zijn weerzin over de manier waarop er met de natuur wordt omgegaan. “Ga hier in de omgeving eens ﬁetsen, je ziet steeds meer rommeldozen. Je kunt bijna nergens meer rijden zonder dat je in een stuk
natuur komt waar gebouwd wordt en bomen worden gekapt. Over de
grens in Duitsland speelt dat veel minder. Als je vroeger naar de Randstad reed, zag je lege plekken en weilanden, nu liggen er overal bedrijventerreinen of woonwijken.”
De bebouwing maakt het er vaak niet fraaier op, vindt hij. “Kijk naar het
Maasveld in Tegelen: die twee hoge torens en dat schip, die horen daar
niet, ik vind het voorbeelden van wansmaak. Of kijk naar de Antoniuslaan in Blerick. Daar is het ene na het andere rommelappartement gebouwd. En Nieuw-Stalberg. Daar zouden lage bungalows moeten staan,
die opgaan in het parkachtige landschap en zo een mooie overgang vormen naar de Groote Heide. De enorm hoge woningen die er nu staan,
steken boven alles uit. Er zijn wel richtlijnen voor het bouwen, maar er is
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We komen aan het eind van het gesprek en vragen naar zijn huidige
plannen. Mede vanwege die plannen stapte hij vorig jaar uit de redactie
van de Buun, tegelijk met Koen en Tilly Eykhout. Ze vormden het hart
van de redactie. “Ik hield er zeer tegen mijn zin mee op. Maar ik voelde een lichte paniek toen Koen en Tilly aangaven te willen stoppen. Ik
vreesde dat er daardoor nog meer werk op me af zou komen. Het Literatuur Lexicon moest af, ik stond voor de verhuizing…” Een weg terug is
er voor hem niet. “Je bent als redacteur toch ook erg veel bezig met het
werk van anderen. Ik wil me nu eindelijk op mezelf richten.”
Hij heeft de ambitie om een roman te schrijven ooit, over de paleontoloog Eugène Dubois. Misschien kan hij daarmee ook buiten het Limburgse treden, zegt hij. Wie weet lukt dat al eerder, met het boek dat
hij momenteel voorbereidt, over Felix Rutten en diens grote liefde, de
Noorse Sophie Dreyer. Gorissen: “Ze hadden een toevallige ontmoeting
in 1910 in Sittard. Sophie nodigde hem uit om naar Noorwegen te komen. Van daaruit begon hij reisbrieven te schrijven. Hij vertrok echter
weer, nadat ze hem voor de keuze had gesteld: met haar trouwen en
kinderen krijgen of ze zou voor een ander kiezen. Hij bedacht zich geen
moment, hij had immers net geproefd van de vrijheid. Zij trouwde met
een andere man, Felix kwam na omzwervingen bij Marie Koenen uit. Uit
brieven blijkt dat de liefde tussen hem en Sophie nooit is overgegaan.”
Adri Gorissen reist er, samen met zijn vrouw, voor naar Noorwegen. “Ik
heb de brieven van Sophie aan Felix, en de reisartikelen die hij voor de
Rotterdamsche Courant en het Handelsblad schreef. Ik ga proberen zijn
voetsporen te volgen. En ik hoop nog sporen van Sophie te vinden. Het
mooiste zou zijn als ik nazaten van haar zou kunnen traceren. Hoe ik het
boek erover ga aanpakken weet ik nog niet, vaststaat dat het ﬁctieve
element sterk de overhand zal krijgen.”
De bevlogenheid van de journalist is misschien nog wel groter dan toen
hij als zeventienjarige over Fernweh schreef. Het predikaat schrijver lijkt
langzaam onontkoombaar. <

Bibliograﬁe Adri Gorissen:
- De Venlose krant, 125 jaar in Noord-Limburg (1987, samen met Ragdy van der Hoek)
- Elk zijn tijd. Tachtig jaar Huize Sint Joseph Heel (1989, samen met Phil Janssen)
- Mathias Kemp. Een leven voor Limburg (1991)
- Venloclopedie (1993, samen met Ragdy van der Hoek)
- Venlo enveloppenstad (1993, samen met Rob Camps en Ragdy van der Hoek)
- Waterschappen in Peel en Maasvallei (1994, samen met Ragdy van der Hoek)
- Blerickclopedie (1995, samen met Ragdy van der Hoek)
- ‘t Theater van ‘t laeve. Frans Boermans 1917-1999 (2000)
- De abdis en de zwerver. Marie Koenen en Felix Rutten en hun huwelijksjaren te Geulle (2005)
- Limburgs Literatuur Lexicon (2007)

N.B.: Het gesprek vond plaats in de zomer van 2007.

Thijs Lenssen (1957) is journalist en tekstschrijver en redacteur van de Buun
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Gedurende de zomermaanden trekken ‘de
burgers’ massaal in luxe caravans over Europa’s wegen, de vrijheid tegemoet. Romantisch
is ook een vakantie in een ‘pipo’-wagen. Het
is de wereld op zijn kop. De échte ‘reizigers’
staan op kampen bij elkaar, in wagens zónder
wielen. Het rondreizen in een woonwagen
voor de broodwinning is verboden. De eigen cultuur van vrijheid en onafhankelijkheid heeft moeten wijken voor discipline en
aanpassing. Alleen de beelden zijn gebleven
en die spreken voor zich. Zij tonen de valse
romantiek van reizigers en zigeuners aan
de rand van Venlo. Beelden uit de twintigste
eeuw die geen prijs kregen maar stil werden
bewaard in een hoekje van de wagen, in het
album van de leerkracht en in de archieven
van krant en gemeente. Het verhaal bij de
beelden vertelt over de geschiedenis van de
bewoners en hun leven op het kamp. Over
uitsluiting in de geciviliseerde maatschappij
en de bemoeizucht van de overheid. Eenzelfde
bemoeizucht leidde in de Tweede Wereldoorlog tot ver volging en vernietiging.
D e K leine Hei in de jaren dertig van de vo rige eeuw.

Het ‘romantische’ leven van woon
168

BUUN

door Mariet Verberkt
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VENLOOS ZIGEUNERKINDJE
Het traditionele Venloos ‘kiendje kieke’ ging aan de kleine Margaretha
Pommée voorbij. Niemand beschermde de twee maanden oude zuigeling toen die op dinsdag 16 mei 1944 door de Venlose politie van het
woonwagenkamp de Kleine Hei naar het politiebureau in de Lohofstraat
en vandaar nog dezelfde dag naar Westerbork werd gedeporteerd. Hier
kwam ze terecht in barak 69. Op 2 augustus 1944 werd ze met zeven
broertjes en zusjes en moeder Anna Pommée-Steinbach in Auschwitz
vergast. Vader Pommée kwam in het kamp Mittelbau-Dora om het leven. Hetzelfde lot trof de familie Erbrinck-Weiss en Johannes Grunholz,
allen bewoners van de Kleine Hei. Het waren leden van de grote Sinti-familie die in de oorlog massaal werden gedeporteerd en omgebracht.
Al eeuwen dwaalden ze rond, deze Europese zigeuners. Sommigen hadden een dubbele nationaliteit, anderen waren stateloos, maar overal
waar zij kwamen, werden zij vogelvrij verklaard. Ze werden opgejaagd
en hun woonwagens stonden ver van de burgerbevolking aan de rand
van de stad. In de oorlog werden hun bezittingen in beslag genomen
en talloze levens vernietigd. Nu staat de kleine Margaretha vermeld in
het Dodenboek van Venlo, maar bij de jaarlijkse Herdenking op 4 mei is
haar naam nog nooit uitgesproken.

Be w one r s w oonw a ge nka m p Ven lo begin twintigste eeuw.
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Al veel eerder, in 1722, werden in Venlo zigeuners, toen Heidens genoemd, de dood in gejaagd. In de ofﬁciële stukken over het hof van
Gelderland (Kleef ) wordt gesproken over grootscheeps gecoördineerde
‘Heidenjachten’, die ondersteund werden door krijgsvolk. De moordenaars kregen zelfs een onkostenvergoeding uitbetaald van de Raad van
State. De slachtoffers in Venlo zouden als rondtrekkende zwervers criminele daden hebben gepleegd. ‘Heidenen’ of hun ‘koning’ werden in
Middeleeuwen weliswaar ontvangen in een stad als Venlo, en ze kregen
zelfs een geldbedrag, echter met het verzoek om zo snel mogelijk weer
te vertrekken.
DJANGO REINHARDT
Zigeuners zijn nakomelingen van de oorspronkelijk uit India afkomstige klasselozen die al in de tiende eeuw naar het westen trokken en via
Pakistan, Afghanistan, Iran en Turkije in Europa terechtkwamen. Vanaf
1420 vertoonden zij zich regelmatig in Nederlandse gewesten, waar zij
bepaald niet gastvrij ontvangen werden. Zigeuners waren nomaden en
vanwege hun verre afkomst werden ze destijds ook wel Heidens, Egyptenaren of Tataren genoemd. Om vervolging te ontlopen namen zigeuners
ook wel schuilnamen aan, die later in ons land werden gestandaardiseerd. De meest voorkomende namen in onze streek zijn Janssen en
Valentijn. Zigeuners hechten niet aan nationale grenzen en ze noemen
niet-zigeuners ‘Gadjo’, wat zoveel als boerenpummel betekent.
De meeste zigeuners in onze omgeving zijn Sinti, nakomelingen van een
nomadenstam die voornamelijk in Noordwest-Europa leeft. Dit in tegenstelling tot de leden van de Roma, die vooral in Zuidoost-Europa leven.
De Sinti kwamen oorspronkelijk uit Sindt (het tegenwoordige Pakistan)
vanwaar ze als muzikanten naar het hof van Perzië emigreerden. Bij hun
tocht door Noord-Afrika en Europa namen ze de traditionele muziek op
uit de landen waar ze doorheen trokken. Sinti hebben een groot aantal
beroemde muzikanten voortgebracht, zoals de legendarische gitarist
Django Reinhardt. Bekende families in Nederland zijn de Rosenbergs
met het Rosenberg Trio, de familie Weiss van het zigeunerorkest Tata
Mirando, en de beroemde families Reinhardt, Lafertin en Steinbach.
Sinti hebben hun eigen wetten, muziek en cultuur. Ze zijn overwegend
rooms-katholiek en hun bedevaarten naar Mariaoorden als Banneux,
Kevelaer en Roermond zijn alom bekend.
Zigeuners hadden naast beroepen in de vermaak- en kunstsector ook
werk in de handel. Ze waren artiest, muzikant, koopman of paardenhandelaar. De uit Kopenhagen afkomstige Henrich Steinbach werkte
in Venlo en omgeving als koopman, evenals de Duitser Georg Karl. De
eveneens uit Duitsland afkomstige Ferdinand Atsch en Karl Winter waren muzikant. Verder verbleven in Venlo de harmonicaspelers Menten
uit Antwerpen en Peter Burg uit Boisheim. De hier zeer bekend geworden muzikant Joseph Marie Gerard André Caron kreeg in 1923 een tijdelijke woonwagenvergunning met het nummer: ‘Venlo 31’. Opvallend
is begin jaren dertig de komst van steeds meer zigeuners en woonwagenbewoners vanuit Duitsland. Het waren mensen op de vlucht voor het
Hitler-regime, zoals Adam Reinhardt, Augustus Wagner (uit Berlijn) met
zes kinderen, Johann Franz en Theodoor Friedenberg, die met hun familie een tijdelijke vergunning in Venlo kregen. Eind jaren dertig was de
toegang voor Joden én voor Zigeuners aan de grens van Venlo gesloten
en werden de vluchtelingen teruggestuurd.
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(garens, knopen) langs de deur. ‘Opa’ heeft nooit leren lezen en schrijven.
Toen de familie in de jaren vijftig van de vorige eeuw op de Kleine Hei in
Venlo terechtkwam, stonden er 35 wagens. Langs de Kleine Heideweg
stonden ook een paar rijtjes schamele huizen. In de bunker, die in de
oorlog als schuilkelder diende, werden kerkdiensten gehouden. Ook in
die naoorlogse jaren was het op het kamp een smerige boel en de bewoners moesten door de modder naar hun wagen. Dit terwijl woonwagenbewoners heel hygiënisch leven. Voor het betreden van de wagen gingen
de klompen uit en de handen werden niet aan dezelfde kraan gewassen
als waaraan de groenten werden gespoeld. Bij de wagen stonden altijd
twee emmers, een voor de handen en een voor de groenten.
Aan het wonen in een wagen zaten aantrekkelijke kanten, zoals de vrijheid en ongebondenheid. Bovendien was er altijd familie om je heen.
Hoewel de broers en zussen van ‘opa’ op verschillende plaatsen opgroeiden, is de familieband tot op de dag van vandaag zeer hecht gebleven.
Nadelen van het wonen in een wagen waren de slechte toestanden van
de kampen en plaatsgebrek. De politieman Nicolaas Maarten Hazendonk trad op als een soort toezichthouder, die de bewoners regelmatig
bezocht en vergunningen en andere zaken regelde.

Wo o nwagenb ewo ner s war en
flex ib ele ar b eidsk r ac ht en. Menig
u it zendb u r eau v an nu zit er o m
Wo n i n g e n ac h t e r p r i k k e l dr aad op he t
kamp de Kleine Hei.

REIZIGERS
Andere groepen mensen die in een wagen wonen zijn kermisexploitanten en circusartiesten. Bovendien zijn er ‘burgers’ die wegens armoede
in een woonwagen trokken. De grootste groep woonwagenbewoners
is die van de ‘reizigers’, vroegere handelslieden en vakmensen die van
plaats naar plaats trokken om de kost te verdienen.
De ‘reizigers’ waren de afstammelingen van immigranten uit Westfalen,
die tussen 1730 en 1790 als scharenslijpers door Groningen en Drenthe
trokken. De reizigersfamilies in het zuiden van het land (Brabant en Limburg) stammen af van vroegere turfstekers en uit dienst ontslagen huursoldaten. Bij die laatste groep zat ruig volk, door de burgerbevolking
en door de overheid ook wel ‘bedelaars, vagebonden en landlopers’
genoemd. In de tweede helft van de negentiende eeuw trokken ze met
kruiwagens, hondenkarren en in door paarden getrokken huifkarren
rond. Daarna in woonwagens die buitengewoon primitief waren maar in
elk geval de mogelijkheid boden om met het hele gezin van plaats naar
plaats te trekken voor seizoenarbeid op het land of voor werkzaamheden als mandenvlechten, bezembinden en stoelenmatten.
Omdat van rondreizen voor de kostwinning geen sprake meer is, verhuisden sommige woonwagenbewoners de afgelopen jaren op aandrang van overheid en woningbouwcorporaties naar een woning. Zo
woonde ‘opa’, die vroeger als reiziger in een wagen rondtrok, eerst in
een woning en nu in een ﬂat, waar hij de hele dag op het balkon staat.
Hij verlangt naar vrijheid, wil het liefst buiten zijn, in en uit kunnen lopen. ‘Opa’ was vroeg wees en als jonge knaap verkocht hij galanterieën
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v er legen.

BEROEPEN
Volgens het in 1918 ingevoerde reglement op woonwagens en woonschepen kregen alle wagens een eigen nummer. Met dit nummer waren
ze gemakkelijk te traceren bij opsporing en bij de streng uitgevoerde
controle op de woonwagenvergunning. Een familie die jarenlang rondtrok was de familie Kwarten. Het gezin kwam in 1908 van Rotterdam
naar Venlo waar het eerst aan de Zuidsingel in een huis woonde, en later
rondreisde in woonwagens: ’s Hertogenbosch 32, Meppel 53 en Amsterdam 2372. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moesten
er eigen inkomsten zijn en de kinderen moesten naar school. Dit laatste
bleek in de praktijk vaak onmogelijk bij gebrek aan voorzieningen.
Bij de in Venlo verstrekte vergunningen zien we een grote variëteit van
beroepen vermeld. Ze zijn in vier beroepsgroepen te onderscheiden:
kooplieden, ambachtslieden, mensen in de vermaaksector en arbeiders
in loondienst. De ‘reizigers’ werkten als scharenslijper, mandenmaker,
stoelenmatter, lompenkoopman, bezembinder, koperslager, marskramer, parapluhandelaar. Veel van hen waren koopman of koopvrouw
in galanterieën en manufacturen. Een aantal woonwagenbewoners in
Venlo, Blerick en Tegelen werkte als loswerkman en zelfs als mijnwerker.
De vader van de kleine Margaretha Pommée kwam als huisschilder uit
Maastricht.
Woonwagenbewoners waren ﬂexibele arbeidskrachten. Menig uitzendbureau van nu zit erom verlegen. Toch werden mensen met een ambulant (rondtrekkend) beroep maatschappelijk altijd afgewezen.
Een gangbare kostwinning onder woonwagenbewoners is nog altijd autosloop. Maar wonen in wagen en werken zijn tegenwoordig losgekoppeld.
DE POSITIE VAN VROUWEN
De meeste beroepen werden zowel door mannen als vrouwen uitgeoefend. De vrouwen die in de stad en op de dorpen met hun handel
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langs de deuren trokken, hadden altijd de kinderen bij zich. Vrouwen
verdienden mee de kost maar verder was het leven in de wagen heel
traditioneel en lag het rolpatroon tussen mannen en vrouwen muurvast.
De rolverdeling was er nog traditioneler dan in de burgermaatschappij.
Toen enkele vrouwen op de Kleine Hei meer dan genoeg hadden van
de dronkenschap van hun mannen, gingen ze zelf naar het café in de
stad om jenever te drinken. Ze werden beboet wegens openbare dronkenschap, en zaten ook nog een nacht opgesloten in ‘het kotje’ van het
politiebureau. Bovendien was de schande die ze op het kamp ten deel
viel groot.
NERGENS WELKOM
Door omwonenden werden woonwagenbewoners uitgescholden voor
‘schooiers’. Ook de gemeente zag hen liever gaan dan komen. Ze konden nauwelijks een standplaats vinden en werden van de ene plaats
naar de andere opgejaagd. Burgers en boeren protesteerden in niet mis
te verstane taal tegen hun komst en de protesten gingen vergezeld van
honderden handtekeningen. Er waren ook veel anonieme klachten. In
1911 dienden de bewoners van ‘het Nieborgs’ in Blerick een bezwaar
in tegen de komst van twintig woonwagens die een staanplaats in hun
buurt hadden gezocht. In de jaren twintig waren de protesten ingegeven door angst dat aardappel-, groenten- en weidevelden platgetrapt
zouden worden en de oogst gestolen. In 1928 tekende een honderdtal
bewoners van de Blariacumbuurt in Blerick bezwaar aan tegen de komst
van kermisreizigers en tegen de wagens van zigeuners in de omgeving
van de R.K. jongensschool. In het Sint-Annakamp was de mening dat
‘dit volk niet onder het oog en het gehoor der kinderen mag komen’.
Het gevolg van al de protesten was dat woonwagenkampjes altijd ver
van de burgermaatschappij terechtkwamen. Ergens in de buurt van de
vuilnisbelt of zoals in Venlo op de Kleine Hei, waar al eind negentiende
eeuw een ‘epidemisch ziekenhuis’ gevestigd was.

No o d beh u i z i n g v an ‘ O p a’ , n ad a t d e w a ge n
wa s u i tg e b r an d.

DE KLEINE HEI
Besmettelijke ziekten en woonwagenbewoners waren de schrik van burgerij en van de overheid. Ze werden met elkaar in verband gebracht en
Toen on z e ‘ w u rm p kes’ g roter w erden …

De v r o u wen die in de st ad en o p de do r p en m et hu n handel langs
de deu r en t r o k k en, hadden alt ijd de k inder en b ij zic h.
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daarom werd na invoering van de woonwagenwet in 1918 op de Kleine
Hei het centrale woonwagenkamp van Venlo ingericht. Een groot kamp
met plaats voor 60 tot 80 wagens, maar waar het aan voorzieningen ontbrak. In een brief van 24 maart 1926 aan het college van B&W schetst
directeur Schoenmakers van gemeentewerken de toestand als volgt:
‘Het drinkwater wordt gehaald aan de pomp, die behoort bij de houten
noodwoningen. De behoefte wordt gedaan door de grootere, in de nabij
gelegen boschjes, terwijl de kinderen het doen in de onmiddellijke nabijheid der wagens. Het menagewater wordt buiten de wagens geworpen.
Verschillende bewoners hebben bij hun wagen een paardenstalletje gemaakt, waarin ze ook wel voor eenige dagen lompen bergen, die langs de
huizen opgekocht worden. In een van die stalletjes wordt ’s nachts nog
geslapen. Het mest uit de stallen wordt nabij de wagens opgestapeld en
nadien verkocht’.
In de jaren tussen de twee wereldoorlogen was er streng politietoezicht
op het kamp. Met de controle was Mathias Geurts belast, hoofdagent
van politie en onbezoldigd rijksveldwachter. Hij was min of meer vertrouwensman van de kampbewoners en kon bovendien prachtige rapporten schrijven. Maar ondanks allerlei bemoeienis bleef de toestand
onveranderd.
Toch waren er ook burgers die zich het lot van de wagenbewoners aantrokken, zoals de dames van het R.K. Woonwagenliefdewerk. Ze begonnen met catechismusles en in 1939 werd de eerste woonwagenschool
opgericht in de leermiddelenkamer van de Sint Franciscusschool aan de
Maagdenberg. En in 1928 organiseerden de heren van de Sint Vincentiusvereniging het ‘kerstfeest der armen’. De sfeer leek opperbest: ‘Met
ongedwongen losheid – nu en dan een met een zwierige flair – komen
ze bij familietroepjes binnen, sommige met alleraardigste wurmpkes van
kinderen, gansch klein nog en engeltjes met krulletjes en bolle wangetjes
gelijk, op den arm. Die worden dan als speelgoed doorgegeven aan wie ze
maar hebben wil ter liefkoozing zóó hartelijk, dat menig rijkelui’s kind ze
mag benijden.’

Kind e r e n b ij d e e nige w a terpo mp o p de K lein e Hei.

In Wester b o r k v o nd selec t ie
p laat s naar a- so c ialen o f zigeu ner s.

De Kle in e H e i was e en g r oot k a m p m e t p l a a t s v oor 6 0 t ot 8 0 w a g e n s ,
maar waar h e t aan v oor z i e n i n g e n on t b r a k .
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VERZAMELKAMPEN
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de woonwagenwet
kwam vanaf 1927 steeds meer in handen van provincies en gemeenten.
De verborgen agenda was ‘afhouden en ontmoedigen’. Daarom bleef
het bij een minimum aan voorzieningen; het kamp zou eens een luxe
verblijfsoord kunnen worden.
In 1940 verscheen een brochure van L.A. van Doorn, directeur maatschappelijk hulpbetoon Utrecht, die als titel droeg: ‘Woonwagens moeten verdwijnen’. Van Doorn achtte de tijd rijp om doortastend op te
treden en alle woonwagenbewoners samen te drijven in grote regionale
centra. De Duitse bezetter pakte dit idee gretig op en bracht in 1943 de
woonwagenbewoners onder in verzamelkampen. De woonwagenbewoners uit Venlo moesten bij voorkeur naar het kamp in ’s Hertogenbosch.
De gemeente Venlo had al in 1941 de woonwagenbewoners overgeschreven van het gemeentelijke bevolkingsregister naar het centrale bevolkingsregister, en ze vergat daarbij niet het ras (‘Arisch’) te vermelden.
Een groot aantal woonwagenbewoners verliet uit angst hun wagen of
stalden die bij boeren. Ze trokken in onbewoonbare huizen of leefden
als holbewoners in de vrije natuur en in bossen. De nog bewoonde wa-
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Bie cht s t oe l op d e Kle ine H ei.

L ucht f ot o v a n d e Kle ine Hei aan de K alden kerkerweg.

H et sc hool kl asje op de Kl ei n e H ei beg i n
jaren veerti g .

gens trokken op vastgesteld tijdstip in colonne en onder politiebewaking naar ’s Hertogenbosch. Lege wagens en eigendommen werden in
beslag genomen. Wie vluchtte werd door de Nederlandse politie naar
Westerbork gebracht, waar selectie plaatsvond naar a-socialen of zigeuners. De a-socialen werden door de Nazi’s weer ‘naar huis’ gestuurd,
omdat zij niet aan ‘het proﬁel’ van zigeuner voldeden.
MENSONWAARDIG
Vlak na de oorlog, toen ook woonwagenbewoners hoopten dat de ellende voorbij was, bleven ze ongewenst. Op 13 juli 1945, enkele maanden
na de bevrijding, maakten boeren in Hout-Blerick melding van overlast
van vijf woonwagens op ‘het Vlasven’. De bewoners ervan werden bovendien verdacht van diefstal. Intussen raakte de Kleine Heide weer bevolkt maar de toestand bleef net zo erbarmelijk als in de vooroorlogse
jaren. Na een grondige inspectie van het Ministerie van Maatschappelijk
Werk in 1957 werd de complete toestand op het kamp als mensonwaardig aangemerkt: ‘De algehele kampbevolking, te schatten op ongeveer 200
mensen, doet haar behoeften in het achtergelegen bosje’(…)’Dat onder de
huidige omstandigheden nog geen ziekte en epidemie is uitgesproken kan
slechts verwondering wekken’ Het toenmalige college van B&W werd ter
verantwoording geroepen.
TREKVERBOD
De overheid wist intussen zelf niet goed raad met ‘de kwestie’ woonwagenbewoners. Na de oorlog ging een Staatscommissie ter vervanging
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H et d oel was gericht op aan p as s e n aan de burgersamenle v in g

S tra a t o p de K l e i n e H e i i n de j a r e n v ij f t ig.
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van de Armenwet zich bezighouden met de woonwagenbevolking. De
commissie bevestigde in 1952 het handhaven van: ‘Een trekverbod, en
concentratie van woonwagenbewoners in regionale kampen met voldoende toezicht’. In 1968 kwam er een nieuwe wet met verordeningen voor
woonwagenbewoners die veel weg hadden van huisregels voor gevangenen. Het doel was gericht op aanpassen aan de burgersamenleving
en het trekverbod werd nog strenger doorgevoerd. Dit verbod raakte de
woonwagenbewoners in het diepst van hun hart. Het werd steeds moeilijker om hun oorspronkelijke beroepen uit te oefenen. Zij voelden zich,
net als in de oorlog, opnieuw opgesloten.
Met de nieuwe wet werden er 50 regionale centra ingericht. Deze nieuwe
centra werden afgesloten met een slagboom en kregen politiebewaking.
Bovendien werd het afstammingsbeginsel ingevoerd. Hiermee werd het
recht om in een wagen te wonen beperkt tot mensen die zelf of van wie
een van de ouders eerder in een wagen hadden gewoond. Het nieuwe
beleid was gebaseerd op de idee dat de woonwagen een inferieure
woonvorm zou zijn en zijn bewoner een a-sociaal individu, dat aangepast moest worden aan de burgersamenleving. De praktijk leerde echter
dat de woonwagen soms juist aantrekkelijk is voor burgers.
IN DE RÖMER
Bij dit concentratiebeleid werd ook de gemeente Venlo aangewezen
voor vestiging van een regionaal woonwagenkamp. Venlo zelf had een
permanent kamp op de Kleine Hei en geen behoefte aan een groot regionaal kamp. Toch werd een werkgroep ingesteld waarin alle NoordLimburgse gemeenten participeerden. Architectenbureau Peterse en
van Lierop uit Oss maakte een ontwerp voor het gezamenlijk kamp, dat
op 14 april 1965 door de gemeenteraad werd aangenomen. Voordat de

G ebrek aan voorz i en i n g en op de Kl ei n e
H ei .

Ac hterkan t van de h u i z en op de Kl ei n e H ei .

locatie ‘In de Römer’ werd vastgesteld waren er eerdere plannen geopperd, zoals een plaats bij de vuilnisbelt in het Ven. De plaats in Genooi
werd afgewezen vanwege de mentaliteit van de Genooierbevolking en
omdat het kamp te dicht bij de Kapel van Genooi zou komen te liggen.
De woonwagenbewoners zelf hadden veel bezwaren tegen een groot regionaal kamp. Er kwamen teveel mensen bijelkaar, mensen die ontworteld raakten van hun oude standplaatsen in de dorpen. Er was gebrek
aan opslagruimte en de handelsmogelijkheden werden beperkt door de
decentrale ligging, te ver weg en afgesloten van de bewoonde wereld.
Met de hulp van transportonderneming Tatra vergde de overplaatsing
vanaf de Kleine Hei en vanaf de dorpen naar ‘In de Römer’ drie dagen.
De ofﬁciële opening vond plaats op 18 oktober 1967 en werd verricht
door de Commissaris van de Koningin in Limburg, mr. Dr. Ch. van Rooy.
Bisschop Moors zegende het kamp in. De ‘zangeres zonder naam’ (Mary
Servaes-Bey) ﬂeurde het feest op.
Om het gewenningsproces en de integratie goed te laten verlopen
kwam er een school voor buitengewoon onderwijs en welzijnswerk op
het kamp. Een politiepost werd ingericht en er kwamen vaste toezichthouders/beheerders van de gemeente. Verder waren er functionarissen
voor pastoraal werk, opbouwwerk en maatschappelijk werk.
De leerkrachten en maatschappelijk werkers staan nog altijd goed bekend bij de woonwagenbewoners. Aan hen lag het niet dat de zaak toch
uit de hand liep. In de Römer kende grote verschillen tussen de bewoners onderling, er waren ‘rijken en armen’, zoals ze zelf uitdrukken, maar
naar buiten toe vormden de bewoners één geheel. Omwonenden in de
Boekend hadden gemengde gevoelens bij het kamp. De bevolking van
het kamp hield zich op min of meer grote schaal bezig met het verboden
en erg vervuilende ‘kabelbranden’ (koperwinning uit oude kabels). Van
deze branden hadden niet alleen de omwonenden last maar ook auto-
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Kl ei n e kon i n g i n n etjes, dez e c om m u n i ekan tjes van In de R öm er.

D e inze ge ning v a n he t r e gio nale kamp In de Rö mer.

On der p ol i ti ebeg el ei di n g w orden de w a g en s van de Kl ei n e H ei n aar In de R öm er
g etran sp orteerd. H i er p asseert de karavaan
het Kon i n g i n n ep l ei n . Op de ac h terg ron d
hotel W i l hel m i n a.

Maar b ij co mmu n ie f e e s t e n , t r ouw e r i j e n b e g r a f e n i s op h e t k a m p
lie p h e e l d e Bo e k e n d ui t om ‘ h e t s c h ouw s p e l ’ t e z i e n . I n p r a c h t i g e
( fe e s t ) k le d in g ge s t o k e n r e d e n d e w oon w a g e n b e w on e r s i n g r ot e
Ame rik aan s e s le e ë n n a a r d e k e r k .
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mobilisten op de E 3 en op de weg Venlo-Sevenum klaagden daarover.
Tuinders konden hun gewassen die werden geteeld in de omgeving van
de stookplaatsen niet naar de veiling brengen. Door roetneerslag waren
ze ongeschikt voor consumptie. Maar bij communiefeesten, trouwerij
en begrafenis op het kamp liep heel de Boekend uit om ‘het schouwspel’
te zien. In prachtige (feest) kleding gestoken reden de woonwagenbewoners in grote Amerikaanse sleeën naar de kerk. ‘We keken onze ogen
uit’, vertelt een bewoner van de Boekend.
OPSTAND
Het gedwongen verblijf van een heterogene groep mensen in moeilijke
levensomstandigheden eiste zijn tol. De onvrede van de bewoners liep
naar een hoogtepunt. De isolatie werd niet meer gepikt. Op 9 november
1972 brak een opstand uit op het kamp. Alles werd kort en klein geslagen, ook het gemeenschapshuis. Alleen de school (met daarin de kinderen en de leerkrachten) én het Mariabeeld uit de kapel werden ontzien.
Bij de overheid ging opnieuw het roer om. Er werd gebroken met het cen-
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- Gemeentearchieven van Venlo, Tegelen, Belfeld en

Mariet Verberkt (1935) werkte bij de vormings-

Maasbree

centra in Venray, Tegelen, Venlo en Nijmegen en is

- Herman de Beer, De bevolking van een Woonwagen-
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kamp te Oss. Dissertatie politieke en sociale weten-

Brug
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schappen katholieke Universiteit te Leuven (1966)
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Nederland, De ontwikkeling van de rechtspositie der
Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden. Proefschrift ter verkrijging van de graad van
doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rijksuniversi-

L eerl i n g e n m e t h u n l e e r k r ac h t e n v oor he t
sc h o o l g e bou w I n de R öm e r.

teit te Utrecht (Assen 1965)

Voor hun informatie en sympathieke medewerking

- D.A.Th. Van Ooyen, “Je moet weg, hier komen men-

danken wij bewoners en oud-bewoners van de Kleine

sen wonen”. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-

Heide en In de Römer, omwonenden en medewerkers

1990 (’s Gravenhage 1993)

van het Gemeentearchief. En verder: Annemie Hen-
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- ‘Ondersteuning en bijstand aan woonwagenbewo-

(informatiebeheerder gemeente Venlo), Chrit Heuvel-

ners’, in: 50 Jaar Sociale Dienst Venlo 1943-1993,
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H et p ol i ti e- i n g ri jp en bi j de op st an d In de

uitgave gemeente Venlo

van der Vorst (Zeist).

R öm er i n 1 9 7 2 .

tralistische beleid en een overstap gemaakt naar deconcentratie in de
vorm van kleinere centra met maximaal 15 wagens in elke gemeente. De
vroegere bewoners van de Kleine Hei gingen terug naar de vertrouwde
plek en de anderen moesten terugkeren naar de dorpen waar ze in 1967
vandaan waren gekomen. Er werd weer jaren vergaderd, maar opnieuw
geen rekening gehouden met de belangen van de woonwagenbewoners
zelf. De scheiding tussen wonen en werken bleef bestaan, evenals het
trekverbod. Noodgedwongen deden veel mensen een beroep op de bijstand en ook dat werd veroordeeld. Over de nieuwe spreiding naar kleine kampen zei Louis Burhenne in de Brug, (24.6.81): ‘Ik wilde wel eens
zien hoe zij (de burgers) zouden reageren als zij gedwongen verplaatst
werden. Ik denk dat ze moord en brand zouden schreeuwen’. <

‘I k wild e we l e e n s zi e n h oe z i j (d e b ur g e r s ) z oud e n r e a g e r e n a l s z i j
ge d wo n ge n v e rp laat s t w e r d e n . I k d e n k d a t z e m oor d e n b r a n d z oud e n
s ch re e u we n ’.
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MIJN PERSWEEËN

< R edac ti e jaren vi jfti g
C or Den eer

door Theo Vincken

Theo V i ncken was bij n a veertig j aar (1959 - 1997) ver sl a g g ever bi j het D agblad voor Noord-Limburg en D e
Li m bur g er. Op verz oek van de redac tie laat h ij n og
eens het l i cht sc h ij n en op z ij n begin tij d bij de ‘ Ven lose
kr a nt’ . H et ja ar 1959. Als elfde redac teur trad h ij toe
to t de to enm al i ge redac tie. Als een van de twee laatste
l evenden van dat aan van gsj aar k ij k h ij terug en sc h rij ft
de kr a ntenbl ues.
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ijn bloed bereikt koortswaarde. Ik val ten prooi
aan bijna niet meer te onderdrukken gevoelens
van opwinding. Een even spannend als belangrijk
moment in mijn (nog jonge) leven. De brede monumentale halfronde, hardstenen trap en de daaropvolgende met donkerblauw linoleum beklede treden
van ’n smeedijzeren opgang, maar meer nog de spanning, ontnemen mij bijkans de adem.
Ik sta op het portaal van de tweede etage, waar de
redactie zich moet bevinden. Ik kan kiezen uit drie
olijfgroene deuren en een trap naar een nòg hogere
verdieping. Een van de deuren staat op een kier. Uit
het vertrek dringt geratel tot mij door. Ik steek mijn
hoofd om de deur, en ga naar binnen. Jezus, de telexkamer! Uit twee machines met de opschriften ANP en
Associated Press stroomt de actuele wereldgeschiedenis in een schier onafgebroken woordenbrij binnen. Op de Grote Kerkstraat 18 in Venlo! Dit is het…
Bang te worden aangetroffen op een plek waar ik
(nog) niet hoor te zijn, keer ik rap terug naar het portaal. Dan sta ik voor de deur met een geëmailleerde
plaatje met het opschrift: Redactie. Gevoelens van
gelukzaligheid maken plaats voor een beklemmende
onzekerheid. Nou, probeer ik mezelf moed in te praten, je wil het toch zo graag. Je hebt er toch altijd al
van gedroomd journalist te worden?
Wat staat er ook alweer in die brief, die de weg opent
naar een nieuwe toekomst?
Geachte Heer, Voor de goede orde bevestig ik hiermee
ons mondelinge onderhoud van 29 april j.l., waarbij
wij overeenkwamen, dat U per 16 mei a.s. als leerlingjournalist in dienst treedt bij het Dagblad voor NoordLimburg, tegen een salaris van ﬂ. 250,-- per maand en
voorlopig voor een proeftijd van drie maanden. Met de
meeste achting en met vriendelijke groeten, C. Deneer,
chef-redacteur.
Het mondelinge onderhoud, waaraan Deneer in zijn
schrijven refereert, vond ’s avonds plaats aan de bar
van de door mij gefrequenteerde cafébar Astoria. Met
beiden een kelk Dortmunder Union binnen handbereik (Deneer: “Dat praat iets gemakkelijker”) liet hij
me weten, dat hij Dagbladdirecteur Piet Stroeken
aan de hand van enkele door mij gemaakte ‘proefreportages’ positief had bericht over mijn kwaliteiten.
Kortom, mijn voet zat tussen de toentertijd moeilijk
te openen deur naar de journalistiek. En niet eens gesolliciteerd, want op instigatie van een mij onbekend
gebleven iemand - een anonymus die moet hebben
geweten van mijn grote passie - zocht de krant contact met mij. Men zag in mij een geschikte opvolger
voor de binnen afzienbare tijd naar het Eindhovens
Dagblad vertrekkende allrounder Huub Mans.
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J a n G e r i t s ( di r e c t e u r D vN L ) ,
G u u s Th i js s e n ( di r e c t e ur A ud e t )
en M aar t e n P l u k k e r
> G i js B e r t e l s
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andaag is het 16 mei 1959, de dag dat alles anders
zal worden. Ik betreed het redactielokaal van ‘de
krant’. Redactiesecretaresse Elly Mulder (“Och...geej
ziet dae nieje?”) vangt me allerhartelijkst op, waarna
chef-redacteur Cor Deneer het van haar overneemt
en me aan mijn toekomstige collegae voorstelt, in zoverre - het is half tien op de door het raam zichtbare
torenklok van de Martinuskerk - op deze morgen al
aanwezig. Eerst aan hoofdredacteur Gijs Bertels,
die in een met glaswand van het redactielokaal gescheiden vertrek zetelt. Hij zit verscholen achter een
krant, die hij bij mijn binnenkomst laat zakken. Hij
kijkt me aan over zijn bril. “Ach, bent u onze nieuwe
redacteur?” Bertels heeft mij nooit eerder gezien, ik
hem ook niet. Ik pareer zijn taxerende blik, die weinig verraadt over ’s mans eerste indruk. De kennismaking blijft beperkt tot enkele zinnetjes. “Nou jong,
veel succes hier”, zegt hij. ”Cor jij leidt hem wel even
rond, hè?”
Zo, dat is dus Gijs Bertels, de in rangorde belangrijkste man van de redactie. In de werkzaamheden van
alledag, zo wordt me al snel duidelijk, laat hij zich in
die hiërarchie niet echt gelden. Zo heeft Bertels, vertrouwend op het vakmanschap en de mensenkennis
van Cor Deneer, de hele sollicitatieprocedure rond
mijn persoon overgelaten aan zijn chef-redacteur, zoals hij vrijwel alle redactionele aangelegenheden en
verantwoordelijkheden in zijn richting delegeert.
Zoals door Bertels verordonneerd, leidt Cor Deneer
me ter kennismaking met het bedrijf door zetterij
en rotatiedrukkerij, waarna we terugkeren naar het
redactielokaal. Daar word ik als elfde redactielid
(hoofdredacteur en chef-redacteur meegerekend)
door secretaresse Elly Mulder tegenover provincieredacteur Maarten Plukker aan een groot bureau gezet.
Plukker, een einzelgänger die in doen en laten zijn
West-Friese afkomst niet verloochent, schittert meesttijds door afwezigheid. Tijdens die absentie wordt
van hem verondersteld dat hij zich ergens ophoudt
in het verspreidingsgebied van de krant. ’s Mans eigengereide en onderkoelde optreden maakt hem niet
echt geliefd bij collegae, maar hij wekt niet de indruk
daar onder gebukt te gaan. Buiten de stadsgrenzen
is Maarten Plukker de immer met egards benaderde
verpersoonlijking van de ‘Venlose krant’, een positie
die hij zich maar wat graag laat aanleunen.
Alle redactionele werkzaamheden worden verricht
in een bijna vanzelfsprekende, maar nimmer hardop
uitgesproken rangorde van aanzien en ervaring. Als
jongste nieuwkomer heb ik sowieso geen eisen te
stellen. Wie dat wèl doet, zo leer ik al vrij snel, is geen
lang journalistiek leven beschoren. Voor elf redacteuren (journalisten) zijn er zes schrijfmachines voorhan-

scribent die ik bij gebleken geschiktheid over drie
maanden moet opvolgen.
De eerste is een man van weinig woorden, maar onovertroffen in zijn schrijven en poëtische gaven. Kritiek op iemands functioneren levert hij bij voorkeur
schriftelijk en meesttijds in rood met potlood. Dat
gebeurt discreet in gesloten envelop. Aangezien er al
een Theo op de redactie werkt (Theo Pennarts) pleegt
hij mij ter voorkoming van misverstanden met Thei
of Theodor aan te spreken, al naar gelang zijn stemming. Ik prefereer Theodor, want gewoonlijk vormt
dat de inleiding voor een compliment of ‘n voorstel
om na het werk ergens op de Parade (De Beurs of De
Witte) een Dortje of pils te gaan nuttigen.
Aan de autoriteit van sﬁnx Deneer valt niet te tornen, een gezag dat vooral stoelt op zijn immense
bekwaamheid, en misschien ook wel zijn eruditie.
Met uitzondering van Gijs Bertels, Hen Camps, Wiel
Reiné, Maarten Plukker en Piet Beek, ﬁguren die al
een status hebben opgebouwd, waagt niemand het
Cor Deneer te tutoyeren. De chef op de redactieburelen met de voornaam aanspreken doe je gewoon niet,
maar in de kroeg aan de toog stelt ‘meneer Deneer’
er prijs op Cor te worden genoemd.
den. Behalve hoofdredacteur Gijs Bertels - hij heeft
een Olympia-portable op zijn bureau staan - mag
niemand een typemachine voor zich alleen claimen,
en je laat het als beginneling wel uit je hoofd bij volle
bezetting achter een Remington of Olympia te gaan
zitten. Blijven over een plakkerige, onooglijke Adler
van Duitse makelij en een in Amerika geconstrueerde
Underwood, het stiefkind van de redactie.
En laat nou juist die ondergewaardeerde Underwood
mijn favoriete machine zijn. Uitgerekend op een
soortgelijk loodzwaar apparaat heb ik enkele jaren
eerder mijn typediploma gehaald. Het is voor mij absoluut geen kwelling met de Underwood te moeten
werken, al verkeert deze aftandse machine in een wel
zeer slechte staat. Met de pangran-test (“the quick
brown fox jumps over a lazy dog.”) stel ik vast dat alle
toetsen het doen.
Zonder morren schik ik me in het lot mijn ‘stukjes’
op de Underwood te moeten schrijven. Een kwestie
van je plaats weten, een leerling-journalist stelt geen
hoge eisen, tenminste niet in deze tijd. De opgetikte
letters staan nooit in rechte lijn en de letterbeelden
zijn zò scherp, dat de e’s en o’s uit het papier vallen
als ik mijn kopieblaadjes uit de machine draai, maar
die onvolkomenheden van mijn machinale schrijfgerei neem ik graag voor lief.
De beginselen van het vak worden me bijgebracht
door chef-redacteur Cor Deneer en Huub Mans, de

Z

oals gememoreerd krijg ik ook een stukje onderricht van Huub Mans, wat van zijn kant meestal al
gauw uitdraait op meesterlijke persiﬂages. Met zijn
ﬂux de bouche is hij briljant in het hilarisch persiﬂeren en imiteren van bekende personen en stadstypen.
Knap ook in het bedenken van metaforen en gezegend met een vlotte, onderhoudende, echter somtijds ook zéér vermoeiende babbel. Absoluut geen
journalist voor zware kost, maar bij tijd en wijle blijkt
achter die façade van blijgeestigheid toch een tobberige zoeker schuil te gaan. Muzikaal is hij ook, althans
dat pretendeert hij te zijn. Een gevoel voor ritme kan
hem inderdaad niet worden ontzegd. Met zijn vingerknokkels is hij altijd op zoek naar een klankbodem,
bij voorkeur van hout, teneinde zijn woorden met een
snelle roffel ritmisch te onderstrepen. Geregeld typt
hij zijn verhalen op de maten van de Radetzkymars of
de Mars van de medici, een manier van doen die met
name bij bureauredacteur Piet Beek wrevel opwekt
en deze telkens weer geërgerd doet verzoeken eindelijk eens met die ﬂauwekul op te houden.
Piet Beek is een nogal sombere man, die als gevolg
van een motorische storing (slecht ter been) nimmer
als verslaggever op pad gaat. Zijn taak bestaat uit het
‘persklaar’ maken van binnen- en buitenlands nieuws
dat via de telexen binnenkomt, kortom: een bureauredacteur in de ware betekenis van het woord.
Een van mijn collegae weet me te vertellen, dat Piet
Beek ergens midden jaren vijftig onder het pseudo-
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J an D e r i x
De G r ot e K e r k s t r aat jar e n v ij f t ig

niem Hans Gisbers een boek heeft geschreven (titel:
Nu valt de beslissing). Volgens mijn zegsman geen opgewekt werk. Het handelt over het opraken van de
fossiele brandstof. Er wordt wat lacherig over gedaan.
Hans Gisbers alias Piet Beek snijdt in zijn boek een
mondiaal probleem aan, dat, zo voorspelt de ziener
van het Dagblad, over een halve eeuw de mensheid
zorgen zal gaan baren. Het past precies bij Piet Beek
en zijn weinig vrolijke kijk op het leven, waarvan hij tijdens zijn gevreesde ﬁlosoﬁsche beschouwingen vaak
blijk geeft. Wie met deze pijproker in gesprek raakt,
moet rekenen op een klein uur werkverlet tijdens zijn
verbale zoektochten naar de zin van het bestaan. Ontsnappen aan zijn monologen is niet mogelijk, althans
niet zonder grof te worden.
Al vrij kort na mijn aantreden op de redactie komt
het tot een collideren tussen mij en Piet Beek, als ik
het waag een afﬁche van de Belgische matchmaker
Pete Brackeniers achter mijn bureau aan de wand te
hangen. De gestileerde, kleurige tekening van twee
boksende vrouwen doet Beek bij de eerste aanblik in
hevige toorn ontsteken. Hij gelast mij “onmiddellijk
die vunzigheid van de muur te halen”, een opdracht
waaraan ik tot nauwelijks verholen vermaak van de
jongere redactieleden met rood aangelopen kaken
gehoor geef.
Piet Beek vindt in zijn boosheid een medestander in

M aarten Pl u kker
C or Den eer
Gi js B ertel s
H u u b M an s
Jan Deri x
W i el R ei n é

Wiel Reiné, die zo’n “akelige plaat van vechtende
vrouwen” ook doet gruwelen. Niet zo vreemd overigens, want Wiel is de degelijkheid zelf. Behalve degelijk is hij ook aardig en zéér katholiek, een katholiek
die niet kan ﬁetsen. Want het rijden op een tweewieler heeft hij, ondanks vele oefensessies op de Grote
Heide, nooit onder de knie gekregen. Als stadsredacteur is het zijn taak de stedelijke nieuwtjes in een grote verzamelrubriek samen te voegen. Maar ook iets
meer uit de kluiten gewassen nieuwsfeiten behoren
tot zijn competentie. Hij schrijft bijna elke dag onder
de naam Peultje een persoonlijke rubriek, naar verluidt zeer populair in de nonnenkloosters. Dat laatste
is geen grap.
Wiel Reiné maakt met zijn markant hoofd en grijze
haren een eerbiedwaardige indruk. Daarbij past precies zijn stem, vooral als hij Venloos spreekt. Hij zit
op een voor de redactie strategische plek, aan het
bureau direct achter de deur. Hij vormt bij wijze van
spreken het eerste stootblok voor driftkoppen die de
redactie opstuiven op zoek naar “de journalist die
gvd de feiten volkomen verkeerd heeft weergegeven”. Die agressievelingen zien zich meteen achter
de deur geconfronteerd met de alleraardigste Wiel
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Reiné, wiens “nae toch, wat vervaelend” hun van
pure woede opgepompte lijven ﬂutterend als een ballon doet leeglopen. Voorts is de stadsredacteur het
makkelijke aanspreekpunt voor lezers die elk jaar de
eerste vlinder, meikever, lieveheersbeestje en meer
van dat klein spul komen aanbieden voor een stukje
in de krant. Grappig of griezelig misvormde wortels,
aardappelen, asperges en wat dies meer zij, belanden
ook steevast op zijn bureau.

O

p de redactie van het Dagblad voor Noord-Limburg valt de wereld in 1959 te overzien. Een katholieke krant in een katholieke streek. De KVP maakt
in de politiek de dienst uit. Ook in Venlo, waar ‘links’
in het politieke spectrum niets voorstelt. Ik ken één
socialistisch raadslid, een zekere meneer Van Deutekom, die zondagsmiddags naast me bij VVV op de
perstribune zit. Een vriendelijke, oudere man, die
enkele regels over VVV’s voetbalcapriolen aan het
Vrije Volk, krant van socialistische signatuur, moet
doorgeven. Venlo is ook een eng provinciestadje van
middenstanders, wat op een of andere manier op de
redactie voelbaar is. Bepaalde heikele zaken gaat
men om een of andere reden uit de weg, al is wel dui-
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BUREN IN BEELD

D e Ve n lo s e A ma t e u r Fo t o gra fe n Ve re n igin g v ie rd e h a a r
Perso n eel 1 962, viering eeuwfeest

delijk dat zich bij chef-redacteur Cor Deneer linkse
ideeën ontwikkelen.
De licht ontvlambare Jan Linders is de enige die wel
eens luidkeels het Venlose establishment verfoeit.
Hij heeft een hartgrondige hekel aan de gevestigde
orde en wil zo nu en dan wel eens ‘ontploffen’ wanneer hem weer een staaltje van maatschappelijk onrecht ter ore is gekomen. Evenals Huub Mans staat
hij ook op het punt naar een Eindhovense krant te
vertrekken. Daar zal hij, weet hij al, op een voorpost
worden gezet in de voorgenomen guerrilla tegen het
Helmonds Dagblad.
Een strijdbare ﬁguur is ook Horstenaar Jan Derix, de
sterreporter van de krant. Inzetbaar voor elke klus,
multifunctioneel zo gezegd. Zijn snelheid van werken
is verbazingwekkend. Altijd hetzelfde ritueel. Even
bladeren in notitieblok, sigaret opsteken en dan jast
hij in één ruk in opperste concentratie drie of meer
kantjes tekst uit de schrijfmachine. Moeilijke onderwerpen of luchtige, het is hem om het even. Wat een
verschil met taalpuritein Hen Camps, die zijn eerste
verhaal meestal herschrijft en dan nog niet tevreden
is, een nerveus makende vorm van perfectionisme.
Jan Derix is de enige op de redactie die zich ook bekommert om het uiterlijk van de krant. De truttige
wijze waarop het Dagblad het nieuws in zijn kolommen presenteert, is hem een doorn in het oog, Hij
pleit geregeld voor grotere kopregels en een meer
gevarieerde opmaak.
Hij krijgt de hoofdredactie en directie ten langen les-
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te achter zijn plannen voor een nieuwe vormgeving.
Ook al omdat het Dagblad voor Noord-Limburg een
mega-investering doet door in Zwitserland een 32zijdige Wifag rotatiepers te bestellen. Op 2 oktober
1959 wordt deze pers, een van de modernste van Europa, in het bijzijn van champagne nippende hoogwaardigheidsbekleders ofﬁcieel in gebruik genomen.
De hotemetoten constateren niet alleen dat de krant
er druktechnisch sterk op vooruit is gegaan, maar ze
zien ook inhoudelijk een duidelijke verandering. Het
nieuws is beter. Die laatste opmerking, gehoord door
meerdere journalisten, leidt op de redactie uiteraard
tot grote hilariteit.

September 2007. Ik sta in de Lohofstraat en kijk

uit op een braakliggend stuk bouwgrond. Hier was
ooit de achterbouw van het Dagblad voor NoordLimburg, maar binnen afzienbare tijd verrijst hier
een appartementengebouw. Er zijn op deze plek archeologische resten van een beek en looierskuilen
uit 1600 of daaromtrent aangetroffen, die gravers in
vervoering hebben gebracht. Nou en?
Hier, op dezelfde plek, heeft ook de 32-zijdige Wifag
pers van de krant gestaan. Dat is ook historie, meer
recent. Ik heb gezien toen de drukgigant in 1959 in
gebruik werd genomen. Maar daarvan zijn geen
scherven teruggevonden. Misschien heeft die pers er
wel nooit gestaan. Ik weet het niet meer, voel me ontredderd. Zijn dit persweeën? <

z e s t igja rig b e s t a a n in 2 0 0 7 o n d e r me e r me t e e n ge z ame n lijke e x p o s it ie me t d e B e lgis c h e e n D u it s e z u s t e rv e re n igin ge n D e lt a Ne e ro e t e re n e n B a y e r Ue rd in ge n .
D e t e n t o o n s t e llin g in M u s e u m v a n B o mme l v a n D a m
h a d a ls t h e ma ‘ B u re n in b e e ld ’ . L e d e n v a n d e d rie c lu b s
b ra c h t e n in b e e ld h o e z ij h u n re s p e c t ie v e b u re n z a ge n
e n p ro b e e rd e n d a a rb ij c lic h é ’ s t e v e rmijd e n . D e B u u n
p u b lic e e rt e e n s e le c t ie u it h e t fo t o a a n b o d . D e fo t o ’ s
z ijn ge ma a kt d o o r M a rja G ö rt je s , Ha rry L in s c h o t e n , J a n
v a n S o e s t , J u d it h S t o o p e n - F re y , Pie t e r Z w e e ge rs , To m
S t o o p ma n , K la u s S t re h lke , I n go Pflu gma c h e r, C h ris t in e
B a a ke s , J a a k S le y p e n , Ha n s M a s t b ro e k e n M ia Ge y e n s .
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VENLOSE
VAFV

Currywurst | To m Sto o pman

Z o n d er ti t e l | H ar r y Li n s c h ot e n

Kev er | Ju di t h St oop en - F re y

Sc hatz… . | Pie te r Zwe e gers

Ton g eren | M arja G örtjes

Ho egaarden | Jan van So est
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Parkn o t | K laus Strehlke

BAYERUERDINGEN

E ra sm us brü c ke | C h ri sti n e Ba a ke s

K ij kkub us | I ngo Pflu gm ach er

Der B l i c k | Kl au s Streh l ke
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Au f der H an d | In g o Pfl u g m ac her

H äu serfl u c h t | In g o Pfl u g m ac her
BUUN
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DELTA
NEEROETEREN

E en m ooi du o | Jaak Sl eyp en

Ee rst e C om mu n i e | Jaa k Sl ey pen

Garzweiler II | Hans Mastbroek

Mei n Rei ch | Ha ns Mastbro ek

Oran je boven | M i a G eyen s

Marco van Basten | Jaak Sleypen
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Tant e s i n di e nst van ‘zaadcellen’

D e ve e l z i j d i g e ku n st van

Anja van Rijen

door Thijs Lenssen en Pascalle
Mansvelders
foto’s Jacques Peeters
LIV E i n st al l ati e m et keram i sc h e z aadc el l en

I n p ro je c t ru imt e D e K ie v it ,
e e n v o o rma lig c a f é in Te gele n , w a s ro n d d e ja a rw is s e lin g 2 0 0 6 - 2 0 0 7 e e n o p me rke lijke e x p o s it ie t e z ie n
v a n b e e ld e n d ku n s t e n a a r
A n ja v a n Rije n . D e e x p o s it ie o mv a t t e t w e e in s t a lla t ie s , L I VE , w it t e z a a d c e lle n v a n ke ra mie k, e n L I F E ,
b e s t a a n d e u it ke ra mis c h e
b e e ld e n . D e kra c h t d ie u it
d e z e in s t a lla t ie s s p ra k,
w a s v o o r d e B u u n a a n le id in g o m d e ku n s t e n a re s
a a n h e t w o o rd t e la t e n o v e r
h a a r ku n s t , h a a r mo t ie v e n
e n h a a r d ro me n . A n ja v a n
Rije n ( L ic h t e n v o o rd e , 19 6 2 )
w o o n t e n w e rkt in Te ge le n .
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SPANNEND - ‘Alle onderwerpen
in mijn werk zijn onderwerpen die
mij bezighouden. LIVE/LIFE was
een opdracht aan mijn kinderen.
Het wonderlijke daarbij vind ik dat
ik als mens uniek ben, maar dat de
lading van mijn werk toch herkenbare emoties oproept en daarmee
een universeel karakter krijgt.
Als volgend project zou ik heel
graag een ruimte in willen richten
waar de ‘zaadcellen’ vrij in komen
te hangen. Dus veel hoger en ook
meer solitair dan bij LIVE/LIFE. Het
gaat mij om de beleving om je als
mens uniek te weten en daarin gelijk te zijn. In mijn gedachte loop
je er dan doorheen of tussendoor
met een helm op je hoofd. Deze
uit veiligheid genomen maatregel
brengt ook de nodige humor mee.
Op het ogenblik neem ik proeven
om te kijken hoe ik de cellen zo
veilig mogelijk op kan hangen. Ze
zullen namelijk altijd in beweging
zijn. Afhankelijk van de ruimte zal
er iets gebeuren met vloer en/of
wanden. Waarschijnlijk is er wel
een aanleiding om een logische
totaalvorm te kiezen. Maar dat is
nog open. Dat zal net zo gaan als
bij de projectruimte De Kievit in
Tegelen. Je zegt ja tegen een project, je hebt een uitgangspunt,
maar dan begint het werken in de

ruimte en moet je openstaan voor
wat er gebeurt. Als het eindresultaat al precies bekend is en het alleen uitvoeren wordt, vind ik het
niet spannend meer.’
HOKJE - ‘Op deze expositie toonde ik alleen keramiek. Een bewuste keuze omdat ik één onderdeel
van mijn werk wilde belichten. Als
mensen vragen: “Wat doe je?”, en
ik zeg: “Alles”, kunnen ze daar
niets mee. Ze horen liever “schilderen” of nog liever “aquarel”,
zodat ze zich er meteen een beeld
bij kunnen vormen en je kant-enklaar een hokje in geschoven kunt
worden.
Voor mij is het meer een manier
van leven. Ik geef mijn leven en
mijn omgeving vorm. Dat slaat
onder andere neer in beelden en
installaties. Als ik al mijn andere
werk tegelijkertijd laat zien, snappen mensen niet dat het allemaal
van mij is. Terwijl het voor mij allemaal facetten zijn.
Ik schilder nu alleen nog in opdracht. Ben mijn techniek aan het
vervolmaken zodat ik er niet ziek
meer van word. Kiezen voor één
materiaal of techniek kan en wil ik
nog steeds niet. Als voor een verbeelding brons het aangewezen
materiaal is, maak ik het daarin.’

BUUN

201

Dragen met wimpel, keramiek en glas
< Verlangen I, keramiek en porcelein
Verlangen II, keramiek en met aal
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EIGEN OVEN - ‘Ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg in de
richting Textiel/Vormgeving, met
als tweede vak Tekenen. Daar heb
ik vooral geleerd om geen materiaalangst te hebben, maar te kijken
naar de mogelijkheden, met in je
achterhoofd dat wat je wilt laten
zien. Na de Academie heb ik veel
getekend en geschilderd. De oorzaak daarvan was simpelweg ruimtegebrek. Tekenen is naar mijn
idee een goede basis, dus dat heb
ik toen veel gedaan.
Ik verhuisde naar Tegelen, kreeg
meer ruimte en zocht de grenzen
van het formaat op: het werk werd
steeds groter. Voor olieverf had ik
inmiddels een werkwijze ontwikkeld waarbij ik heel veel terpentine gebruikte. Daar werd ik echter
steeds ziek van.
In 1998 hield De Tiendschuur een
expositie: Feeën zijn … In Tegelen
geboren of woonachtige kunstenaars werden uitgenodigd om iets
in klei te maken. Tegelen en klei,
dat hoort al heel lang bij elkaar.
Ook mij werd de vraag gesteld of ik
geen interesse had. Ik was al niet
meer materiaalschuw en vond het
een leuke uitdaging. Vergeleken
met mijn manier van schilderen
was het heerlijk relaxed. Je kunt
het gewoon inpakken en de volgende dag bekijken of het inderdaad wel is wat je bedoelde. Er op
terug kunnen komen was voor mij
iets nieuws.
Na de expositie ben ik doorgegaan
met keramiek. Ik kreeg hulp van
regionale kunstenaars bij het bakken. Onder de keramisten gaat het
gemoedelijk toe. Ik ken geen schilders die hun werkruimte en kennis
zo gemakkelijk delen.
Op een gegeven moment maakte
ik echter zo regelmatig keramiek,
dat de een na de ander zei dat ik
maar eens over een eigen oven na
moest denken. Daar heb ik wel een
nacht van liggen woelen. Ik wil helemaal niet vastzitten aan één ma-

teriaal of techniek. En wat moest ik
met krachtstroom…? Maar je kunt
niet alleen vormgeven, het ambacht en de techniek van het vak
horen er ook bij.
Tijdens mijn oriëntatietocht - wat
voor oven ik dan zou willen? kwam ik bij een pottenbakker terecht. Hij vroeg of ik kon draaien.
Ik antwoordde ontkennend en
voegde er meteen aan toe dat ik
me helemaal niet interesseer voor
al die vaasvormen. “Als je niet weet
wat het is kun je ook niet weten of
je het in je werk wil toepassen”, zei
hij. Daar had hij een punt.
Ik heb daar leren draaien, en nee,
ik heb nog steeds niets met vazen.
Maar het is wel heel erg leuk om
zoveel te kunnen leren over klei en
glazuren. Langzaam merk ik dat
ik het ook op mijn manier in mijn
werk kan gebruiken. Dan wordt
het echter geen traditionele keramiek.
Bij keramiek is het eindresultaat
afhankelijk van zoveel factoren dat
ik nog steeds veel experimenteer.
Pas als je het beheerst kun je het
toepassen.’
TANTES - ‘Ik geef mijn leven en
omgeving vorm, zei ik zojuist. Dat
klinkt zo … abstract en theoretisch.
Wat ik bedoel is dat ik het belangrijk vind om vanuit mezelf te leven.
Om te kunnen benoemen waar je
naar zoekt. Dat wat je zoekt lang
niet altijd ‘klaar’ ligt in het schap.
Die koppigheid om je omgeving
dan toch vorm te willen geven naar
eigen inzicht vind ik een prima eigenschap. Ik voel me daar prettig
bij.
Het zijn niet alleen de beelden.
Het zit in kleine dingen, het is een
houding. Een voorbeeld: Ik had
een nieuw T-shirt waarvan de hals
tijdens het dragen niet lekker zat.
Mijn nek zit anders op mijn romp
dan de ontwerper heeft gedacht.
Dus pak ik een schaar en knip de
hals eruit. Nu is het een prima T-
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< Det ails t antes
LIVE inst allatie met keramische zaad cellen
Samen, olieverf op papier

shirt. Je kunt zelf ingrijpen. Je kunt
er ook voor kiezen het T-shirt weg
te gooien en weer een nieuw te kopen. En dan maar hopen dat deze
ontwerper wel het juiste beeld van
jouw nek had. Je kunt zelf bepalen
hoe jouw leefwereld eruit ziet.
In het dagelijkse leven kom ik allerlei mensen tegen. Voor mijn beelden vind ik het belangrijk om mijn
materiaal door en door te kennen.
Dit komt samen in het project Tantes. Ik probeer karakters en uitstralingen vast te leggen. Ik ben niet
op zoek naar types, ik probeer het
unieke te vangen. Het experiment
dat in dienst staat van mijn grote
beelden staat voorop. Het is voor
mij een leuke manier om een basis
leggen voor mijn grote werk.
Mijn grote beelden en installaties,
zoals de ‘zaadcellen’ van LIVE/
LIFE, beschouw ik als mijn beeldend werk. De Tantes (keramische
experimenten) staan geheel in
dienst daarvan. Deze vinden hun
weg naar de mensen thuis. Ze verschaffen me kennis en ﬁnanciën
om mijn grote beelden mee te realiseren.
Ik vind het wel mooi dat mensen
kiezen voor een experiment. Ook
heeft niet iedereen plaats of geld
voor groot werk. Mensen waarde-
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ren de experimenten in hun leefomgeving. Soms komt daar dan
aansluitend een opdracht of de
aankoop van een groot werk uit
voort.
Ik breng de Tantes ter sprake omdat
ik de zoektocht niet wil verzwijgen.
Ze vormen een onderdeel waarin ik
zoek naar de juiste uitstraling voor
mijn beeldend werk. Juist omdat
ik daar heel veel in wil weglaten,
moet dat wat je doet wel precies
het goede zijn.
Je kunt dit bijvoorbeeld goed zien
in een beeld dat ik maakte voor
de expositie Meer dan glas, in het
Goltzius. De ‘verloren was’- techniek en het gesmolten glas geven
samen de door mij gezochte spanning. In de vorm is er verder weinig
menselijke detaillering over. Toch
voelt de aanwezigheid wel degelijk menselijk. De expositie Meer
dan glas, in het Goltzius is door het
Kunstencentrum Venlo, het Museum van Bommel van Dam en een
aantal kunstenaars die met glas
werken, georganiseerd om Venlo,
tijdens de Ouverture van 2007, als
glasstad op de kaart te zetten.’
HOUDBAARHEIDSDATUM - ‘Afgelopen week heb ik trouwens
voor het eerst een installatie bij

particulieren gemaakt met ‘zaadcellen’. Prachtig vind ik dat als mensen kiezen voor iets wat ze leuk/
mooi vinden. Ook al is het niet alledaags. Ik wens dat veel mensen
hun hart volgen.
Ideeën voor de toekomst dienen
zich dagelijks aan. Het uitvoeren
van grote beelden is ook afhankelijk van waar je iets kunt laten
zien. Maar ik hoop nog veel grote
keramische beelden met allerlei
toegevoegde andere materialen te
mogen maken.
Of mijn dromen en plannen te
verwezenlijken zijn in Noord-Limburg? Projectruimte De Kievit is
een prachtig podium om zichtbaar
te maken waar kunstenaars mee
bezig zijn. Hopelijk komen er na
dit pand nog meer mogelijkheden. Maar ik zou willen dat meer
mensen mijn werk zien. Met de
installatie in de burcht in Brüggen
(Duitsland), afgelopen voorjaar, is
dat al aardig gelukt. Dat is bovendien een echte expositieruimte.
Voor de euregionale tentoonstelling Dynamiek in keramiek heb ik
daar een cirkel met ‘zaadcellen’
gelegd met een doorsnede van vier
meter. De titel was Almost there.
Gelukkig hebben mijn ‘zaadcellen’ geen houdbaarheidsdatum.

Er zit geen datum in mijn hoofd
waarvoor ik dat project waar ik helemaal in het begin over sprak per
se gerealiseerd wil hebben. Gericht zoeken naar een ruimte, nee,
daar ben ik nu niet mee bezig. Ik
merk dat ik toch het liefst scheppend bezig ben. Het moet kloppen, dat vind ik het belangrijkste.
Verder heb ik er wel vertrouwen in
dat het een keer gaat gebeuren.
Steeds meer mensen weten, door
mijn Tantes en mijn grote beelden,
waar ik mee bezig ben. De kans dat
ik de installaties in meer plaatsen
buiten Limburg kan laten zien, lijkt
me reëel.’ <

Projectruimte De Kievit aan de Grotestraat 66 in Tegelen valt onder de
hoede van kunstenaarsstichting
Het Raam. Lees ook het artikel in
deze Buun over Mieke Smits.
Thijs Lenssen (1957) is tekstschrijver en journalist en
redacteur van de Buun.
Pascalle Mansvelders (1963) is kunsthistorica en
beeldend kunstenaar en redacteur van de Buun.
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Tekst: Thijs Pubben | Foto: Jacques Peeters

door Pieter Duijf

Paul Vaes,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL
Hartje Amsterdam heb ik een
gesprek met musicalster Paul
Vaes (42). In Ovidius, een

Coiffeur Peter Croonen
• • • • • • •

weelderig eetcafé aan de ach-

Jodenstraat in Venlo

terzijde van het winkelpaleis
Magna Plaza, het voormalige

>>

Peter Croo nen: ‘ Toe n ik
in d e zesde klas van de lag e r e s cho o l zat, kwam b ro e d e r
Ad ria n o o p hui sbezoek. O f ik al
h ad n agedacht over wat ik wild e
w ord e n . We wo o nden to e n in d e
N ie uw s traat, waar mijn v ad e r
e n opa samen een kappers z aak
h ad d e n . Het was een sm al s t ad s pan d . A chter de zaak lag d e k e u ke n , waar het dagel ijkse le v e n
zich af speel de. Om er te k o me n ,
m óes t je doo r de salo n. Van j o n gs
af a a n had ik dus vo o rtd u re n d
m e t h e t kappersvak te m ak e n .
H et an twoo rd o p de vraag v an
d e br oeder l ag vo o r de han d :
ik wild e kapper worden! E e n
uits tekende keuze, vond b ro e d e r
Ad ria n o en dus werd ik k ap p e r.
Op 1 s e ptember werd i k v e e rt ie n
e n m ocht i k de schoo l ve rlat e n ,
op 2 s eptember ben ik b e go n n e n .
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O v e rd ag s t o n d ik t u ss e n m i j n
v ad e r e n mij n o p a in d e z a a k , ’ s
av o n d s gin g ik n aar s c h ool . V i e r
av o n d e n n aar d e h an d e l s s c h ool
o m h e t d e t ailh an d e l s d i p l om a
t e h ale n . E n o p wo e n s d a g a v on d
n aar d e k ap p e rs v ak sc h ool om
h e t v ak t e le re n . Vo o r z ov e r d a t
n ie t al in d e p rak t ijk g e b e ur d e …
N ad at mijn v ad e r wa s ov e r l e d e n ,
h e e ft d e z aak t o t ik 2 1 w e r d op
n aam v an mijn mo e d e r g e s t a a n .
Daarn a we rd ik e igen b a a s .
I n 19 7 5 z ijn we v e rh u i s d n a a r d e
Jo d e n s t raat . O p e e n op e n p l e k
- n o g e e n re lict v an d e oor l og
- h e b b e n we n ie u w g e b ouw d .
Mijn v ro u w s p e e ld e d a a r e e n
b e lan grijk e ro l in . O n d a n k s d e
n ie u wb o u w b e n ik o p oud e v oe t
v o o rt ge gaan . I k h e b n ooi t d e
b e h o e ft e ge v o e ld o m g r ot e r t e
gro e ie n , p e rs o n e e l t e n e m e n e n -

z ov oor t s . M e t a l s g e v ol g d a t i k d e
l a a t s t e t r a d i t i on e l e h e r e n k a p p e r
i n h e t s t a d s d e e l Ve n l o b e n .
H e t i n t e r i e ur v a n d e z a a k s t r a a l t
d a t ui t . H e t k a p p e r s m e ub e l d a t
h i e r s t a a t , s t on d ook a l i n d e
N i e uw s t r a a t e n d a a r v óór b i j
m i j n op a i n d e B e e k s t r a a t . I n
1 9 7 5 v on d e n d e m e e s t e v a n m i j n
k l a n t e n d a t i k d i t m e ub e l m oe s t
b e h oud e n . I k b e n b l i j d a t i k h un
r a a d h e b op g e v ol g d . H e t h e e f t
g e s c h i e d e n i s e n k a r a k t e r. H e t
past bij mij en bij de manier
w a a r op i k g r a a g w i l w e r k e n . ’

postkantoor van de hoofdstad.
Een paar minuten eerder is de
geboren Venlonaar op zijn motor komen aanrijden en heeft
hij zijn stoere gevaarte aan de
gracht geparkeerd.

L ord Cap ul et in Rom eo & Jul ia
( fot o: ar chief Paul Vaes)
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( f o t o : ar c h i e f P a u l Va e s )
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Paul bewoont samen met zijn
vriend Ton een appartement op
de zevende verdieping in stadsdeel Zeeburg met uitzicht over het
water. Het moet als een zevende
hemel aanvoelen, want Amsterdam heeft zijn hart gestolen, zal
tijdens het gesprek blijken.
“Spriks dich auk Venloos?”, had
hij enkele weken geleden gevraagd toen ik hem belde voor
een afspraak. Het gesprek gaat
dan ook deels in het ons beider
vertrouwde dialect.
Voor sommige karakters is Paul
Vaes te klein. “Voor Evita zochten
ze iemand van 1.90 meter. Zelfs
met verhoogde hakken kwam
ik met mijn 1.74 niet in aanmerking voor de rol. Terwijl ik een
overtuigende auditie deed.” Hij
heeft vaker kunnen overtuigen,
want zijn portfolio puilt uit van
achtenswaardige
personages.
Hij speelde in de musicals: Kiss
me Kate, The Wittnes, Cyrano, Jesus
Christ Superstar, Chess, Man van
La Mancha, Miss Saigon, Elisaneth,
Chicago, Rex, Aspects of Love, Romeo, Rembrandt, Jekyll & Hyde. Hij
verzorgde gastoptredens in diverse tv-series, zoals Goede Tijden
Slechte Tijden, Baantjer en Onderweg
naar Morgen, en hij ﬁgureert in

reclamespots. Dan waren er nog
projecten als Nappes op de Proms
Venlo, Kleinkunstfestival Nieuwe de
la Mar theater en Broadway Melodies.
Hij is net terug uit Italië, uit Bolzano om precies te zijn, een stad
in Zuid-Tirol, waar Duits naast
het Italiaans de voertaal is. Drie
maanden verbleef hij er in een
soort vakantiewoning. Zes weken moest er hard gerepeteerd
worden voor het geven van vijftien voorstellingen. Paul speelde
de rol van Sir Danvers Carew in de
Duitstalige musical Jekyll & Hyde.
Sir Danvers Carew is de vader van
het vrouwelijke hoofdpersonage, die probeert zijn dochter
te beschermen en haar probeert
te wijzen op alle kwade dingen
die haar pad kruisen. Een bijrol,
maar wel een hele belangrijke.
Paul is wellicht de ongekroonde
koning van de bijrollen in het
Nederlandse musicalmetier. In
2004 werd hij zowaar genomineerd voor de John Kraaykamp
Musical Award voor zijn bijrol als
Lord Capulet in Romeo en Julia,
een rol die hij een jaar later eveneens vervulde in de Oostenrijkse
versie in het Raimund Theater in
Wenen.
“Het gaat dikwijls om karakterrollen die ik speel, waar ik me
helemaal in kan uitleven. Ik sta
niet de hele voorstelling op het
podium. Je hebt een solo, wat
duetten en enkele dialogen. Het
zijn wel rollen die heel sterk moeten worden neergezet. Natuurlijk
gaat de meeste aandacht naar
de hoofdrolspelers. Daar draait
het verhaal om. Ik word ook nauwelijks herkend op straat. Ik kan
vrij anoniem ’s avonds het theater uitlopen. Nee, ik ben geen
mediaman. Ik ben een perfectionistisch ingesteld theaterdier.
Ik trek niet echt aan werk op tv,
maar ik zal ook geen nee zeggen
als het op mijn pad komt.”

Zeventien jaar al duurt de carrière van Paul Vaes. Het is een
voortdurende aaneenschakeling
van audities doen en daadwerkelijk rollen spelen. “Ik heb nog
geen enkel seizoen hoeven stil
te zitten. Maar de audities, die
zijn afschuwelijk om te doen. Je
steeds maar weer waarmaken,
iedere keer zorgen voor werk.
Nee, dat houdt nooit op, al word
ik de laatste jaren vaker gevraagd
op mijn reputatie, zoals die rol in
Bolzano. Het was een internationale cast. Alle acteurs moesten
ingevlogen worden.”
De stem van Paul Vaes valt te omschrijven als die van een lyrische
bariton/tenor. “Of ik me meer
zanger dan acteur voel? Dat is
goed in evenwicht, hoop ik. Aanvankelijk was ik toch meer zanger. Maar er komt ook af en toe
dansen en bewegen bij. Vroeger

heb ik in de Madson Club aan de
Kaldenkerkerweg danslessen gevolgd. Latijns-Amerikaans, Ballroom, dat soort werk. Zelfs aan
wedstrijden meegedaan en Limburgs kampioen geworden.”

( fot o: Piet er D uij f )

Paul Vaes omschrijft zich op zijn
eigen website als een autodidact
met passie. Hij groeide op in de
omgeving van de Heilige Hartkerk, zat op de Vinckenhof-mavo en
werkte daarna acht jaar lang als
verpleger in een Eindhovens ziekenhuis op de longafdeling en op
de afdeling cardiologie.
“Ik wilde van jongs af aan al naar
de toneelacademie. Maar ik koos
aanvankelijk voor zekerheid. De
theaterwereld is voor beginnende artiesten toch een wankel bestaan. De liefde voor muziek heb
ik van mijn vader geërfd, denk ik.
Hij zingt al jaren bij Venlona. Hij
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er ergens geauditeerd moet worden dan spreekt dat zich vrij snel
rond. Nee, van afgunst merk ik
weinig. Je hebt te maken met uiteenlopende ego’s, maar we gaan
vooral met respect voor elkaar en
met elkaar om. Er heerst een gezonde concurrentiestrijd.”
Soms treedt hij op als producent
en momenteel is hij bezig met de
voorbereidingen van een uiterst
ﬂamboyante bruiloft in Ierland,
waar 120 genodigden een weekend lang bezig gehouden moeten worden. “Ik verzorg daar het
entertainment in en om Ashford
Castle, waar de gasten verblijven.
Vijfenveertig limousines staan
drie dagen voor hen klaar om ze
overal naar toe te rijden. Voor de
eerste avond heb ik een moorddiner in elkaar gezet. Op de trouwdag zelf moet ik zingen tijdens
de huwelijksmis. Een violist zal
me daarbij begeleiden. Voor het
diner in de avonduren laat ik een
hele band uit Nederland overvliegen, compleet met zangers en
zangeressen. Zelfs het geluid en
de technici komen uit Nederland.
Een hele mooie klus, waar ik mijn
tanden in kan zetten.”

P r o f e sso r T u lp , i n ‘Re m b r a n dt , d e
m u sic al ’ ( f o t o : a r c h i e f P a u l Vaes )

M e t B al k e n e n de n a e e n o p v o eri ng va n
‘ Re m b r an dt ’ ( f o t o : a r c h i e f P a u l Va es )
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heeft een prachtige stem, maar
hij houdt zich het liefst op de achtergrond. Het expressieve heb ik
van mijn moeder. Ze is 71 jaar nu
en geeft nog steeds sportlessen.
Ook stond ze ooit in de buut, echt
waar! Voordat ik verpleger werd
ben ik voor een jaar naar Seattle
vertrokken om aan de Benjamin
Franklin Highschool drama en zang
te gaan studeren.”
Hij woonde en werkte verder een
tijdlang in Wenen en Antwerpen.
“Ik voel me Europeaan. Ik spreek
Duits, Engels, Nederlands en
het Limburgs dialect. Ik wil mijn
horizon altijd maar verruimen.
De wereld van de musical is een
kleine wereld. Inmiddels ken ik
mijn pappenheimers. Wanneer

Het komende seizoen is Paul
Vaes ook in Venlo te bewonderen. “In november treed ik op
tijdens het Promsconcert van Jocus.
En ik zit in de cast van de musical Camille, over Camille Claudel
de beeldhouwster. Daarin speel
ik de kunstenaar Auguste Rodin.
Mijn tegenspeelster is Janke Dekker. Het is een kleinschalige productie. We trekken van december
tot en met mei door het land. In
totaal staan we veertig keer op de
planken.
Optreden in Venlo is wel altijd
iets speciaals. Familie en kennissen zitten op de voorste rijen. In
het artiestencafé komen mensen
op je af om te vertellen dat ze
‘vruuger naeve mich in de klas

hebbe gezaete….’ Toch denk
ik niet dat ik weer in Venlo zou
kunnen wonen. Ik kom er nog regelmatig hoor, gewoon bij mijn
ouders op bezoek. Nee, carnaval
vier ik niet meer en het Zomerparkfeest bezoek ik evenmin. Wel
voel ik die emotionele binding als
ik richting Limburg rij. Het heeft
iets van thuiskomen. Het spreken
van het dialect is jammer genoeg
behoorlijk verwaterd. Ik denk in
het Nederlands, alleen als ik mijn
gevoelens de vrije loop laat, dan
kunnen mijn vrienden me op een
‘zachte g’ betrappen. Dan heeft
het wel een charmante klank.
Amsterdam is toch een beetje
mijn stad geworden.”
“De musical leeft als nooit tevoren in Nederland. De mensen
gaan graag een avondje uit. De
economie is opgeleefd en onderschat de impact van Joop van den
Ende niet. Hij heeft de musical
echt op de kaart gezet. Het zijn
stuk voor stuk peperdure producties met veel spektakel. De
meeste schouwburgen zijn hier
niet op uitgerust. Honderd euro
voor een kaartje is dan geen uitzondering. Daarom ben ik zo blij
met zo’n musical Camille. Daarvoor is de toegangsprijs nog betaalbaar. We werken met weinig
attributen, geen dure kostuums,
een eenvoudig decor. Je staat bij
wijze van spreken naakt op de
bühne. Dat maakt je breekbaar.
Je kunt niets camouﬂeren. Als
je slecht in je rol zit, dan word

je daar meteen op afgerekend.
Je moet vooral geloofwaardig
overkomen. De klik met je tegenspeelster moet er zijn, al ben ik
geen womanizer.”
“Ik krijg doorgaans rollen van
een betrouwbaar personage: advocaat, dokter, vader. Maar het
meest had ik tot nu toe met de
rol van Rembrandt, in de gelijknamige musical, waarin ik met
regelmaat invaller was voor Henk
Poort. Van het spelen van die
hoofdrol heb ik ook het meeste
geleerd. De hele avond in de
spotlights, lang op het toneel,
veel zingen, veel spelen. Prachtig. Met alle respect voor Henk
Poort, ik vond het míjn rol.
Voor iemand als Chantal Janzen
koester ik een enorme bewondering. Zij heeft alles uit de kast gehaald om haar doel te bereiken.
Ik weet nog dat ze mij na een
optreden kwam vragen wat ze allemaal moest doen om een musicalster te worden. Dat is bijna tien
jaar geleden. Ze was toen al goed
bezig. Ik kon eigenlijk geen tips
meer voor haar bedenken. Een
jaar later speelde ze de hoofdrol
in Saturday Night Fever.”
Zelf leert hij nog iedere dag. “Van
Willem Nijholt bijvoorbeeld, door
alleen al van achter de coulissen
mee te kijken. Dat zijn workshops
op zich. Hoe hij zijn medespelers
weet te coachen. Ongelooﬂijk.
Een hele grote naam in de theaterwereld.”
“Voor iedere voorstelling heb ik

PAUL VAES,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL
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Lo r d C ap ule t ( f o t o : a r c h i e f P a u l Va es )

Pieter Duijf (1954) is freelance tekstschrijver en
journalist voor diverse opdrachtgevers (onder

een vast ritueel. Dan ga ik met
een kop kofﬁe in mijn eentje in
de lege zaal zitten. De decorbouwers zijn aan de gang, er wordt
gesoundcheckt en het licht wordt
uitgeprobeerd. Die voorbereiding
heb ik nodig.

andere Dagblad De Limburger en Uitgeverij Van
Spijk). In 2006 schreef hij het jubileumboek over de
populaire Venlose dialectband Neet oét Lottum.

Welk karakter ik nog zou willen
spelen? Die van travestiet in De
Kooi van de Gekken, een tragikomisch stuk. Je speelt een acteur
op de bühne. Een hysterisch iemand op zijn tijd, een hypochonder. Dat wil ik nog een keer doen,
ja…”

FLORIADETERREIN

ÉÉN HISTORISCH
OPENLUCHTMUSEUM
door Xavier van Dijk

Pa u l Vaes werkt mee a an d e
J ocus Jube lnac hte op vrijd ag
1 6 e n zaterdag 17 novemb e r
in D e Maaspo ort. Naar
ve r lu idt verleent hiera an o o k
d e be kende M aastricht s e
zan g e r Benny Neyman z ij n
m e d e werki ng.

Op zaterdag 15 decemb e r is
Pa u l Vaes te zi en, evene e n s
in T h ea te r De Maaspoor t , i n
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d e mu s ical Ca m il l e, ’ n l ev en
in s t e e n . Daarin s pe e l t h i j d e
ro l v an d e we re ld b e r oe m d e
b e e ld h o u we r Au gus t e Rod i n .
Z ijn t e ge n s p e e ls t er i s J a n k e
De k k e r, d ie d e ro l v a n
C amille C lau d e l v er v ul t .
I n 2 0 0 8 gaat Pau l Va e s d e r ol
v an Pie rre C u y p e rs s p e l e n
in d e mu s ical o v e r d e z e
Ro e rmo n d s e arch i t e c t . D e
v o o rs t e llin g mo e t i n m e i i n
p re miè re gaan . <

EEN ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKINGSREIS
DOOR ST. JAN EN DE ZAAR
‘Heksen en spoken moesten er zich wel bij voorkeur ophouden en wilde vuurmannen
waren er thuis, met hun rond, rood-gloeiend hoofd en den grijns die deed verstijven…
Het oord was onherbergzaam… Het moest wel het land der duivelen zijn, die zwarte,
zwijgende, gruwzame vlakte van brandbare zoden... En de moeder van den Satan lachte
met haar valschen grijnslach, spottend…’
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A fb . 2 .

Gr ot e ak k ers in de uit g est r ek t e zandv l ak t e
(fot o Xav ier v an D ij k )

A fb . 3 .

D et ail op nam e v an het zeer
nat t e b r oek b os in het M ehr
(fot o Xav ier v an D ij k )

De bevindingen zijn opzienbarend. Het gebied ligt vol met schatten aan
historische informatie over onze voorouders.
Het gebied tussen de Zaar, Mierbeek, de St. Jansbossen en de A73 is een
archeologisch complex met resten uit de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd (afbeelding 1a en 1b). Bovendien zijn uit die perioden relicten in het veld nog duidelijk zichtbaar. Dankzij deze bonte verzameling van gegevens, zowel door de tijd als in functie, kreeg het gebied
inmiddels ook de verdiende aandacht van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De ROB beschouwt het complex als een
monument van zeer hoge archeologische waarde en van nationaal belang.
Graag nemen we u mee op een archeologische ontdekkingsreis om de belangrijkste bevindingen rond het geplande Floriadeterrein te presenteren.

LANDSCHAPSONTWIKKELING

Afb. 1a

Reliëfkaart met archeologische

en 1b.

v i n dp la a t s e n ( R A A P A r c heol ogi s c h e A dv i e s b u r e a u )
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Voor het organiseren van de Floriade in 2012 hebben de bestuurders van
deze regio hun oog laten vallen op het gebied rond de oude boerderijen
St. Jan en de Zaar. Onderzoek wijst uit dat het gebied al duizenden jaren de
belangstelling van mensen heeft getrokken. Het meest recente onderzoek
werd in 2004 en 2005 uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau,
in opdracht van de gemeente. Daaropvolgend vonden opgravingen plaats.

Tijdens de koudste fasen van de laatste ijstijd (circa 110.000-10.000 jaar geleden) heerste in Zuid-Nederland een zeer koud en droog klimaat, waarbij
de wind grote hoeveelheden zand kon afzetten. In en rond het geplande
Floriadeterrein bestond het landschap uit een grote zandvlakte (afb. 2). Die
werd doorsneden door een laagte van meer dan 1 kilometer lang, ongeveer
400 meter breed, maar hooguit 3 meter diep. Deze laagte werd omsloten
door zandruggen. De zandvlakte waterde in die tijd vermoedelijk via de
laagte af op het Maasdal.
Op het einde van de ijstijd ontstonden lokaal kleine stuifzandgebieden,
zoals Zaarderheiken. Dit stuifzand blokkeerde de afwatering waardoor
de laagte langzaam vernatte. Toen ongeveer 10.000 jaar geleden de ijstijd
eindigde, werd het klimaat warmer en vochtiger. Op de zandvlakte en de
zandruggen ontstond geleidelijk aan een oerbos, terwijl de laagte verder
vernatte en er vennen ontstonden, zoals het Mehr en het Berksbroek (afb.
3). Op de hogere zandruggen vormden zich relatief vruchtbare bodems in
het vrij schrale zand.
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JAGER/VERZAMELAARS IN DE OUDE EN MIDDEN
STEENTIJD

Afb. 4.

Vuurstenen bijl uit de Zaarderkampen. Voordat het exemplaar
uit elkaar is gesprongen door
vorst, was het nog perfect
bruikbaar
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Afb. 5.

Pijlpunten uit de Nieuwe
Steentijd (RAAP)

Afb. 6.

Vuurstenen mes uit het

In de oudste fasen van de Steentijd (Laat Paleolithicum en Mesolithicum:
circa 11.000-4.900 voor Chr.) leefde men van visvangst, jacht en het verzamelen van noten, knollen, planten en vruchten. Deze zogenaamde jager/
verzamelaars trokken door het landschap en sloegen alleen voor enkele
dagen of weken op een bepaalde plek hun tent of een eenvoudige hut
op. Vaak zochten ze hogere plekken uit langs beekdalen, vennen en oude
Maasmeanders. Daar was vers drinkwater en vlakbij kwam een grote verscheidenheid aan bruikbare planten en jachtwild voor. Ze jaagden op gevogelte en groot en klein wild, zoals paard, edelhert, eland, oeros, ree en
vos.
Ook de zandruggen langs de laagte bij St. Jan en de Zaar waren aantrekkelijk voor jager/verzamelaars: op enkele tientallen plekken zijn resten van
kleine kampementen aangetroffen. Deze dateren vrijwel alle uit de Midden Steentijd. Dit wijst erop, dat de vegetatie in de laagte zo weelderig was
dat zij veel dieren aantrok, waar de jager/verzamelaars op af kwamen. De
vondsten bestaan meestal uit afval, maar ook uit pijlpunten die tijdens de
jacht verloren gingen.
In de kampementen werd voedsel bereid, gereedschap gerepareerd, er
werden huiden schoon gemaakt en men overnachtte er. De kleine kampementen werden opgericht tijdens jachtexpedities vanuit de grotere nederzettingen langs de Peel en uit het Maasdal. Uit het vondstenspectrum
blijkt dat het geplande Floriadeterrein weliswaar werd bezocht door deze
jager/verzamelaars, maar dat het niet bijzonder intensief werd gebruikt:
de rijkere (jacht)gebieden langs de Peel en in het Maasdal zijn veel meer
in trek geweest.

grote grafveld
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

DE EERSTE BOEREN IN
DE NIEUWE STEENTIJD

In het begin van de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) kwamen de jager/verzamelaars in contact met
hun landbouwende zuiderburen.
Ze gingen steeds meer gebruiken
van hen overnemen. De meeste
vindplaatsen van de eerste Noord-

Limburgse boeren liggen weliswaar in het vruchtbare Maasdal, maar
ook daarbuiten leefden zij. Op de relatief vruchtbare zandruggen langs
de laagte zijn pijlpunten, vuurstenen werktuigen en enkele scherven van
kookpotten gevonden. Met gepolijste vuurstenen bijlen hebben deze jagende boeren bomen omgehakt. Op de kale plekken in het oerbos zullen
zij een enkel akkertje hebben aangelegd, een boerderij hebben gebouwd
en hun doden hebben begraven. Ze gingen weliswaar steeds meer over op
een boerenbestaan, maar veeteelt en jacht bleef een belangrijke rol spelen
in de bestaanswijze. Dit laatste blijkt uit de tientallen pijlspitsen uit deze
periode, afkomstig van het onderzochte gebied (afb. 5). Blijkbaar was de
opbrengst van de jacht een nodige en welkome afwisseling op de oogst
van deze eerste akkertjes.
Twee complete gepolijste vuurstenen bijlen zijn in de natste gebieden in de
laagte gevonden (afb. 4). Ze werden in een houten steel gezet en gebruikt
om bomen mee om te hakken en hout verder mee te bewerken. Gezien
hun lage en natte landschappelijke ligging zijn de twee vuurstenen bijlen
waarschijnlijk niet de afspiegeling van een huisplaats of ander dagelijks
gebruik, maar wijzen ze mogelijk eerder op deposities. Fragmenten van
dergelijke bijlen, die duiden op gebruik en versplintering, zijn namelijk
juist op de hogere zandruggen gevonden. Als ze braken, werd er vaak een
ander werktuig van gemaakt.

Afb. 7.

Vuurstenen bijl uit het
grote grafveld

In 1940 zijn door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) uit Leiden twee
zeer fraaie vuurstenen pijlpunten opgegraven in een prehistorisch grafveld, dat op één van de zandruggen bij St. Jan is ontdekt. Helaas zijn bijna alle gegevens en de meeste vondsten zoek en is het onderzoek nooit
gepubliceerd. Wél is bekend dat één graf erg apart was: in het gele zand
tekende zich de vorm af van een overledene die in de foetushouding lag
(een zogenaamd lijksilhouet). Dergelijke vormen van begraving zijn alleen
uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd of de Bronstijd bekend en
komen niet vaak voor. Later zijn er tevens een complete gepolijste vuurstenen bijl en een zeer fraai vuurstenen mes gevonden (afb. 7 en 6). Mogelijk zijn die, net als de jagersuitrusting met boog en pijlen met vuurstenen
punten, aan de overledene meegegeven. Het lijkt erop dat in 1940 één of
meerdere graven uit deze fase van de Prehistorie zijn opgegraven. Deze
melding wijst dus op een hoge ouderdom van dit grafveld.

(fot o Xav ier v an D ij k )

DE BRONSTIJD EN IJZERTIJD
Volwaardige boerenbedrijven
In de Bronstijd leefde men geheel van de landbouw. Het rund speelde een
grote rol in de veeteelt, de jacht had nog slechts een zeer marginale rol.
Er zijn weinig nederzettingssporen uit de Bronstijd in het geplande Floriadegebied zelf bekend; de meeste bevonden zich in andere delen van de
laagte en haar omgeving. De erven lagen hier en daar in het landschap
en vormden als het ware een dunne spreiding. Enkele vindplaatsen bestaan uit louter vuursteenmateriaal, waaronder vuurstenen messen die in
houten sikkels werden gezet (zogenaamde sikkelmessen). Waarschijnlijk
hebben toen op de zandruggen enkele boerderijen met kleine akkers gelegen.
Tijdens de Urnenveldenperiode (Late Bronstijd/IJzertijd) lagen verspreid in
het landschap kleine eenheden van losse boerenerven. De eenvoudige
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Afb. 8.

Spinsteentje uit de zeventiende/achttiende eeuw (diameter 3
centimeter).
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Afb. 9a

Prehistorische urnen uit het

en 9b.

grote grafveld
(archief RMO, Leiden)

boerderijen waren van hout en de
wanden waren met leem dichtgesmeerd. De hogere zandruggen
met vruchtbare bodems langs de
laagte waren de beste plekken voor
deze eerste boeren. Door het intensieve gebruik raakte de bodem
na verloop van tijd uitgeput. Elders
werden nieuwe akkers aangelegd.
Na verloop van tijd trad natuurlijk herstel op van de verlaten arealen en
konden deze opnieuw worden beakkerd.
De grootste en belangrijkste clusters van vindplaatsen uit de Bronstijd en/
of IJzertijd liggen in en rond de bossen in het noorden van het Floriadegebied. Graven, aardewerk, kookstenen en verbrande leem wijzen erop dat
hier een groot nederzettingsterrein met een grafveld (ongeveer 35 ha oppervlakte!) lag. Een kleinere cluster ligt in de bossen ten (zuid)oosten van
St. Jan (afb. 1a). Tijdens een archeologisch proefsleuvenonderzoek werd
in 2006 een deel van de grootste veronderstelde nederzetting aangetroffen in de noordwesthoek van het Floriadeterrein. De sporen bestonden
uit kuilen waarin palen van boerderijen hebben gestaan en er zijn diverse
scherven uit de (Vroege) IJzertijd gevonden. Een mooie vondst is een klein
spinsteentje van aardewerk, dat zal zijn gebruikt om wol mee te spinnen.
Ook uit de achttiende eeuw is in het Floriadeterrein overigens een spinsteentje gevonden (afb. 8).
Grafvelden
Het gebruik om de doden te cremeren en in een urn onder (lage) heuveltjes te begraven, dat op het einde van de Nieuwe Steentijd zijn intrede
deed, werd in de Bronstijd meer gemeengoed. De meeste gemeenschappen beschikten over een eigen grafveld, dat vlak bij het akkerareaal en de
boerenerven lag.
Een belangrijke ontdekking werd in 1940 gedaan: in dat jaar werd een
groot grafveld ten noordwesten van St. Jan gedeeltelijk onderzocht door
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het RMO. Daarbij zijn maar liefst 41 grafheuvels opgegraven. Er resteert
helaas alleen een tekening met de contouren van de grafheuvels, waarvan
in 25 een urn werd aangetroffen. Slechts enkele urnen zijn kort geleden
weer teruggevonden in het RMO (afb. 9a en 9b). Bij de opgraving in 1940
zijn, naast de 25 urnen en crematieresten, enkele bronzen voorwerpen
en een zeer fraaie bronzen lanspunt gevonden. Helaas is ook de bronzen
lanspunt, die een archeologisch topstuk is, zoek. Na de opgraving zijn met
het ploegen van dit perceel vijf tot tien complete urnen ontdekt. In het
aangrenzende bos is in het verleden nooit een archeologische opgraving
uitgevoerd, maar een inwoner van Grubbenvorst heeft hier illegaal meerdere urnen geroofd. Ook deze vondsten zijn zoek. Zeven grafheuvels die in
de jaren zestig zijn gelokaliseerd, zijn wel goed vastgelegd.
Bij nader onderzoek in 2004/2005 zijn in dit bos maar liefst 21 min of meer
hoge, ronde heuvels waargenomen. Dit zijn de oudste zichtbare relicten
uit het gebied. In sommige zijn prehistorisch aardewerk, houtskool en/of
crematieresten gevonden. De meeste zijn zeer waarschijnlijk prehistorische grafheuvels. Op de drie meest markante grafheuvels zijn in het voorjaar van 2006 alle bomen gekapt en is de overige begroeiing gesnoeid,
zodat de grafmonumenten weer goed zichtbaar zijn (afb. 10). Het grafveld
was, met meer dan zestig grafheuvels, behoorlijk groot. Bovendien zijn
verschillende daarvan nog zichtbaar in de bossen. Een proefsleuvenonderzoek in 2006 leverde prehistorische graven en resten van urnen uit de
Vroege en Midden IJzertijd op. De sporen bestonden uit ringvormige greppeltjes van hooguit enkele decimeters diep.

Afb. 10.

Prehistorische grafheuvel.
De bomen zijn gekapt en
de struiken zijn gesnoeid.
(fot o Xav ier v an D ij k )

Het tweede grafveld is ongeveer in 1950 ontdekt, maar ook deze opgraving
is nooit uitgewerkt en ook deze vondsten zijn zoek. Oud-bewoners weten
alleen te melden dat er toen enkele tientallen urnen en ronde grafstructuren zijn gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De oude St. Janskapel (zie
verderop) was gebouwd op een natuurlijke zandbult, die als een schiereiland de grote laagte in steekt. Prehistorische vondsten en de melding
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van een onnatuurlijk uitziende heuvel bij de oude kapel wijzen erop dat dit
grafveld zich mogelijk tot deze zandbult heeft uitgestrekt.
De grootte van het belangrijkste nederzettingsterrein en het grafveld wijzen erop dat dit gebied vermoedelijk enkele duizenden jaren is bewoond.
Na verloop van tijd raakten de gebieden met vruchtbare gronden uitgeput
en was de oogst van de schrale zandgrond te laag om de bevolking voldoende te voeden. Al in het midden van de IJzertijd was het landbouwsysteem onhoudbaar geworden: de bewoners moesten elders een nieuw
bestaan zien op te bouwen. Vindplaatsen uit de Late IJzertijd en Romeinse
tijd zijn dan ook niet van het geplande Floriadeterrein bekend, wel van de
hogere zandruggen westelijk ervan. De verlaten akkers en erven uit de
Prehistorie werden overwoekerd door planten en het oerbos kon opnieuw
bezit nemen van het gebied.
Afb. 11.

Uitsnede van de Tranchotkaart
(1803-1820; uit: Landesvermessungsamt NordrheinWestfalen, 1969). De Mierbeek
vormde de westgrens van de
enclave van de hoeven St. Jan
(Santfort) en De Zaar (Zaar).
De noord-, oost- en zuidgrens
werden gevormd door een houtwal. De enclave ligt als een
oase in een groot heidegebied
met enkele bospercelen. Veel
facetten van deze boerenbedrijven zijn tegenwoordig nog
zichtbaar in het veld.

MIDDELEEUWEN:
NIEUWE ONTGINNINGEN IN HET OERBOS

Uit archeologische onderzoeken blijkt dat pas honderden jaren na de Romeinse tijd in het onderzochte gebied weer een boerderij werd gebouwd:
bij wat nu St. Jan heet werd in de negende of tiende eeuw een ontginningsboerderij gesticht. Tussen de elfde en dertiende eeuw werden nog zes andere hoeven gesticht in het gebied rond de laagte: het gehucht Heierhoeve
was ontstaan. De enclave bestond volgens archiefbronnen uit zes (en geen
zeven!) hoeven: de St. Janshof, de Zaar, de Veegtes, de Kawei, de Oude
Berkt en de Nieuwe Berkt. Van de middeleeuwse bewoning is veel belangrijke informatie uit archiefonderzoek bekend. De archiefstukken beweren
echter iets anders dan de archeologische resten: ridder Godert van Wijlick
was in 1460 beleend met de halve
heerlijkheid Grubbenvorst en het
goed Baersdonck (een ridderhofstede). In 1462 zou hij zijn gestart
met het stichten van een ontginningsenclave in de Grubbenvorster
Hei. Mogelijk waren de zeven hoeven toen verlaten, heeft Van Wijlick
ze laten opknappen of opnieuw in
gebruik laten nemen. In elk geval is
er nog veel onduidelijkheid over de
precieze manier waarop deze middeleeuwse hoeven een (nieuwe?)
start hebben gemaakt. Duidelijk
is wel dat het geplande Floriadeterrein honderden jaren deel uitmaakte van de goederen van de
hoeven St. Jan en de Zaar (afb. 11).
Alleen al uit het feit dat al rond 1430
een kapel in de ontginningsenclave
op de heide is gesticht, blijkt dat
deze nieuwe stichting wel degelijk
belangrijk werd geacht!
De middeleeuwse ontginningsboerderijen lagen, net als in de
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IJzertijd, juist op de gunstige zandruggen langs de laagte. Het totale voor
landbouw geschikte areaal van Heierhoeve bleek echter klein, aangezien
ondanks alle technologische investeringen de oogst beperkt bleef. Vermoedelijk is de arme zandgrond ook de reden waarom Heierhoeve nooit is
uitgegroeid tot een dorp, in tegenstelling tot zoveel andere middeleeuwse
gehuchten in Noord-Limburg. De geringe omvang maakt het tegelijkertijd mogelijk om het onderzoek niet enkel te focussen op de gebouwde
panden, maar tevens het middeleeuwse gebruik en indeling van het landschap te bestuderen.

Afb. 12.

De oude St. Janshof
uit omstreeks 1640 in
1929. In 1925 kwam een
nieuwe pachter in de St.
Janshoeve en in 1929 werd

De kampontginningen St. Jan en de Zaar
De historische St. Janshoeve, ook wel St. Jan op Santfort genaamd, lag op
een kruising van vijf wegen, waarvan er één door de laagte naar Maasbree
leidde. Het proefsleuvenonderzoek van 2006 leverde ook enkele gebouwen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op die historisch niet
bekend waren. Eén laatmiddeleeuws gebouw lag op enkele honderden
meters van de historische St. Janshoeve. Onbekend is of dit een boerderij,
schuur of een ander bijgebouw was. Achter de hoeve werd omstreeks 1430
de St. Janskapel gebouwd. Gezien de naam van de boerderij lijkt het aannemelijk dat die vóór de bouw van de kapel eenvoudigweg Santfort heette,
vernoemd naar een belangrijke weg waar ze aan lag (zie verderop). Omstreeks 1640 werd de hoeve vervangen door een stenen gebouw (afb. 12). In
de boerderij woonde tevens de rector (geestelijk leider die de functies van
de kapel verzorgde en het beheer onder zich had).
Het was op de schrale zandgrond van de St. Janshof een armetierig bestaan. Vanwege de kapel, de grote landerijen en haar ligging was zij toch
een boerderij van betekenis. Door economische malaise, oorlogsvoering
en hoge schulden kwam zij rond 1764 enkele jaren leeg te staan en ook de
St. Janskapel werd niet gebruikt. De St. Janshoeve werd geﬂankeerd door
twee grote, fraaie beuken. De grootste had een omtrek van maar liefst 4,80
meter en was vanaf het vliegveld op de Groote Heide in Venlo zichtbaar
(afb. 13). Beide beuken zijn in de Tweede Wereldoorlog omgehakt.

de huidige St. Janshoeve
gebouwd. De oude St.
Janshoeve werd niet meer
onderhouden. Tijdens
een zware storm in 1942
stortte ze in. (foto: uit:
Van de Vijver, 1991)
Afb. 13.

De grootste van de twee
beuken die achter de St.
Janshoeve stonden, tijdens
het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Leunend
tegen de boom dhr. F.M.
Swinkels, geboren op de
oude boerderij (foto: dhr.
F.M. Swinkels).

Hoewel de voormalige boerderij De Zaar er net buiten valt, ligt een deel
van het bijbehorende akkerland (de Zaarderkamp) wél in het Floriadegebied. De oudste voorganger van de huidige Zaar dateert van vóór 1530 (afb.
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Afb. 14:

omgeven. Verder fungeerden houtwallen als windscherm voor de oogst.
Houtwallen werden beplant met geriefhout, voornamelijk eikenhakhout.
De bomen werden regelmatig kort boven de grond gekapt, waarna nieuwe
scheuten uitsloegen, die dichte hagen vormden (afb. 16). De gesnoeide
takken werden gebruikt als timmerhout, vlechtwerk en brandstof. Alleen
bij St. Jan is de houtwal over een lengte van ruim 600 meter nog intact en
goed herkenbaar. Deze wal is ongeveer enkele meters breed en 1 meter
hoog. In het westen vormde de Mierbeek de begrenzing van de kampontginningen (afb. 11 en 17).
Zeer bijzonder is de ligging van het meest westelijk deel van de aarden wal.
In de wal zijn drie prehistorische grafmonumenten opgenomen (afb. 1a en
1b). Deze begrenzing van de laatmiddeleeuwse kampontginning was dus
gedeeltelijk bepaald door en gericht op prehistorische grafmonumenten.
De grafheuvels waren in de Middeleeuwen vaak de enige goed herkenbare
oriëntatiepunten in de uitgestrekte heidevelden. De prehistorische grafmonumenten kregen hierdoor een geheel nieuwe betekenis als oriëntatiepunt. Zelfs een oude weg door de heidevlakte was georiënteerd op de
grafheuvels en werd er op enkele plaatsen door geﬂankeerd.

De Zaar vóór 1800. Oorspronkelijk dateert de boerderij van
vóór ca. 1530.
(a r c h i e f Xa v i e r v a n Di j k)

Afb. 15.

Wal als begrenzing van het
akkerland van St. Jan. De wal
is over ca. 600 meter in de St.
Jansbossen zichtbaar en eindigt
bij de Mierbeek in een veekraal
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Afb. 16.

Vanuit de grond uitgeschoten
hakhout in de veekraal en wal
in de St. Jansbossen. De kern
van de oude boom is steeds vlak
boven de grond geknot en de

14). Op historische kaarten wordt de Zaar (Saar) ook wel Laar of Laarhof
genoemd. Hoewel de betekenis omstreden is, worden laar-toponiemen
gezien als duidend op een (beuken-)bos, open veld, broekland of weideplaats. Het woord zou ook kunnen duiden op een laaggelegen, nat gebied
(dialect: zoar).
De voormalige boerderijen St. Jan en de Zaar zijn, evenals delen van de
oude St. Janshoeve, nog zichtbaar in het veld. Het zijn karakteristieke en
de enige gebouwen die nog steeds op de oude landbouwgeschiedenis van
het gebied wijzen.

kern is uiteindelijk ( gedeeltelijk) weggerot.
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)
Afb. 17.

Diep uitgegraven Mierbeek
bij de Zaar. De eerste aanleg
dateert van vóór de negentiende
eeuw en gaat vermoedelijk
terug tot in de Late Middeleeuwen.
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Begrenzingen van de kampen: houtwallen
De akkerarealen van St. Janshoeve en de Zaar waren omgeven door greppels en begroeide aarden wallen (zogenaamde houtwallen: afb. 15). Zij dienden als een zichtbare markering van de kampontginning en de woeste
gronden. Daarnaast hadden ze vooral een belangrijke functie als veekering: de akkers moesten immers beschermd worden tegen loslopend vee
en wild dat het gewas opvrat. Juist aan dergelijke wallen werden hoge eisen gesteld. Men had bijvoorbeeld geen recht op schadevergoeding als
vreemd vee schade aanrichtte op land dat niet door wallen en sloten was

De akkerlanden van de twee hoeven waren ook van elkaar gescheiden.
De Zaarderkamp werd geheel omsloten door een houtwal met greppel.
Ten zuiden van de kamp en in de aangrenzende bossen zijn nog enkele
honderden meters van deze wallen herkenbaar. Deze houtwallen hadden
nog een andere functie: zij moesten het stuifzand van het Zaarderheiken
tegenhouden en voorkomen dat dit de akkers op stoof. Sommige van deze
houtwallen zijn enkele meters hoog en meer dan 10 meter breed opgestoven.
Tijdens een archeologische opgraving in 2007 zijn delen van zulke wallen óp en langs de perceelgrens van de Zaarderkamp opgegraven. Aan de
hand van vondsten in bijbehorende greppels die met stuifzand zijn afgedekt, kunnen zij worden gedateerd in de periode vóór ca. 1700 (vermoedelijk al in de Late Middeleeuwen).
Vaak zijn dergelijke houtwallen geslecht tijdens egalisatiewerkzaamheden
of in het kader van ruilverkavelingen of de werkverschafﬁng in de jaren
1930. Op en rond het Floriadeterrein zijn zij echter over vele honderden
meters nog aanwezig.
De St. Janskapel op Santfort
Wie tegenwoordig in Heierhoeve komt, zal zich op het eerste gezicht moeilijk kunnen voorstellen dat er een kapel ligt bij de St. Janshoeve die teruggaat op een middeleeuwse voorganger. De voorganger van de huidige St.
Janskapel is rond 1430 gesticht vanuit de parochiekerk van Grubbenvorst.
Ze is vernoemd naar Johannes de Doper. Tot in de negentiende eeuw werd
ze ook wel de St. Janskapel op Santfort genoemd. De kapel bevond zich op
een kruispunt van vijf wegen bij een doorgang door de laagte. Omdat de
kapel door een kapitaalkrachtig iemand moet zijn gesticht, komen alleen
de heren van Gribben en Baersdonck er voor in aanmerking. De motieven
om de kapel te bouwen zijn moeilijk te achterhalen. In elk geval geeft de
kapel aan dat Heierhoeve, met name de St. Janshoeve, veel belangrijker
was dan men in eerste instantie zou denken.
De bossen bij de Zaar en de Zaarderkamp liggen in de noordelijke uitlopers van het grote stuifzandgebied Zaarderheiken. Onder dit stuifzand zijn
akkerlagen uit de elfde-dertiende eeuw aangetroffen. Bij de Zaar werd in
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Afb. 18.

Beeld van St. Jan de Doper uit
ca. 1500 of daarvoor (hoogte
114 centimeter), schutspatroon
tegen vallende ziekte, stuipen,
hoofd- en keelpijn, tegen veeziekte en later voor de garantie
van een goede aspergeoogst.
Staat tegenwoordig in de parochiekerk in Grubbenvorst.
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Afb. 19.

Aflaat uit 1810 die mocht
worden verstrekt op de St.
Janskapel op Santfort.
(afbeelding uit: Van de Vijver,
1991)
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deze periode vermoedelijk veel tijd
en energie gestoken in het opwerpen van houtwallen en het planten
van bomen om over- en verstuiving
van het vruchtbare bouwland te
voorkomen.
De Zaarderkamp (circa 4,5 hectare)
was van oudsher door middel van
houtwallen verdeeld in vijf percelen. Bovendien waren er twee grote
kuilen aangelegd, die overtollig
water moesten opvangen. Nog in
de twintigste eeuw stond dit perceel vrijwel elk jaar de hele winter
onder water! Minder bouwland betekende minder inkomsten, voor de
leenman én voor de leenheer (tienden). Blijkbaar waren de krachtsinspanningen onvoldoende, want
verschillende akkers van de Zaar
(en ook delen van St. Jan) raakten
met een dik pakket stuifzand bedekt. Om dit land nog enigszins rendabel
te maken, werd er bos op aangeplant. Men streed dus tegen het alsmaar
oprukkende stuifzand en kampte op de laaggelegen Zaarderkamp ook
nog eens met wateroverlast. De
aardse middelen om deze twee gevechten te winnen, waren ontoereikend. Zou de kapel zijn gesticht in
een wanhoopspoging om de hulp
van bovennatuurlijke krachten in
te roepen? Of werd zij gebouwd uit
dankbaarheid voor het (tijdelijk)
vastleggen van stuifzand in de vijftiende eeuw?
De kapel had een altaar en beschikte over kazuifels, een zilveren
kelk met bijbehorende zaken en
natuurlijk een houten beeld van St.
Jan (afb. 18). Er werden twee missen
per week gehouden en op 24 juni
en 29 augustus werden St. Jansfeesten en kermissen gehouden,
waarbij er een grote toeloop van volk met vele giften was. Van grote betekenis voor de kapel was het toekennen van de gunst voor het verkopen
van volle aﬂaten op de feestdagen van St. Jan op 27 juli 1784 (afb. 19). Ook
waren er drukbezochte jaarmarkten en tot in de twintigste eeuw werd er
een biggenmarkt gehouden. Op last van Napoleon werden de lasten na
1800 meermaals verhoogd en de plichten verzwaard. Omdat de bewoners
van de St.Janshoeve niet aan deze hogere eisen konden voldoen, viel op 21
december 1810 het doek voor de oude St. Janskapel op Santfort. In 1811 werd
de kapel afgebroken. De kermissen werden naar Grubbenvorst verplaatst.
Tegenwoordig wordt alleen nog de kermis met St. Jan in juni gehouden.

NIEUWE TIJD

Een primaire reden om aan het gebied een archeologische status van
nationaal belang toe te kennen, vormen de resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd die er zichtbaar zijn. Het gaat dan om de typische resten van een landbouwende gemeenschap die het landschap
nog steeds herbergt na vele honderden, zo niet duizend jaren: veedriften/veekraal, paden en wegen, waterkuilen en natuurlijk de St. Janskapel. Bovendien is de onderlinge samenhang tussen deze afzonderlijke
elementen niet of nauwelijks verstoord.
Landbouwsysteem en veedrift/veekraal
Mest was van essentieel belang voor het boerenbedrijf op de schrale
Noord-Limburgse zandgronden en er was een structureel tekort aan.
(‘Als je onderweg uit de broek moet, breng dan de keutel mee naar
huis’, werd vroeger weleens gezegd (Hoeijmakers, 1988)). Door de
schapen in een schaapskooi of veekraal te stallen, kon de mest gemakkelijk worden verzameld. Door tevens potstalmest te gebruiken kon
men de vruchtbaarheid van de akkers enigszins op peil houden. Een
herder dreef de kudde schapen ’s morgens vroeg vanuit een veekraal
over een veedrift de heide in. De wal die het akkerland van St. Jan en de
Zaar omsluit, eindigt in een veekraal voor schapen. Tussen de veedrift
en de veekraal was een kleine doorgang waar een hekwerk of slagboom
heeft gestaan. Daardoor was de veekraal bij uitstek geschikt om vee gecontroleerd te verzamelen. Ooien of lammeren konden zo eenvoudig
apart worden gezet.
Vaak zijn de houtwallen van dergelijke veekralen geslecht toen zij in
onbruik raakten tijdens de grote ontginningen aan het einde van de negentiende begin twintigste eeuw. Vanwege de ligging in een bosgebied
zijn de veedrift en veekraal op St. Jan nog steeds herkenbaar voor het
geoefend oog.
Afb. 20.

Paden en wegen
Op historische kaarten zijn zeer veel paden en wegen door de heidevelden aangegeven die herders en boeren gebruikten. Vrijwel alle huidige
wegen dateren van vóór 1805. De belangrijkste weg liep langs de St.
Janskapel op Santfort door de natte laagte naar Maasbree en dateert
mogelijk al uit de vijftiende eeuw. Santfort is een verbasterde samenvoeging van zand en voorde. Voorde betekent een doorwaadbare
plaats (van een laaggelegen, nat
gebied). Door de aanleg van de
spoorlijn in 1866 heeft deze weg
haar belangrijke functie verloren.
In het St. Jansbos is een smalle,
rechte ondiepe baan zichtbaar
over een lengte van circa 450 meter. Dit is het restant van een weg.
Op een luchtfoto uit 1950 is die
zichtbaar op het in 1940 opgegraven perceel. Bij die opgraving zijn
de karrensporen weliswaar herkend, maar niet opgetekend. Hoe
oud deze weg is, is niet bekend.

Een deel van de grote
U-vormige greppel op de
Zaarderkamp. De waterkuil die door de houtwal
werd beschermd, heeft
direct achter de hoop zand
in het midden gelegen.
(fot o Xav ier v an D ij k )
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Wel is bekend dat hij in 1805 al buiten gebruik was. Bij de grootschalige ontginningen tussen ca. 1870 en 1940 zijn de belangrijkste middeleeuwse wegen in stand gehouden; zij vormen het skelet van de huidige
inrichting van het gebied. Het is daarom van groot belang dat zij bij de
inrichting van het Floriadegebied intact worden gelaten.

Afb. 21.

Tinnen bord, slibschaal en
ijzeren schapenschaar die in de
oksel van de wal bij de Zaar-

Waterkuilen
In de directe omgeving van de St. Janskapel lagen vijf waterkuilen. Die
dienden ter verbetering van de ontwatering van natte gebieden, voor
het roten van vlas, om lastdieren of vee te laten drinken en er kon water
voor huishoudelijke functies uit worden gehaald. Het is onbekend wanneer ze zijn aangelegd, maar ze dateren van vóór 1844. Vaak zijn dergelijke kuilen gedempt, op het geplande Floriadeterrein zijn drie van de
vijf kuilen niet gedempt en nog goed zichtbaar. De twee andere kuilen
zijn gedempt, maar zijn toch nog herkenbaar in het veld.
Een frappante ontdekking tijdens de opgraving van 2007 op de Zaarderkamp was een grote, U-vormige
greppel (afb. 20). Deze was enkele
meters breed, maximaal ruim 3
meter diep en had een totale lengte van zo’n 32 meter. De greppel
lag enkele meters ten zuidwesten
van een waterkuil. Het hoofddoel
was vermoedelijk zandwinning
voor het opwerpen van een houtwal. Die zal vermoedelijk direct
langs de greppel zijn opgeworpen om te voorkomen dat, met de
overheersende zuidwestenwind,
de waterkuil dichtstoof. Deze
houtwal is in de zeventiende/achttiende eeuw opgeworpen maar
vermoedelijk niet lang daarna
weer geslecht, waarbij de greppel
is gedempt, waarschijnlijk omdat
het stuifzand toen (grotendeels) een halt kon worden toegeroepen.
Dit werd (mede) bereikt door grootschalige bosaanplant op de woeste
gronden.

derkampen zijn gevonden (ca.
1700; foto Limburgs Museum).
Vermoedelijk zijn ze door herders in de wal verstopt, maar
werden ze om een of andere
reden nooit meer opgehaald.
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De woeste gronden
De onontgonnen bossen, heidevelden en moerassen werden ook wel
de woeste gronden genoemd. Ze waren van levensbelang voor het landbouwbedrijf. Al in de vijftiende en zestiende eeuw leidde de grote druk
op de woeste gronden tot het ontstaan van uitgestrekte heidevelden. De
heide speelde een rol in de imkerij, diende om heideplaggen te steken
voor potstalbemesting, en de heideplanten dienden als schapenvoer.
Overdag werden er schapen geweid. Een fraaie illustratie van activiteiten van herders op de heide is de vondst van een tinnen bord, een slibschaal en een ijzeren schapenschaar uit ca. 1700 (afb. 21). Deze vondsten
zijn gedaan in de stuifzandvanger /houtwal bij de Zaar. Bij de oude St.
Janshoeve is een spinsteentje (afb. 8) gevonden, dat in de zestiende en
zeventiende eeuw werd gebruikt bij het spinnen van wol. Ook dit wijst
op schapenteelt/verwerking van wol.

De religieuze ordening van het landschap en de betekenis van St. Jan
In de Late Middeleeuwen werden de woeste gronden beschouwd als
de wildernis waar heidenen en mythische ﬁguren huisden (vgl. het citaat aan het begin van dit artikel (Rutten, 1918)). Een duidelijk bewijs
hiervan waren in de ogen van de middeleeuwers bijvoorbeeld de zichtbare onnatuurlijke heuvels in de heidevelden bij de St. Janshoeve. De
kampontginningen kunnen worden beschouwd als het gecultiveerde,
geordende landschap, waarvan de St. Janskapel het centrum was.
Deze wereld werd afgebakend door de houtwal en de Mierbeek. Het
mens- en wereldbeeld van het Christendom (goed-slecht, God-duivel,
chaos-ordening) kreeg hierdoor ook een ruimtelijke invulling. Bij die
invulling speelden dus niet alleen economische motieven. De heidense
grafheuvels bij de St. Jansbossen zijn tijdens de aanleg van de houtwal
gerespecteerd. Drie markante grafheuvels zijn er zelfs in opgenomen en
hebben de westgrens van de kampontginning bepaald.

Afb. 22.

Opvoering van de St. Jansmis
op 26 juni 2006, kermismaandag in Grubbenvorst. Links op
de voorgrond de huidige St.
Janskapel, voltooid in 1959.
(fot o Xav ier v an D ij k )

Afb. 23.

Huidige St. Janshoeve (langgevelboerderij) uit 1929
(fot o Xav ier v an D ij k )

Afb. 24.

Ontsluiting van de
historische kapel St. Jan

De betekenis die St. Jan rond 1900 nog steeds in Grubbenvorst had,
bleek duidelijk toen in het dorp een schutterij werd opgericht, met St.
Jan als schutspatroon. Kort voor de Eerste Wereldoorlog kregen ook de
pastoor en een kapelaan van Grubbenvorst belangstelling voor de St.
Jansdevotie en voor de plek waar de oude kapel had gestaan. De plek
van de oude kapel werd gezocht,
maar dat had geen succes. Er
werd besloten tot de bouw van
een kleine veldkapel. In 1942 werd
daarmee begonnen, maar de voltooiing vond pas in 1959 plaats.
Op 29 juni 1959 trok een processie
vanuit het dorp naar deze nieuwe
St. Janskapel. Het hoogtepunt was
de viering van de St. Jansmis bij de
kapel.
Nog steeds wordt de jaarlijkse St.
Jansmis druk bezocht (afb. 22). De
kapel blijft gelukkig behouden.
De huidige St. Janshoeve (1929)
voorlopig ook (afb. 23). Deze hoeve stond op de nominatie om te
worden gesloopt, omdat ze een

op Santfort als cultuurhistorisch monument. Op
de achtergrond de huidige
kapel.
(fot o Xav ier v an D ij k )
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belemmering zou vormen voor de
Floriade. Omdat na de jaarlijkse
St. Jansmis de lokale bevolking
allerlei sociale contacten op de
boerderij onderhoudt, kan sloop
grote gevolgen hebben voor de
St. Jansdevotie, die meer dan 550
jaar oud is. Ook cultuurhistorisch
is het een zeer belangrijk gebouw:
het is het enige pand dat nog direct wijst op de meer dan 6.000
jaar oude landbouwgeschiedenis
van het gebied. Het is bovendien
een langgevelboerderij van Duits
type, gebouwd in opdracht van
de Duitse eigenaren. Dergelijke
boerderijen, met hun typerende
hoge daken, komen weinig voor
in Noord-Limburg.
De historische kring van Grubbenvorst slaagde er in 1989 in de
plek van de oude St. Janskapel op
Santfort terug te vinden. De vorm
en ligging van de voormalige kapel werden zichtbaar gemaakt en
er werd een eenvoudig houten
kruis geplaatst (afb. 24). Tevens
zijn toen de muren van de oude
St. Janshoeve en de bijbehorende
waterput (gedeeltelijk) opgemetseld (afb. 25). Daarnaast is er
een informatiebord geplaatst. In
aanwezigheid van circa honderd
belangstellenden werd op 25 juni
1990 het cultuurhistorisch monument onthuld.

BESLUIT

Afb. 25.

Gedeeltelijk opgemetseld
muurwerk en de geheel opgetrokken waterput van de oude
St. Janshoeve.
(f o t o Xa v i e r v a n D i j k)

Afb. 26.

Ligging van het Floriadeterrein (RAAP)
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Het terrein waarop straks de Floriade wordt gehouden, bevindt zich
in de oksel van de A67 en A73,
waar tevens Trade Port Noord
gepland is (afb. 26). De tijd zal leren welke waarde de planners van de
grootschalige ontwikkelingen aan dit gebied hechten. Op het Floriadeterrein liggen zichtbare relicten van meer dan 4.000 jaar geschiedenis
en landbouwinnovatie voor het oprapen. Juist de interne samenhang,
samen met de archeologische en historische gegevens, geeft dit gebied
niet alleen haar kenmerkende karakter, maar ook haar grote culturele
waarde. Het landschap van het Floriadeterrein is één groot openluchtmuseum. Men zou een aantal van de zichtbare relicten kunnen opnemen
in de Floriade, waarmee die zich op positieve wijze kan onderscheiden
van voorgaande edities. <
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door Marcel Abrahams
foto’s Jacques Peeters

‘Ik ging door tot
het draadje knapte’
De voetballoopbaan van
rasbestuurder Jeu Sprengers
Venlonaar Jeu Sprengers
(69) is vooral bekend vanwege zijn loopbaan in de
voetbalwereld. De voormalige voorzitter van VVV
bekleedt die functie tegenwoordig bij de Nederlandse
voetbalbond KNVB. Een
interview over zijn jeugd,
zijn liefde voor de sport en
besturen op hoog niveau.
“Voetbal bindt mensen.”
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‘Ik ging door tot het draadje knapte’

UW JEUGD IN VENLO
BEGON OP TRAGISCHE
WIJZE, WANT TOEN U
VIER MAANDEN OUD WAS
OVERLEED UW VADER .
HOE KIJKT U TERUG OP
DIE PERIODE?
Jeu Sprengers: “Mijn vader,
die slager was, stierf aan acute
reuma. In die tijd waren de behandeltechnieken nog niet zo
goed als nu, anders was hij niet
zo vroeg gestorven. Ondanks die
gebeurtenis heb ik een gelukkige jeugd gehad. Mijn moeder,
die pas 23 was toen haar man
stierf, en ik vonden onderdak bij
opa en oma. Die woonden in de
Maasbreesestraat in Blerick. Mijn
moeder hertrouwde uiteindelijk
met de Hout-Blerickse onderwijzer Sjaak Titulaer.”
ALS KIND WAS U GEEN
BEGENADIGDE VOETBALLER . ERVAART U DAT ALS
EEN GEMIS?
“Nee, daar heb ik nooit problemen mee gehad. Als jong ventje
was ik al aan de corpulente kant,
waardoor aan mij geen profvoetballer verloren is gegaan. Ik kon
de bal maximaal drie keer hooghouden, en dan ook nog alleen
bij gunstige weersomstandigheden. Ik was het jochie dat bij
partijtjes altijd als laatste werd
gekozen.”
U KON WÉL GOED LEREN.
NA DE HBS STUDEERDE
U BEDRIJFSECONOMIE.
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VANWAAR DIE KEUZE?
“Ik ben begonnen op de mulo,
maar in de derde klas deed ik het
zó goed dat ik direct door kon
naar de vierde klas van de hbs.
Ik had steevast goede cijfers voor
vakken als economie, boekhouden en handelsrekenen. Thema’s
als politiek en economie boeiden
mij al op jonge leeftijd, waardoor
het logisch was dat ik na de hbs
bedrijfseconomie in Tilburg ging
studeren. Mijn tweede vader had
liever gezien dat ik het onderwijs
was ingegaan, maar dat leek me
helemaal niets.”
AL IN UW STUDENTENTIJD BEZOCHT U VEEL
V O E T B A LW E D S T R I J D E N .
DE LIEFDE VOOR HET
SPEL ZAT ER AL VROEG
IN?
“Absoluut, voetbal heeft altijd
een belangrijke plek in mijn leven ingenomen. Ik ben nooit
nerveus, behalve als VVV of het
Nederlands elftal speelt. In mijn
studententijd bezocht ik duels
van onder meer Willem II, VVV en
Feyenoord. Willem II heb ik jarenlang bedrogen, omdat ik met een
vervalste perskaart op de tribune
zat. Mijn oom Jan Hendrix was
journalist bij De Gazet van Limburg, via hem had ik die kaart.
Zijn foto had ik vervangen door
de mijne, waardoor ik voor niets
de wedstrijden van Willem II kon
zien. Maar er verscheen daags na
de wedstrijd nooit een stuk in de
Limburgse krant! Toen Willem II
honderd jaar bestond, heb ik die

anekdote verteld bij de club. De
mensen daar kwamen niet meer
bij. Als goedmakertje heb ik ze
een cheque van 150 gulden overhandigd, voor nooit betaald entreegeld.”
OP 35-JARIGE LEEFTIJD
WERD U DIRECTEUR VAN
BOUWBEDRIJF M & M.
GEEFT U GRAAG LEIDING?
“Daarvóór was ik overigens ook
nog directeur van metaalbedrijf
Van de Loo. Ik ben iemand die
graag met zijn neus voorop loopt,
bovendien houd ik van organiseren. Dat was in mijn studententijd
al zo, toen ik actief was binnen een
studentenvereniging. Daar heb ik
geleerd om me in het openbaar
uit te drukken. In die studietijd
heb ik tevens ontdekt welke kwaliteiten ik wel en niet heb. Ik ging
om met talentvolle studenten, we
hebben écht van elkaar geleerd.
Zo trok ik dagelijks op met Herman Wijffels, oud-voorzitter van
de Sociaal Economische Raad en
tegenwoordig bewindvoerder van
de Wereldbank. Tsja, en wat betreft die vraag over leidinggeven:
of je dat kunt of niet, wordt vooral bepaald door je medewerkers.
Zoiets moet ook in je zitten, leiderschap kun je niet forceren.”
HOE WERD U EIGENLIJK
VOORZITTER VAN VVV?
“Dat is een lang verhaal. In 1976
vroeg de toenmalige voorzitter
Jan Hovers aan mij of ik aan fond-

senwerving voor de club wilde
doen. Hovers en ik zaten bij dezelfde beugelvereniging, en op
de achtergrond was ik al bij VVV
betrokken. Ik bedacht de VVVsupportersobligatie, een instrument waarmee we 500.000 gulden ophaalden voor de club. Met
dat geld konden spelers, waaronder de Duitser Lorenz Hilkes,
worden gekocht. Nadat VVV eind
jaren zeventig degradeerde naar
de eerste divisie, vielen er wat ﬁnanciële lijken uit de kast. Zo was
de club vergeten om belasting te
betalen over tekengelden, en waren er wat schulden bij partijen
als de gemeente Venlo. In totaal
had VVV een schuld van drie miljoen gulden, een groot bedrag
voor die tijd. Een comité van tien
man heeft toen puin geruimd, ik
deed dat als een soort penningmeester. Na een jaar was de club
schuldenvrij, en uiteindelijk werd
ik voorzitter.”
U BENT MET TIEN JAAR
DE LANGSTZITTENDE
VVV-VOORZITTER IN DE
HISTORIE VAN DE CLUB.
HOE KIJKT U TERUG OP
DE PERIODE 1980-1990?
“Het was een prachtige tijd. Vanuit het niets promoveerden we in
het midden van de jaren tachtig
naar de eredivisie, waarin we onder trainer Jan Reker tweemaal
vijfde werden. Bovendien haalden we de halve ﬁnale van de beker. Het absolute dieptepunt was
het ontslag van Leo van Veen in
1988. Van Veen volgde Reker op,
maar de ploeg draaide voor geen
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meter. De selectie, ooit een hechte vriendengroep, was verdeeld
in twee kampen. Uiteindelijk
moesten we Leo, die net een huis
in Venlo had gekocht, ontslaan,
waarop het bestuur van VVV in de
media de zwartepiet kreeg toebedeeld. Dat was een zware tijd.”
IN DIE PERIODE KREEG U
OOK NOG EEN HARTINF A R C T.
“Ik maakte lange dagen en genoot volop van het leven. Dat
moest een keer fout gaan. Na zes
weken werkte ik echter alweer.”
VVV WAS EIND JAREN
TA C H T I G E E N S U B T O P PER OP HET HOOGSTE
NEDERLANDSE NIVEAU.
TOCH WERD DESTIJDS
NIET DE BASIS GELEGD
V O O R E E N S TA B I E L E E R E D I V I S I E C L U B , E E N S TA P
DIE CONCURRENT SC
HEERENVEEN LATER WÉL
ZOU ZETTEN. WAAROM
VVV NIET?
“Hét breekpunt was het vertrek
van trainer Jan Reker. We boden
hem een gigantisch salaris, maar
toch vertrok hij naar Roda JC. Achteraf is de keuze voor zijn opvolger Leo van Veen een verkeerde
geweest. Hij was een Hollander,
hij had een mentaliteit die op dat
moment niet paste bij de vriendenploeg die we hadden. VVV
presteerde niet meer, Van Veen
moest weg, de club degradeerde
en we konden opnieuw beginnen.
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SC Heerenveen was op dat moment een vereniging die onderin
de eerste divisie speelde. Echter,
in Friesland hadden ze ene Riemer van der Velde als voorzitter.
Mede vanwege het voetbalverstand van Riemer is SC Heerenveen de club geworden die het nu
is. Hij had vrienden met geld én
het getrainde oog voor de juiste
spelers. Of VVV ook zulke stappen had kunnen zetten? Achteraf
zeg ik: ‘Ja, dat had gekund.’ Ik had
eind jaren tachtig echter niet genoeg verstand van voetbal om het
succes van VVV uit te bouwen. Ik
was net begonnen in die wereld,
ik had nog de korte broek aan.”
‘ V V V R A A K T PA S I N PA NIEK ALS HET BIER OP IS
I N D E K O E L . ’ D I E U I TSPRAAK HEEFT U LANG
ACHTERVOLGD.
“Ik wilde het succes van VVV relativeren. Waarom? Om de simpele
reden dat opgeklopte verwachtingen kunnen leiden tot rottigheid. Als je als club gaat roepen
dat je structureel mee wilt doen
om Europees voetbal, en dat lukt
vervolgens niet, dan loop je het risico dat supporters gaan muiten.
Dat wilde ik voorkomen. Natuurlijk hadden we als bestuur onze
ambities, maar die schreeuwden we niet van de daken. Mijn
‘bekende’ uitspraak hoor ik nog
regelmatig terug. Ik was voor de
UEFA eens in Azerbeidzjan, toen
een voetbalofﬁcial me plotsklaps
vroeg of het inderdaad klopte,
dat verhaal over VVV en dat bier.
Prachtig toch?”

U WAS OP EEN GEGEV E N M O M E N T V O O R Z I TTER VAN DE KAMER VAN
KOOPHANDEL , DIRECTEUR VAN EEN BOUWBEDRIJF ÉN VOORZITTER
V A N V V V. H O E H I E L D
U DE BALANS TUSSEN
W E R K- E N P R I V É L E V E N
I N TA C T ?
“Ik ging gewoon door tot het
draadje knapte, totdat ik dus
een hartinfarct kreeg. Ik stond ’s
morgens om zes uur op en kwam
pas ’s avonds laat weer thuis. Afgezien van al mijn functies had
ik ook nog een vrouw en drie
kinderen. Uiteindelijk was er relationeel gezien dan ook sprake
van een verwijdering. Als je me
dus vraagt of ik alle uitdagingen
in mijn leven op een succesvolle
wijze heb afgerond, moet ik daar
met een volmondig ‘nee’ op antwoorden.”
U MAAKTE CARRIÈRE IN
HET VOETBAL . ALS VOORZITTER VAN DE KNVB EN
PENNINGMEESTER VAN
D E U E FA R E I S D E U S TA D
E N L A N D A F. H O E Z I E T
DE WERELD VAN HET
TOPVOETBAL ER ACHTER
DE SCHERMEN UIT?
“Bij de mensen bestaat misschien een bepaald beeld van het
topvoetbal dat ik niet kan veranderen. Ik zie in ieder geval een
gevaar opdoemen dat in de wielersport al wortel heeft geschoten: het niet beantwoorden van
vragen die al langer leven. Con-

creet bedoel ik daarmee: spreek
in alle openheid over zaken die
spelen. Het topvoetbal is gebaat
bij transparantie: eerlijke competities, heldere geldstromen, geen
gesjoemel. Voetbal moet van het
volk blijven.”
IN EEN INTERVIEW MET
H E T PA RO O L Z E G T U D AT
VOETBAL ‘DE NAVEL VAN DE
WERELD IS.’ OVERSCHAT
U DAN NIET DE WAARDE
VAN HET SPELLETJE?
“Voetbal houdt iedereen bezig.
Als voorzitter van de Kamer van
Koophandel meende ik om de
zoveel tijd eens iets belangrijks
te moeten zeggen. De dag erna
stonden er hooguit twee kleine
kolommen in de krant. Als ik me
als voorzitter van VVV uitliet over
de club, beheerste dat nieuws de
sportpagina’s! Voetbal heeft voor
heel veel mensen een bijzondere
betekenis. In Zuid-Amerika is
het bijna een religie. Maar ook
bij clubs als Glasgow Rangers en
Liverpool stelt voetbal écht iets
voor. Toen de legendarische voetbalmanager Matt Busby stierf en
in Manchester begraven werd,
werd ook het duel Manchester
United-Everton gespeeld. Al die
duizenden toeschouwers waren,
ter ere van Busby, twee minuten
muisstil. Het was een indrukkend
staaltje van respect en liefde
voor het voetbal. Voetbal is een
gevoelskwestie. Instituties als
de kerk en het verenigingsleven
vallen weg, voetbal is één van de
weinige zaken die mensen tegenwoordig nog bindt.”
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‘Ik ging door tot het draadje knapte’

U RAAKTE UW FUNCTIE
ALS PENNINGMEESTER
VA N D E U E FA K W I J T,
OMDAT MICHEL PLATINI,
DE NIEUWE VOORZITTER
V A N D E E U R O P E S E V O E TBALBOND, HET U KWALIJK NAM DAT U STEMDE
OP ZIJN CONCURRENT
LENNART JOHANSSON.
DEED DAT PIJN?
“Natuurlijk was dat teleurstellend. Toen Platini gekozen werd
tot voorzitter van de UEFA, wist ik
direct dat mijn rol bij de Europese voetbalbond zou veranderen.
Achteraf denk ik: had Johansson,
die toch al niet de jongste was,
zich nog kandidaat moeten stellen voor het voorzitterschap van
de UEFA? Maar ach, wat er gebeurde, was part of the game. Een
politiek spel, meer niet.”
WELKE PERSONEN IN DE
V O E T B A LW E R E L D H E B B E N
DE MEESTE INDRUK OP U
G E M A A K T, E N WA A RO M
WAS DAT ZO?
“Via het voetbal heb ik Nelson
Mandela ontmoet. Een indrukwekkende man. Onvoorstelbaar
dat iemand, die zoveel jaar gevangen heeft gezeten, zó onkreukbaar is. Johan Cruijff moet
ik ook noemen, hij is natuurlijk
een voetbalgrootheid. En Lennart
Johansson is een échte voetballiefhebber, maar bovenal een integere bestuurder.”
NOG EVEN TERUG NAAR
U W G R O T E L I E F D E V V V.
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KAN DE CLUB OP TERMIJN UITGROEIEN TOT
E E N S TA B I E L E E R E D I V I S I ONIST?
“Absoluut, alleen is daarvoor wél
de komst van een nieuw stadion
nodig. VVV staat in heel Nederland bekend als een prettige
club. VVV moet uitgroeien tot een
merk, wat betreft marketing en
sponsoring is er nog veel werk
aan de winkel. Voorzitter Hai Berden en directeur Marco Bogers
leveren met hun medewerkers
goede prestaties. Met een uitgekiend beleid kan VVV absoluut
meedraaien in de eredivisie. Een
begroting van 12 á 15 miljoen
euro is haalbaar.”
WAT WORDT UW LAATSTE
KUNSTJE VOORDAT U ALS
B E S T U U R D E R D E V O E T B A LW E R E L D VA A R W E L Z E G T ?
“Ik wil, indachtig mijn rol als lid
van de strategische commissie
van wereldvoetbalbond FIFA, de
eerste stap zetten naar één licentiesysteem voor het internationale topvoetbal. Dat houdt in dat
alle clubs, waar ook ter wereld,
aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen om een licentie te
krijgen voor het spelen van profvoetbal. Per 1 januari 2008 maken
sommige landen, bijvoorbeeld in
Zuid-Amerika, al op oriënterende
wijze kennis met bepaalde regels.
Ik ga ervan uit dat er over vijf jaar
een sluitend licentiesysteem is
voor het mondiale topvoetbal.
Op die wijze wordt dat topvoetbal
zéér transparant, en daar zijn alle
liefhebbers bij gebaat.” <

Jeu Sp r enger s wer d o p
24 m ei 1938 geb o r en
in Tegelen. Na zijn
stu die b edr ijfsec o no m ie
in T ilb u r g ( WO )
b ek leedde hij enk ele
leidinggev ende fu nc t ies
in het b edr ijfslev en.
B o v endien m aak te
hij c ar r ièr e in de
v o etb alwer eld. Sp r enger s
was t ien jaar lang
v o o r zitt er v an VVV en
tev ens b estu u r slid en
(v an 2000 t o t feb r u ar i
2007) p enningm eest er
v an de E u r o p ese
v o etb alb o nd UE FA . De
in Venlo wo o nac htige
Sp r enger s is sinds 1993
o o k no g v o o r zitt er
v an de Neder landse
v o etb alb o nd K NVB , en
sinds v ier jaar lid v an de
str ategisc he c o m m issie
v an wer eldv o et b alb o nd
FIFA .

Marcel Abrahams (1975) is werkzaam als
hoofdredacteur interne media bij Océ in Venlo, en
freelancer voor NRC Handelsblad. Hij is co-auteur
van Bronsgroen Debuut in Oranje (2003) en werkte
eerder als sportverslaggever voor onder andere
Dagblad De Limburger.
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Een dialectologische
frons bij de naam
Venlo
door Frens Bakker

D e gem e e n t e Ve n l o o ntbeer t no g tweetal i g e p laatsn aambordj es. Een belan grij k e red e n z a l z i j n d a t d e ho o f dpl a ats Venl o i n het Nederlan ds en in h et Ven loos h etz elfde
kl i n kt . Ve n l o w a s al s het war e de eer ste g r o te Limburgse plaats met z owel de Nederl a n d s e a l s d e e i g e ntal i g e bena m i ng o p ha ar borden . J ammer dat de gemeen te die eer
n i e t a a n a n d e r e k er nen bi nnen ha ar g r enzen h eeft gegun d: Bleric k - Blierik , HoutB l e ric k - H ou b l i e r i k, Bo ekend - D’ n Bo kent, Steyl - Sj teil en Belfeld - Belven d.
Typisch is dat Venlo nu de enige grote Limburgse plaats is waarvan
de eigen streektalige benaming samenvalt met de Nederlandse. Is
er dan geen eigen, echt Venlose vorm meer bekend?
Nog zo’n honderd jaar geleden treffen we soms de spelling ‘Venloo’ aan, waardoor je theoretisch een Venloos *Venloeë kunt verwachten. Theoretisch, want in de praktijk is die vorm niet bekend
of opgetekend. Wel overgeleverd is ‘Vendelo(o)’ in de achternaam
Van Vendelo(o). En misschien kent u het volksliedje ‘A la berline
postiljon’ met de zinsnede “Sa, pater trok naar Vendeloo”. In Venloostalige liedjes uit de twintigste eeuw komt ‘Vendelo’ nog een enkele keer voor en zeker in de negentiende eeuw is Vendelo in Venlo
nog gangbaar geweest. G.M. Poel schrijft in 1851:(1) “De gemeente
Venlo of Venloo, ook Veenlo en Venloe geschreven, en in de wandeling Vendelo.” De inwoners noemden hun plaats toen dus werkelijk
Vendelo. Toch is het vreemd dat Venlo - en voorheen ook Vendelo
- tevens de Venlose benaming is, terwijl het Venloos die o in andere
-lo-namen niet kent: Baarlo: Baolder, Melderslo: Melderse, Merselo:
Mersele, Schandelo: Schandele.
De vorm Venle die in middeleeuwse documenten opduikt, lijkt beter
in het Venloos te passen dan Venlo. Mogelijk noemden Venlonaren
hun stad toen Venle, maar honderd procent zekerheid daarover hebben we niet, omdat Venlonaren - wanneer ze de volkstaal gebruikten
- geen Venloos schreven, maar een bovenregionale taal. Die leek wel
op het Venloos, maar we kunnen niet zeggen welk woord (ook) Venloos was en welk niet. Van Loey schrijft daarover: “Iedereen sprak
zijn dialect; in de steden bestond het streven naar een beschaafder
taal. Als men schreef, gebruikte men schrijfwijzen die in een betrekkelijk groter omringend gebied eveneens gangbaar waren, voor vele
vormen echter ook als algemeen voorkomen.” (2)
De volle uitgang -lo is dus eigenlijk ‘onvenloos’, ja zelfs atypisch voor
de streek. Want streektalen in de omgeving hebben wél eigen na-
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men voor Venlo: Venray: Vendele, Sevenum: Vènle, Arcen en Lomm:
Vendele of Vindele, Helden: Vènnel, Ospel Vendele, Weert: Vindjele.
Uit de mond van oude dialectsprekers uit Velden en Herungen (D)
heb ik eind jaren 1980 begin jaren 1990 Vèndele en Vènle gehoord,
waarmee we ‘euver de päöl’ zijn aanbeland: Kaldenkerken Vendele,
Nieukerk en omgeving Fändele en Hinsbeck Vändele.
Het lijkt erop dat stad Venlo zich met de, in zijn ogen chiquere, volle,
Nederlandse uitgang heeft getooid. Net zoals Venlonaren de bewoners van buurplaatsen Blierikse, Veldese, Tegelse, Baolderse noemen, maar zichzelf - naast Venlose - deftiger Venlonaere.

1 Poe l , G.M. ( 1 8 5 1 ) Be s ch ri j v i n g v an
H e t H e rt og d om L i mb u rg . [ H e rd ru k :
Maas b re e , 1 9 8 1 ]
2 L oe y , A . v an ( 1 9 6 6 ) Mi dd e l e e u ws e
s p raak k u n s t , i . v orml e e r. Gron i n g e n – A n t we rp e n .
3 GAV A rch i e f S oci ë t e i t J ocu s
1 8 4 2 - 1 9 0 6 : i n v.n r.2 7 b ri e f ( Bi j l ag e
LXIII).
4 GAV A rch i e f S oci ë t e i t J ocu s
1 8 4 2 - 1 9 0 6 : i n v. n r.8

Moeten we dan echt helemaal teruggaan naar de Middeleeuwen om
een (mogelijk) echt Venlose vorm van Venlo te vinden? Nee, want in
het Gemeentearchief van Venlo vond ik onlangs een Venloostalige
brief uit 1843 van de ‘Jocusbreurkes’, “Aan et Hoög wieze Comité
van et Jocusgezelschap te Vendele” met de dagtekening ‘Vendele,
6. febr. 1832 en elf” (3). Een vlugge blik door andere negentiendeeeuwse stukken in het Venloos leverde enkel Venlo of Vendelo(o) op.
Maar wie weet duiken er na stelselmatig onderzoek meer Venlose
teksten met Vendele op. Wél vond ik op een bedrukt velletje uit 1842
een zinsnede met het bijbehorende bijvoeglijke naamwoord: “Al die
verblieve in ’t Vendels kanton, [. . .]” (4).
De schaarsheid van Vendele en Vendels in die tijd doet vermoeden
dat die vormen toen al niet meer algemeen waren, maar nog wel bekend genoeg om ze te gebruiken. Of misschien vonden de heren van
Jocus ze te volks en bezigden ze zelf liever de Nederlandse versies.
Nadat Venlo en Venloos in het Venloos het pleit gewonnen hadden,
hebben deze vormen zich ook naar enkele buurplaatsen verspreid:
in het Blericks heb ik één keer Vendelo aangetroffen (5), verder enkel
Venlo, en uit het Tegels (6) ken ik enkel Vènlo. Net als in Venlo zelf
lijken de aloude eigen benamingen er vergeten. Maar wat Venlo zelf
aangaat, zijn door deze vondst de oude Venlose benamingen Vendele en Vendels aan de vergetelheid ontrukt. <

de cre e t v an

J oe cci u s v an 2 0 n ov e mb e r 1 8 4 2 .
5 Be s t e v ad e r ( A e rt s , W i e l ) , oe t
d e n al de n t i e d , z.j . [ D i t t i t e l l oos
v e rh aal i s on d e r h e t k op j e ‘J ae n e
Pau wk e ’ op g e n ome n i n : Gru b b e n ,
J acq e .a. ( 1 9 9 7 ) Be s t e v ad e r v e rt e l t
Bl i è ri ck s e v e rh aol e ‘oe t d’n al d e n
t i è d’] .
6 H ou x, J .H . e .a. ( 1 9 6 8 ) , Te g e l s D i al e k . Maas t ri ch t .

Frens Bakker (Blerick, 1961) studeerde Duitse taalen letterkunde in Nijmegen. Na zijn studie doceerde
hij Nederlands en Duits in binnen- en buitenland.
Als coauteur schreef hij diverse publicaties in en
over de streektaal, waaronder ’t Blièriks van vruujer
(1995), ’t Gooje Nièts van Marcus (2001), de Lijst
van Limburgse Plaats- en Gemeentenamen in het
Limburgs (2002) en Het Limburgs onder Napoleon
(september 2007).
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HET VERBORGEN
FRONT

door Willem Kurstjens
foto Franco Gori

‘ B ijn a o n n e d e rla n d s ’ n o e mt W ie k L e n s s e n z ijn
w o o n p le k a a n d e ra n d v a n S w o lge n . We z it t e n o p
d e v e ra n d a v a n z ijn h u is je e n kijke n u it o p d e t u in ,
d ie o v e rga a t in h e t b o s e ro mh e e n . Re c h t s s t a a t

Interview met filmer Wiek Lenssen

e e n t ip i, e e n s o o rt w igw a m. He r e n d e r h a n ge n e n
s t a a n v o o rw e rp e n d ie v e rw ijz e n n a a r u it h e e ms e
c u lt u re n : e e n ma s ke r e n e e n b e n e n me s , d a t is
ge ma a kt v a n d e t e e n v a n e e n C a s u a ris v o ge l u it
Nie u w - Gu in e a . O o k e e n h a n gma t o n t b re e kt n ie t .
W ie w e e t d u ike n z o d a d e lijk z ijn z o o n s L a u re n s
( 12 ) e n Gie l ( 10 ) me t p ijl e n b o o g u it h e t s t ru ik ge w a s o p . W ie k is z e lf lid v a n e e n h a n d b o o gv e re n igin g. Z ijn v ro u w D ia n a ge e ft re iki- c u rs u s s e n .
A u t o c h t o n e e n a llo c h t o n e c u lt u re n z ijn h ie r o p
o n d o o rgro n d e lijke w ijz e me t e lka a r v e rb o n d e n .
He t h o o rt b ij W ie k, ma a r o o k b ij d e d ic h t e r B e rt u s
A a fje s , d ie h ie r v ó ó r h e m w o o n d e e n t a lrijke re isb o e ke n s c h re e f.

Ho e k wam je hier t er ec ht?

Wiek Lenssen: “Samen met mijn vrouw heb ik een jaar in Indonesië
gewoond. Plotseling werd ik daar ernstig ziek. In het ziekenhuis in Jogyakarta konden ze me niet helpen, zodat ik noodgedwongen ben teruggekeerd naar Nederland, waar tyfus werd geconstateerd. In het
ziekenhuis in Venray ben ik toen genezen. Om te herstellen huurden we
hier in de bossen een vakantiehuisje. Daar kwam iedere dag, zo rond
een uur of tien, Bertus Aafjes voorbij geschuifeld, kromgebogen over
zijn wandelstok, want hij was toen al ﬂink op leeftijd. Hij was van dit
huisje hier, waar hij toen woonde, op weg naar zijn schrijvershuisje, wat
dieper in het bos. Ik werd verliefd op deze plek, zo heerlijk midden in de
natuur, en nam me voor hier ooit voorgoed te gaan wonen. Toen ik er
tien jaar later nog eens terugkwam, bleek het te koop te staan. Bertus
was inmiddels overleden en zijn kinderen wilden het verkopen. Aan ons,
gelukkig. Ik ben hen daar nog steeds dankbaar voor.”
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WIEK LENSSEN
E r is n o g iet s a n d e r s w a t j e b i n d t m e t B e r t us A a f j e s , n a m elij k d e lie fd e v o o r d e t a a l . I k b e n ooi t e e n s e e n g e d i c h t v a n j e t e g e nge k o me n in e e n b lo e m l e z i n g v a n D e R a a d s e l i g e Roos (z i e k a d e r ).
S ch rijf j e n o g s t e e d s of h e b j e j e v ol l e d i g op d e f i l m g e w or p e n ?

“Ik ﬁlm én ik schrijf. Het vorig jaar is er een boek van mij gepubliceerd,
De Maya - profetieën, dat gaat over de totstandkoming van mijn ﬁlm The
year Zero. Het loopt goed en is onlangs in het Duits vertaald. Verder werk
ik aan een nieuw boek, De Kleine Oorlog van Pidlisan, dat zich in de Filippijnen afspeelt en gaat over de goudroof door multinationale mijnbouwondernemingen. Dat schreef ik naar aanleiding van mijn laatste
ﬁlm, die ik daar heb opgenomen.”
Je maak t v o or a l d oc um e n t a i r e s ov e r i n h e e m s e n a t uur v ol k e re n . Wat s p re e k t j e hi e r i n a a n ?

HET LIED VAN DE SJAMAAN
De dageraad heeft koude kleuren
De kou zit in het gras
Een lied vermengd met ijle geuren
Een spoor van wat ooit was
Nog hangt de hele hut vol rook
Het vuur sist, zachtjesaan
Een krekel krijst zijn afscheidslied
naar een verbleekte maan.
Een dag van zwer ven is gekomen
een lopen hier vandaan
vanwaar de mammoet is
gestor ven en met hem de sjamaan.
Op gindse heuvel rijst de Rede
De Rede loost het Lot
maar steeds klinkt er die stille
bede
om wat de Rede heeft beknot
Nu lopen langs de rechte wegen
de mensen af en aan
tot waar de mammoet is
gestor ven en met hem de sjamaan
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“In dat genre komen een aantal passies van mij samen: het maken van
mooie beelden, het vertellen van verhalen, het verlangen om te reizen
en de behoefte een tijdje op te trekken met een volk dat nog dicht bij
de natuur leeft. Maar vooral ook een enorme verontwaardiging en een
intens verdriet over de vernietiging van de biotoop van die volkeren en
over de brutaliteit van de zich alsmaar verrijkende rijke landen. De camera verschaft mij een excuus of aanleiding om wegen te betreden die
anders niet of zeer moeilijk begaanbaar zijn, en om werelden te leren
kennen die compleet anders zijn dan die waarin ik zelf leef. Daarmee
verruim ik mijn eigen geestelijke horizon, en hopelijk ook van die van
mijn toeschouwers of lezers.”
Je e e rs t e d oc um e n t a i r e ui t 1 9 9 1 g i n g ov e r d e P a p oe a ’ s .

“Dat project, De Bergen Bewegen, was mijn afstudeerproject aan de universiteit van Nijmegen, waar ik de vrije studierichting Letteren volgde.
Ik wilde daarmee in beeld brengen hoe de landbouw wereldwijd aan het
veranderen is: van een kleinschalig, duurzaam en ecologisch proces,
naar een door agro-multinationals gedomineerde roofbouw, die zich
uitsluitend richt op het verbouwen van cash-crops voor de wereldmarkt.
In West-Papoea trof ik een inheems voedselsysteem aan, dat weliswaar
dateert uit het stenen tijdperk, maar volledig duurzaam is en heel precies inspeelt op de mogelijkheden die de directe omgeving biedt. Terwijl
in diezelfde streek, temidden van de plaatselijke Papoea-stammen die
daar leven, Unilever het heeft bestaan een reusachtige palmolieplantage op te zetten, waaraan complete akkers en bossen zijn opgeofferd.
Palmolie is een grondstof voor zeep, shampoo, en noem maar op, dus
een geliefd exportproduct voor de wereldmarkt. Als je over deze plantage rijdt, zie je urenlang niets anders dan kapotgeslagen oerwoud, tot
je er helemaal stil en naar van wordt. In samenwerking met de Indonesische regering worden Papoeas’s gedwongen om daar te gaan werken
zonder daar een centje loon voor te krijgen, integendeel: ze moeten zich
als kleine zelfstandigen (lees: slaven) steeds dieper in de schulden steken. Dergelijke ‘ontwikkelingsprojecten’ worden door de ‘moderne wereld’ gesubsidieerd, door instituten als de Wereldbank en de South East
Asian Development Bank. Ik wist toen binnen te dringen in een gebied
dat compleet afgegrendeld was door de militairen: zulke gebieden worden vaker afgeschermd voor pottenkijkers. Het project toonde duidelijk
aan hoe de leugen regeert in de wereld van het grootkapitaal, hoe de
waarheid steeds opnieuw geweld wordt aangedaan.”

Dat is een so o r t r o de dr aad in je wer k
gewo r den…

“Inderdaad. Later kwam ik bij andere projecten in
de Derde Wereld steeds vaker de combinatie van inheemse volkeren, multinationals, grondstoffen en
militairen tegen en ben ik deze situatie Het Verborgen
Front gaan noemen. Er woedt in mijn ogen op deze
planeet een constante, verborgen oorlog om grondstoffen en energie, die zich vaak in zeer afgelegen gebieden afspeelt. Een oorlog die in de westerse media
nauwelijks aan de orde komt, terwijl hij vaak de eigenlijke aanleiding is voor militaire conﬂicten, zoals
in Afghanistan en Irak, waar het primair gaat om het
veilig stellen van de olietoevoer. In die arena spelen
mijn ﬁlms zich meestal af en zoek ik mijn onderwerpen. Onze moderne levenswijze heeft een zevenkoppig monster gebaard, dat hongert naar grondstoffen
van over de hele wereld. Als het niet regelmatig gevoed wordt, heeft dat directe gevolgen voor onze economie. Maar met het opslokken van de vrije natuur
daar worden ook vaak de culturen vertrapt die nog
in die vrije natuur leven. De slachtoffers aan het Verborgen Front zijn vaak de laatste natuurvolkeren van
onze planeet, net als de indianen in de negentiende
eeuw.”
Oké, maar die slachtoffers, zijn die zelf wel
zo onschuldig? Vertrappen zij op hun beurt ook niet
andere volkeren? Hoe edel zijn de edele wilden?

“Vrijwel iedere cultuur voert oorlog, ja, dat is waar.
Het is niet alleen voorbehouden aan beschaafde,
ontwikkelde volkeren. In dat opzicht kun je het koppensnellen vergelijken met het elkaar bestoken met
gifgas, mitrailleurs en clusterbommen. Voor sommige ‘wilden’ is het echter onvoorstelbaar dat je je
vijand doodt zonder die te kennen. Zoals wij dat in
het Westen doen door middel van bombardementen
vanuit vliegtuigen. Ik vraag me dan ook af met welk
recht wij spreken van schuld en onschuld. Het stellen
van die schuldvraag versluiert naar mijn idee de discussie waarover het eigenlijk zou moeten gaan, namelijk: van wie is de wereld? Met welk recht halen we
onze grondstoffen ergens anders weg en laten we er
een kale aarde achter? Dat is de kern, niet hoe nobel
iemand is. Een missionaris zei in dit verband ooit tegen me, toen ik me inderdaad nogal enthousiast uitliet over de volksaard van de Papoea’s: ‘Wiek, every
culture has its assholes…’”

Rufus, een traditionele ambachtsman, die beelden
uit hout maakte, maar ook streed tegen de ontbossing daar, die vooral door Japans-Indonesische bedrijven werd uitgevoerd. Die ontbossing is het begin
van het einde van de inheemse cultuur. Deze ﬁlm was
ook weer illegaal opgenomen, en is in veel landen in
en buiten Europa op tv uitgezonden, maar heeft ook
op internationale ﬁlmfestivals gedraaid.”
Daar na heb je je lic ht o p gest o k en in Zu idAm er ik a…

“Dit ﬁlmproject viel samen met een andere fascinatie
van me, die voor het bovennatuurlijke, het ongrijpbare van het bestaan, het spirituele. Ik was indertijd
erg gefascineerd door het sjamanisme, een oeroude
religieuze overtuiging die je bij veel natuurvolkeren
aantreft en die ervan uitgaat dat er een geestenwereld is die onze werkelijkheid omringt en er in doordringt. De sjamaan is degene die de verbinding legt
tussen de levenden en de gestorven voorouders, de
geestenwereld. Zo’n twintig jaar geleden ontmoette
ik een Noord-Limburgse helderziende en alternatieve
genezer, die tegen me zei dat ik ﬁlms zou gaan maken over inheemse culturen en dat ik het daarin ver
zou schoppen. Ik raakte gefascineerd door het feit
dat deze genezer mijn toenmalige vriendin - nu mijn
vrouw Diana - met enkele strijkbewegingen van een
slepende migraine af wist te brengen, die haar twee
jaar lang tevergeefs door het medische en alternatieve circuit had gevoerd. Er ontstond toen een idee
in mijn hoofd voor een ﬁlm: Sjamanen van het Westen,
omdat ik in die irrationele, bovennatuurlijke geneeswijze een overblijfsel zag van het sjamanisme.”
Ho e is het dan to c h een film o v er Zu idAm er ik a gewo r den?

”Door puur toeval. Er viel een cameraman uit bij een
internationale ﬁlmproductie over een bijeenkomst
van indianen in het Amazonewoud van Colombia.
Daar kwamen zo’n vierhonderd sjamanen van Indianenstammen uit Noord- Midden- en Zuid-Amerika
samen om er hun rituelen uit te voeren. Toen werd
mij aangeboden dat over te nemen. Een kans uit de
duizend, natuurlijk, die ik met beide handen heb
aangegrepen. Het bijzondere van deze bijeenkomst
was dat al deze sjamanen mythen en overleveringen
bleken te koesteren die er volgens hen op wezen dat
we momenteel in een tijd van grote veranderingen
zijn aangekomen. Veranderingen in de natuur, maar
E en p aar jaar later b en je ter u ggek eer d
ook in het bewustzijn van de mensheid. Zo ontmoette
naar Nieu w- Gu inea…
ik er twee afgevaardigden van de Maya-indianen uit
“Dat was voor mijn derde grote ﬁlm Rufus Saati, The Guatemala. De Maya’s hebben de meest perfecte kaSpirits Have Gone, die zich afspeelt in West-Papoea. lender in de geschiedenis van de mensheid ontwikDaarin staat een lid van de Asmat-Papoea centraal, keld. Deze bestaat uit achttien kalenders, die alle
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synchroon lopen met bepaalde processen in de natuur en in de kosmos.
Daarbij hanteren ze een cyclische opvatting van de tijd. Vergelijk het
met de kilometerteller van een auto die op een bepaald moment weer
op nul springt. Bij hun gebeurt dat in 2012, als alle kalendercycli zijn afgelopen. Dan begint de tijd als het ware weer opnieuw. Maar in de aanloop naar deze datum zal de wereld een periode doormaken van grote
veranderingen in de natuur. Er zijn grote natuurrampen op komst, tot er
in 2012 een climax komt met een poolomslag. Dan krijgen we volgens
de indiaanse mythen een periode van drie dagen duisternis, en daarna
is de aarde weer schoon en klaar voor een nieuwe cyclus van 5200 jaar.
De Maya’s noemen zo’n cyclus een Zon: we staan nu aan het eind van de
Vierde Zon en gaan naar de Vijfde. Ik mocht er als enige met een camera
bij zijn, op voorwaarde dat ik deze boodschap aan de rest van de wereld
zou overbrengen.”
Je b o e k ‘De M a y a - p r of e t i e ë n ’ g a a t h i e r ov e r. D a a r i n l i j k t h e t
e r s o ms o p d at e r h og e r e k r a c h t e n i n h e t s p e l z i j n g e w e e s t b i j h e t
mak e n v an d e z e film . H oe m oe t e n w e d a t b e g r i j p e n ?

Z o’ n twinti g jaar gelede n o n t m oe tte i k een Noo rd-Li mb u rgs e
h eld er ziende en al ternat ie v e
g en e ze r, die tegen me ze i d at
ik f ilm s zo u gaan maken o v e r
in h e e m se culturen en da t ik h e t
d a a rin v er zou schoppen .

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de
boeken of ﬁlms van Wiek Lenssen verwijzen we
graag naar zijn website: www.wieklenssenﬁlm.

“Ik vertelde je al over het enorme toeval, dat deze ‘opdracht’ juist bij
mij was terechtgekomen. Ik was toen erg bezig met de vraag of toeval
wel bestaat in de wereld, hoe onze werkelijkheid nu eigenlijk in elkaar
steekt. Is alles gewoon stom toevallig zo ontstaan, of is er toch een soort
van hoger plan, een bewust gestuurde evolutie van de mens en deze
planeet? De ene opvatting gaat uit van een puur materialistisch wereldbeeld, de andere sluit ook het metafysische in. In het laatste wereldbeeld is ook plaats voor voorspellingen, zoals die van de indianen met
hun Maya-kalender. Tussen die twee wereldbeelden werd ik voortdurend heen en weer geslingerd. Ik kwam er maar niet uit en besloot toen
om een soort experiment uit te voeren. Het toeval had deze ﬁlm op mijn
weg gebracht. Als er geen toeval bestaat, maar deze eerder een uiting is
van een metafysische werkelijkheid, dan zou het toeval er ook wel voor
zorgen dat deze ﬁlm er uiteindelijk zou komen. Ik besloot dus om het
toeval de creatieve factor achter de ﬁlm te laten zijn: na de bijeenkomst
in Colombia toog ik naar Guatemala om de twee Maya’s enige tijd te
volgen. Ik had geen vooropgezet plan of scenario, maar zou het louter
van het toeval - de hogere machten - laten afhangen wat het voor soort
ﬁlm zou worden. En of die inderdaad zou weergeven wat de indianen de
mensheid te zeggen hebben… Als het op niets uit zou lopen, dan zou
het experiment me duidelijk maken dat ik slechts achter zinloos toeval
aanliep, en kon ik de voorspellingen van de Maya’s ook wel overboord
gooien. Maar het werd werkelijk een existentiële zoektocht, die zelfs af
en toe het karakter kreeg van een spirituele thriller, een weg die door
diepe dalen en over hoge toppen voerde. Uiteindelijk is de ﬁlm er toch
gekomen: een lange, 85 minuten durende bioscoopﬁlm op 35 millimeter, de ultieme droom voor een ﬁlmmaker. De ﬁlm stond wekenlang in
de ﬁlmhuizen in de Nederlandse steden en deed mee aan de selectie
voor het Nederlands Filmfestival en het Internationale Filmfestival van
Amsterdam, het mekka voor elke documentairemaker. In Italië kreeg hij
de prijs van de stad Assisi, die een eigen ﬁlmfestival organiseert. Nog
steeds is er vraag naar de ﬁlm op dvd.”

nl Het boek ‘De Maya-profetieën (uitgeverij Petiet, Laren 2003) is overigens ook via de
normale boekhandel te verkrijgen, ISBN 9075636-45-8.
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Je laat s t e fi l m g a a t ov e r d e g oud m i j n e n op d e Fi l i p p i j n e n .

“Ook hier kwamen weer een aantal lijnen bij elkaar. Enkele jaren geleden is de Unesco begonnen met een project waarbij vertegenwoor-

digers van inheemse culturen de gelegenheid wordt
geboden met ervaren ﬁlmmakers een documentaire
te maken over de veranderingen in de wereld om hen
heen. Ik werd gekoppeld aan de Igorot, een bergstam uit het Noorden van de Filippijnen. Zij mochten
zelf bepalen waar de ﬁlm over zou gaan, en werden
door mij getraind in het omgaan met camera, geluid, montage enzovoort. Na het ﬁlmproject bleef de
ﬁlmapparatuur daar en zou onderdeel gaan uitmaken van een audiovisueel centrum ten behoeve van
de eigen cultuur. De Igorot hebben al tweeduizend
jaar lang een stelsel van geïrrigeerde rijstterrassen
ontwikkeld in een zeer woest berglandschap. Het
unieke landschap dat daardoor is ontstaan is door
de Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed en wordt
door sommigen beschouwd als ‘het achtste wereldwonder’. Nu zijn er niet zo lang geleden onder druk
van de neoliberale machten in de wereld in veel Derde Wereldlanden nieuwe mijnbouwwetten tot stand
gekomen, waarbij buitenlandse multinationals het
recht krijgen zich voor honderd procent eigenaar te
noemen van een stuk grond en de delfstoffen die zich
daarin bevinden. Veel van de bewindslieden in de
Derde Wereldlanden die toentertijd instemden met
die wetswijzigingen, zijn nu in goedbetaalde dienst
van deze internationale ﬁrma’s, die op hun beurt de
politiek beïnvloeden. Zo werd de verkiezingscampagne van de huidige Filippijnse presidente Arroyo
voor een groot deel door hen geﬁnancierd, net zoals
dat in Amerika bij de verkiezing van president Bush is
gebeurd. Diens vader, Bush senior dus, is trouwens
mede-eigenaar van Barrick Gold, een van de grootste
goudmijnmultinationals van de wereld, die ook in de
Filippijnen een ﬂinke vinger in de pap heeft. En dan
is de echtgenoot van Arroyo ook nog eens voor tien
procent aandeelhouder in alle mijnactiviteiten in de
Filippijnen.”
Tel u it je winst …

“Zeg dat wel. Het duurde niet lang of het gehele
bergland van de Igorot werd in acht grote concessies
verdeeld en verkocht aan grote mijnondernemingen:
uit Amerika, Australië en Europa. De goudindustrie
is één van de meest vervuilende industrieën: het cyanide, waarvan bij de goudwinning gebruik wordt
gemaakt, doodt al het leven in de rivieren en ook
het water op de rijstvelden raakt ernstig vervuild.
Bovendien tasten de mijnbouwactiviteiten de ondergrondse watervoorziening aan, waardoor de bergen
uitdrogen met alle rijstvelden erbij. In onze ﬁlm Pidlisan’s Gold hebben we dit duidelijk in beeld gebracht.
Wat mij hierbij het meeste van alles heeft verbaasd, is
de vreselijke inhaligheid van al die mijnbouwﬁrma’s.
Waarom honderd procent willen hebben, wanneer

zestig procent ook al een onmetelijke rijkdom vertegenwoordigt? Oké, grondstoffen zijn noodzakelijk,
en goud is voor veel vermogende mensen een waardevol beleggingsmiddel. Maar waarom zegt men
niet: ‘Beste Igorot, we halen het goud bij jullie weg,
en jullie krijgen in ruil daarvoor veertig procent van
de opbrengst, zodat jullie zelf ook welvarend worden,
net als wij. Zo worden we er allemaal beter van, en
hoeven we niet steeds het leger op jullie af te sturen
om jullie verzet te breken.’”
Je verblijf daar was niet helemaal ongevaarlijk…

“Nee, zeker niet. Voor het eerst had ik mijn vrouw en
kinderen meegenomen. Volgens de ofﬁcials van de
Unesco kon dat geen kwaad. Ook verder hebben we
van niemand een negatief reisadvies gekregen. Terwijl
het daar al snel onrustig werd, zeker toen mevrouw
Arroyo met het oog op een dreigende staatsgreep de
noodtoestand liet afkondigen. Op een gegeven moment raakten net buiten het dorpje Pidlisan, waar we
aan het ﬁlmen waren, soldaten van het leger slaags
met leden van de NPA, de guerrillabeweging. Vanuit
hun helikopters zagen die soldaten hoe we daar beneden in de weer waren met materiaal dat ze niet direct konden thuisbrengen, microfoons en zo. Daarop
moesten we ons melden: ‘Those white guerrilleiros
have to report themselves.’ Dan schrik je toch wel
even… Gelukkig lieten ze ons snel weer gaan, toen ze
hoorden waar we precies mee bezig waren. Ook de
ﬁlm heeft er niet onder geleden. Toen hij klaar was,
zijn enkele Igorot de dorpen in de buurt afgegaan om
hem te laten zien en iedereen op één lijn te krijgen in
het verzet tegen de goudmijnen. En wereldwijd is de
ﬁlm, die wordt gedistribueerd door de Unesco zelf, te
zien geweest op enkele ﬁlmfestivals.”
Wat hier na?

“In januari volgend jaar ga ik voor L1-tv terug naar
Nieuw-Guinea, om er een ﬁlm te maken over de
hoge kindersterfte in de binnenlanden daar. Daarmee hopen we de Unicef-steun voor het inrichten
van medische posten op te krikken. Want dat is mijn
voornaamste drijfveer: ik hoop dat er ooit een wereld
komt die gebaseerd is op meer samenwerking en wederzijdse uitwisseling, en niet op confrontatie, overheersing en uitbuiting. Wie weet, als de Maya’s gelijk
krijgen, na 2012 …?” <

Willem Kurstjens (1952) is schrijver, dichter, vertaler en regisseur van theaterstukken en ﬁlms. Daarnaast geeft hij, net als Wiek Lenssen, Nederlandse les aan
allochtonen aan de Gilde Opleidingen in Venlo.
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E é n o p d e v ijf Ne d e rla n d e rs ke e k o p z o n d a g 1 me i 2 0 0 4 n a a r d e
fin a le v a n h e t t a le n t e n p ro gra mma I d o ls . 3 , 3 miljo e n Ne d e rla nd e rs z a ge n e e n 2 3 - ja rige Ve n lo n a a r me t d e h o o fd p rijs n a a r h u is
ga a n . Z ijn lijfs p re u k “ Ke e p t h e S o u l A liv e !” s c h a ld e d e ma a n d a g
e rn a o v e r me n ige w e rkv lo e r. I n mid d e ls b e w e e gt h ij z ic h me t
ge ma k t u s s e n gro o t h e d e n a ls J o h n L e ge n d , A n gie S t o n e e n A my
W in e h o u s e . D rie ja a r e n t w e e a lb u ms n a I d o ls is B o ris T it u la e r
( 19 8 0 ) h a rd o p w e g o m e e n t o p mu z ika n t me t e e n e ige n ge z ic h t t e
w o rd e n .

“Kijk daar,

dat is Boris!” “Hoi
Boris.” Drie meisjes giechelen wat
met elkaar op het grote plein voor
de kerk in Haarlem. Boris groet
professioneel terug. We zijn vlakbij het café waar hij vaker voor
interviews heen gaat. Idols heeft
hem in een klap in het centrum van
de aandacht geplaatst en een BNer van hem gemaakt. Toch past hij
niet goed in het keurslijf van een
Idol. Tijdens het programma sprak
hij alleen maar over zijn grote
droom: muziek maken. De rest is
bijzaak. Het gaat Boris om de soul,
de ziel in de muziek. Zijn herhaalde
lijfspreuk was gemeend en serieus.

Boris: ‘Ik weet dat ik die

door Guus Benders
foto’s Franco Gori
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niet luisteren naar wat je kwalitatief te bieden hebt. Die zien alleen
het circus. Die zien je als popidool.
En dan zijn er heel veel deuren, en
plekken waar je je wilt begeven,
die gesloten blijven.’
Het Idols-predicaat belemmerde
de toegang tot bepaalde circuits.
‘Clubs bijvoorbeeld waren helemaal niet aan de orde. Ik heb er
wel een paar gedaan, maar niet
dé clubs zoals Paard van Troje, Paradiso of 013. Toen ik die nieuwe
plaat (Holy Pleasure, GB) had uitgebracht, heb ik heel veel mensen
uitgenodigd om zelf te oordelen.
En ik heb ze overtuigd. Paradiso

ultieme plaat kan maken’
Hij had er zelf voor gekozen, moest
mee in de mallemolen, maar Idolsbekendheid is van een andere orde
dan hij had kunnen voorzien. Boris:
‘Ik deed eigenlijk maar om een reden mee: om me te presenteren bij
een groot publiek om daarna iets
anders te doen. Maar dat liep heel
anders. Ik merkte vooral hoeveel
mensen bevooroordeeld zijn en

was de allereerste club die me
boekte. Ze wilden meteen de grote
zaal. Ik was bang dat die maar voor
een derde gevuld zou zijn, maar de
boeker zei: “Nee, wij trekken dat
vol.” En het was vol. Heel erg tof!
Nu, drie jaar na Idols voel ik me
echt waar ik wil zijn.’
Boris bewandelt steeds meer zijn
eigen weg en is alweer toe aan zijn
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derde plaat. Voor het eerst gaat hij het helemaal aanpakken zoals hij het zelf wil.
Hij heeft een fantastische soulstem. Wie daar nog aan
twijfelt, moet maar eens een live-concert bezoeken of
via internet zijn bijzondere duet met de Amerikaanse
soulzanger John Legend opsnorren - op YouTube is
het ﬁlmpje gemakkelijk te vinden. Samen vertolkten
ze Legends prachtige ballad Ordinary People tijdens
de ochtendshow van Giel Beelen op Radio 3FM, intiem en klein. De twee blijken gewaagd aan elkaar:
Boris is zelfverzekerd, durft uit te halen en krijgt van
Legend de ruimte. Zet daar maar eens een willekeurige andere Idol tegenover. De muziek staat bij Boris
altijd voorop. ‘Ik voel me meer muzikant-entertainer
dan een pure entertainer. Op het moment dat ik aan
het zingen ben of een show aan het doen ben, ben ik
bezig met het blootleggen van mijn ziel. Je probeert
emoties in de tekst over te brengen met een liedje.
Britney Spears of Justin Timberlake, die hebben vlammen aan de zijkant van het podium en dertig danseressen. Ik wil dat niet – al zou ik het kunnen. Ik vind
het geweldig om te zien als iemand een te gekke
show neer kan zetten, maar dan kan ik net zo goed
naar Hans Klok gaan kijken! Ik wil muzikanten zien
zweten en ploeteren op het podium.’

M

uziek, muziek, en nog eens muziek. Aan een alternatieve carrière heeft hij nooit gedacht, iets
anders heeft hij nooit gedaan. Het klinkt niet vreemd
voor wie weet dat Boris’ vader Gé Titulaer eveneens
de kost verdient als professioneel muzikant. Toch
zegt Boris niet speciaal gestimuleerd te zijn daardoor. ‘Muziek- of zangles heb ik vroeger nooit gehad.
Hij had blijkbaar zoiets van: als er iets in zit, moet hij
er zelf maar achter komen.’ Muziek was wel een constante aanwezigheid. ‘Mijn vader heeft altijd studio’s
gehad, daar werd dag en nacht gerepeteerd. Als klein
kind wist ik niet beter of dat er altijd muziek gemaakt
werd. Mijn vader heeft me later vaker verteld dat ik op
jonge leeftijd al heel muzikaal bleek te zijn. Op vierjarige leeftijd kon ik horen wanneer er een fout werd
gemaakt of wanneer de timing verkeerd was als er gerepeteerd werd. Mijn vader heeft dus wel gezien dat
het erin zat, maar het is niet echt aangewakkerd.’
Thuis raakte Boris ook vertrouwd met zwarte muziek. Al was het tijdens zijn jeugdjaren niet cool om
daar naar te luisteren. ‘Leeftijdsgenoten vonden dat
saaie muziek, die waren daar niet mee bezig. Ik liet
het daardoor ook liggen, maar het werd wel gedraaid
thuis. Mijn vader luisterde veel naar jazz. Negentig
procent van die muzikanten was zwart. Voor mijn
moeder gold hetzelfde. Al Jarreau, Ella Fitzgerald,
Marvin Gaye en Ray Charles. Van alles eigenlijk.’
Aanvankelijk wilde Boris leren drummen, ambities
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om te zingen had hij niet. ‘Mijn vader was zanger,
daarom wilde ik dat niet. Ik kreeg een blauwe maandag les van de drummer van zijn band, wat roffeltjes
en zo. Maar het stomme was dat ik altijd de melodie
hoorde als ik een liedje luisterde. Stiekem zong ik wel
altijd, gewoon alleen op mijn kamertje. Ik vond het
niet nodig dat die ouwe dat zou horen. Ik dacht ook
altijd dat iedereen kon zingen. Pas toen er mensen
van school bij ons kwamen repeteren voor de culturele avond, ontdekte ik dat dat niet zo was. De jaren
erna ging ik steeds meer zingen. Toen ik een jaar of
tien was liep mijn vader een keer mijn slaapkamer
binnen toen ik voluit aan het zingen was. Hij keek
me aan met een blik van: Je hebt het in je, het zit in
je genen. Misschien is het wel een strategie van hem
geweest om zijn kinderen op te voeden met het idee
van het zelf ontdekken. Hij was geen Krajicek, eerder
het tegenovergestelde.’

T
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oen Boris elf was, gingen zijn ouders uit elkaar. ‘Dat
is precies de leeftijd dat je eigenlijk in een soort
twilight-zone terecht komt, want je snapt dat niet. De
klap, voor zover je dat een klap kunt noemen, komt
altijd later. Als je op een gegeven moment zeventien
of achttien bent, dan besef je dat je ouders niet hebben kunnen voldoen aan jouw verwachtingspatroon.
Daar kun je soms heel erg kwaad om worden. Dat
heeft later ook geresulteerd in einzelgänger-gedrag;
ik ben al vroeg het huis uit gegaan en veel op mezelf
geweest. Ik wilde hun eerst laten zien dat het niet de
juiste manier was geweest. Ik dacht dat ik iets recht
zou kunnen zetten of veranderen in mijn voordeel,
maar dat ging niet. Je kunt mensen niet veranderen,
ook je ouders niet. Ik had ook erg weinig contact met
mijn vader. Na mijn zestiende, zeventiende bijna
nooit. Mijn moeder heeft altijd ontzettend haar best
gedaan. Ik ben aan liefde en aandacht nooit tekort
gekomen.’
Zo rond zijn veertiende kwam Boris in contact met
pianist Tino Snijtsheuvel. Samen gingen ze liedjes
maken en namen ze een demo op in de studio bij
Gino Taihuttu. Die demo vond zijn weg naar twee
commercieel ingestelde jongens in Duitsland waar
hij een distributiedeal tekende. ‘Wij waren toen nog
jong, zestien of zeventien jaar oud. Zij wilden een
groepje van ons maken. Maar eigenlijk was het dat
niet echt. In hetzelfde jaar werd ik aangenomen op
het conservatorium in Maastricht. Ik zat op 4 havo,
maar had al auditie gedaan. Het ontbrak me aan het
juiste diploma en mijn theorie was echt bagger, toch
werd ik aangenomen. Die zangdocent wilde zich zo’n
mannetje niet af laten pakken. Uiteindelijk gaat het
op een conservatorium toch om het binnenkrijgen
van mensen met talent, mensen die fulltime musicus

Hij k eek m e aan m et een b lik v an: Je heb t het in
je, het zit in je genen.

kunnen en willen worden. Die docent heeft dat gewoon gezien bij mij. Bij de audities zat hij echt met
een smile op zijn gezicht te luisteren. Normaal sta je
voor zo’n commissie en dan denk je dat die gasten
dood zijn, dat daar geen leven in zit.’ Van zenuwen
had hij weinig last. Boris: ‘Ik had wel een soort van
zelfverzekerdheid. Ik wist al snel hoe ik kwaliteit kon
leveren, hoe ik iets moet overbrengen. Maar ik keek
juist op tegen jongens die het theoretische deel heel
erg onder de knie hadden. Die konden misschien
geen noot zingen, maar wel echt alle stukjes arrangeren; dat was voor mij echt wiskunde.’
Na het eerste jaar conservatorium hield hij het voor
gezien. Het theoretische deel van de opleiding kostte
hem teveel moeite. Liever was hij bezig met de praktijk. ‘Ik heb nog auditie gedaan in Amsterdam, maar
daar wilden ze me het hele eerste jaar laten overdoen, vanwege de theorie. Dat hoefde niet voor mij.’
Op een avond ontmoette Boris Gino in café Take Five.
‘Gino had een ruimte bij die ateliers in de buurt van
het politiebureau op de Rijnbeekstraat. Hij vroeg me
een keer naar hem toe te komen. Dat heb ik gedaan.
Nog diezelfde nacht hebben we samen een liedje
geschreven en gezongen. Dat liedje kwam een paar
maanden later meteen op een verzamel-cd te staan
van Conamus (Stichting ter ondersteuning van Nederlandse muziek, GB) van Jerney Kaagman. We had-
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De s t r a a t i s d a a r h e t b e s t e m i d d e l v oor ; n i e m a n d
h ee f t j e g e v r a a g d om t e s p e l e n , m e n s e n k un n e n
je v oor b i j l op e n , z e k un n e n j e v r a g e n of j e a l s j eb li e f t j e k op w i l t h oud e n , i k n oe m m a a r w a t . Toc h
h eb b e n w e h e t g e d a a n . En d a t i s n og s t e e d s d e
mo oi s t e e r v a r i n g v a n m i j n l e v e n !
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den nog geen bandje of zo, laat staan een naam. Een
paar maanden later kwam ik uit de studio gelopen en
dacht ik: Sofuja. Soul, funk, jazz.’
Boris besloot de zomermaanden daarna naar Spanje
te gaan, waar zijn moeder toen net woonde. ‘Ik had
helemaal geen geld, een meier of zo, that’s it. Maar ik
kon bij mijn moeder slapen en een busticket was niet
heel erg duur. Twee of drie weken later vond ik dat die
andere gasten moesten komen. Zij waren echter een
beetje huiverig. Ik zag het veel meer als een uitdaging, ik dacht “fuck it, laten we gaan!” Ik had al twee
vaste gigs in de week geregeld, echt heel leuk.’ Gino
en Tim Hoeijmakers, de bassist die nog een blauwe
maandag met Gino en Boris meespeelde, zouden komen met het vliegtuig. Tim kreeg echter een aanbieding om samen met een Amerikaanse band een tour
te doen in Europa. Hij belde zes uur voor zijn geplande vlucht naar Spanje op dat hij niet mee kwam. ‘Dat
was wel balen. Er waren posters gedrukt waar zijn
naam opstond. Ik vreesde het ergste en dacht even
dat Gino ook niet zou komen, maar hij kwam gewoon
alleen; dat wil zeggen met zijn hele gezin. Zo is Sofuja
ontstaan en ook Sofuja met zijn tweeën. We zijn als
duo doorgegaan en hebben wel iets van veertig keer
gespeeld hebben in drie maanden tijd. Op straat,
in barretjes, echt overal. Niet alleen voor de centjes
maar ook om ervaring op te doen. Om die kick te krijgen om echt muziek te maken.’
De Venlose zanger glundert als hij over die periode
vertelt. ‘Een van de eerste optredens die we deden
was op straat. Dat was een test om erachter te komen
of je talent wel mensen aanspreekt. De straat is daar
het beste middel voor; niemand heeft je gevraagd om
te spelen, mensen kunnen je voorbij lopen, ze kunnen je vragen of je alsjeblieft je kop wilt houden, ik
noem maar wat. Toch hebben we het gedaan. En dat
is nog steeds de mooiste ervaring van mijn leven! Ik
kan niet voor Gino spreken, maar ik denk dat het ook
voor hem een van de rijkste ervaringen was. Wij gingen er ook echt voor, echt voluit. De eerste keer stonden er in een mum van tijd een paar honderd man
te kijken! We hadden een paar duizend peseta’s in
twintig minuten tijd. Een gitaarkoffer vol met muntjes. Dat gaf echt een kick!’
‘We zijn op een gegeven moment naar Marbella gegaan. Daar kwamen we uit bij een bar die Willy Salsa
heette. De eigenaar, Willy zelf, was het type Harley
Davidson-gast, een Spanjaard met Colombiaanse
ouders volgens mij. Een prachtig ﬁguur met een
paardenstaart, een Harley Davidson en een zware
Tony Montana-stem. Ik had daar een vriendin die
hem onze demo had laten horen. Hij vond die helemaal te gek, dus konden we daar spelen. Hij kwam
ons ophalen met een auto helemaal volgeplakt met

posters. Niet zomaar posters, maar in kleur van glossy papier met een foto van ons erop. Hij had bovendien grote zeilen laten drukken met zijn naam Willy
Salsa erop en Sofuja eronder. In zijn zaak had hij een
gigantische geluidsinstallatie neergezet, terwijl wij
maar met twee man waren! Voor de eerste keer dat
ik in het buitenland op een podium stond, was het
heel erg succesvol. Er kwamen veel mensen op af en
de sfeer was helemaal top. Vanaf dat concert tot drie
jaar daarna hebben we heel veel in Spanje gespeeld.
We zijn in Malaga geweest waar we gedraaid werden
op de radio. We zaten in een bekend tv-programma
van een regionale zender uit Andalusië. Al met al een
hele leuke tijd.’
In 2003 kwam er een einde aan de samenwerking met
Gino. Een breuk die later, na Idols, nog veel is opgerakeld en bovendien een vervelend staartje kreeg
doordat Gino (zonder medeweten van Boris) opnamen van Sofuja verkocht aan het tijdschrift Nieuwe
Revu. ‘In 2003, net na de geboorte van mijn zoon, is
het misgegaan. Toen kwam ik er helaas achter dat hij
mij een beetje voor de gek gehouden had. Ik heb niet
veel zin om daarover te praten, bovendien zijn we wat
dat betreft ook wel klaar met elkaar. Er is echt nog
een paar jaar na de ﬁnale van Idols doorgeprocedeerd. Dat is een hel van een zaak geweest. Ik ben blij
dat het nu voorbij is en misschien kunnen we ooit wel
weer eens samen door een deur. Ik vond het op dat
moment wel heel erg pijnlijk, ik verloor een maatje.
Ik had altijd een klankbord gehad en dat viel ineens
weg.’
De plotselinge vertrouwensbreuk heeft hem voorzichtiger gemaakt. ‘Al vertrouw ik mensen wel redelijk
snel hoor. Maar ik ben absoluut voorzichtiger geworden. Ik ben helemaal niet op de centen, maar ik let
wel goed op. Als iemand iets wil boeken bijvoorbeeld,
of iets wil organiseren en mijn naam daarvoor wil gebruiken. Voor vrienden of bekenden doe ik heel vaak
dingen voor niets. Op een gegeven moment kunnen
mensen daar misbruik van maken.’

N

a de breuk met Gino ging Boris door een dal. ‘Het
was een heel negatief jaar. Alles viel tegen,’ concludeert hij. Hij ging nog terug naar Spanje met een
andere gitarist, maar dat was toch anders. Een vaste
plek waar hij altijd speelde met Sofuja kreeg dat jaar
geen vergunning. Een tijd daarna gaf zijn zus hem op
voor Idols. Op de vraag of hij met de kennis van nu
nog eens mee zou doen antwoordt Boris resoluut met
nee. ‘Ik wil helemaal niet negatief zijn over dat programma. Ik heb er absoluut van geleerd en ik heb er
mijn voordeel mee kunnen doen. Maar als ik achteraf
bekijk in wat voor keurslijf ik ben geperst. Nee, ik zou
dat niet meer willen. Het zou op dit moment ook niet
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meer kunnen. Ik heb me de afgelopen jaren op een
bepaalde manier neergezet en gevormd, ze zouden
nu met mij niets meer kunnen. Dat was toen al moeilijk. Ze hebben me vaak weggezet als een verwaand
mannetje, omdat ik wist wat ik wilde. Maar dat wist ik
ook, ik wist wat ik wilde.’
De periode direct na het winnen van Idols beleefde hij
als een roes: ‘Je wordt echt geleefd, maar dat besef
je dan nog niet. Pas een jaar later kom je daar een
beetje achter. Dat verstrooide en dat je honderdduizend mensen tegen komt, waar je echt niet meer van
weet waar je ze ontmoet hebt of wie ze zijn. Dat is wat
het betekent om geleefd te worden.’
Hij lijkt het prima te vinden dat het tempo nu een
tandje lager ligt. De hectiek is minder. Toch is de
spanning misschien nu wel het grootst. De Idols spinoff is tanende en dat betekent dat hij een nieuwe weg
moet inslaan. ‘Mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, krabbelen soms al snel terug. Als je het
succes een paar jaar door kunt trekken, kun je een
behoorlijke onafhankelijkheid verdienen. Veel mensen worden daar bang van. Ik heb ook wel heel even
aan de grond gezeten daardoor. Dat ik het toch twee,
drie jaar door heb kunnen trekken komt puur doordat
ik heel normaal heb doorgeleefd. Ik heb geen vreemde uitspattingen gehad of als een typische BN-er over
de P.C. Hoofdstraat gewandeld en me helemaal vol
geladen met kleren. Dat interesseert me ook echt
niet. Ik zou veel liever geld investeren in een studio,
om de tools te hebben om andere platen te maken
en geen studiotijd te hoeven boeken. Net zoals ik het
veel belangrijker vind dat ik met mijn nieuwe plaat op
heel diverse plekken kan staan en meer waardering
krijg. Dat vind ik het toffe. Vóór de release van mijn
laatste plaat had ik ook het gevoel dat er een bepaalde negatieve sfeer om me heen hing; het idee dat ik
niet toegankelijk was en arrogant. Dat werd ook door
mensen als Henk Jan Smits gezegd. Ik hoop dat ik dat
beeld inmiddels een beetje heb rechtgetrokken.’
Het beeld van Boris als arrogante artiest werd voor een
deel bevestigd door de breuk tussen hem en Glenn
Corneille en de wijze waarop dit in de media kwam.
‘Glenn was net als ik iemand die wist wat hij wilde. Hij
was belachelijk getalenteerd, misschien wel de meest
getalenteerde jazzmuzikant van Nederland. Maar hij
was daardoor ook wel heel erg een leider, ook naar de
rest van de groep toe. Het kan heel erg prettig zijn als
iemand zegt: “Jij moet dit en jij moet dat doen”, maar
voor mij zat daar heel erg weinig speling in. Ik kreeg
niet de ruimte om zelf iets in te brengen.’
Boris noemt Glenns zaakwaarnemers erg zakelijk. ‘Ik
vond het heel erg raar bij wijze van spreken binnen 24
uur na een optreden een rekening op de deurmat te
hebben liggen. Ik had ook een heel ander idee over
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het hebben van een bandje. Ik vond hem en de band
die hij had gevormd soms te veel spelen op routine.
Spelen, spullen inpakken en terug naar de vrouw. Mijn
idee van een band was: touren, popzalen, lol hebben,
spelen, daarna een beetje drinken, chillen en lachen.’
Naast onervarenheid en het verschil in instelling waren het volgens Boris vooral de strubbelingen met het
management die tot de uiteindelijke breuk leidden.
‘Glenn heeft een aantal uitspattingen gehad tegen
mijn manager en tegen mijn band. Hij had een bepaalde vorm van agressiviteit in zich. Op sommige
momenten kwam dat eruit. Het zou te maken kunnen
hebben met de heftigheid van zijn leven. Er werd aan
alle kanten aan hem getrokken en dan had hij ook
nog een gezin waarvoor hij moest zorgen.’
‘Het is overigens zo dat niet ik, maar mijn management hem heeft ontslagen. Die belden mij op omdat
hij al een paar keer extreem uitgevlogen was. Zij accepteerden dat niet, ook zij hadden grenzen. Ze stelden dat ik moest kiezen. Glenn was door zijn ontslag
helemaal van zijn à propos. Toen heeft hij de media
opgezocht. Hij belde kwaad op met de vraag of dit
was wat ik wilde. Toen heb ik hem gezegd dat zijn
houding ten opzichte van sommige mensen niet de
juiste was. Hij schopte mensen vaak tegen de schenen. Hij kon niet tegen gezag an sich en al helemaal
niet van mensen die in zijn ogen onkundig waren,
mensen die zelf geen muziek maakten. Die moesten
hem niet opdragen hoe hij dingen aan moest pakken.
Hij kon dat niet genuanceerd brengen, althans, in het
begin wel, maar dan maakte hij vooral sarcastische
grapjes. Hij was een slimme man, geen stommerik.
Dat alles bij elkaar maakte het erg moeilijk. Glenn
was in Portugal al bijna een keer op de vuist gegaan
met de radiopromotor. Na Barend en van Dorp gebeurde hetzelfde met een fotograaf, en later ook nog
eens een keer met mijn manager.’
In programma’s als RTL Boulevard en in kranten en
bladen werd volop gespeculeerd. ‘Echt belachelijk.
Anouk of Dinand van Kane die ﬂikkeren bij wijze van
spreken ieder half jaar de hele band eruit als het hun
niet bevalt. Die zijn gewoon keihard. Dat wordt toch
ook niet in de media uitgevochten? Hij had gewoon
zijn verlies moeten pakken. Je hebt toch ook een soort
van loyaliteit? Je kunt het niet maken om de pers op
te bellen en een verhaal gaan ophangen. Het kwam in
het nieuws dat ik een of andere hufter of klootzak was
en mijn mensen niet goed zou behandelen. Ik kon het
gewoon niet geloven. Je betaalt iemand belachelijk
veel geld, maar wel voor een professionele houding.’
Het vertrek van Glenn bezorgde Boris niet alleen imagoschade, hij kwam ook zonder band te zitten. De
hele band ging namelijk met Glenn mee. Dan moet
er toch meer aan de hand zijn? Glenn zelf verklaar-
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de destijds in Dagblad de Limburger ‘bitter, bitter
teleurgesteld te zijn in Boris’ kijk op mensen en het
leven.’ Het vertrek van de overige bandleden noemde Corneille in hetzelfde stuk een vrijwillige keuze:
‘Ik heb niemand gevraagd om te volgen. Ze zijn en
masse achter me gaan staan.’ Boris heeft een andere
versie van de waarheid: ‘Glenn zou er koste wat kost
voor zorgen dat alle bandleden die bij mij speelden
met hem meegingen. Hij heeft dus onderling deals
gemaakt en gezegd: “Als jullie niet meegaan, dan
hoeven jullie ook niet meer te verwachten dat ik jullie nog werk geef.” Hij had die mensen ook bij elkaar
gezocht, het waren zijn vriendjes. Ik dacht dat iedereen zelf wel zou beslissen. Maar ze gingen uiteindelijk allemaal weg, behalve een zangeres die ik zelf
had aangenomen. Ik belde een vriend om een nieuwe
band te formeren. Hij ging rondbellen, maar een uur
later belde hij al terug. Hij vroeg: “Wat is er aan de
hand joh?” Er is in Nederland best een grote groep
mensen, gitaristen, bassisten etc. die goed kunnen
spelen, maar echt. Glenn had zowat alle professionele musici ingelicht en gezegd: “Als Boris belt om te
vragen om te komen spelen, niet doen, want die jongen is niet ok.” Hij probeerde me echt de poten onder
het lijf vandaan te stampen.’
‘Op dat moment had ik er echt geen zin meer in. Ik
kon het ook niet rectiﬁceren. Je kunt Boulevard zelf
bellen, maar die vinden dat prachtig. Des te meer
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aandacht, des te beter. Maar wat baat het als Boris
zegt dat het allemaal niet klopt? Mensen houden heel
erg van leedvermaak. Ik heb het met de release van
het nieuwe album en de optredens een beetje recht
kunnen trekken, mensen een ander idee gegeven
van wie ik werkelijk ben. Heel veel mensen gaan er
blindelings van uit dat als Albert Verlinde vier keer in
de maand zegt dat je een klootzak bent, het ook wel
zo zal zijn. Als iemand echter als hufter kan worden
bestempeld, dan is het dat soort boys wel. Die zijn
zo oneerlijk en plastic als de tering. Maar ook dat is
verleden tijd, en het is later wel weer goed gekomen
tussen Glenn en mij gelukkig.’
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oris onderbreekt zijn relaas als hij op de achtergrond een recent nummer van de Britse zangeres
Amy Winehouse hoort. ‘Ken je dit?’,vraagt hij. ‘De
jongens die mijn laatste plaat geproduceerd hebben
zijn hele goede vrienden van haar. Ze hebben haar
hit Rehab geproduceerd, net als haar eerste plaat.
Ik heb een keer sushi met haar gegeten en ’s avonds
een beetje met haar gespeeld in de studio, ze was
een beetje aan het kloten met een trompet. Muzikaal
meisje hoor, ze speelt ook erg goed gitaar. Maar volgens mij doet ze daar nu heel weinig mee.’ Hij vertelt het zonder blikken of blozen. Alsof er iedere dag
internationale sterren bij hem aanschuiven. Behalve
het duet met John Legend zong hij alweer wat langer
geleden voor muziekzender The Box met de nu-soulster Angie Stone. ‘Dat is gewoon tof. Niet dat ik het
uit wil schreeuwen of zo. Ik ben meer onder de indruk
omdat ik iemands talent heel erg kan waarderen. Ik
word daar nog gedrevener van. Moet je horen wat
een kwaliteit! Ik vind het te gek om dingen van hen
te leren.’
De ultieme Boris-plaat moet nog komen. Het is een
beeld dat in veel recensies opduikt. Alsof de zanger
nog niet het achterste van zijn tong heeft laten zien
op zijn platen. Dat het beter kan, vindt hij zelf ook.
Toch is hij zeer te spreken over zijn meest recente
wapenfeit Holy Pleasure. ‘De mensen van de platenmaatschappij hebben me wel proberen te sturen. De
eerste tien of twintig liedjes die ik inleverde, vonden
ze ronduit te zwart. Dat waren tracks die ik in Amerika had gemaakt. Ze wilden die niet op het album
zetten, maar ik heb die nummers natuurlijk wel nog
gewoon thuis liggen. Van die rauwe neo-soul-achtige
dingen met heel dikke beats, echt zware funk. Zij waren bang daar bij wijze van spreken maar iets van 150
stuks van te verkopen. Natuurlijk wil ik die ultieme
plaat maken, waarvan ik en andere mensen helemaal
gek worden, zo funky. Want ik weet gewoon dat ik dat
kan. Ik ben echter wel erg blij met Holy Pleasure omdat hij voor een groot deel wel zwart is qua sound. Ik
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ben echt trots op die plaat. Er is geen enkele artiest
die zoiets gedaan heeft in Nederland. Waar ik een
beetje mee zat is de mix. Bepaalde rauwe randjes zijn
te zeer gepolijst, waardoor bepaalde snares te dun en
te snerperig overkomen. Ik houd juist van een rauwe
sound. Dik, vol en hard. Ik heb zelf de demo’s en bij
veel versies vind ik de ongemixte versies persoonlijk
beter klinken. Misschien is deze plaat wel een goed
leerproces geweest.’
Op de titel Holy Pleasure krijgt Boris overigens opmerkelijke reacties. Gelovige fans schijnen te denken
dat hij hiermee zijn christelijke identiteit benadrukt.
Boris: ‘Heel veel gelovige mensen vinden dat te gek.
Die denken dat ik heel kerkelijk ben, terwijl die titel
Holy Pleasure, gewoon over een blowjob gaat! Misschien is het voor die mensen maar beter om dat niet
te weten. Ik ga ze niet voor hun kop stoten, ik vind het
wel grappig. Als je vraagt waarop ze het baseren, zeggen ze: “Op je plaat Holy Peasure en die clip en die
kaarsen in de kerk.” Die clip is inderdaad opgenomen
in een kerk. Laatst zei iemand, dat hij de boodschap
zo goed vond dat mensen die naar de kerk gaan niet
altijd van die stereotiepe gelovigen hoeven te zijn, zo
preuts etc. Het was meer bedoeld dat het choquerend kan zijn, een blowjob in een kerk. Maar mensen
interpreteren dat compleet op hun eigen manier: Jij
brengt wat meer leven in de kerk. Prima, als zij dat zo
zien is dat prachtig.’

Over de plaat die Holy Pleasure moet opvolgen heeft
Boris al heel duidelijke ideeën. ‘Die plaat ga ik helemaal maken zoals ik wil dat hij klinkt. Als ik iets in
mijn hoofd heb - en voor mijn part moet ik drie dagen
zoeken voor beats - wil ik dat het zo klinkt zoals ik
het in mijn hoofd heb. Als ik een beat of een basslick
hoor, hoor ik daar meteen een gitaar of een piano bij.
Ik moet op de volgende plaat ook echt op die manier
te werk gaan.’
Dat lijkt geen werkwijze die past bij een majorlabel
als BMG, erkent ook Boris. Ofﬁcieel moet hij nog een
derde album bij hen maken. Hij heeft echter wel afgesproken dat ze hem laten gaan als BMG de plaat niet
uit wil brengen. ‘Andersom heb ik pech, ik zit gewoon
vast. Ik heb dat wel voorgelegd. Van het team waar
ik mee heb samengewerkt, is iedereen al weg. Ontslagen of weg uit het pand. Ik vind ook dat we niet
goed communiceren met elkaar, wij kunnen moeilijk
levellen. Je moet er liefde voor hebben, dat miste ik
gewoon. Als je artiesten in je stal hebt, en je weet dat
je daar platen mee kunt verkopen en iets mee kunt
opbouwen, dan mag je ze daar ook naar behandelen.
Muzikanten zijn vaak dromerig en ze hebben een bepaalde aandacht nodig.’ <

Guus Benders (1980) is journalist en redacteur van de Buun.
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Vleesstraat in Venlo

Fr i edel Wolters: ‘K ijk e e n s
h ier, d it willen ze tegen wo o rd ig
h e bbe n . Hal sbandjes in alle rle i
kleur e n , met S warovski - ge s le p e n
kr is ta llen erop. Ho nderd e u ro ,
h on d er dvijftig euro . M eis je s
kom en bi nnen als P aris H ilt o n :
be e s tje op de arm. Dan h e b b e n
ze e e n truitje nodig. Een h o n d
m oet t egenwo ordig d’n bl i ts
m ake . ’
Ech tg enoo t Hans: ‘Ons a s s o rt im e n t is doo r de jaren hee n e n o rm
ve r an d erd.’
Fr ied e l: ‘In 2000 zijn we ge s t o p t
m e t h e t verko pen van l e v e n d e
d ier e n . P arki eten, konij n e n ,
ca via’ s . P apegaaien. Hoe v e e l
pape g aai en hebben we we l n ie t
ve r kocht? Een bureau he e ft v o o r
on s on derzo ek gedaan: “ Ju llie
m oete n met die l uxearti k e le n
ve r d e r ”. Dat gevoel had d e n we
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z e lf e ige n lijk o o k al. ’
H an s : ‘I k wild e e r e er s t n i e t a a n .
I k b e n t u s s e n d e d ier e n op g e gro e id , t o e n d e z aak n og v a n
m’n v ad e r was . Wo l- Ca n k om t
t ro u we n s v an Wo lt e r s - Canters ,
d e n ame n v an mij n o ud e r s . O n z e
win k e l z it al s in d s 195 0 op d e
Vle e s s t raat . I k d ach t : “ Ee n d i e re n z aak z o n d e r d ie ren , d a t k a n
n ie t .” To ch , we mo es t e n a n d e r e
d in ge n gaan v e rk o p en . ’
Frie d e l: ‘ We z it t e n in d e b i n n e n s t ad . Me n s e n s j o u wen n i e t m e e r
d o o r d e s t ad me t gro t e z a k k e n
v o e r. We mo e t e n o n s r i c h t e n op
k le in e re d in ge n . Jam m e r, m a a r
h e t gaf o o k ru s t .’
H an s : ‘Die d ie re n m oe t e n i e d e r e
d ag v e rz o rgd wo rd e n. O ok op
z o n d ag. Dat was we l e e n s v e r v e le n d , maar d aar h ad i k v oor g e k o z e n . H e t is míj n z a a k , m e t h a r t

e n z i e l . M ’ n b r oe r T h e o w e r k t e
t oe n n og i n l oon d i e n s t . M a a r
d a t g i n g n i e t m e e r, d a t w e r d t e
d uur. I e m a n d on t s l a a n i s n ooi t
l e uk , m a a r j e e i g e n b r oe r. . . Toc h ,
h i j z a g d a t z e l f ook w e l . I n m i d d e l s r un i k d e z a a k s a m e n m e t
Fr i e d e l . D a t k on t oe n d e k i n d e r e n
w a t g r ot e r w a r e n . Tw e e d oc h ters hebben we. Nee, die willen
n i e t . Z e w e t e n h oe v e e l w e r k e n
h oe w e i n i g v r i j e t i j d d i t m e t z i c h
meebrengt.’
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Buun 2008 is de eerste editie waaraan u, als lezer, een essentiële bijdrage heeft
geleverd. Op uw kritische aanwijzingen fotografeerden wij de lelijkste plekken in
(groot-) Venlo. Kijk en huiver. Voor de rest laat dit nieuwe jaarboek de lelijkheid ver
achter zich. Wij selecteerden het mooiste dat deze regio te bieden heeft.
Zie bijvoorbeeld onze serie over prachtige (oude) winkels en hun bijzondere
eigenaren - hier in uw eigen regio. Wist u trouwens dat de laatste Nederlandse
parlevinker in Belfeld zijn thuishaven heeft? Lees ook hoe zanger - ‘keep the soul
alive’ - Boris zich aan zijn Idols-imago ontworstelde. Of lees hoe een muzikale
vriendengroep de dood van een van hen te boven kwam met nieuwe levenslust.
Ton van Reen, de meest prominente Limburgse auteur, schreef een indringend
verhaal over de geheimen van de puberteit. De bekende oud-journalist Theo
Vincken blikt terug op zijn eerste schreden bij het Dagblad voor Noord-Limburg.
En Erasmus is dichterbij dan u denkt.
Mooie postume portretten zijn er van de Venlose componist en dirigent Gerard
Franck en van de Tegelse schrijfster Mariet Verbong. Onze culinaire tip is het
openhartige gesprek met de Franse kok Philippe, die de pollepel erbij neer wil
gooien. De immer actieve historica Mariet Verberkt toont ons een rijk geïllustreerde
inkijk in het leven van mensen aan de rand van de samenleving, in vroeger dagen.
U zult wellicht nóg een keer huiveren, bij de kunstopvatting van Mieke Smits, die
het schoonheidsideaal tot in het absurde doorvoert. Waarmee we terug zijn bij de
lelijkheid. Dit en nog veel meer: ruim 250 bladzijden achtergrondinformatie over
Venlo en omstreken.
Buun 2008 is, mede dankzij ﬁnanciële steun van Woningstichting Venlo-Blerick,
opnieuw fullcolour uitgevoerd. Voor slechts 15 euro heeft u dit jaarboek in uw
bezit.
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