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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. 

November 2007

Het  cu l tuurh i s tor i s ch  t i jdschr i f t  De  Buun  verscheen  voor  het  ee r s t  in  1993.  De  opzet  i s  
deze l fde  geb leven :  het  i s  een  pod ium voor  beg innende  en  gevest igde  auteurs  d ie  s chr i jven  
over  a l l e s  wat  met  Ven lo  en  omgev ing  te  maken  heef t .  Aanvanke l i jk  verscheen  De  Buun  
a l s  kwartaalu i tgave ,  s inds  2000 komt  e r  jaar l i jks  één  -  omvangr i jker  -  ed i t i e  u i t .  
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BUUN 2007 De Buun is een soort foto van de stad. Een momentopname, een over-

zicht, 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 ver-

vliegt er veel door de jaren heen. Winkels bijvoorbeeld, in de binnen-

stad. 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 au-

thentieke winkels die een stad kleur en karakter geven, een stad on-

derscheiden 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 com-

ponist 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 ach-

terhaald. Zoals het hoort.  De dingen bewegen, gelukkig.

De redactie 
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131 Poëzie: Wit de naam 
 Herman Verweij

132 Poëzie: Limburgs dialect 
 Noor

135 Fjoetsjer  of  de marxistische verplettering van Tegelen
 Mariet Verberkt

147 Bijzondere winkels: Slagerij Coopmans
 Ruud Linssen

148 Gerard Franck: De koning kwam te laat
 Wim Doesborgh

155 Bijzondere winkels: Kringloopwinkel De Paorter
 Thijs Lenssen

156 De stille drijfveer van Adri Gorissen
 Thijs Lenssen

168 De Kleine Hei
 Mariet Verberkt

186 Mijn persweeën 
 Theo Vincken

193 Buren in beeld - fotoreportage
 VAFV

200 De veelzijdige kunst van Anja van Rijen
 Thijs Lenssen en Pascalle Mansvelders
 
206 Bijzondere winkels: Coiffeur Peter Croonen
 Thijs Pubben

207 Interview musicalster Paul Vaes 
 Pieter Duijf

213 Floriadeterrein, één historisch openluchtmuseum
 Xavier van Dijk

230 De voetballoopbaan van rasbestuurder Jeu Sprengers
 Marcel Abrahams

238 Een dialectologische frons bij de naam Venlo
 Frens Bakker

240 Interview met filmer Wiek Lenssen
 Willem Kurstjens

246 Boris: ‘Ik weet dat ik die ultieme plaat kan maken’
 Guus Benders

256 Bijzondere winkels: Dierenspeciaalzaak Wol-Can
 Johan Hauser
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Vri jdag 13  ju l i  2007,  in  Velden aan de  Maas,  17.50 uur  

Roel :  “Zul len we de  kar  op de  boot  zetten?”
Tim:  “ Is  goed.”  
Gies:  “Halen we hier  dan f r iet?”
Tim:  “ Ja,  dat  doe ik  wel .”
Gies:  “En Ron,  komt die  ook?  Daar  heb ik  niets  meer  van gehoord.”
Tim:  “ Woensdag hebben we vergaderd.  Ik  dacht  dat  j i j  ook zou ko-
men?  We hebben een heel  p lan bedacht.  We gaan buiten spelen,  op 
een podium voor  de  kar.”  

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 ge-
stript. 
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 te-
genaan bij Hovens bouwmaterialen. 

18.08 uur

Roel  probeert  de  t ractor  te  s tarten.  Een oud roest ig  barrel .  Het  lukt  
n iet .  Hi j  haalt  z ’n  Nissan Pajero  erbi j ,  s tartkabels ,  en  even later  
loopt  het  d ing weer.  “M’n neef je  van t ien  was  een stukje  gaan r i jden.  
Lampen aangelaten.”  De zweetdruppels  parelen op z ’n  voorhoofd.  
Het  is  een zonnige dag.  Een van de  eerste  deze  zomer.  

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 gevaar-
te nog steeds in Velden. 

18.16  uur

De ker  wordt  aan de  t ractor  gekoppeld.  Roel  duwt  de  wagen omlaag,  
r icht ing Maas.  Hi j  moet  een paar  keer  steken,  maar  r i jdt  hem dan 
langzaam het  veerpontje  op.  P laats  genoeg.  Een lange s l iert  v laggen 
wordt  gehesen.  Brand,  Jocus,  Maes  Bier,  V ictor ia  Bronwater.  

De dood van een vr iend 

s loeg een deuk in  een mu-

zikale  vr iendengroep.  Om 

het  verdriet   te  verwerken 

vert immerden ze  een oude 

schaftkeet  tot  een kroeg 

op wielen.  T i jdens de vas-

telaovend is  de  keet  een 

open podium.  Zelf  vormen 

ze  de huisband:  de  Kiebit-

zer  Boys.  

I e d e r e  a v o n d  I e d e r e  a v o n d  
e e n  v r o l i j k  r e q u i e m

v lnr  
Ron,  Geert ,  T im,  Gies,  Roel ,  
Sebast iaan,  Stephan (met  som-
brero)

door Johan Hauser 
foto’s Richard Fieten, 
Johan Hauser

I e d e r e  a v o n d  
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in  en  ui t  de  kar  kunnen komen.  “De vr iendin  van Paul ,  Marianne,  is  
daar  vor ig  jaar  nog ui t  geval len”.  Voor  de  deur  hangt  een gordi jn,  
waarachter  ze  een Jan Klaassen- imitat ie  wi lde  doen.  Niet  wetende 
dat  de  deur  openstond.
Paul  is  Paul  L inssen.  Clowntje  Polka.  Voor  hem is  deze  tocht  georga-
niseerd.  Paul  is  vandaag v i j f t ig  geworden.  Ze  gaan hem ophalen in  
Bler ick,  om v ia  het  s tadsstrand naar  de  Vik ing te  varen.  

Iedereen die nergens een kans krijgt, moet die in de kiët wel krij-
gen. 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 pre-
tentieloos. 
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 uur
Tim is  terug:  “ Wae hat  unnen f r iet  saté?”  Op dat  moment  komt Geert  
pas  aan:  “Net  op t ièd.”  Een aantal  f ietsen wordt  op het  pont je  gere-
den.  Roel  k l imt  in  de  cabine van de  boot,  en  vaart  aan.  
Een paar  vel let jes  papier  waait  weg,  maar  bl i j f t  nog net  op de  boot  
l iggen.  Geert  raapt  ze  op:  “Ron,  hou j i j  d ie  maar  even bi j  je ,  dat  z i jn  
teksten van Ruud.  Originelen.”

6   BUUN

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 mas-
sagebeuren dat je wordt voorgeschoteld. Carnaval word je opge-
drongen: 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. Bin-
nen 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. 

18.25 uur
Twee ste igers  worden de boot  opgesleept:  het  podium,  dat  voor  de  
kar  wordt  geplaatst .  Vandaag wordt  niet  b innenin  de  kar  gespeeld,  
maar  buiten.  Roel  komt met  een paar  oude boxen aanzetten.  “ Woens-
dag deden ze  het  nog.”  Binnen v i j f  minuten staat  er  een podium.  

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 instru-
ment 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.” 

18.32 uur
Gies  draait  het  drumstel  om,  naar  de  opengeslagen achterdeur.  Die  
is  er  het  laatste  jaar  in  gemaakt,  zodat  ze  zel f  b i j  drukte  makkel i jk  
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Geert :  “ Ik  hoor  helemaal  n iks.”  T im loopt  een keer  naar  achteren,  de  
wagen in,  draai t  aan een paar  schuiven.  “Zo beter?”  Geen react ie .  Hi j  
pakt  z ’n  accordeon.  

In 2005, op carnavalszondag, werd de Kiebitzer ten doop gehou-
den. ‘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, ik-
zelf had nog nooit in een band gezongen. Maar we zijn gewoon 
begonnen. Meteen in het eerste nummer lagen alle microfoon-
standaards 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 ge-
had.”
Geert: “Ach, hoe diep kan iemand nu vallen?”

20.02 uur
Bi jna  bi j  Sur  Meuse.  Paul  s taat  met  een groot  gezelschap aan de  kant  
te  wachten.  Hi j  wist  van niks.  Over  z ’n  roze  blouse  hangt  een bloe-
mensl inger  en een gouden plaquette  met  50  erop.  Onder  de  arm een 
nagenoeg lege,  5- l i ter  f les  wit te  wi jn.  Er  wordt  afscheid  genomen van 
de  rest ,  a l leen Paul  en  Marianne gaan mee.  Aan de  waterkant  wordt  
gezongen:  ‘Pault je  komm bald  wieder,  bald  wieder  nach haus. ’  Op 
naar  het  s tadsstrand.  

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 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 drum-
mer, maar kreeg de banjo van Ruud. Geert drumde ooit in River-
flow. 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 ge-
bleven. De weg naar het podium bleek uiteindelijk te lang.  

19.05 uur
Ed,  een medewerker  van schipper  Roel  en  z ’n  vader,  haalt  een koel-
box  die  l i jkt  op een kattenbak tevoorschi jn.  I Jskoude Grolsch.   
De band doet  a lvast  een snel le  soundcheck.  Gies:  “Het  z iet  wel  a l -
lemaal  heel  ruig  ui t ,  maar  we hebben maar  een paar  nummers.”  En 
even later:  “Maar  ik  ben wel  met  een nieuwe bezig,  De waeg  langs  
het  spoor .  Het  is  wel  af  e igenl i jk .  Een beet je  gebaseerd op Chrystal  
Front ier  van Calex ico.”  

De band nam al eerder een nummer van Calexico onder handen. 
Zo is De Ballade van de Kwiet een Venloostalige cover van The Bal-
led 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. 

19.35 uur
Nu dan een echte  soundscheck.  Gies  zet  De Bal lade  van  de  Kwiet  in .  
‘ Ik  woën op de  hook van het  Helschr iksel  en  de  Kwiet . ’
Gies:  “ Ik  hoor  de  v iool  n iet  zo  goed.”
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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. ‘Eve-
rybody 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, daar-
voor 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 on-
zinnig 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 on-
der het nummer het podium opstapte om een coupletje mee te 
zingen, liet Ruud dat toe. Het was niet gepland en Hay had mis-
schien net iets teveel gedronken, maar het mocht. Na een cou-
plet pakte Ruud weer over, met een strakke glimlach.
Die avond is blijven hangen. Rainy Day Woman is een van de eer-
ste nummers die Geert voor de Kiebitzer heeft vertaald. ‘Every-
body must get stoned’ is nu ‘Idderein, jao idderein is-laam.’ 

21.05  uur   
De boot  meert  aan bi j  de  Vik ing,  iets  v loeiender  dan een hal f  uur  
geleden.  Zo’n  honderd gasten staan op de  kade te  wachten.  Paul  en  
Marianne ki jken e lkaar  aan,  k i jken dan weer  weg,  en  s l ikken even.  
Langzaam druppelen vr ienden van Paul  de  boot  op.  T im s lui t  onder-
tussen een nieuwe box  aan,  onderweg is  er  een gesneuveld.  Uit  a l le  
hoeken komen mensen met  instrumenten tevoorschi jn.  Twee accor-
deons,  een t rommel,  een tuba.  Iemand vraagt  om een tamboeri jn.  
Geert :  “Heb ik  niet ,  maar  ik  heb wel  wat  anders.”  Even later  komt hi j  
met  een borstel  aanzetten.  “Maakt  ook geluid.”  En de  band zet  weer  
in.  
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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 optre-
den 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.  

20.28 uur
Assistent  Ed staat  voor  op de  boot  met  z ’n  armen boven z ’n  hoofd 
aanwijz ingen te  geven aan Roel ,  d ie  achter  in  de  cabine z i t  en  niets  
z iet .  Eds  handen naderen e lkaar,  om aan Roel  duidel i jk  te  maken dat  
we bi jna  bi j  de  oever  z i jn.  De band speelt  V ieze  A lde  Stad ,  de  Venlose  
hertal ing van Dirty  Old  Town ,  een nummer dat  Ron,  Geert ,  T im en 
Ruud al  speelden in  Riverf low.  Precies  in  de  laatste  kakofonische 
noot  ramt  de  boot  de  kade.  Een enorm rotsblok wiebelt  even -naar  
voren,  naar  achteren-  maar  beslui t  het  er  toch bi j  te  laten.  
Vr ienden van Paul  komen met  een grote  koeltas  de  boot  op.  I Jsk lont-
jes  en Past is .  F ietsen worden de boot  op gereden.  “Rechts  parkeren!”
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Een podium afstaan is niet zonder risico’s, vooral als het je eigen 
podium is. Het tweede jaar was de keet ook op carnavalsmaan-
dag 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 ge-
gaan. 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 beslo-
ten 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 tamboe-
rijn 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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21.22 uur
Paul  s taat  op het  geïmproviseerde podium en heeft  een vr iendin  aan 
de  te lefoon die  op vakant ie  is  in  S ic i l ië .  “Ze  hebbe unne veerboét  ge-
s jarterd,  dao ste i t  e ine  woenwage op,  en  ik  s taon d’r  auk op met  un 
opblaosbaar  schi ldpadje  um.”  Hi j  vers l ikt  z ich  bi jna  in  z i jn  kenmer-
kende rochel lach.  
Hi j  spreekt  de  Kiebitzer  toe:  “Nachtenlang hebben wi j  op de  Parade 
i l legaal ,  onbewust  en onbetaald  dingen gedaan die  toch precies  de  
bedoel ing waren.  Mag ik  ju l l ie  h iermee fe l ic i teren.  Ga hiermee door,  
want  het  leven is  te  kort  om het  n iet  te  doen.”
Even later  is  de  boot  leeg.  Iedereen is  naar  het  c lubgebouw van de  
Vik ing gelopen.  Daar  gaat  het  feest  verder.  Boven wordt  bier  ge-
haald.  

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 opgeno-
men: 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. 

 
22.18  uur
Iedereen is  nog een keer  naar  de  boot  gekomen voor  een laatste  set .  
Vieze  a lde  s tad  wordt  voor  de  v ierde keer  vandaag ingezet .  Een vrouw 
duwt  iedereen aan de  kant.  ‘ Ik  mot  drumme.’  Met  een paar  stokken 
s laat  ze  op de  randen van het  podium.  
Gies:  “ Weej  hebbe e in  leedje,  det  is  neet  h ie lemaol  aaf.  Geej  mot  de  
couplette  z ingen,  weej  doon al le in  het  refre in.  A ls  het  neet  lök  z iet  
ge  de  microfoon kwiet .”
De microfoon gaat  van hand tot  hand.  Het  refre in  wordt  na  een keer  
of  twee volui t  meegeblèrd.  De melodie  is  van O,  o  Den  Haag  van Klein  
Orkest ,  de  tekst  van Stephan:  “De zon,  de  zee  en de  duinen.  En een 
lekker  bl ik je  bier  op m’n buik.”  
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Confett i  in  de  jaren negent ig

Riverf low,  vernoemd naar  een 
nummer van The Level lers ,  i s  de  
basis  van de  Kiebitzer  Boys.  Ri-
ver f low was  een band ui t  Venlo  en 
omstreken die  in  de  jaren negen-
t ig  t radit ionele  Ierse  fo lksongs  in  
de  geest  van Shane MacGowan & 
Pogues  speelde.  Uitvalsbasis  was  
Kafee  de  Spl inter,  waar  de  band 
waarschi jnl i jk  meer  dan dert ig  
keer  heeft  gespeeld.  Ook buiten 
Venlo  stond de band veel  op het  
podium.  België,  Duits land;  de  
band had vele  vaste  kroegen waar  
ze  een of  twee keer  per  jaar  terug 
mochten komen.  In  totaal  deed 
Riverf low tussen de  300 en 400 
optredens.  De band trok  rond in  
een zwarte  camper.
Ruud (gi taar,  accordeon)  Ron 
(v iool ,  g i taar) ,  T im ( f lu i t  en  ac-
cordeon)  en Geert  (drums)  speel-
den a l lemaal  in  de  band.  Eerst  
met  Paddy Ver voort  op zang en 
Mark  Holtman op toetsen.  Paddy 
stopte  ermee,  net  a ls  Geert .  Niels  
Hanssen werd de  nieuwe zanger,  
Stephan Siepermann de nieuwe 
drummer.  Stephan speelt  nu 
banjo  bi j  de  Kiebitzer.  
In  2001  werd Riverf low ontbon-
den.  De band bracht  a l leen een 
l ive-cd ui t ,  L ive  at  Shannon’s .  
Legendarisch z i jn  de  grote  
vui ln iszakken confett i  d ie  e lk  
optreden het  podium werden op-
gesleept,  ook buiten de  carnaval  
om.  In  de  Spl inter  moesten jaren 
later  eens  de  t l - lampen boven 
het  podium ver vangen worden.  
De lampen werden goed s lui tend 
afgeschermd met  l ichtdoorlaten-
de bakken.  Toch v ie l  u i t  e lke  bak 
minstens  een ki lo  confett i .   
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Onbewust werden hier de Kiebitzer Boys opgericht. Een jaar la-
ter stonden ze samen in hun pipowagen op de Parade. 

00.17  uur
We staan voor  op de  laadklep en voelen ons  Huckleberry  F inn voor  
even a ls  we tussen Velden en Grubbenvorst  varen.  Het  water  k lotst  
over  onze  schoenen.  Roel  draai t  de  boot,  langzaam.  De motor  ont-
spant.  
Ed  staat  voor  op de  laadklep,  z ’n  armen omhoog,  gespreid.  Lang-
zaam s lui ten ze  z ich,  a ls  we dichterbi j  de  oever  komen.  Net  voordat  
z i jn  handen elkaar  raken,  helemaal  boven z ’n  hoofd,  a ls  een zwem-
mer  die  een duik  wi l  nemen,  beuken we a lsnog tegen de oever.  
Even z i jn  we ui t  ons  evenwicht .  Ed  kni jpt  verontschuldigend z ’n  ogen 
dicht .     <

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

GIES BACKES:  g i taar  en  zang
GEERT VAN BEEK :  drums
SEBASTIAAN BOITELLE:  bas
TIM VAN DEN HOMBERGH:  accordion,  keyboards  
STEPHAN SIEPERMANN: banjo  en zang 
ROEL SMITS:  schipper  en sta l l ing  en port ier.   
RON SPEE:  v iool
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22.43 uur
De boot  is  weer  leeg.  Het  is  inmiddels  donker,  hoog in  de  mast  z i t  
een lamp die  het  pont je  ver l icht .  Iemand heeft  een l iedje  opgezet .  
Kabels  worden opgerold,  lege bierbl ik jes  verdwi jnen in  plast ic  vui l -
niszakken.  
Ed:  “Er  is  b innen nog een buffet je .  Gr ieks  met  wat  Turks  brood.”

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 geble-
ven. Even was er opluchting. Maar Ruud kon niet praten en keek 
dwars door je heen. Er kwam een doktor en uiteindelijk een am-
bulance. 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 po-
litie 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. 

23.30 uur
De loopplank wordt  binnengehaald.  Twee palen,  op de  hoeken van 
het  pont je,  vormen de ankers.  Roel  takelt  ze  omhoog.   
We varen.
Ed prepareert  een k le in  wietpi jpje,  Geert  haalt  wat  lauw bier  u i t  de  
kar,  op de  f lessen z i t  een stof laagje.  Uit  de  boxen kl inkt  the  Gi r l  f r om 
Ipanema  en  New York ,  New York .  Buiten is  het  donker,  p ikkedonker.

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 noodge-
dwongen de zangpartijen voor z’n rekening. Ook voor het eerst. 
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“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.”

Fourniturenzaak Veugelers heeft een eerbiedwaardig aantal jaren ach-
ter 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 naai-
machines handelen, en startte met het bekende merk Singer. Dat was in 
IJmuiden. Mijn moeder stond er een tijd in de winkel. Mijn vader woon-
de in Haarlem. Ze ontmoeten elkaar, trouwden in 1937 en verhuisden 
naar Venlo, waar ze een kledingzaak opzetten aan de Geldersepoort. 

Wie bi j  fourniturenzaak Veugelers  binnenstapt,  stapt  er  

doelbewust  naar  binnen.  Maar  de klandizie  is  de  laatste  

t ien jaar  sterk  teruggelopen.  De winkel  van Laus en Lea 

Veugelers  is  een van die  authentieke zaken die  moeten 

opboksen tegen andere t i jden.  Een portret.  (*)

L a u s  e n  L e a
 
en de schaar van Sjoukje Dijkstra

door Thijs Lenssen
foto’s Jacques Peeters

Laus  en  Lea  Veuge l e r s
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en de schaar van Sjoukje Dijkstra
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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 mes-
sen 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 ge-
maakt, maar zal nu zo’n 200 euro 
kosten. Die schaar is over de hele 
wereld geweest, van Hongkong tot 
Zuid-Amerika. Ik deed scharen slij-
pen 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 bar-
sten 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 re-
kening gekochte spullen innen. 
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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 verpleeg-
ster 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 knoopsga-
ten maken, stoppen, borduren. 35 Jaar lang heb ik dat gedaan, bij de 
mensen thuis. Was soms hele dagen op pad, tot in Beegden, Midden-
Limburg. 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 mee-
eten bij klanten. Dan belde je dat we hier thuis niet hoefden te wachten 
met eten.” Laus, glimlachend: “Klopt ja, ik kreeg balkenbrij, bloed-
worst, 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.” 
 
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 investe-
ren. Lea, wanneer hebben we de winkel uitgebreid? In ‘89, toch?” Zijn 
vrouw knikt. “Kort daarna hebben we ook de pui aan de buitenkant op-
geknapt. Onder het hardboard waar Singer op stond bleek houtwerk uit 
1897 te zitten, dat hebben we in de originele staat teruggebracht. Ge-
zien 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 etala-
geruit was weer eens ingegooid. Ik was blij toen de kazerne in Blerick 
dichtging, die militairen kwamen hier elke week wel een keer de bin-
nenstad 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 

“En messen en scharen s l i jpen,  

inderdaad,  daar  is  d i t  bord voor.  

Messen golven moet  e igenl i jk  

karte len z i jn,  maar  dat  woord 

paste  er  n iet  op,  maar  ach,  zo  

k lopt  het  ook.  In  het  Duits  is  het  

Messer  wel len,  golven dus.”  



>>    Mie Schreurs:  ‘Binnenkort  
z i t  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 z i t ten tussen v ier  
muren? Dat  is  niks;  daar  ga je  
dood.
Wij  z i jn  inderdaad bekend van 
het  f r iet-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 gepro-
beerd om het  na te  maken.  Een 
vertegenwoordiger  had een keer  
tegen z i jn  grote baas gezegd 
dat  hi j  naar  Venlo moest  komen 
vanwege het  f r iet-ei .  Dae bikde 
z ich d’r  idder  waek ein.  De week 
daarna kwam de grote baas mee.  
Hi j  proefde:  “ Verdomme die  z i jn  
wel  lekker.”  Een half  jaar  later  

was ik  op de BBB in  Maastr icht,  
de horecabeurs.  Met  grote letters  
stond daar  aangekondigd:  “Nieuw 
fr iet-ei !”  Zie  ik  die  vertegenwoor-
diger  daar  staan.  Ik  zeg:  “Dat  is  
niet  nieuw hè jongen.”  Hij  legde 
z i jn  v inger  op z i jn  l ippen en vroeg 
me te  proeven.  Het  was gewoon 
kroket-ragout  met  stukjes  ei  er in!  
Weet  je  wat  de pest  is  met  die  
f r iet-eieren van ons:  daar  z i t ten 
vers  gekookte halve eieren in.  
Ik  moet  ze  dus dr ie  tot  v ier  keer  
in  de week maken.  Die  kant-en-
klare  fr iet-eieren hebben van die  
kunstnieren er in. ’
Mie:  ‘Dat  is  net  marsepein. ’
Hans:  ‘Daar  werk ik  niet  mee.  
Hetzel fde geldt  voor  de asperges-
kroketten.  Daar  duw ik  ook geen 
rotzooi  in.  Ik  ga goede asperges 
halen,  van een duim dik.  Ik  ben 
alt i jd  wel  een beetje  aan het  
kloten met  nieuwe dingen.  Soms 

slaat  het  aan en soms niet. ’
Mie:  ‘Die  fr iet-eieren hebben we 
twee keer  eruit  gegooid,  ze  s loe-
gen niet  aan.  De derde keer  wel.  
Toen is  het  een succes geworden.’
Hans:  ‘Als  ik  de pi jp  uitga is  het  
over  met  het  f r iet-ei . ’  
Mie:  ‘Het  is  hard werken.  De uren 
die  je  hier  bent  mag je  helemaal  
niet  tel len.  Als  je  dat  doet,  doe je  
het  s lot  erop.’
Hans:  ‘Maar  zo moet  je  niet  den-
ken.  Ik  kan niet  onder  een baas 
werken.  Ik  ben direct  na school  
hier  begonnen,  heb een opleiding 
tot  meubelmaker  gevolgd.  Daar  
l ieten ze  me op één t iende punt  
zakken.  “Tot  volgend jaar,”  zei-
den ze.  Maar  daar  dacht  ik  anders  
over. ’  
Mie:  ‘“ Wat  nu?”,  vroeg mijn man 
aan hem. Hans zei :  “Dan ga ik  
mee naar  beneden nasibal len ma-
ken.”  Dat  ben ik  nooit  vergeten.’
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We werken op het latje.  Als we bij 
iedere aankoop hier in de winkel 
apart btw-bonnen moeten schrij-
ven, 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 bestellin-
gen af te tekenen.” “Wij gebruiken 
er onze oude bonnen voor”, zegt 
Lea die ondertussen een bonnen-
boekje 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 Vlees-
straat, 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 ge-
had met een man van de belastin-
gen. 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 terugwer-
kende 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 krij-
gen zijn? In 25 jaar tijd zijn er zeker 
vijftien tot twintig groothandels 
dichtgegaan. 
Vanaf 2000 ben ik gaan prakkise-
ren 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 koop-
avond meer te houden. Vanaf 2004 
zijn we de hele donderdag dicht, 
op maandag waren we al altijd ge-
sloten, 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 midden-

standers met een bijzondere winkel aan het 

woord, kort, in de rubriek die zoals ieder jaar 

als een rode draad door het boek loopt. De win-

kel van Laus en Lea Veugelers krijgt wat meer 

aandacht.

Weet  je  ook dat  gespen nu a l  n iet  

meer  te  kr i jgen z i jn?  In  25  jaar  

t i jd  z i jn  er  zeker  v i j f t ien  tot  twin-

t ig  groothandels  dichtgegaan.  



A L L E S  K A N  O P  D E  K L E F
O d a p a r k  o p  k o e r s  v o o r  n i e u w e  o n t d e k k i n g e n

Monique  Bas t iaans ,  Pura  f ib ra

Foto  Zebra  Fotos tudio

>  Tentoons t e l l ing  Ve r f  i s  v e r f  i s  v e r f

Fo to  Zebra  Fotos tudio
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door Bert Albers

A L L E S  K A N  O P  D E  K L E F
O d a p a r k  o p  k o e r s  v o o r  n i e u w e  o n t d e k k i n g e n

Er was een t i jd  dat  ook f inancieel  a l les  kon in  het  
Venrayse Odapark.  Die  t i jd  l i jkt  voorbi j .  Maar  het  park 
met  Theehuis  bl i j ft  een zeldzame vr i jplaats  voor  kunst  
en cultuur.  Vi j ft ien jaar  na de oprichting bl ikken drie  
belangri jke  personen van de St ichting Odapark terug en 
vooruit :  voorzitter  en medeoprichter  Fred Welschen,  
art ist iek  geweten en st i l  trekpaard van het  eerste  uur  
Mari jke  Cieraad en Theo Lenders,  die  in  2003 de 
r is icovol le  taak op z ich nam de plek van de overleden 
Joop Wismans in  het  curatorium in  te  nemen.  
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De flamboyante industrieel stapte het 
park binnen tijdens de Columbus-mani-
festatie in 1992. Welschen was destijds 
voorzitter van de Industriële Club Ven-
ray, de vereniging van de grootste Ven-
rayse 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 thee-
huis was omgebouwd tot één van de 
drie scheepjes waarmee Columbus naar 
het westen zeilde. “De Columbus-manifestatie ging vooral over ontwikke-
lingshulp, 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 er-
mee 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 daar-
aan 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. 

De mannen van Columbus zagen genoeg perspectief voor een her-
nieuwde 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 re-
actie 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 opge-
richt, 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 za-
ken 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 he-
lemaal 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.”

JONGE HONDEN

Fred  Wel s chen

Foto  Ja cques  Pee t e r s

David  Ce rny  t i jdens  LAT in  he t  Odapark

Foto  Zebra  Fotos tudio
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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 ge-
plant. 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 spon-
ningen en dichtgespijkerde deuren.

In die staat verkeerde het park bij de kennismaking met Fred Welschen. 
Welschen was en is ondernemer. Een bevlogen ondernemer. Als alge-
meen 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 metaal-
waren uit de versukkeling haalde door over te schakelen van de produc-
tie van oliehaarden naar schuifdaken. 

COLUMBUS-MANIFESTATIE

Monique  Bas t iaans ,  medio  d ia- in  he t  

Odapark   Fo to  Zebra  Fotos tudio
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hebben bepaald. Met geld van de GGZ-groep, de erfgenaam van de pa-
ters 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 inter-
nationale 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. Onver-
wacht kwam zijn dood niet, zeker niet voor de mensen die jaren inten-
sief met hem waren opgetrokken. “Joop was al ziek toen De Waan begon. 

Educat i e  t i jdens  de  t en toons t e l l ing  Ve r f  i s  

v e r f  i s  v e r f

Fo to  Zebra  Fotos tudio

Theo  Lender s

Foto  Ja cques  Pee t e r s
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De Columbus-manifestatie was georganiseerd door de Venrayse Kunst-
kring 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 be-
stuur 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 voorzit-
ter 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 activi-
teiten 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 ach-
tergrond 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 eigenzin-
nigheid 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 hele jaren negentig groeide het Odapark uitbundig. De tentoonstel-
lingen 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 ge-
bouw, boven op het stuifduin en voornamelijk bedoeld voor ontvangs-
ten 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 per-
fecte harmonie met park en bestaande gebouw. 

En toen kwam De Waan. Een expositie rond het eeuwfeest van de Broe-
ders en Zusters van Liefde, twee congregaties die met hun psychiatrische 
instellingen het beeld van Venray in de twintigste eeuw nadrukkelijk 

KUNSTKRING

DE WAAN: MIJLPAAL

Mari jke  C i e raad

Foto  Ja cques  Pee t e r s
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tonen. “We koppelen jonge regionale kunstenaars vaak aan internatio-
naal ervaren mensen. Dat werkt heel goed”, aldus Lenders. Of ze mo-
gen 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 ontdek-
kingen. 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 Limbur-

ger. Tegenwoordig werkt hij freelance. 

Liv ing  Apar t  Toge the r  in  he t  Odapark

Foto  Zebra  Fotos tudio

Mal ly  Mal l inson  en  Shaun Dohl e ,  

The  fa s c i s t  f ru i t  boys

Foto  Zebra  Fotos tudio

 

ROCK MY RELIGION

Na De Waan (2002)  en L iv ing 
Apart  Together  (LAT )  in  2005 
had het  Odapark  in  2007 
opnieuw een grote  kunstmani-
festat ie,  Rock my Rel ig ion.  Het  
thema:  re l ig ie  en z ingeving in  
re lat ie  tot  hedendaagse kunst .  
Actueel ,  tegen de  achtergrond 
van leeglopende kerken,  fun-
damental ist ische tendensen en 
mensel i jke  zoektochten naar  
z ingeving.  Met  onder  meer  een 
voorstel l ing in  het  Nedinsco-
gebouw in  Venlo,  een mobiele  
tentoonstel l ing in  de  regio  en 
een voettocht  van Oda naar  
Anna,  langs  kunst  en  re l ig ie  in  
Venray.  
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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. 

Een meervoudige uitdaging diende zich aan voor Marijke Cieraad en het 
Odaparkbestuur: continuïteit zeker stellen, de professionaliteit vergro-
ten, De Waan ‘toppen’ en dat allemaal zonder Joop Wismans. Voor Cie-
raad extra moeilijk omdat ze eigenlijk wilde stoppen. “In 1999 hadden 
Joop en ik afgesproken dat we vijf jaar zouden investeren in het Oda-
park. Daarna zouden we weer ons eigen werk als beeldend kunstenaar 
oppakken.” 
Ze besloot te blijven om samen met een nieuwe curator het Odapark een 
nieuwe fase in te leiden. Die van gevestigd Noord-Limburgs cultuurin-
stituut, waarvan de mening telt, in de provincie althans. “Een gewel-
dige omschakeling”, aldus Cieraad. “Met Joop had ik altijd heel intuïtief 
gewerkt. En geld speelde geen rol, daarvoor zorgde Fred. Nu moesten 
er plannen komen, projecten opgezet, fondsen geworven.” Zeker nadat 
Welschen door de nieuwe eigenaren van het bedrijf aan de kant werd 
gezet en de vanzelfsprekende geldstroom grotendeels opdroogde, 
kreeg creatief in het Odapark ook een financiële betekenis.
Cieraad vroeg en kreeg ondersteuning. Ze koos voor Venlonaar Theo 
Lenders als co-curator. Die twijfelde wel, zegt hij, gezien de enorme 
schaduw van Joop Wismans. Ook Lenders is zelfstandig beeldend kun-
stenaar. Studeerde aan de kunstacademie in Düsseldorf. “Waar de geest 
van Joseph Beuys nog rondwaarde”, zegt hij. Van een uitspraak van 
Beuys maakte Lenders zijn motto voor het Odapark: ‘Für unsere Studen-
ten nur das Beste’ heet bij Lenders ‘Voor ons publiek alleen het beste’. 
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 aan-
gaan. 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. Ie-
mand wordt geen vrijwilliger bij ons om koffie te zetten. Ze zijn geïnte-
resseerd in kunst.” 

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 stichtingsbe-
stuur 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 

VERDERE VERANKERING

CULTUURINSTITUUT
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door Adri Gorissen    foto’s Jacques Peeters

D e  j a c h t  o p  d e      
       b lauwborst

H et is  een klein  opval lend vogelt je  en niet  a l  te  

moei l i jk  te  v inden tussen het  r iet  en de jonge 

wi lgen.  Zo staat  het  tenminste  in  de  tekst  over  de  

Romeinenweerd op de website  van het  L imburgs 

Landschap,  dat  het  nog jonge natuurgebied bi j  Ble-

r ick  in  beheer  heeft .  

>>    Ans Dels ing-Steegh:  ‘De 
echte  Venlose  souvenirs ,  dat  
is  een moei l i jk  verhaal  tegen-
woordig.  Ze  worden met  de  
v i j fhonderd of  duizend tegel i jk  
geproduceerd en je  moet  ze  wel  
kunnen verkopen.  De fabr iek  
maakt  ze  speciaal  voor  ons.  We 
hebben nog glazen,  mokken,  
lepels ,  ansichtkaarten,  s leutel-
hangers,  wat  tegelt jes.  De st ich-
ters  van de  stad,  F luas  en z i jn  
vrouw,  verkopen we niet  meer.  
Die  worden niet  meer  gemaakt  
s inds  het  ate l ier  van Perree  weg 
is  op de  Straelseweg.  
Wi j  z i jn  de  enige  winkel  d ie  z ich  
helemaal  op souvenirs  r icht .  Dat  
is  a l t i jd  zo  geweest .  Mi jn  opa en 
oma hadden een speelgoedzaak 
aan het  Nolensplein.  Later  begon 
mijn  vader  een e igen zaak,  ver-
derop in  de  Lomstraat .  Mensen 

vroegen naar  k le ine  souvenirs .  
Bedelt jes  voor  aan een kett ing 
of  armband,  met  het  wapen van 
Venlo  erop.  Zo  is  het  begonnen.   
In  1959 is  h i j  naar  di t  pand ver-
huisd.  We woonden met  de  hele  
famil ie  h ierboven.  V ier  k inderen.  
Het  is  daar  net  zo  breed a ls  in  
de  winkel ,  twee meter  v i j f t ig.  De 
huiskamer  en de  s laapkamers  
z i jn  nu opslag.  
In  1990 z i jn  mi jn  ouders  ermee 
gestopt.  Ik  wi lde  er  wel  mee 
verder.  Maar  mi jn  man is  t im-
merman,  die  moet  buiten z i jn,  
d ie  gaat  n iet  in  een winkel  z i t -
ten.  In  die  t i jd  waren nog twee 
mensen in  de  winkel  nodig,  nu is  
het  veel  rust iger.  Een van onze  
leveranciers  heeft  de  winkel  
toen overgenomen.  Maar  ik  b leef  
komen.  Later  ben ik  bi j  hem in  
dienst  gegaan.  

M’n baas  heeft  het  nog niet  over  
s toppen gehad.  We wi l len  de  
v i j f t ig  volmaken.  Dat  is  over  twee 
jaar.  
Aan de  winkel  is  in  a l  d ie  jaren 
niets  veranderd.  Ja ,  de  voorge-
vel ,  één keer.  Omdat  het  hout  
rot  was.  Er  komen hier  wel  eens  
mensen binnen die  a l  25  jaar  n iet  
meer  in  Venlo  z i jn  geweest .  “Oh,  
z i t ten ju l l ie  er  nog steeds?  Nooit  
meer  iets  aan veranderen.  Zo  
lekker  vol .”  Toch hoor  je  ook dat  
veel  Venlonaren hier  nog nooit  
z i jn  binnengeweest .  Het  val t  n iet  
zo  op nee,  dat  k lopt .  De mos  neet  
te  v lot  laupe . ’
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Een 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 ner-
gens 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 blauw-
borst 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 overstromin-
gen 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 Gal-
loway-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 tweehon-
derd vogelsoorten, met daarbij zeldzaamheden als de ijsvogel, de bui-
delmees 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 ge-
bouwde 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 uitno-
digend. Ik wil die kant in, totdat ik tussen het struikgewas een Gallo-
way-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 jon-
gens 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 opdui-
kende 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 roodwang-
schildpad 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 ge-
huisvest 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 meerkoe-
ten met jongen en enkele zwanen. Aan een kant staat een reiger te vis-
sen. 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 ber-
ken en er groeit nogal wat vlier. Soms piept een jonge eik er tussen-
door. 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 rich-
ting 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 Romeinen-
weerd een fraai natuurgebied. Al is het maar om gewoon even rond te 
struinen op een zondagochtend.     <

N.B.: De foto’s bij dit artikel zijn niet op de dag van de wandeling ge-
nomen.

Adri Gorissen (1955) is verslaggever bij Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad.

De jacht  op de blauwborst
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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 

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 

bezocht voor de jaarlijkse Venlose Boekenbeurs.

ACHTER

DE SCHERMEN VAN

DE VENLOSE BOEKEN- EN 
PLATENBEURS

door Piet Peeters
foto’s Jacques Peeters



succesvol garagebedrijf. Met aan-
stekelijk 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 fl air van alles en nog wat 
voor de organisatie: van een kof-
fi ezetapparaat tot steekwagens. 
”Eigenlijk is het kinderlijk een-
voudig”, vertelt hij, “die ver-
klaring van het succes van de 
boekenclub. Natuurlijk is dat 
handel, die verkoop van tweede-
hands 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 deskun-
digheden mee.
Vaak hebben ze iets met boeken, 
met taal, met muziek of geschie-
denis 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 logistie-
ke zaken die daarmee samenhan-
gen. Ik geniet ervan als ik mensen 
kan helpen. Hun dankbaarheid is 
mijn beloning. Bovendien is de 
stichting erin geslaagd een be-
trouwbare naam op te bouwen 
die harten, deuren en de porte-
monnee 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 trou-
we sponsors. Ik kan je verzekeren 
dat die daadwerkelijke onder-
steuning heel ver gaat. In ruil 
voor een paar meter Mooie Rug-
gen voor de etalage of decoratie 
in een restaurant, voorziet een 
winkelbedrijf ons voor jaren van 
plastic draagtassen.”

EMOTIONELE VERHALEN
“Mensen houden grote schoon-
maak, gaan kleiner wonen, ver-
huizen naar een bejaardentehuis 
of er overlijdt iemand. Tja, dan 
worden wij op een goede dag ge-
beld. ‘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 verzameladres-
sen. Ook instellingen, scholen, 
kloosters en handelaren uit het 
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ACHTER DE 
SCHERMEN 
VAN DE 
VENLOSE 
BOEKEN- EN 
PLATENBEURS

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 hu-
welijk tussen Rotaryclub Venlo, 
Maas en Peel en de Vincentius-
vereniging Venlo, hun handel al 
op bescheiden schaal in de knus-
se parterre van het stadhuis. Het 
kindje is inmiddels uitgegroeid 
tot een instituut dat moeilijk valt 
weg te denken uit de Venlose ac-
tiviteitenkalender. Landelijk ge-
zien 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 selec-
tie, een grotere keus aan boeken, 
van katholica tot erotica en van 
stripboek tot fi losofi e, hetgeen 
resulteert in substantiële op-
brengsten voor de goede zaak.
Een gevarieerd lezerspubliek 
bezoekt de beurs: mannen en 
vrouwen, jong en oud, chique of 
casual gekleed, allemaal schuife-
len ze langs de uitgestalde waar 
terwijl ze hun boekenlust nauwe-
lijks kunnen bedwingen. Bedacht-
zaam 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 ver-
kooptafels bekijken de tafereel-
tjes met genoegen. Hier zijn ze 
immers maanden voor in de weer 
geweest. Duizenden boeken en 
platen werden verzameld, opge-
slagen, gerubriceerd, in dozen 
verpakt en weer opgeslagen en 
weer vervoerd om uiteindelijk als 
liefdewerk oud papier te worden 
geëtaleerd voor het grote pu-
bliek. 

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

ORGANISATOR PUR SANG 
In zijn vorig leven was Jacq 
Brauckmann directeur van een 
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Jacq  Brauckmann
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Weldra staan daar zo’n zestig 
dozen gevuld en wel op de over-
loop. Dan moet je naar beneden 
met zo’n ding voor je buik, twee 
handen eromheen en een leu-
ning waaraan je je niet kunt vast-
houden. 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 te-
gen 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 ge-
tild en in een mum van tijd een 
glijbaan naar beneden gefabri-
ceerd.
Zover zo goed … 
Na een tijdje staat al die boeken-
wijsheid veilig opgestapeld in 
de aanhanger. Tijdens het kof-
fi edrinken willen we bedanken 

en afscheid nemen. Vraagt die 
mevrouw of we ook al in de stu-
deerkamer zijn geweest. Echt, 
toen vielen me de sloffen uit: 
daar stonden ons nog eens me-
ters 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.
Enfi n, 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.”

PANIEK
Het gaat ook wel eens goed fout, 
geeft hij grif toe. 
“In een Nijmeegs klooster woon-
de een pater met een welgevulde 
bibliotheek. Met die arme man 
ging het niet goed. Hij werd op-
genomen in het ziekenhuis, waar 
zijn gezondheid zienderogen 
achteruitging. Dus wij werden ge-
beld. Met maar liefst drie pallets 
boeken konden we onze maga-
zijnen 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 thuis-
komst 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 vrijwilligers-
werk. “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.”

Hil l  Vandenber gh
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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 pla-
ten 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 me-
vrouw die een kast vol heeft met 
een groot gedeelte nieuwe boe-
ken, de folie zat er nog om. ‘Mijn 
man was op van alles en nog wat 
geabonneerd. Hij las graag en 
veel, een echte boekenwurm. In-
middels 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 onge-
wenste verplichtingen hebt kun-
nen afhelpen.
Vaak kunnen mensen maar met 

grote moeite en veel twijfels af-
scheid nemen van hun boeken-
bezit. 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 vast-
stellen 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.

ACHTER DE 
SCHERMEN 
VAN DE 
VENLOSE 
BOEKEN- EN 
PLATENBEURS
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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 ge-
maakt. 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 mo-
gen 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 ver-
haal vertellen, dan snap je wat ik 
bedoel.” 

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 col-
leges gaf in Leuven en Salzburg. 
Zat die man daar, duidelijk aan 
het einde van zijn leven, in py-

jama en te grote kamerjas, met 
blote voeten in zijn pantoffels te 
midden van een indrukwekkende 
collectie boeken en klassieke pla-
ten. Prachtige schilderijen aan 
de muur. We waren een beetje 
overdonderd. Ik vond het eerlijk 
gezegd schrijnend, zoveel wijs-
heid, zoveel vergane glorie, zo-
veel waardevolle spullen te zien 
verdwijnen in ordinaire bananen-
dozen. 
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 ge-
kocht. 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 the-
ma. Zo’n collectie beschouw ik 
als een soort nalatenschap waar 
je zorgvuldig mee moet omsprin-
gen. Die gooi je toch niet te grab-
bel voor iedereen… Bovendien 
willen we kwaliteit bieden en 

TWEEDE LEVEN
Uit het verhaal van Jacq Brauck-
mann 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 biblio-
thecaresse, de politie-inspecteur 
en al die andere vrijwilligers - 
de oudste is 84 - gewoon door. 
Zonder het heilig moeten. Stress 
hebben ze ingeleverd voor ple-
zier 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 litera-
tuurminnaar. Rangen en standen 
verdwijnen, ieders inbreng wordt 
gewaardeerd. Op zijn tijd is er 
koffi e 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 inne-
mende zakenvrouw die passie 
voor de muziek koppelt aan een 
commerciële instelling. Ze is op-
gegroeid tussen de 78-toerenpla-
ten 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 kos-
telijke platen, van klassiek tot 
beat, zoveel prachtige hoezen en 
een schat aan waardevolle blad-
muziek, was ik meteen verkocht. 
Ik moest me inhouden in het be-
gin, 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-
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“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 ma-
ken, of misschien wel een dievegge”. 
(Uit: Mariska in Scheveningen, door 
Sandor Kis.)
En dat met goedkeuring van de 
Keurraad voor Katholieke Jeugd-
literatuur. Tijden veranderen. Sic!

MOOI BEDRAG
“De boekenbeurs is en blijft onze 
core business”, vervolgt Chrit 
Klerken, “maar speciale gebeur-
tenissen vragen om een unieke 
oplossing. Soms helpt boekbin-
der Frans Koch ons een uit el-
kaar gevallen exemplaar, na een 
restauratie, al of niet met leren 
band, alsnog voor een aantrek-
kelijk prijsje aan de man te bren-
gen.
Eens kregen we een unieke par-
tij boeken over Aziatische kunst, 
aangeboden vanuit Amsterdam. 
Boeken om van te watertanden. 
Verspreid over de beurs zou-
den 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 ver-
volgens een kleine beurs in Ho-
tel Wilhelmina te Venlo voor dit 
selecte gezelschap van connais-
seurs. 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 ge-
bouw van het Blariacum College 
in Blerick. Oude boeken, oud en 
nieuw publiek in een omgeving 
van de toekomst.

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 or-
ganisatie 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.  <

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’. 

Chr i t  K le rken
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overzichtelijkheid voor onze klan-
ten. Je moet je eens voorstellen 
wat er bij ons binnenkomt. Ook 
wij hebben het liefst ongesor-
teerd spul, zodat wij met liefde 
en vakmanschap voor onze klan-
ten ragfi jn kunnen rubriceren. Ik 
vind het prettig de dirigent, de 
muzikant of de liefhebber bij zijn 
zoektocht naar die speciale plaat 
of dat zeldzame stukje bladmu-
ziek te begeleiden. Dan kun je 
ook een leuk prijsje vragen.”

MISTER BOEKENBEURS
Chrit Klerken gruwt bij de ge-
dachte dat de Gids voor Venlo 
en Omstreken uit 1899 roemloos 
tussen het oud papier vermorzeld 
had kunnen worden. Niemand 
had dan nog kennis kunnen ne-
men van de fraaie advertentie 
waarin de Bondsrijwielherstel-
ler een compleet Heerenrijwiel 
te koop aanbood voor de luttele 
som van 50 gulden met echte 
Dunlop banden.
Mister Boekenbeurs, Chrit Kler-
ken, heer en meester over ex-
clusiviteiten en specialiteiten, 
sorteert en prijst met zijn team 
wekelijks tussen de pallets en de 
stellages, de winterse kou man-
moedig trotserend.

“Nee, de rek is er nog lang niet 
uit”, vindt hij. “Het kan nog ver-
fi jnder, nog klantgerichter, met 
nog hogere opbrengsten. Een 
liefhebber betaalde maar liefst 
300 euro voor een fraaie uitgave 
van de ‘Kleine Liebesgeschichte’ 
met verfi jnde erotische prenten. 
Het aanbod is zo overstelpend 
groot: literatuurgeschiedenis, 
studieboeken en naslagwerken. 
Onze expertise bedient de verza-
melaar, de handelaar, de student 
en de freak op maat.”
Ook de Limburgentia gaan vol-
gens 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 ka-
thechismus of christelijke leer, 
liefst van voor de oorlog. Of zou-
den de mensen opnieuw geïnte-
resseerd zijn in de vraag waartoe 
wij op aarde zijn?”

Zeg ‘Mariska’ en Chrit vult spon-
taan aan: “De circusprinses, Ma-
riska in Scheveningen en Mariska 
onder de indianen van Sandor 
Kis”. 

ACHTER DE 
SCHERMEN 
VAN DE 
VENLOSE 
BOEKEN- EN 
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Van:  Pascal le  Mansvelders  

Verzonden:  dinsdag 24 apri l  2007 22:29

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  eerste  vraag buuninterv iew

Mieke ,  “Kunst  i s  s tampen  tegen  de  wer e ld” ,  ve r te lde  j e  
me ,  op  de  jou  zo  kenmerkende  gedr even  manier ,  toen  ik  
vor ige  week  b i j  j e  aan  de  keukentafe l  aan  de  kof f i e  zat ,  
en  ge l i jk  e rachteraan  kwam ie twat  ver ontschuld igend :  
“ . . .  en  het  i s  in  de  ee r s te  p laats  j eze l f  la ten  z i en  zonder  
dat  j e  ze l f  gez ien  wordt” .  Wat  wi l  j i j ,  a l s  bee ldend  kun-
stenaar  dan  in  d ie  ee r s te  p laats ,  aan  ons ,  de  mensen ,  de  
wer e ld ,  van  j eze l f  la ten  z i en?  

Pasca l l e

Date:  Tue,  24  Apr  2007 

From:  Mieke  Smits  

Subject :  RE:  eerste  vraag buuninterv iew,  24  apri l  2007

To:  Pascal le  Mansvelders  

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 bevat-
ten. 

Zou ik mezelf als mens willen laten zien dan zou ik 
een ander beroep hebben gekozen, journaallezer of 

B E E L D E N D  K U N S T E N A A R

‘ L a a t  b l o e d  z i e n  e n  g e e n  r o o d  j u r k j e ’

St i l l  u i t  ‘Numer i  15:36 ’  -  changing  sk in  VI   (2002/2005)
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kleine wijzigingen heel vaak opnieuw. Het oorspron-
kelijk unieke werk is dan verworden tot een ‘Blokker- 
of Ikea-product’ voor de middenklasse die ‘kunst’ in 
huis wil hebben. Deze ‘mooie’, makkelijk verkoopbare 
dingen maken in de vorm van een semi-productiepro-
ces 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 stel-
len, 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 makke-
lijker is dan dat te maken wat IK als kunst definieer. 
Mooie dingen maken is uiteraard weer veel makkelij-
ker dan kinderen opvoeden. 

Kinderen opvoeden is tweerichtingsverkeer. Er vindt 
een interactie plaats tussen meerdere partijen. In ge-

St i l l s  u i t  ‘P las t i c  sk in ’  (2004/2007)
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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 VERBIJS-
TERING nog het dichtst in de buurt. MIJN VERBIJS-
TERING, mijn ongenuanceerde verbazing over de 
wereld om mij heen is denk ik de beste woordelijke 
omschrijving.

Groetjes Mieke

Van:  Pascal le  Mansvelders

Verzonden:  donderdag 26 apri l  2007 22:18

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  tweede vraag buuninterv iew

Mieke ,  i s  kunst  a l t i jd  de  manier  voor  jou  geweest  om 
u i t ing  te  geven  aan  d ie  verb i j s te r ing  d ie  j e  voe l t  in  en  
tegenover  deze  wer e ld?  En  waar om heb  j e  gekozen  voor  
zo ’n  moe i l i jke  manier?  Ik  bedoe l ,  j e  ze i  me  eens  dat  
kunst  maken  moe i l i jke r  i s  dan  k inder en  opvoeden . . .  k i e s  
j e  dan  daarmee ,  a l  dan  n ie t  bewust ,  de  moe i l i jks te  weg  
of  i s  dat  gewoon  jouw weg?

Pasca l l e

Date:  Fr i ,  27  Apr  2007 

From:  Mieke  Smits

Subject :  RE:  buun vraag 2  26  apri l

To:  Pascal le  Mansvelders

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 barrica-
den. Liep mee in de anti-kernrakettendemonstraties, 
de kinderen naar oma. Of samen met buurtbewoners 
de Venloseweg voor de duur van 14 minuten afslui-
ten, 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 sprook-
jes van Grimm, en daarna communiejaar de bijbel, 
net zo spannend als de gebroeders Grimm.

Wat ik wel altijd heb gedaan is creëren, dingen ma-
ken. Als ik niet aan het lezen was zat ik wel te knut-
selen, 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 kunste-
naar creëert, maar creëren wil niet per definitie zeg-
gen 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 za-
kelijk 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 ko-
pen is zo makkelijk. Of het nu een object of een kle-
dingstuk 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 

St i l l  u i t  ‘Beyond  power l e s sne s s ’  /  r e - cu t  C  (2005)
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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 op-
drachtgever uit nee zeggen als je in een andere dan je 
eigen stijl zou moeten werken. Bij opvoeden is er ui-
teraard 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 noodza-
kelijk 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 mij-
zelf, mijzelf, mijzelf, de verbijsterende buitenwereld 
en weer mijzelf, mijzelf en mijzelf. Het is een vorm 
van procesverwerking, onderzoeken, analyseren, uit-
diepen 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 re-
delijk 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 ontwikke-
ling’ 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 le-
ren in de praktijk over alle facetten die met creëren te 
maken hebben, en nu het voor mij schijnbaar moei-
lijkste stuk: kunst.

Groetjes Mieke

Maar nu een vraag aan jou (als je erop wil antwoor-
den) 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 moeilij-
ker of makkelijker dan met je eigen werk als kunste-
naar bezig zijn? 

 
Van:  Pascal le  Mansvelders  

Verzonden:  zaterdag 28 apri l  2007 10:12

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  derde  vraag buuninterv iew

Mieke ,  ik  v ind  het  a l l ebe i  r e te -moe i l i jk ,  en  a l s  ik  de  
v raag  g i s te r en  had  gekr egen ,  had  ik  we l l i cht  gezegd :  ik  
v ind  het  l even  moe i l i jk .  En  mor gen  hoop  ik  te  kunnen  
zeggen :  ik  v ind  het  he lemaal  n ie t  moe i l i jk . . .  Ik  bese f  dat  
d i t  soort  v ragen  hee l  e r g  aan  momenten  gebonden  z i jn ,  
dat  ge ldt  voor  de  v raagste l l ing  én  voor  het  antwoord .  Ik  
denk  dat  a l l e  goede  kunstenaars  inte l l ec tuee l  z i jn ,  n ie t  
omdat  ze  vee l  zouden  l ezen  o f  z i en  o f  bestuder en ,  maar  
omdat  ze  geen  genoegen  nemen met  de  antwoorden  d ie  
ze  ontdekken  op  de  v ragen  d ie  ze  z i ch  s te l l en .  Daar  z i t  
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Voe lob j e c t  ‘ S j e r fk e s ’  (2003/2004)   fo to  Pe t e r  de  Ronde
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verre het testosteron daarin meespeelt? Waarschijn-
lijk ‘alleen maar’. Valt me nu toch een kwartje, het 
is opeens heel duidelijk, maar hoe krijg ik het be-
grijpelijk 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 het-
zelfde 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 be-
denkende 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 fy-
sieke ervaringsgeheugen dat, als het wordt ‘aange-

raakt’, een verbinding maakt met het denkgeheugen. 
Het ervaringsgeheugen van mannen is vanuit biolo-
gisch oogpunt compleet anders. Hun lichaam draagt 
geen vrucht en baart geen leven. Mannen zogen geen 
kind. Pascalle, mannen kunnen niet op dezelfde wij-
ze als vrouwen dingen die in het celgeheugen liggen 
opgeslagen, ergo hun nakomelingen, met hun werk 
vervlechten. Iets dat niet is opgeslagen in het celge-
heugen 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 ge-
val 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 verkla-
ringen die allemaal waar kunnen zijn, allemaal rede-
lijk zijn en allemaal met elkaar verbonden zijn.

Groetjes Mieke 

Per fo rmance -  en  voe lob j e c t  (2002/2007)   fo to  Mieke  Smit s
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ook  het  versch i l  vaak  tussen  goed  en  minder  goed .  En  
datze l fde  versch i l  komt  naar  boven  b i j  opvoeden .
Ie t s  anders  dat  daar  weer  mee  te  maken  heef t ,  i s  het  
s impe le  fe i t  dat  we  vr ouwen  z i jn . . .  Ik  bedoe l :  het  was  
jou  ook  a l  opgeval len ,  a l s  wi j  ons  pr esenter en  in  een  
verhaal ,  we l l i cht  ook  we l  in  een  tentoonste l l ing ,  een  
kunstwerk ,  wat  dan  ook ,  dan  vermelden  we  a l t i jd  hee l  
sne l  en  hee l  b raaf  dat  we  we l  o f  n ie t  get r ouwd z i jn ,  
k inder en  hebben  en  ga  zo  maar  door.  Ik  denk  we l  eens  
dat  daar om de  kunstgesch ieden i s  van  de  twint igste  
eeuw een  vee la l  manne l i jke  aange legenhe id  i s .  E r  z i jn  
überhaupt  ext r eem wein ig  gr ote  v r ouwel i jke  kunste-
naars  geweest ,  t e rwi j l  a l  hee l  lang  het  mer endee l  van  de  
kunstacademiestudenten  vr ouwel i jk  i s . . .  Dr iekwart  van  
de  so lotentoonste l l ingen  in  New Yorkse  ga le r i e s  bestaat  
u i t  kunst  van  mannen ;  het  Tate  Modern  in  London  heef t  
werk  van  2914 manne l i jke ,  t egen  348 vr ouwel i jke  kun-
stenaars  in  de  co l l ec t i e ;  de  pr i j zen  van  kunst  gemaakt  
door  v r ouwen  l iggen  wer e ldwi jd  nog  a l t i jd  beduidend  
lager  dan  d ie  gemaakt  door  mannen  en   la ten  we  het  
over  n ie t -Westerse  landen  maar  he lemaal  n ie t  hebben . . .  
En  dat  heef t  n ie t  a l l een  maar  te  maken  met  het  f e i t  dat  
de  kunstkopers  overwegend  wit  en  manne l i jk  z i jn .  Het  
pr ob leem i s  tevens  dat  v r ouwel i jkhe id  n ie t  a l s  een  goed  
onderwerp  in  kunst  wordt  gez ien ,  a l l een  de  v r ouw ze l f  
a l s  onderwerp  van  een  kunstwerk  wé l . . .  En  om een  goed  
kunstenaar  te  kunnen  z i jn ,  moet  j e  een  bepaalde  mate  
van  egocentr i sme  kunnen  b l i jven  aandragen  van  ’ s  mor-
gens  v r oeg  tot  ‘ s  avonds  laat ,  j e ze l f  in  het  cent rum van  
j e  doen  en  laten  kunnen  s te l l en ,  en  wi j  v r ouwen  b l i jven  
daar  a l t i jd  maar  ander en  b i j  bet r ekken ,  o f  in  i eder  geva l  
op  een  ander e  manier . . .  merk  j i j  dat  ook  b i j  j e ze l f ?

Er ger  nog ,  z i jn  de  v ragen  d ie  wi j  ons  a l s  kunstenaars  
s te l l en  dan  zovee l  anders  dan  d ie ,  d ie  de  manne l i jke  z i ch  
s te l l en ,  o f  z i ch  b l i jkbaar  kunnen  permit te r en  te  s te l -
l en . . .  enke l  op  bas i s  van  een  hoevee lhe id  tes toste r on?

Pasca l l e

Date:  Sat ,  28  Apr  2007 

From:  Mieke  Smits

Subject :  RE:  vraag 3  28  apri l

To:  Pascal le  Mansvelders

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 
op basis van de hersenstructuur alles meer verweven 
tot een eenheid. Zien en voelen ze duidelijker de ver-

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 op-
eens 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 maatschap-
pelijk 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 kun-
stenaars 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 kinde-
ren. 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. Heb-
ben ze een grotere blinde vlek en zijn ze meer over-
tuigd van hun werk, zijn vrouwen kritischer naar hun 
eigen product, of hoeft het voor hun niet zo nodig, 
dat zichzelf verkopen.

Wat mij wel heel duidelijk is, is dat er, ook al ontken 
ik het met regelmaat, echt een verschil in reageren / 
functioneren is tussen mannen en vrouwen. In hoe-
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O ja, wat me nog te binnen schiet, mannen kunnen 
als ze vragen stellen voorbij aan het intellectuele ge-
heugen 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 voor-
bij 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 zel-
den bij mannen zie. 

Van:  Pascal le  Mansvelders  

Verzonden:  zondag 29 apri l  2007

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  vraag 4  buuninterv iew

Mieke ,  j e  haalde  het  a l  aan  in  j e  antwoord ,  de  St i cht ing  
Het  Raam,  we  kennen  jou  a l s  de  dr i jvende  kracht  achter  
d i t  voor  de  bee ldende  kunst  in  onze  r eg io  zo  be langr i jke  
in i t iat ie f .  Immers ,  ook  De  Nis  en  Vr i j s tad  Ven lo  hor en  
h ie r  b i j .  Naast  j e  a f s tuder en  aan  de  academie  in  1999 
ben  j e  begonnen  met  Het  Raam,  a l  sne l  gevo lgd  door  
S je r fkes .  Hoe  i s  Het  Raam ontstaan  en  hoe  kwam het  
vervo lg  e rb i j ?

Pasca l l e

Date:  Mon,  30  Apr  2007

From: Mieke  Smits  

Subject :  RE:  buun vraag 4  antwoord

To:  Pascal le  Mansvelders

Pascalle, meestal ontstaan kunstenaarsinitiatieven 
per toeval, omdat het op dat moment het juiste mo-
ment is. In het huis waar ik woon en werk, centrum 
Tegelen, werkte in een gedeelte ook pottenbakker 
Niek Hoogland, tot hij er uit zijn jasje groeide en ver-
kaste naar de paters op Steyl. Dat was  in 1998. De 
naastgelegen kapsalon wilde de vrijgekomen ruimte 
er graag bij als kantine, maar had niet echt behoefte 
aan een extra etalage. Tijdens de opening van het 
nieuwe onderkomen van Niek Hoogland stonden 
we met een aantal mensen bij elkaar en van het een 
kwam het ander. Al snel werd besloten dat we een 
stichting zouden worden en zeker voor kwaliteit zou-
den gaan. Het Raam was geboren. 

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 histo-
rici, archeologen en beeldend kun-
stenaars 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 ei-
gen werk, onderzoek naar huid en vel, aan koppelen. 
Ik heb duizenden scherven in troebel water gewas-
sen, en kon daardoor de tactiele waarde van de huid 
ervaren. 
Sjerfkes was mijn eerste grote subsidieaanvraag, en 
het gaf een enorme kick toen die werd gehonoreerd. 
Voor Het Raam kregen we op dat moment nog geen 
subsidie, onze voorzitter regelde regelmatig wat 
sponsoring via het bedrijfsleven zodat we porto en zo 
konden betalen. Na vijf jaar zijn we gestopt met het 
fysieke raam, de bijdragen en projectvoorstellen wer-
den te vaak een herhaling van een zelfde idee  in een 
andere vorm. Als eindmanifestatie hebben we  De Ra-
menwandeling opgezet, een route door heel Tegelen, 
met inmiddels eveneens subsidie van provincie en 
gemeente en legio sponsoren. We konden de kunste-
naars minimaal een onkostenvergoeding geven. Na 
enkele bestuurswisselingen hebben we eens nage-
dacht over hoe nu verder. We wilden ons onderzoeks-
gebied, ‘het niet statische kunstwerk in de openbare 
en semi-openbare ruimte’ continueren en we wilden 
niet langer dat kunstenaars gratis moesten werken, 
of er zelfs geld op toe moesten leggen. We zouden 
alleen nog projecten doen als gemeente of provincie 
bereid was een bijdrage in het tekort op de begroting 
te leveren. Dat is tot op heden aardig gelukt, bij zowel 
De Nis, Vrijstad Venlo als Human Life.

Het project De Nis is voor een gedeelte ontstaan als 
reactie op het hele gedoe, nu alweer jaren geleden, 
rondom de eventuele invulling van de voorste nis van 
het historische stadhuis van  Venlo. Het leek ons o.a. 
interessant om te zien welke invullingen in relatie 
tot het gebouw mogelijk waren. Dit werden dus wis-
selende kunstwerken, die specifiek voor die plek ge-
maakt zijn. De eerste cyclus is nu afgelopen, aan een 
vervolg wordt gewerkt. Het kan namelijk beter. 
Vrijstad Venlo eindigde in  juni 2007. Dit project liep 
over een heel jaar met elke maand een ander werk 
in de openbare ruimte. Naast een fikse lijst kunstin-
houdelijke motivaties speelde voor Het Raam ook het 
sociale aspect, de stad bij elkaar trekken, mee. Het <  v i sue l e  waarneming  van  gebeur t en i s s en  in  de  k i s t  (2002)  ( s t i l l s )
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Van:  Pascal le  Mansvelders  

Verzonden:  maandag 30 apri l  2007

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  v i j fde  vraag buuninterv iew

Mieke ,  toen  we  het  eens  hadden  over  het  f e i t  dat  het  
soms  zo  moe i l i jk  i s  t e  werken  aan  en  vanui t  twee  
versch i l l ende  kanten  van  de  bee ldende  kunst ,  de  the-
or et i s che  o f  o r ganisator i s che  enerz i jds  en  de  ze l f  p rak-
t i se r ende  anderz i jds ,  ze i  j e  dat ,  a l s  het  goed  g ing  met  j e  
e igen  werk ,  j e  acuut  in  de  d ienstbaarhe id  s ch ie t ,  a l so f  
het  e r  n ie t  mag z i jn . . .  Maar  j e  ze i  ook  eens  dat  “het  wi l -
l en  maken  een  zwaar  aangebor en  kwaal  i s ” ,  . . .  dat  i s  het  
wi l l en  weten  ook ,  dus :  Hoe  combineer  j i j  in  godsnaam a l  
j e  ac t iv i te i ten . . .  a l s  ik  het  a l l een  a l  heb  over  het  geb ied  
van  de  kunst ,  dus  even  n ie t  a l s  v r ouw of  moeder?  A l s  
ik  k i jk  naar  het  ve le  o r ganisat iewerk  dat  j e  doet ,  hoe  
pas  j e  daar  j e  e igen  werk  in?  Je  bent  deze  week  bez ig  
met  het  in r i chten  van  een  tentoonste l l ing  in  ga le r i e  De  
P loegh  in  Soest ,  ve r te l  eens . . .

Pasca l l e

Date:  Mon,  30  Apr  2007

From: Mieke  Smits

Subject :  RE:  vraag 5  buun

To:  Pascal le  Mansvelders

Pascalle, 

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 falie-
kant bij ingeschoten. Nu liggen er nog stapels onaf-
gewerkte 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 ei-
gen werk bezig zou zijn. De kans is groot van niet. 

Waarom ik als het met mijn werk goed gaat in de 
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 

hele leven in me heb. Misschien komt het doordat ik, 
als het goed gaat in mijn werk, met mijn hoofd bo-
ven 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 bo-
venstaande optie dus nog een heleboel mogelijkhe-
den 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 gale-
rie De Ploegh plaats. Dit is oorspronkelijk een kun-
stenaarsvereniging. Via de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers, waar ik al jaren lid van ben, was er de 
mogelijkheid tot exposeren. Omdat het een niet ver-
koopbaar 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 uitzoe-
ken.
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 regelma-
tig 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 binnenruim-
te, 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-ob-
jecten op kunnen liggen, ondersteund door een hout/
beton constructie. Het geheel houdt het midden tus-
sen een slachtbank en een altaar, de aanbidding van 
een onhaalbaar schoonheidsideaal en............... 

Mieke
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Raam is niet alleen een Tegelse aangelegenheid. We 
probeerden het ‘voor de deur geneuzel’ na de her-
indeling te ontkrachten. Ook was het een reactie op 
het gemeentelijk kunstbeleid dat maar niet werd ge-
concretiseerd. 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 ge-
bruik 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 or-
ganisatie 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... 

Nogmaals groet, :-) Mieke
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Date:  Sat ,  19  May  2007 

From:  Mieke  Smits

Subject :  RE:  buun vraag 6

To:  Pascal le  Mansvelders

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 tele-
foon, blue tooth, etc. De huid is het grootste orgaan 
dat we hebben en communiceert tussen de binnen- 
en buitenwereld, laat dus energie door in beide rich-
tingen, 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 wa-
terdamp ZIEN optrekken. Als het regenachtig weer is 
en de zon schijnt tussendoor, zie je geen damp op-
trekken, 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 levens-
vormen, 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 mis-
schien 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 multi-
vraag, of zijn het multi-constateringen?

Uiteraard kies ik een medium en materiaal dat ik vol-
doende 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 beheer-
sen, of ik laat het uitvoeren door iemand die het al 
beheerst; van mij hoef je dus ook geen perfecte las-
naad 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 waar-
door 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, ten-
zij de gestenigde de mazzel heeft dat iemand, met 
voldoende kracht gooiende, de slaap van het hoofd 
raakt. Voor het overige verandert de persoon die ge-
stenigd 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 waarneem-
baar beeld, probeer ik naar de es-
sentie 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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Van:  Pascal le  Mansvelders  

Verzonden:  vr i jdag 18  mei  2007 9:28

Aan:  Mieke  Smits

Onderwerp:  buun vraag 6

Mieke ,  voor  j e  werk  k ies  j e  v r i j e l i jk  media  d ie  op  
momenten  het  best  aans lu i ten  b i j  wat  j e  inhoude l i jk  
fasc ineer t .  J e  maakt  ru imte l i jke  ins ta l lat ies ,  doet  
per formances ,  werkt  met  fotograf ie ,  computer  en  v ideo .  
Een  gr oot  dee l  van  d ie  v ideo ’ s  heb  ik  vor ige  week ,  in  j e  
ate l i e r ,  mogen  z ien .  Ze  hebben  a l l emaal  te  maken  met  
j e  onderzoek  naar  hu id  en  ve l ,  dat  de  permanente  bas i s  
vormt  voor  j e  werk .  Ik  vond  j e  s te l l ingen  over  hu id  en  
ve l  a l s  bescherming  van  j e  ind iv idual i te i t  abso luut  
fasc iner end . . . ,  we l  had  ik  het  gevoe l  dat  j e  daar in  de  
nadruk  l egt  op  l e l i jkhe id  en  verva l .  Ik  noem d ie  twee  
woorden  h ie r  exp l i c i e t  en  bewust .  A l s  overdu ide l i jke  
tegenste l l ingen  voor  a fgezaagde  te rmen  a l s  s choonhe id  
en  t r oost ,  d ie  toch  voor  mi jn  gevoe l  zo  vaak  met  kunst  
te  maken  hebben  en  d ie  ju i s t  door  de  voor-de-hand- l ig-
gend-he id  ook  zovee l  u i tdagingen  b ieden .  En  natuur l i jk  
z i e  ik  dat  e r  hee l  vee l  moois  ju i s t  in  de  door  jou  gekozen  
weg  z i t ,  maar  toch . . .  a l s  j e  de  hu id  a l s  begr enz ing  van  
j e  e igen  ener g ie  -  een  woord  dat  j e  vaak  gebru ikt  -  z i e t ,  
d ie  jou  s che idt  van  ander e  ener g ie ,  dan  heef t  dat  zeker  
zovee l  pos i t i eve  a l s  negat ieve  e lementen . . .  Waar om 
komen d ie  zo  we in ig  aan  bod  b i j  i emand  d ie  ik  a l s  
mens , ju i s t  a l s  zo  pos i t i e f  ingeste ld  e rvaar?

Pasca l l e
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The  Amer i can  Dream (Rock  my Re l ig ion,  

kuns tmani f e s t a t i e  Odapark  Venray,  2007)  

fo to  Ja cques  Pee t e r s



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 mas-
saconsumptie, 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 samenge-
steld 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 onbe-
haard 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.

Jij noemde mijn levenshouding positief, zelf zie ik 
het meer als een neutrale levenshouding die dit al-
les 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 schoon-
heid in bovenstaande zin. Ja, natuurlijk kan iemand 
in de schoonheid van een kunstwerk, in een muziek-
stuk, 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 be-
zig, 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 mense-
lijke 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. ou-
der worden. We proberen op alle mogelijke manieren 
het leven te rekken, implanteren organen van ande-
ren in ons lijf om zo lang mogelijk te leven. Levend 
celmateriaal met het celgeheugen van iemand an-
ders 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 kannibalis-
me heel normaal. Een van mijn projecten, het IRFAK-
project, gaat over afvalverwerking, onderzoeken of 
het mogelijk is het weggezogen liposuctievet te ver-
werken tot door de mens te nuttigen voedsel. Je raadt 
het al, dat is pas echt kannibalisme. Maar is het wer-
kelijk 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 verbijs-
tering 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 vetreser-
ves 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 informa-
tie op  www.irfak.org. 

Pascalle Mansvelders (1963) is kunsthistorica en beeldend kunstenaar en redac-

teur van de Buun. 
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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 beper-
kende regels van de stam, niet meer past in het stan-
daard 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 installatiema-
teriaal 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 me-
dium.  

Verbijsterd ben ik als ik hoor of lees dat vrouwen het 
opnemen voor een hun onderdrukkende geloofsover-
tuiging, 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 

sme l t end  ve t  c lo s e -up  i r fak  ins t a l la t i e  
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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 fi ets 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. 

Kit ty  Borghout s  was  tus s en  1987 en  1993 

a l s  r edac t eur  en  pr e s ent ator  werkzaam bi j 

d e  S t adsomroep.  Ee r s t  a l s  v r i jwi l l ige r, 

vanaf  1989 be t aa ld.  ‘Lat e r ’  werd  z e  jour -
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een oudje  bi j
lokale  televis
in  Nederland

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. 

OMROEP VENLO:

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

De redactie

een oudje  bi j  de
lokale  televis ie
in  Nederland    foto’s Jacques Peeters
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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 fi lmpje 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 
knofl ook 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. Camera- 
en 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 fi etste ik naar de Stadsomroep. Dan fi lmen 
en dan monteren. Vaak tot midden in de nacht. 
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Ruud S t ikke lb roe ck  was  a l s  v r i jwi l l ige r 

werkzaam voor  he t  jonger enprogramma 

TILT  tus s en  1998 en  2000.  S inds  2006 

i s  h i j,  na  e en  paar  jaar  L1 ,  a l s  v e r s lag-

geve r  en  pr e s ent ator  in  d i ens t  van  Omroep 

Ven lo . 

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. 

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. 
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Marie -Chr i s t ine  Hul sbe ck  werk t e  van 

1984 to t  1986 a l s  v r i jwi l l ige r  b i j  d e 

S t adsomroep.  Ze  werd,  na  twee  jaar 

pauze ,  in  1988 a l s  e e r s t e  b e t aa lde  k racht 

aangenomen.  Werkt  nog  s t e eds  b i j  Omroep 

Ven lo ,  a l s  bureauredac t eur. 

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, 
fl itsen 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. 

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 fi lmmaker, 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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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 

Rober t  Bouten  was  van  1995 to t  1997 

vr i jwi l l ige r  voor  he t  p rogramma TILT. 

S inds  2004 i s  h i j  d i r e c t eur  van  Omroep 

Ven lo . 
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en oudje  bi j  de
okale  televis ie
n Nederland

Bij de oversteekplaats in de middenberm, schuin tegenover ons, staan 
twee meisjes met hun fi ets 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  fi ets- en voetgangersbrug. De jaren gingen 
voorbij en terwijl ontelbare fi etsende 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.

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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Bas  van  de r  Zwaan was  ve r s laggeve r  b i j 

d e  S t adsomroep  tus s en  1995 en  2000.  Nu 

i s  h i j  p rogrammamaker  b i j  d e  r eg ional e 

omroep  L1 . 

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 tv-
plaatje 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.

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.



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 super-
markt in een bootje, een varende srv: voedingswaren, vers of diep-
vries, 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 kun-
nen 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 voor-
zien. Ze hebben zich van tevoren al gemeld via de marifoon of ge-

“Ja  pas op,  dat  was in  de  jaren zeventig  wel  anders.  Ik  

maakte lange dagen:  van 5,  6  uur  ‘s  morgens tot  een 

uur  of  10  ’s  avonds.  Nu kan ik  rust ig  afbouwen.”  

Wim van Hooren (59)  gaat  ons voor  als  we naar  z i jn  

bevoorradingsscheepje  lopen.  Het  l igt  aangemeerd 

aan de steiger,  naast  de  catamaran De Maashopper,  

niet  ver  van de s luis  in  Belfeld.  Wim van Hooren mag 

zich de al ler laatste  parlevinker  van Nederland noe-

men.  Binnen afzienbare t i jd  stopt  ook hi j  ermee.  (*)

De  laatste  der  parlevinkers 
door Gerard van den Hombergh

foto’s Jacques Peeters
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De laatste  der  parlevinkers 
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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 wer-
ken in drieploegendienst. Ze heb-
ben 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 man-
nen 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 wil-
len 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 aan-
geleverd 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. 

I ede r e  s ch ippe r  k ent  de  par l ev inke r. . .
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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 to-
tale 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 an-
dere route, over Antwerpen.” Een gemiste kans van de overheid, meent 
hij. “Over enkele jaren wordt de sluiswachterpost geheel onbemand 
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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 begon-
nen met een open roeiboot. Later 
heeft hij een motorboot aange-
schaft. Vanaf 1970 heb ik  zes jaar 
samen met mijn vader gewerkt, 
daarna alleen. Vooral het verzor-
gen van de taxfree inkopen voor 
de schippers was zwaar. Veel pak-
ketten klaarmaken in het magazijn 
aan huis. Mijn vrouw heeft me al-
tijd gesteund en geholpen. Het ge-
zin heeft me wel moeten missen. 
Mijn vrouw moest zich alleen met 
onze dochter en zoon bezighou-
den, 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 van-
zelfsprekend 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 lek-
ker afbouwen, nu ik bijna zestig 
word.”  Tineke en Jan zijn met hun 
duwbak in zicht. “Hij vaart als een 

wildeman, die Jan”, had Wim al ge-
waarschuwd. Inderdaad komt het 
gevaarte met een behoorlijke snel-
heid aanvaren als Wim de ‘Time is 
Money’ langszij probeert te krij-
gen. 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 be-
roemde 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. Wa-
ter 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 ko-
men 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 Mor-
gens is het ’t mooiste langs het wa-
ter. Dan is het zo lekker rustig en 
dan geniet ik van de mooie water-
vogels. 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 aange-
meerd en we gaan aan wal. “Die 
gaat misschien naar het scheep-
vaartmuseum, of ik verbouw ‘m tot 
jacht. Ik weet ’t nog niet. Volgend 
jaar, dat duurt nog even. Parlevin-
ker, 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”.     <

(*)  Schuttevaer,  een week-
blad voor  de  vaart ,  wi jdde in  
2005 een art ikel  aan de  laatste  
par lev inkers  van Neder land,  te  
weten Jos  Cornel isse  ( I Jmuiden)  
en Wim van Hooren (Bel fe ld) .  
Cornel isse  stopte  er  kort  daarna 
mee.  Tegenwoordig  z i jn  er  
wel  bunkerschepen die,  naast  
de  brandstof voorz iening,  een 
k le ine  warenwinkel  aan boord 
hebben,  waarmee ze  andere  
boten van dienst  z i jn.  

Gerard van den Hombergh (1951) is teamleider bij 

basisschool De Schalm in Tegelen.

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 

Tineke
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E r a s m u s 
d i c h t e r b i j
Verslag van een zoektocht

1. 
“Zover mogelijk uit het zicht van het oude klooster parkeren, zodat nie-
mand 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 dief-
stal.”

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 druk-
ken. 
“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 kaar-
ten.” 

door Charles van den Berg
Foto’s screenshots uit de 
documentaire
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>>    Peter  Vaesen:  ‘Het  is  h ier  
vaak de  zoete  inval .  Voortdurend 
komen er  mensen buurten,  dat  
is  zo  gegroeid.  Er  z i jn  er  b i j  d ie  
a l  ze l f  naar  achteren lopen om 
koff ie  te  zetten… Er  wordt  over  
van a l les  en nog wat  gepraat .  
Over  het  n ieuws dat  ’s  morgens  
in  de  krant  heeft  gestaan,  over  
hobby’s  of  over  De Maasboule-
vard.  Soms wordt  het  wel  eens  
persoonl i jk .  A ls  je  iemand vraagt  
hoe het  gaat,  zegt  de  manier  
waarop antwoord wordt  gegeven 
meestal  a l  genoeg.  Dan komt het  
k le ine  persoonl i jke  leed erui t .  
Je  zou bi jna  vergeten dat  ik  h ier  
s ta  voor  een zo  goed mogel i jke  
schoenreparat ie !
De funct ie  van de  binnenstad 
is  veranderd.  Vroeger  deden de 
mensen er  hun dagel i jkse  bood-
schappen.  A ls  de  k inderen naar  

school  waren,  g ingen de moeders  
naar  bakker,  s lager  en groen-
teman.  Tegenwoordig  wonen er  
minder  mensen en werken de  
meeste  moeders  en kun je  in  de  
stad geen dagel i jkse  boodschap-
pen meer  doen.  De stad komt dus  
later  op gang.  
Er  z i jn  ook minder  ‘e igen’  winke-
l iers .  Het  pand hiernaast  is  van 
een invester ingsmaatschappi j .  
Daar  hebben al  t ien  of  meer  ver-
schi l lende zaken in  gezeten.  Die  
mensen leer  je  dus  nooit  kennen,  
want  dan z i jn  ze  a lweer  weg.  
Vroeger  was  de  gezel l igheid  
groter.  Je  kende iedereen en 
maakte  hier  en  daar  een praat je.  
Er  was  a l t i jd  wel  iets  te  beleven.  
De vergader ingen van de  winke-
l iersvereniging bi jvoorbeeld,  a l  
kwam er  nooit  zoveel  u i t .  Toen 
de  promenade kwam, beloofde 

de  gemeente  banken,  prul len-
bakken en v i t r ines.  Pracht ig,  ze i  
iedereen.  Maar  ver volgens  wi lde  
niemand iets  voor  z i jn  e igen deur  
hebben.  Dat  soort  d iscussies.  
De grootste  saamhorigheid  die  ik  
ooit  heb meegemaakt,  was  met  
de  watersnoden,  halverwege de  
jaren negent ig.  ‘Help,  de  schoen-
maker  verzuipt ’ ,  was  toen het  
motto.  Ik  had a l les  dicht .  Behalve  
het  kelderraampje.  Er  was  geen 
houden aan.  Het  water  s tond 
een meter  hoog in  de  winkel .  We 
hebben van die  pakken gekocht  
en stonden in  de  straat  tot  ons  
middel  in  het  water.  Wenkten een 
paar  agenten vanaf  het  Nolens-
plein  dat  we moesten komen.  
Wenkten wi j  terug:  “Komen jul l ie  
maar!”  Dat  deden ze  toch maar  
niet…’  
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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 to-
taal”, 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 

Tegen het vallen van de avond houd ik via de achteruitkijkspiegel de af-
gesproken 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 paars-
roze 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 trappen-
huis 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 op-
gesteld 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 voor-
bijgaan lees ik: ‘Filosofi e, 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 op-
nieuw in kaart te brengen. 
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4. 
“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 ma-
nuscripten 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 kap-
stok 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 ge-
noemd? 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 twee-
de 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 span-
nender 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 belangstel-
ling schriftelijk tegemoet.”
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eigenlijk? Als u maar niet denkt dat ooit één van deze werken de biblio-
theek 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 archiva-
ris, een jonge Pool, moeten bij de opnames aanwezig zijn zonder in beeld 
te mogen verschijnen. Er mag alleen gefi lmd 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 veer-
tiende 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 ‘wegberei-
der’ van Maarten Luther, maar al dit soort zaken kan ik beter met de pro-
fessor 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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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 Eras-
mus uit 1516, 1521 en 1556”, zeg ik in de microfoon.
“Ik ben erg benieuwd welke werken dat dan zijn. Maar waar is die catalo-
gus?”, 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 Eras-
mus drukklaar is gemaakt. Uitgegeven in Bazel bij drukkerij Froben in 
1516. Dit werk is een van de bijzondere Hieronymus-uitgaven. Lof der Zot-
heid 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 chris-
ten-humanist bestaat uit het hervertalen van oude klassieke bronnen uit 
het vulgaire Latijn. Moet u zich eens  voorstellen: de boekdrukkunst be-
stond 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 ge-
illumineerd. 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 ma-
ken hebben, maar daar kan ik slechts naar gissen.”
“Mogen we wat we hier en nu zien een revolutionaire stap in de weten-
schap en cultuur noemen?”
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5.
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 uni-
versitair 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. Intus-
sen 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 Filmaca-
demie 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-



>>    Renier  L inders:  ‘Over  v ier  
jaar  bestaat  de  zaak honderd 
jaar.  Rond die  t i jd  hopen we 
Hof leverancier  te  z i jn.  Ik  ben de  
derde generat ie .  Mi jn  opa Frans  
begon in  1911  a ls  ze l fstandig  
fotograaf.   Hi j  wi lde  niet  in  de  
voetsporen van z i jn  vader  t reden.  
Deze  was  huisschi lder  en  moest  
in  opdracht  van Ri jkswaterstaat  
paalt jes  langs  de  weg wit  ver ven.  
Daar  had mijn  opa geen z in  
in.  Hi j  was  in  het  begin  vooral  
fotograaf  en  maakte  stat ige  
portretten.  Een fotograaf  s tond 
dest i jds  in  hoog aanzien.  Na het  
bruidspaar  was  hi j  de  belangr i jk-
ste  persoon op een brui lof t ,  nog 
belangr i jker  dan de  ouders  en 
schoonouders  bi j  wi jze  van spre-
ken.  De foto’s  moesten wel  voor  
het  d iner  gemaakt  worden,  want  
het  rondstuivende f l i tspoeder  

was  niet  goed voor  het  eten. ’
‘Mi jn  vader  nam de zaak in  1955 
over.  Hi j  was  na  de  oor log ba-
tal jonsfotograaf  in  Neder lands-
Indië  geweest .  Het  werd meer  en 
meer  een fotovakhandel .  In  1989 
ben ik  in  de  zaak gestapt.  De 
winkel  werd grondig  op de  schop 
genomen.  Veert ig  jaar  was  er  
n iets  aan de  inr icht ing gedaan.  
Er  was  ooit  een keer  een nieuwe 
deurmat  gekocht.  Ikzel f  schafte  
een e igen fotolaborator ium aan.
Toen het  n ieuwste  lab  werd geïn-
stal leerd  s l iepen de monteurs  er  
op een veldbed naast .  Zo  uniek  
was  het .
De hedendaagse fotograf ie  is  
vooral  een mult imediale  we-
reld  geworden.  Wi j  horen tot  de  
avant-gardisten in  de  branche.  
Natuurl i jk  hebben we last  van 
grote  postorderbedri jven en 

concerns  zoals  MediaMarkt,  maar  
wi j  nemen al le  t i jd  voor  de  k lant  
om een camera ui t  te  leggen,  a l  
komen ze  twint ig  keer  terug.
’s  Zomers  is  het  hoogseizoen.  Ko-
men de mensen voor  de  vakant ie  
een nieuw toestel  kopen en ma-
ken we duizenden afdrukken.  Dan 
ben ik  zeven dagen in  de  week 
met  mi jn  werk  bezig.  Iedereen 
maakt  foto’s  tegenwoordig.
Als  de  gemeenten straks  zel f  de  
pasfoto’s  gaan maken kan dat  
wel  eens  de  doodsteek voor  de  
branche z i jn.  Daar  z i t  namel i jk  
onze  winst .
Een v ierde generat ie  L inders?  Ik  
weet  het  n iet .  Mi jn  zoontje  is  net  
12  jaar  en  ik  kan nog een t i jd je  
mee,  maar  het  eeuwfeest ,  dat  
gaan we v ieren…’
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“Absoluut. Naast Bazel was alleen Venetië bekend in Europa als uitge-
verscentrum. 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 tus-
senshots te maken?”

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 ca-
mera. Een grappenmaker klinkt haar te plat. Haar vertaling van Erasmus’ 
Lof der Zotheid uit 1509, rijkelijk versierd met tekeningen van Hans Hol-
bein, 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 pacifi st, pas na de dood van de paus 
durfde hij toe te geven dat hij die tekst geschreven had.”

“Ik denk dat mijn opa dit programma heel boeiend zal vinden”, zegt de 
licht- en geluidsman terwijl we terug rijden naar de televisiestudio.  < 

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 

van het Literair Café Venray waarvan hij 

tevens bestuurslid is.



Volgens een recente peiling is hondenpoep de 
belangrijkste klacht onder inwoners van de gemeente 
Venlo. Vooral in Tegelen en Belfeld is dat het geval. 
 Z i jn  er  h ier  dan inderdaad geen ernst iger  
zaken om over  te  k lagen?  
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 ge-
meente op om kenbaar te maken wat zij erg lelijke 
plekken vinden. Ruim veertig reacties kwamen er bin-
nen. Het merendeel handelt over Venlo zelf, ver daar 
achteraan volgen Tegelen en Blerick. In Belfeld lijkt 
geen enkele plek ergernis te wekken. Zijn deze laat-
ste 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 overwo-
gen om de betrokkenen te vragen zelf foto’s te schie-
ten, maar dat zou al te bewerkelijk zijn geweest. We 
stuurden onze vertrouwde fotograaf Jacques Peeters 
eropuit. Het risico dáárvan was weer dat de lelijke ge-
bouwen, 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 kantoor-
tje’ 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 afge-
schermd tegen indringers, en heeft de gapende won-
den 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 voor-
stel om er een jeugdhonk in te vestigen; verder verval 
van het gebouw zou daarmee tevens worden voorko-
men. Er werd lang, en breed, over gepraat. Het honk 

Vast  wel .  De bebouwde omgeving is  a l  

een voor  de hand l iggend onderwerp.  

Want  het  is  maar  een kleine stap om de 

st inkende kunstwerkjes  te  laten voor  wat  

ze  z i jn  en te  ki jken naar  vorm en ontwerp 

van de naburige gebouwen,  gevels,  stra-

ten,  pleinen en nissen.  

Gerr it  Komri j  r iep z i jn  lezers  ooit  op om 

eens met  een assert ieve  bl ik  te  ki jken 

naar  de ‘gewone,  brutale  dingen die  we 

van ’s  morgens vroeg tot  ’s  avonds laat  

op ons netvl ies  moeten dulden.’  Hi j  doel-

de niet  op het  v ier voetersaf val .  Het  boze  

oog  heette  z i jn  boek waarin  hi j  de  l ieden 

hekelde die  de  touwtjes  van ons ( le l i jke)  

decor  in  handen hebben:  architecten,  

vormgevers,  handelaren,  projectontwik-

kelaars  en ambtenaren.  Ze  kwamen er  

-  het  was begin  jaren tachtig  -  n iet  best  

vanaf.

  o p  z i j n  l e l i j k s t  
<   OMGEVING NOLENSPLEIN VENLO
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G r o o t - V e n l o

Hondenpoep is  de  smet  op het  aangehark-

te  voortuint je  van de burger.  Het  dier l i jke  

goedje  verstoort  de  gemoedsrust,  of  het  

nu dampend op de stoep l igt  of  droog 

naast  een f leurige bloem.  Voor  de cr it icus  

is  het  een veeg teken wanneer  het  erger-

nis  nummer één bl i jkt .  Hi j  vraagt  z ich af  

of  er  dan geen belangri jker  zaken z i jn  om 

zich over  op te  winden?  

>

  o p  z i j n  l e l i j k s t  
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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 Ven-
lo: ‘Het winkelcomplex C1000 munt uit door alles ont-
sierende lelijkheid. Het grand café Maagdenberg is 
een stijlvol gebouw, de bebouwing van de omgeving 
is verder vriendelijk bescheiden en dan staat daar op-
eens de C1000-winkel met zijn idiote konijnenoren 
(wij noemen het gebouw allang Het Konijn).’ De fa-
milie 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 de-
toneren in de omgeving: de appartementen aan de 
Beatrixstraat achter de Sint Martinuskerk in Venlo 
(‘De middeleeuwse sfeer weggebombardeerd met 
een nietszeggend smakeloze,  kleurloze opeenstape-
ling van de verkeerde materialen’), de Commissaris 
(‘past niet bij het Mgr. Nolensplein’), en de ‘stads-
villa’ 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 onvermijde-
lijke graffiti, braakliggende terreinen die al te lang 
wachten op een nieuwe bestemming, het rangeerter-
rein bij het Venlose station, en tussengebiedjes die 
lelijk zijn geworden doordat ze als ‘publieke prullen-
bak’ fungeren. In dit laatste geval gaat het in wezen 
om ergerlijk gedrag van de medemens. 
Dan zijn er de pleinen, passages en entrees. Een Te-
gelenaar wijst op het Wilhelminaplein met zijn be-
bouwing: waar vroeger onder meer het ‘prachtige 
restaurant Het Witte Huis stond, is een lelijk apparte-
mentencomplex verrezen waar ook wat winkels en een 
bank plaats hebben gevonden. Aan de overkant van 
het plein is het smalle smidsstraatje geheel verdwe-
nen en kijkt men nu op een lage, kale, vieze parkeer-
plaats.’ 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 ge-
noemd 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 kunst-
werk 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.
 Een enkel  woord nog over  de  st i j l  en  in-
houd van de  argumentat ies.
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 zou-
den 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 ge-
vels, 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 vra-
gen. 
Opvallend genoeg willen sommigen zich bijna veront-
schuldigen 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 kri-
tiek 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 mis-
kleun 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 voor-
tuintje. Wij wensen u veel kijkplezier.

De redactie
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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 ge-
noemd als erg lelijk en ‘beeldbepalend gebouw’: ‘De 
toevallige treinreiziger die benieuwd is hoe Venlo er-

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 on-
eindige leegte, ziet hij aan de andere kant de Eind-
hovenseweg, 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 nomi-
natie om te worden gesloopt, alhoewel een gemeen-
teraadslid inmiddels een balletje opwierp of het niet 
als symbool van de Venlose wederopbouw zou moe-
ten 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? Bei-
de 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 ‘ver-
vuilde grijze grauwe massa’, zoals een inzender het 
omschrijft? De ironie wil dat dit uit de jaren zeventig 
stammende bouwwerk - hoofdzetel van onze gemeen-
telijke 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 Roermondse-
weg gelegen A&P-gebouw, een ontwerp van de Ven-
lose 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 in-
zender ‘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 letter-
lijk geciteerd. Conform het Ontwikkelingsplan Cen-
trum Tegelen wordt het pand nu gehandhaafd voor 
renovatie tot wooncomplex. 
Genoeg over deze categorie; de foto’s zullen verder 
voor zich spreken.
 Hoe wordt  er  geoordeeld  over  n ieuwe en 
nieuwere  bouwwerken?  
‘Wat zou het een prachtig gebouw worden’, schrijft 
iemand over de school Den Hulster aan de Water-
hoenstraat. ‘De wijkbewoners zouden er trots op 
zijn. Aldus architect Meyer Viol en het schoolbestuur 
tijdens de eerste bewonersbijeenkomst. Maar wat 
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AUTOSLOOP  |   GEBRATERREIN VENLO
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C1000 VENLO
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FABRIEKSPAND HELMES STEYL

BEGIJNEGANG VENLO

ACHTER MARTINUSKERK VENLO
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A&P GEBOUW TEGELEN
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‘ H I E R  G A  I K 
W A T  M E E  D O E N . 
H I E R  G A  I K  O V E R 
S C H R I J V E N ’

foto Lé Giesen

Feit en fi ctie 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 onder-

werpen ontleende ze aan haar eigen leven. Maar 

hoe autobiogra sch zijn haar romans en verhalen? 

Een portret van leven en werk.
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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 lache-
rig 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 Te-
gelse 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 moch-
ten 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. The-
ma’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 autobiografi sch te noemen.

DEBUUT
Van 1965 tot 1981 was Mariet Verbong bestuurslid van het Sociaal Cha-
ritatief Centrum en van 1966 tot 1975 bestuurslid van Fjoetsjer in Te-
gelen. 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 uit-
werkte. 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 autobiografi sch 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 ge-
beurtenis 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 

      BUUN   107

“ D I N G E N  D I E  I K 

E I G E N L I J K  Z E L F 

N I E T  K A N  V A T T E N 

H O U D E N  M E  V A A K 

J A R E N L A N G  B E Z I G . 

E E N  B E P A A L D E 

G E B E U R T E N I S 

S P O O K T  D A N  D O O R 

M I J N  G E D A C H T E N 

E N  D A A R O M H E E N 

V O R M T  Z I C H 
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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 autobiografi sch? Of bevat-
ten ze slechts autobiografi sche elementen en waren ze voornamelijk 
fi ctie? 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.

TYPEMACHINE
Mariet Verbong werd geboren in Tegelen (1939). Tijdens de oorlog ver-
bleef 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 Dag-
blad 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 le-
ven 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 Ver-
bong 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 gevoe-
lens, genegenheid, tederheid.”
De astma was op zestienjarige leeftijd aanleiding voor een verblijf in 
Zwitserland om te herstellen van haar benauwdheid. De gezonde berg-
lucht zou Mariet goed doen dacht men toen. In Die Jungfrau lezen we hoe 
in het gezin van hoofdpersoon Veerle een brief aankomt van het Zwit-
serse gastgezin: “Ze nam een tabletje en nog één en langzaam voelde ze 
haar adem gemakkelijker komen. Opgelucht dat deze aanval met een 
sisser afl iep liet ze zich de inhoud van de brief vertellen.”
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was een vrouw van de wereld die toch ook een spilfunctie bleef hou-
den 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 kinder-
tijd 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 autobiografi sch 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 woe-
de, 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 win-
kelpassage 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?”

VERLIES
Aan het einde van dat prijswinnende jaar publiceerde Mariet haar eerste 
kinderboek Sjefke. Het is het verhaal over een jongen die zijn bonpa ver-
liest 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 

Marie t  Ve rbong  neemt  de  S t imule r ingspr i j s 

Egodocumenten  ove r  chroni s ch  z i ek  z i jn  in 

ontvangs t .  Re cht s  journal i s t  V i c to r  Deconincks 

en  S t aat s s e c r e t ar i s  E r i ca  Te rps t ra .  (a r ch i e f  Hub 

Kui jpe r s ) .

108   BUUN

na het nuttigen van een kerstmaal met een garnalengerecht. Zulke be-
richten 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 redac-
teur. Ze correspondeerde met de Belgische dichter Herman de Coninck 
over haar verhalen en publiceerde in bundels met verhalen van schrij-
vende 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 gebrui-
ken.

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 Zwitser-
land ging, maar dat daar de overeenkomst ophoudt. Autobiografi sch 
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 onder-
wijs meemaakte dat een kennis een kind seksueel misbruikte. In het-
zelfde 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 schrijf-
ster 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, daad-
krachtige 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 

‘ z e  wi s t  z eke r  dat  haar  z i e l  zwar t e r  dan  roe t 

was  door  “dat”  wat  gebeurd  was ’  (u i t :  Di e 

Jungf rau,  SKUM-produkt i e s ,  1992)



      BUUN   111

het simpele afscheidswoordje: ‘hoje’. Ze geven overduidelijk aan dat de 
gebeurtenissen zich in en rond Tegelen, de woonplaats van Mariet, af-
spelen.”
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 Vrou-
wengilde.

SPIEGEL
Terwijl ze doorging met de noeste arbeid van het schrijven werd in 2000 
borstkanker bij haar vastgesteld. Na een operatie werd ze genezen ver-
klaard. Maar zo makkelijk ging dat genezingsproces niet, blijkt uit haar 
laatste roman Gouden Ovalen. De chirurg-oncoloog van het VieCurie-
ziekenhuis kreeg het eerste exemplaar van het boek aangeboden. In de 
Ziekenhuiskrant vertelde hij daarover: “Het streelt je natuurlijk als je je-
zelf 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 Gou-
den Ovalen zei Mariet dat het absoluut niet autobiografi sch 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.”

VAN VLEES EN BLOED
Uiteindelijk verscheen in 2001 de kloosterroman Nonna alsnog. In het 
eerste hoofdstuk vieren de zusters van het zwarte habijt het honderdja-
rig 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 kloos-
ter leefden, zelf meemaakte, aldus Hub Kuijpers.
De hoofdpersoon kijkt tijdens de jubileumviering met gemengde ge-
voelens 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, on-
zijdig, zeker geen vrouw. Het irriteerde me, maar fascineerde me ook. 
Daar wilde ik iets mee doen. Ik wilde erachter komen.” Tegen radiopre-
sentator 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.”

De  s chr i j f s t e r  in  e en  k loos t e rgang,  b i j  d e  pub l i -
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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 nieu-
we 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 autobiografi sche werkelijkheid weergeeft, of 
wil weergeven, maar bewust van feit naar fi ctie 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 hap-
pen’ 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 overko-
men er troost in zouden vinden. De hoofdpersoon vraagt na de beval-
ling 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 Plat-
eweg, 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 tekenin-
gen 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 fi lmer 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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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 gewel-
dige 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, uitein-
delijk 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 hierte-
gen 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 woor-
den vindt. Ook hier weer beschrijft zij vanuit de oppervlakkige dage-
lijkse beleving genoemde ervaringen. Fantasie kan de werkelijkheid 
bezweren maar het moet wel stiekem. Voor mij laat zij hierin overle-
vingsdrift zien die iedereen wel eens in het leven zou moeten mobilise-
ren, 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 er-
varingen 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 borst-
amputatie niets aan je, mijn geest is hetzelfde gebleven.”

TIJD TEKORT 
In 2005 verhuisde zij met haar man naar een huis in de tuin van het voor-
malige klooster van de zusters van het zwarte habijt. In het volgende 
voorjaar kreeg ze bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. Bij haar overlij-
den 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 heb-
ben, 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 kloos-
tergemeenschap, 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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De gebeurtenissen rond de hoofdpersoon worden afgewisseld met por-
tretten 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 schit-
terende verlovingstijd, haar prachtige geliefde, die door een ongeval om 
het leven kwam. ‘Dit vind ik nooit weer,’ dacht ze toen en trad in.”

DEZELFDE KAPPEN
Peter Winkels noemt Mariet Verbong een gezelligheidsmens: “In de 
zomer van 2001 ben ik naar Steijl gefi etst. 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 non-
nenleven 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 intri-
geerde 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 autobiografi sch 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.”

I K  K A N  N I E T 

S C H R I J V E N  O V E R 

I E T S  D A T  M E  N I E T 

B E Z I G H O U D T .  B E E L -

D E N  V A N  V R O E G E R 

G E V E N  M I J  B E V L O -

G E N H E I D  E N  D A A R 

M O E T  I K  I E T S  M E E 

D O E N .



>>    Jos  van Heel :  ‘E f fe  een 
kwart iert je  de  stoep vegen,  dat  
doe ik  a l  veert ig  jaar  lang e lke  
morgen.  Ik  ben een precieze.  
Mi jn  opa is  de  winkel  in  1900 in  
Tegelen begonnen;  in  1914  heeft  
h i j  d i t  pand gekocht.  Later  g ing 
de  winkel  naar  mi jn  moeder,  van 
haar  heb ik  het  in  1967 overgeno-
men.  Ik  ben 65 maar  nog niet  van 
plan te  stoppen.  
Gewone boekhandels  heb-
ben geen spul len met  een lage 
omloopsnelheid.  Ik  wel .  B i jvoor-
beeld  de  tabelar is-boeken.  Die  
gebruik  je  voor  de  boekhouding.  
Vroeger  verkocht  ik  d ie  met  de  
massa’s  tegel i jk .  Nu z i jn  ze  ver-
dreven door  de  computer.  Maar  
toch verkoop ik  ze  nog.  Zel fs  van-
uit  Venlo  komen ze  er  tegenwoor-
dig  voor  naar  Tegelen.  Ik  gebruik  
ze  zel f  ook ja .  Ik  heb geen z in  me 

om me nog te  verdiepen in  hoe 
een computer  werkt .  
We kunnen de winkel  goed 
draaiende houden.  Er  z i jn  weinig  
kosten.  Geen huur  of  hypotheek 
voor  ons  pand.  En geen salar is  
voor  personeel  want  mi jn  vrouw 
en ik  doen het  ze l f.  A ls  we met  
S interklaas  een keer  een mindere  
t i jd  hebben,  kunnen we dat  dus  
makkel i jk  opvangen.  

Ik  had het  pand enkele  jaren 
geleden kunnen verkopen,  van-
wege de  ontwikkel ing van het  
centrum hier.  De directeur  van 
Antares  (woningbouwcorporat ie,  
RL)  s tond een keer  in  mi jn  winkel  
en  zei ,  over  een afstand van een 
paar  meter:  “Meneer  Van Heel ,  
wi l t  u  het  pand verkopen?”  Ik  
keek hem aan en zei :  “Nee”.  Hi j  
antwoordde:  “Dan z i jn  we ui t -

gepraat”.  Ik  was  er  gewoon niet  
aan toe.  Het  zal  wel  om grote  
bedragen z i jn  gegaan ja .  Maar  ik  
ben niet  zo’n  geldwolf.  
En  daarbi j ,  het  pand is  nu voor-
lopig  wel  behouden.  Er  z i t  een 
complete  geschiedenis  aan vast ,  
het  is  rond 1800 gebouwd.  Of  ik  
het  a lsnog wi l  verkopen en dan 
gaan re izen?  Ik  ben niet  zo’n  
avontur ier ;  ik  heb nog nooit  een 
dag vakant ie  gehad s inds  ik  deze  
winkel  heb. ’   
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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 le-
ven. 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 fi ctie van haar biografi e 
en liet tegelijkertijd zien dat de taal er nooit in slaagt de werkelijkheid 
te vervangen.

BIBLIOGRAFIE
- Vandaag winnen we, verhalen van drie auteurs, Roermond, 1988
-  Onzin en gruwelverhalen, korte verhalen van schrijvende vrouwen 

(medeauteur), Amsterdam, 1989
-  Ontrouw, korte verhalen van schrijvende vrouwen (medeauteur), 

Amsterdam, 1990
- Die Jungfrau, Utrecht, 1992
-  De pen als lotgenoot, ervaringen over het leven met een ziekte (me-

deauteur), Utrecht, 1997
- Sjefke, kinderboek, Tegelen, 1997
-   Plat-eweg, korte verhalen en gedichten in dialect (medeauteur), 

Maastricht, 1998
-  Onze juf verzamelt stenen, Maastricht, 1999
-   Kinder, kinje, wichter, poete, kinderverhalen in dialect (medeau-

teur), Maastricht, 1999
-  Mien koel, verhalen in dialect (medeauteur), Maastricht, 2000
-  HiHiHi, Lachverhaole (medeauteur), Maastricht, 2001
-  Nonna, Maasticht, 2001
-  Gouden Ovalen, Maastricht, 2004
-  Op de kaart, verhalen uit Limburg (medeauteur), Maastricht, 2005

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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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 

kok, de pollepel erbij neer-

gooit, is nog onzeker. Het 

zal binnen afzienbare tijd 

zijn. Maar wie is nu eigen-

lijk 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? 

Adieu
‘monsieur 
knoefl ook’
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door Ragdy van der Hoek
foto’s Jacques Peeters



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 Ven-
lo geen terrine te koop was. Ook 
de sausen waren anders. In Parijs 
werd met klassieke sausen en de-
mi-glaces, ingekookte bouillons, 
gewerkt, terwijl in Venlo het aan-
baksel 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 ingredi-
ënten 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 eer-
ste keer kreeg ik er met moeite 
één naar binnen, de volgende 
dag at ik er twee, daarna was ik 
verkocht.”
Toen eigenaar Leenders de Bo-
venste Molen in 1974 te koop 
zette, vertrok Philippe naar Bel-
feld, waar hij als chefkok ging 
werken in De Poelder, een res-
taurant bij een tennishal. Heel 
wat minder chique, maar wel een 
zaak waar hij voor het eerst zelf 
de menukaart mocht samenstel-
len. 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 ech-
ter 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 kas-
teeltje had gekocht. Philippe en 
Irmgard hoefden niet lang te aar-
zelen 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 cu-
linaire 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 klas-
sieke 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 devalu-
atie van het Engelse pond. Een 
monetaire ingreep onder Margaret 
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Lang hoeft  Frans  Swaghoven,  voorz i t ter  van de  Koninkl i jke  Horeca Afdel ing Venlo,  n iet  na  te  denken: 
“De Venlose  horeca  ver l iest  een persoonl i jkheid.  Phi l ippe Matt ioni  is  een echte  art iest  d ie  jarenlang 
garant  stond voor  een stuk gezel l igheid.  Hi j  i s  een echte  Fransman,  nonchalant,  speels ,  een t ikkelt je
eigenwijs ,  maar  vooral  ook een geweldige  vent .
Ik  weet  nog dat  h i j  in  de  Steenstraat  t r ipes  in  c ider  op de  kaart  had staan.  Een gerecht  van
orgaanvlees  voor  de  echte  l ie fhebber,  waartoe  ik  me zeker  niet  reken.  Maar  dat   i s  Phi l ippe,  h i j  durf t
dat  aan.  Dat  e igenwijze  zag je  door  de  jaren heen terug in  z i jn  menukaart .  Ongeacht  a l ler le i  t rends
en vernieuwingen bleef  h i j  de  k lass ieke Franse  keuken trouw.  Een keuken met  veel  room,  boter  en 
ui teraard knof look.  Pas  de  laatste  jaren merkte  je  dat  h i j  een chef  in  dienst  had,  d ie  wel  eens  wat 
anders  wi lde.  Dat  h i j  in  de  horeca  succesvol  was,  kwam niet  a l leen vanwege z i jn  kookkunsten,  maar 
ook doordat  hi j  b i j  het  Venlose  publ iek  graag was  gezien,  en  nog steeds  t rouwens.  Een deel  van z i jn 
succes  komt zeker  ook voor  rekening van z i jn  vrouw I rmgard.  Een restaurant  runnen betekent  hard
werken en heel  veel  uren maken en dat  kan niet  zonder  steun van het  thuisfront.”

s

Frankrijk
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 be-
roepskeuzelijstje 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 top-
seizoen, 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 kun-
nen 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 ge-
werkt 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 
zijn eerste twee maanden in drie verschillende 
brasserieën werkte, is in dit verband veel-
zeggend. Philippe: “Het was een zware, 
maar leerzame periode in keukens 
waar de chef echt de baas was. ‘Oui 
chef ’, ‘non chef ’, en als er iets mis 
ging, kon je je maar beter buk-
ken 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
“Voor ik in militaire dienst moest, ging ik 
op vakantie naar Spanje”, vertelt hij. “Ik had 
mij toen al ingeschreven bij een Parijse uitzendorganisatie, die be-
middelde 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 
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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 aard-
appeldobbelsteentjes, legt de Fransman uit. Die knoflook, door Phi-
lippe 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 der-
gelijk 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 honger-
gevoel van tafel.” 

Naar de Parade
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 prij-
zen verhogen. Ik ben daarom langzaam uit gaan breiden. Het eer-
ste 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 an-
der 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 gebak-
ken scampi.”

Adieu
‘monsieur 
knoefl ook’
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Thatcher, die ervoor zorgde dat 
zijn inkomen en zijn spaargeld 
in één klap fors in waarde daal-
den. 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 tegen-
over. In Tilburg kon hij sparen 
om ooit een eigen zaak te kun-
nen openen. 

Op eigen benen
Philippes droom ging in 1983 in 

vervulling toen aan de Steen-
straat in Venlo Chez Philippe zijn 
deuren opende. Een knus res-
taurant, 22 stoelen en een kleine 
keuken. Vanaf het begin was het 
restaurant een succes. Veel gas-
ten van De Poelder waren hem 
nog niet vergeten en nogal wat 
hobbykoks van verenigingen in 
Venlo en Maasbree vonden de 
weg naar de Steenstraat. “Recla-
me 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 ge-
rechten op stonden die toen po-
pulair waren. Ik bereidde er een 
tong Picasso, garnalencocktails, 
salade met asperges en manda-
rijnen enzovoort. Maar ik heb wel 
na elk seizoen een dergelijk ge-
recht vervangen door een eigen 
gerecht. Met een klassieke kaart 
kon ik me niet onderscheiden 
van andere eetgelegenheden.” 
Zo kwam er op een gegeven mo-
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el Bulli - volgens gastronomen 
het beste restaurant ter wereld 
- staat bekend om zijn onder-
zoekskeuken die producten met 
allerlei technieken van struc-
tuur 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 interes-
sant. 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 al-
tijd netjes op, maar ik ben geen 
friemelaar. Bij mijn manier van 
bereiden heb ik me wel laten in-
spireren door mijn Indonesische 

schoonmoeder, die vreselijk lek-
ker kookt. Haar invloed proef je 
vooral in het kruiden, zoals bij 
onze scampi’s waar we wat lom-
bok 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 la-
ten brengen, vlees en vis moet je 
zien. Die moet supervers zijn, an-
ders wil ik er niet mee werken.”

Venlo culinair
De Venlose eetcultuur is de af-
gelopen vijfentwintig jaar nogal 
veranderd, vindt hij. Het publiek 
nam toe, werd jonger en ook 
kundiger. “Als ik in mijn begin-
tijd 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 bewonde-
rend ‘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 mid-
denklasse. We hebben een paar 
toppers, Valuas, La Mangerie 
en de Aubergine, en daarnaast 
zijn er veel bistrootjes en eetca-
fés, 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 

Huisvr iend en wi jnleverancier  Harry  Oosterbaan:  “ Ik  ken Phi l ippe vanaf  z i jn  komst  in  de  Steenstraat . 
Een wat  schuchtere  Fransman,  die  nauwel i jks  Neder lands  sprak.  Omdat  ik  ze l f  met  een Française  ben 
getrouwd,  k l ikte  het  snel  tussen ons.  Ik  werd een van z i jn  wi jnleveranciers  en  zoek s indsdien voor 
hem wi jnen ui t  d ie  het  beste  bi j  z i jn  gerechten passen.  Phi l ippe wi l  lekkere  wi jnen,  maar  ook wi jnen
die  binnen het  budget  van z i jn  gasten passen.  De verhouding pr i js-kwal i te i t  speelt  voor  hem een 
grote  rol .
Bi j  Phi l ippe eten betekent  dat  je  van tevoren weet  hoe het  za l  smaken.  Hi j  ser veert  een constante 
kwal i te i t .  Vroeger  wi lde  hi j  nog wel  eens  exper imenteren,  met  hanenkloten en zo,  maar  daar  is  h i j  van 
teruggekomen.  Zel f  koester  ik  goede her inner ingen aan een voorgerecht  van oesters  met  gebakken
kal fszwezer ik  en aan z i jn  scampi’s  op oosterse  wi jze.  Om je  v ingers  bi j  a f  te  l ikken. 
Phi l ippe is  een echter  Ricard-fan.  Hi j  kookt  ermee,  dr inkt  e lke  dag zeker  twee glazen en verzamelt
al les  wat  met  deze  ani jsdrank te  maken heeft .  Dat  s teekt  kennel i jk  aan,  want  s inds  hi j  in  Venlo
werkt ,  z ie  ik  mi jn  Ricard-omzet  st i jgen.  Dat  geldt  ook voor  de  E lzasser  wi jnen die  hi j  schenkt.  En
dan natuur l i jk  z i jn  Neubourg pi lsner.  Zel f  dr ink  ik  ze lden bier,  maar  een glas  Neubourg ui t  de  tap bi j
Phi l ippe,  dat  gaat  er  wel  in.”

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 ‘Com-
plet’ 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 mond-
tot-mond reclame en doordat steeds meer jonge mensen uit gingen 
eten.” 

Souschef
Je zou Chez Philippe een ‘bruin restaurant’ kunnen noemen, een res-
taurant zonder poeha waar iedereen welkom is en je in een onge-
dwongen 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 familie-
leden 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 zwaar-
der. 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 sa-
men, 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 bewonde-
ring naar iemand als Ferran Adrià. (RvdH: diens Spaanse restaurant 

122   BUUN

Adieu
‘monsieur 
knoefl ook’



Kerriesaus voor bij de scampi

3 à 4 plakjes verse gember
2 sprieten sereh (citroengras)
1 koffi elepel kerriepasta 
2 teentjes gehakte knofl ook
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 knofl ook 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 in-
koken 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 ca-
yennepeper. 
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.

Bon appétit!
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plaats. Maakt niet uit of het een 
Frans, Spaans of Italiaans restau-
rant 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 am-
bachtelijke levensmiddelenza-
ken uit de stad zijn verdwenen. 
“Met name voor de hobbykoks is 
dat een verlies. Denk daarbij aan 
groentemannen, poeliers of am-
bachtelijke 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 ad-
vies 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 res-
taurant 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 

gaat doen is nog ongewis, daar 
wil hij ook pas echt over naden-
ken als hij de deuren aan de Pa-
rade 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 hore-
caonderwijs. 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 pro-
cent tegenaan. Enfin, zo zit ik in 
mekaar. Nee, Venlo is nog niet 
van me af.”

Dit artikel werd geschreven in de zo-
mer van 2007.  <

Ragdy van der Hoek (1955) is publicist en is 

als stagecoördinator verbonden aan ROC Gilde 

Opleidingen in Venlo.



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 kin-
deren 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 ophan-
gen 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 strij-
ken 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 ge-
woon. 
  “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 kwa-
men 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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Het was lekker warm in de keuken van mijn grootmoe-
der, 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 kleu-
ren 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 steenfa-
briek 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 ver-
halen, 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. 

Ton van Reen

Een nog schonere 
schi jn  van witheid
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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 jon-
gens weten hoe vaak ze het hadden gedaan, maar dat hadden ze waarschijnlijk niet ge-
durfd, 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 paarden-
stal 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 ver-
tellen, 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 ontdooi-
end 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 gehei-
men.”
 “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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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 strik-
ken. 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 ver-
waaide 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 ontkno-
pen. 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 al-
lemaal 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 bon-
gerd 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 ma-
ken. 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 kersen-
boom en klopte het af met een hardheid die op afstraffen leek. Eindelijk had ze de kop-
pige 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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W i t  d e  n a a mW i t  d e  n a a m   

E e n  h a a s t  a c h t e l o z e  s t r e e k  e n  d a n  w e e r

a f s t a n d .  E e n  s c h i l d e r s h a n d  p e r s t  v e r s e

v e r f  o p  h e t  p a l e t .  K i j k e n ,  a l d o o r  k i j k e n  

t o t d a t  h e t  r o o d  z i c h  m e n g t ,  h e t  p a a r s  

d e  m i s a n t r o o p  b e v l e k t .

D a a r  l o o p t  h i j ,  h o o f d  a f h a n g e n d  o n d e r

t r a g e  t r e d .  I n  h e m  h e t  o n g e l o o f  g e v a r e n .  

D e  p a a r s e  m a n ,  g e z i e n  i s  h i j ,  z i j n  b e u r s  

g e r o l d .  W a t  z o  i n  b o t t e n  s l a a t ,  s p r e e k t  

m e t  e e n  p l e i s t e r m o n d .   

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

r a a s t  e e n  t e k e n p e n .  ’ s  N a c h t s  w a a i t  

h e t  d a g b o e k  o p e n .  W a a r o m  d e  S p a a n s e  

t i j d  v e r d o e n  a l s  w i n d m o l e n s  a l m a a r  

z w a a i e n  n a a r  h u n  h e l d .  

Z i j n  b o l b e w o n e r s  b o e k e n r i d d e r s ;  k o p i e e r t  

f u l l  c o l o u r  a l s  h i j  m e t  R o s s i n a n t  e n  l a n s  

s c h u i m k o p p e n  s n e l t .  O n r e c h t  b e u k t  h i j  

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 ,  

v o e t e n  b i j  d e  g r o n d ,  d e  k n e c h t .

B e d a c h t z a a m ,  n o g  e e n s  k i j k e n .  T w i j f e l

i n  h e t  h o o f d ,  m a a r  h e t  h a r t  d e  s c h r o o m  

v o o r b i j .  W a t  z i c h  n i e t  m e n g t  i s  s o e v e r e i n ,  

w i t  d e  n a a m ,  z a c h t  u i t g e s p r o k e n .

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 

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

voetreis naar Rome (uitgegeven door Aspekt).
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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 ha-
ren 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 gewor-
den. 
 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, grootmoe-
der en moeder. Maar ik mag het niet horen omdat wat ze zeggen niet voor mijn oren be-
stemd 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. 

Ton van Reen (1941) publiceerde inmiddels meer dan zestig boeken. Hij schrijft verhalen en romans voor volwassenen en jeugd, hoor-

spelen, geschiedkundige boeken en journalistieke verhalen. 
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L i m b u r g s  d i a l e c tL i m b u r g s  d i a l e c t

1
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t u s s e n  V a n  D a l e ’ s  z i n n e n  d o o r

Z e  h o u d t  z i c h  n i e t  a a n

r e g e l g e v i n g

Z i j  g r o e i t  i n  i e d e r  d o r p

n e t  i e t s  a n d e r s

J e  s c h r i j f t  h a a r  n i e t

z o a l s  z e  k l i n k t

Z e  k l i n k t  a l s  u i t g e s p r o k e n

d o o r  v o o r t i j d s e  z i e l e n

d i e  d e  l a a t s t e  l e t t e r s  i n s l i k k e n  

o m  n i e t  v e r s t a a n  t e  w o r d e n

E n  z e l f s  h a r d e  m e d e k l i n k e r s

z i j n  z a c h t

e n  z a n g e r i g  

E e n  t a a l  d i e  l i j k t  o p  D u i t s

m a a r  z e  i s  n i e t  h a l f  z o  p r e c i e s

H a a r  z i n n e n

b u i g e n  e n  d r a a i e n

o m  d e  z i n  h e e n
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H a a r  b e t e k e n i s

v e r a n d e r t  

d o o r  t i j d
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N o o r
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Vormingscentrum Fjoetsjer hield in de jaren zeventig de gemoederen fl ink 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

Fjoetsjer door Mariet Verberkt
foto’s Jacques Peeters

 

‘de marxistische

verplettering

van Tegelen’Plaatsel i jke  bestuurders  vonden dat  de  jeugd er  werd 
aangezet  tot  ‘niet  te  vertrouwen l inkse prakti jken’ . 
Huisvrouwen kwamen er  a ls  Dol le  Mina’s  vandaan. 
De start  in  1969 verl iep niet  gelukkig.  Het  ludieke 
‘Kreatuur’ ,  dat  de  omschakel ing van de degel i jke 
en vertrouwde Mater  Amabi l isschool  (MAS)  naar 
het  Vormingswerk voor  Jonge Volwassenen ( VJV ) 
duidel i jk  moest  maken,  schoot  z i jn  doel  voorbi j . 
Ondanks,  of  ju ist  dankzi j  de  negatieve  publ ic iteit ,  trok 
Fjoetsjer  veel  deelnemers en ontwikkelde z ich tot  een 
belangri jk  centrum voor  emancipatie  en pol it iserend 
vormingswerk.  De invloed die  dit  vormingscentrum 
had op maatschappel i jke  en pol it ieke veranderingen 
was zelfs  aanleiding tot  paniek.  Dat  bleek bi jvoorbeeld 
uit  react ies  in  de  gemeenteraad waar  de str i jd  werd 
aangespannen tegen ‘de marxist ische verpletter ing van 
Tegelen’ . 

L i m b u r g s  d i a l e c ti n  d e z e  t a a l ,

o n g e s c h i k t  v o o r  b e t o g e n

I k  s p r e e k  d e z e l f d e  w o o r d e n

a n d e r s  u i t

I k  h e b  n o o i t  d i a l e c t  g e l e e r d

E e r s t  w a s  i k  

t e  v e r b a a s d  o m  h e t  

t e  l e r e n  e n  n u  i s  h e t  

t e  l a a t

To e n  i k  v e r g e e f s  

m i j n  ‘ g ’  p o l i j s t t e

b e n  i k  d e  v i n g e r a f d r u k

v a n  m i j n  e i g e n

t o n g  k w i j t g e r a a k t  

A l s  i k  h i e r  b e n

h o o r t  i e d e r e e n :

i k  b e n  n i e t  v a n  h i e r

E n  a l s  i k  d a a r  b e n

h o o r t  i e d e r e e n :

i k  b e n  n i e t  v a n  d a a r  

I k  w e e t  n i e t  

v a n  w a a r  w e l

E n  z e l f s  h a r d e  m e d e k l i n k e r s

z i j n  z a c h t

e n  z a n g e r i g  

N o o r

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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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 jonge-
ren de ogen open. In 1969 was de 
oorlog in Biafra en in Vietnam. Bij 
de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) 
in Den Haag werden Amerikaanse 
oorlogspropagandafi lms gehaald; 
die sloegen in als een bom. André 
Mommen schrijft: “Zo iets plats 
ging het begripsvermogen van de jon-
geren te boven. Vooral van de jongens 
die de militaire dienst ook al niet za-
gen zitten”. 

BROEDPLAATS VAN 
CULTURELE VERNIEUWING
Fjoetsjer gaf fi nanciële steun aan 
Powesie, een literair blad dat drie-
maandelijks verscheen. Powesie 
was een initiatief van Ben Ver-
bong (nu bekend fi lmregisseur) 
en Peter Huys. Later kwam Huub 
Beurskens (schrijver/dichter) bij 
de redactie en werden Ferd Ver-
straelen 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 ge-
noot landelijke bekendheid. Ben 
Verbong schrijft in zijn terugblik: 
“In POWESIE publiceerde ik verder 
wat ik in de schoolkrant van de Pedac 
(Pedagogische academie) was begon-
nen, namelijk kleine fi lmscripts. De 
docenten Eugene Coehorst en Jos van 
de Wouw waren zelf fervente cinefi e-
len, 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 Mo-
dern’. Elke vrijdag en zaterdag-

avond werden in Fjoetsjer aan de 
Spoorstraat in Tegelen en later 
in het gebouw aan de Beekstraat 
fi lms geprojecteerd. De eerste fi lm 
was: ‘Il porcile’ van Pasolini. Deze 
fi lm uit 1969 vormde een aan-
klacht tegen de burgerlijkheid en 
de (schijn)waarden van het kapi-
talisme. (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 conforme-
ren.) Omdat het een noviteit voor 
de hele regio was, ging Studio Mo-
dern snel gebukt onder het succes. 
Ben Verbong heeft nog jarenlang 
vanuit Amsterdam fi lms van be-
lang geprogrammeerd. 

  Naast  poëz i e  en  proza  van 

Huub  Beur skens  en  Ben  Ve rbong 

e en  ar t ike l  ove r  Tro t sky  en  de 

l i t e ra tuurbe s chouwing  van  André 

Mommen in:  In  Powes i e  nr.  7 . 

<

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 For-
tisschool (‘sterke vader’), ook 
wel Levensschool, voor jonge ar-
beiders en de Jongerencursus en 
Mater Amabilisschool (MAS) (‘be-
minnelijke moeder’) voor meisjes. 
Deze vormingscentra waren werk-
zaam 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 werk-
gelegenheid boden. 
Na de Tweede Wereldoorlog was 
Tegelen met ongeveer zesduizend 
arbeidsplaatsen het sterkste indu-
striecentrum van Noord-Limburg. 
Sterker dan Venlo, dat toen nog 
weinig industrie kende. Veel ar-
beiders waren georganiseerd in 
vakbonden en lid van de standsor-
ganisatie Katholieke Arbeidersbe-
weging (KAB). Sociale activiteiten 
van de kerk en van de standsorga-
nisaties gingen echter steeds meer 
ingepast worden in het moderne 
welzijnswerk. Eind jaren zestig 
liep de werkgelegenheid in de re-
gio snel achteruit. Dit was vooral 
merkbaar in de metaalindustrie. 
IJzergieterij Driessen-Billekens 
in Tegelen ging dicht. Ook in de 
keramische industrie vielen klap-
pen. Zo sloot het bedrijf Frank-
ton en gingen er arbeidsplaatsen 
verloren door de automatisering. 
Er kwam een verschuiving van 
geschoolde naar ongeschoolde 
arbeid, waarvoor buitenlandse ar-
beiders 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-

vestigd, kwam een nieuwe sector 
van werkgelegenheid, het recrea-
tiecentrum ‘De Lommerbergen’.
 

OPRICHTING VJV FJOETSJER
De MAS had eind jaren zestig haar 
langste tijd gehad. Fabrieksmeis-
jes werden nauwelijks bereikt. De 
MAS kreeg van de rijksoverheid de 
gelegenheid zich om te vormen tot 
vormingscentra voor Jonge Vol-
wassenen (VJV), centra met een 
meer maatschappijkritische doel-
stelling 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 En-
gels, 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 eer-
ste bestuur bestond, naast verte-
genwoordigers 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 uni-
versiteit Brussel, en Servaas Huys, 
voorheen docent aan de Levens-
school 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 men-
sen gevormd tot kritische burgers, 
tot persoonlijkheden met een ei-
gen oordeel. In het begin was het 
een zoeken naar de juiste weg. In 
Tegelen en Reuver werden deelne-
mers geworven met fi lm, 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 
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ORGANISATIE WERKENDE 
JONGEREN 
Voor werkende jongeren orga-
niseerde Fjoetsjer in de plaatsen 
Tegelen, Reuver en later in Bel-
feld voorlichtingsprogramma’s 
over werk en beloning, vrije tijd, 
seksualiteit en drugs. Daarnaast 
werden er cursussen gegeven voor 
het leren schrijven en publiceren 
van pamfl etten en artikelen. Voor 
buitenlandse jongeren waren er 
cursussen in eigen taal en cultuur. 
Jongeren gingen zich bezig hou-
den met het plaatselijke jeugdbe-
leid; jongerengroepen als Telstar 
en Pugs kregen ondersteuning van 
Fjoetsjer. Jaarlijks werden onder de 
naam ‘Albion’ massaal bezochte 
manifestaties georganiseerd, met 
veel informatie, optredens van be-
kende popgroepen en de nieuwste 
fi lms. Tijdens een manifestatie 
voor Marokkaanse arbeiders wer-
den gezamenlijk couscousmaaltij-
den bereid. Bekendheid kreeg de 
cursus over Arbeiderszelfbestuur. 
De Organisatie Werkende Jonge-
ren (OWJ) werd opgezet met als 
doel het activeren en radicaliseren 
van de plaatselijke vakbonden. De 
OWJ had een eigen blad, ‘de Re-
bel’. Bij bedrijfssluitingen, zoals 
bij Driessen-Billekens, werden 
protestacties georganiseerd.  De 
beroepsgroep van leerling-ver-

pleegkundigen uit de ziekenhui-
zen Tegelen en Venlo (waar een 
van de stafkrachten van Fjoetsjer 
maatschappijleer gaf ) riep de 
‘werkgroep injectie’ in het leven, 
die diverse activiteiten organiseer-
de rond de belangenbehartiging 
van patiënten en personeel. 

VROUWENEMANCIPATIE 
Het vrouwenwerk was een strijd-
punt binnen Fjoetsjer. Binnen het 
marxistische concept ging het om 
de emancipatie van de arbeiders-
klasse. Vrouwenemancipatie was 
burgerlijk, gericht op persoon-
lijke emancipatie. In die tijd was 
dat een herkenbare controverse in 
linkse kringen. Desondanks werd 
het vrouwenwerk binnen Fjoetsjer 
voortvarend aangepakt en maat-
schappelijk resultaat bleef niet uit. 
De programmering had een goed 
doordachte opbouw. In Tegelen 
en Reuver werden in contactgroe-
pen voorlichtings- en introduc-
tieprogramma’s georganiseerd 
over de positie van vrouwen in de 
maatschappij en over werk- en op-
leidingsmogelijkheden. Nieuwe 
emancipatiegroepen als Dolle 
Mina, Man Vrouw Maatschappij, 
abortusgroep ‘Wij Vrouwen eisen’ 
en het COC maakten hun entree, 
evenals nieuwe educatieve voor-
zieningen als Bijspijkercursussen, 
Open School en Moedermavo. De 
contactgroepen ontwikkelden ini-
tiatieven voor de oprichting van 
peuterspeelzalen, onderwijsgroep 
en huurderbelangenvereniging. 
De organisatie ‘Vrouwen Schake-
len In’ verzorgde zelfstandig scho-
ling- en vormingsprogramma’s. 
In Tegelen, Belfeld en Reuver wer-
den met de vrouwenorganisaties 
van NKV en LVB gezamenlijke ac-
tiviteiten opgezet zoals politieke 
scholingen. Een groots opgezette 
manifestatie was het resultaat van 
krachtige samenwerking en trok 
enkele duizenden belangstellen-
den. 

v

<   He t  g root s  opgeze t t e  ‘A lb ion ’  t rok 

jaar l i jk s  v e e l  pub l i ek .

138   BUUN

POLITISEREND
VORMINGSWERK
Na een jaar ‘experimenteren’ was 
Fjoetsjer een centrum met een dui-
delijke doelstelling, inspirerende 
programma’s en met invloed in de 
samenleving. Het centrum wilde 
echter meer dan kritische burgers 
afl everen, het wilde langs de weg 
van het politiserende vormingswerk 
een bijdrage leveren aan de eman-
cipatie van de arbeidersklasse. Er 
werd gestreefd naar een socialisti-
sche maatschappij, waarin arbei-
ders 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 bijzon-
der. Hij ontwikkelde een strategie 

voor het politiserende vormings-
werk. 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 
stafl eden en deelnemers een be-
langrijke 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. 

  J onger engroepen  Te l s t ar  en  Pugs  k r egen  programma en  o rga-

ni sa tor i s che  onder s t euning  van  F joe t s j e r. 

<    S tudio  Modern  ve r toonde  van  1970 to t  1985 kwal i t e i t s f i lms 

in  Tege l en.

<
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  De  e e r s t e  po l i t i eke  par t i j  in  de 

gemeent e raad  van  Bee s e l  1974.

  Kar l  Marx  (1818-1883)  Dui t s 

f i lo soo f  en  e conoom,  grondl egge r  van 

he t  we t ens chappe l i jk  ge fundee rde , 

r evo lu t ionai r e  so c ia l i sme  en  he t 

h i s to r i s che  mate r ia l i sme.

  Rosa  Luxemburg  (1871-1919) 

Revo lut ionai r e  denke r  en  s chr i j f s t e r 

van  be langr i jke  theor e t i s che  werken 

ove r  so c ia l i sme  en  democrat i e .

ke vlak vanuit de vrouwengroepen 
van Fjoetsjer aangestuurd. Vanuit 
de werkgroep gemeentepolitiek 
ontstond in 1974 de PvdA-PPR-
PSP die deelnam aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. De 
gemeenteraad van Beesel kende 
tot die tijd slechts vertegenwoor-
digers van belangenorganisa-
ties. Lijsttrekster van de nieuwe 
politieke groep was Margriet de 
Vlieger. Als eerste linkse en vrou-
welijke kandidaat lag ze aan alle 
kanten onder vuur. Haar voor-
stellen of kritische opmerkingen 
werden door collega-raadsleden 
gebagatelliseerd of weggehoond. 
Enige tijd later bleek dat dezelfde 
voorstellen langs andere weg wer-
den binnengehaald, zoals haar 
voorstel voor openbaarheid van 
bestuur. Door haar nieuwe poli-
tiek haalde Margriet de Vlieger 
vaak de publiciteit, hetgeen veel 
naijver wekte. Ook kreeg ze de op-
merking dat ze het vooral moest 
hebben van haar charmes. 

POLITIEKE SCHOLING
Fjoetsjer organiseerde in de week-
enden politieke scholingen waar-
aan werd deelgenomen door 

stafl eden, afgevaardigden van cur-
susgroepen, het kader van de soci-
ale en politieke beweging en door 
regionale en landelijke functiona-
rissen van het VJV. André Mom-
men verzorgde het theoretische 
gedeelte waarin hij de plaatse-
lijke, landelijke en internationale 
sociaal-economische en politieke 
situatie en verhoudingen analy-
seerde. Het stafl id Paul Emonts 
produceerde studiemateriaal over 
de ontwikkeling van de vakbewe-
ging 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 Roland-
Holst en andere marxisten en so-
cialisten. Een aantal deelnemers 
is blijven studeren of werd poli-
tiek actief. Matthieu Gubbels, ka-
pelaan en oud bestuurssecretaris 
schrijft:
“Geïnteresseerde jongeren als Hugo 
Verwey en Jan Lamers kregen daar 
hun eerste politieke scholing”. 

< < <
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POLITIEKE VERNIEUWING 
In Tegelen ontstond in 1970,  met 
steun van Fjoetsjer, de ‘Progres-
sieve 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 huurder-
belangenvereniging en een initia-
tief voor openbaar onderwijs. De 

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

<   He t  he cht e  samenwerk ingsve rband 

van  jonge  v rouwen  van  F joe t s j e r  en 

de  v rouwenbeweging  van  NKV en 

LVB.

  ‘ ô z z e  Henk,  vo lkspo l i t i cus ’  Ops t e egh 

d i e  burgemees t e r  werd  en  ‘menee r  de 

we thouder ’  P i e t  Hovens  ( l inks ) .

  Margr i e t  d e  V l i ege r,  L i j s t aanvoer s t e r 

l i j s t  6  in  Bee s e l .

< <
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Opsteegh als wethouder en (toen-
malig) voorzitter van Fjoetsjer aan 
de orde. Opsteegh trad kort daar-
na terug als voorzitter. 

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

onder de arm binnenkomen bij de 
PvdA, die niet aarzelde om te kie-
zen voor markteconomie en ka-
pitalisme. Linkse ideologie werd 
afgezworen. Het ging niet meer 
om verandering van structuren en 
machtsverhoudingen. 
Toch heeft Fjoetsjer op politiek 
en maatschappelijk vlak verande-
ringen en vernieuwingen mee op 
gang gebracht in de regio. Op cul-
tureel 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 on-
derstaande verhalen van betrok-
kenen.

  Fjoe t s j e r  i s  Foe t s i e .  I l lu s t ra tor  P i e t 

Camps  (DvNL)  wis t  e r  we l  raad  mee .

<
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‘OPIUM VOOR HET VOLK’ 
Nadat het eerste bestuur in een 
confl ict over de koers van Fjoet-
sjer was opgestapt, vormde zich 
op initiatief van de ‘rode’ deken 
Rich Salemans een nieuw bestuur, 
waarvan opmerkelijk genoeg twee 
priesters deel uitmaakten. Voor-
zitter van Fjoetsjer werd Arie van 
Elven, bisschoppelijk inspecteur 
van het onderwijs in Limburg 
en daarvoor moderator en leraar 
moderne literatuur aan de kweek-
school in Venlo (thans pedago-
gische academie). Hij verstond 
de vernieuwingen in de tijd en 
was een diplomatiek bestuurder. 
In onderhandelingen met de ge-
meentebesturen 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, gemeen-
teraadslid in Beesel, vond mij een 
stroman van links en voor de mar-
xist 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 wan-
trouwen tegen Fjoetsjer. Het wan-
trouwde 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 marxisti-
sche vormingstheorie en praktijk’ 
(landelijke uitgave 1979), sprak 
de liberaal de banvloek uit over 
Fjoetsjer. In dat handboek functi-
oneerde 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 hiel-
den echter staande dat de vergelij-
king in het boek met de praktijken 
van Fjoetsjer op toeval berustte. 
Tijdens de hevige discussie stelde 
CDA-fractievoorzitter Karel Ver-
vergaart de dubbelfunctie van 

  Pet e r  Pasmans  (PvdA)  ve rded igde 

F joe t s j e r  t egen  de  aanval l en  van  CDA 

en  VVD (DvNL 14  oktobe r  1983) .

<
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  Niek  Hoogland  aan  he t  werk  in  z i jn 

a t e l i e r  in  S t e i j l .

 f o to  Ja cques  Pee t e r s

<

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 
fi losofeerden 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 ge-
maakt dat de wereld aan het ver-
vuilen was, de kerk werd afgeschaft 
en de Vietnam-oorlog woedde. Stu-
denten 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 vrij-
gemaakt, terwijl er voor jongeren 
helemaal niets gebeurde. Ons pro-
test bestond uit een handtekenin-
genactie en een ‘schoonmaakbeurt’ 
rondom het enkele uren eerder 
onthulde standbeeld gevolgd door 
een picknick aan de voet van het 
standbeeld. Een paar hypernerveu-
ze 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 avon-
den een ‘Totaalgebeuren’ met fi lm 

(we hadden voorkeur voor de Marx 
Brothers), theater (bijvoorbeeld 
een optreden van het expressie-
groepje van Gerard Heijstee waar 
ik ook een tijdje bij ben geweest) 
en muziek. Van die muziek herin-
ner ik me nog het beste de Ame-
rikaanse groep Mormos, die twee 
keer is geweest, hun elpee ‘Great 
Wall of China’ draai ik nog steeds. 
Ook werd er toen al geëxperimen-
teerd met video. De lichtshows 
die onder anderen Ber Hovens en 
Hans Nijssen maakten, waren ook 
buiten het Patronaat en Fjoetsjer 
gevraagd bij optredens van di-
verse bands. De muur die het huis 
van gemeentesecretaris Laumans 
omringde, werd beklad met aller-
lei ‘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 organiseer-
den we allerlei inloopactiviteiten. 
Zo werd die af en toe omgetoverd 
in een Indiase theetuin, of er wer-
den informatieavonden gehouden, 
bijvoorbeeld over drugs. Maar ook 
hier werden fi lms getoond, vaak 
hele politieke, bijvoorbeeld over 
Stokeley Carmichael, een Black 
Power activist die volgens ons op 
valse beschuldigingen vast zat. Of 
een fi lm over de macht die chemie-
concern Dupont uitoefende in Wil-
mington 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 ko-
men.”

‘IK HEB ER GELEERD HET LEVEN ZELF VORM GEVEN’
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Marij Naus-Cruijsberg uit Te-
gelen werkt tegenwoordig 
fulltime bij de Venlose Glasin-
dustrie in Belfeld. Ze kwam na 
de MAS bij Fjoetsjer en sloot 
haar jarenlange inzet af bij ‘De 
Wijzer’, waar ze les gaf aan bui-
tenlandse vrouwen. 
“Op de MAS ging mijn interesse 
al uit naar de lessen maatschap-
pelijke 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 initia-
tiefgroep voor peuterspeelzaal ’t 
Spoortje ( nu ’t Zunneke’ in het pa-
tronaat aan de Spoorstraat, M.V.). 
Ik  was tien jaar voorzitter. Verder 
was ik  betrokken bij de oprichting 
van de Openbare School en de Po-
litieke Konsentratie Tegelen (PKT). 
Het werd een lange strijd voordat 
de Openbare Lagere School in 
1979 in de wijk Op de Heide ge-
opend 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 ge-
meenteraadsverkiezingen. 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 biblio-
theekassistente, een tweejarige op-
leiding 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 vrouwen-
overleg  boeide mij erg. Tussen de 
schooltijden van de kinderen wa-

ren vergaderingen bij Cilly in Reu-
ver. Als de auto niet wilde starten, 
trok ik de motorkap open, sloeg 
er fl ink op en dan liep die weer. 
De mooiste herinnering bewaar 
ik aan ‘Het jaar van de Vrouw’ 
(1975). Het was  een  jaar vol brui-
sende activiteiten en een landelijke 
manifestatie in het gebouw van 
de Tweede Kamer in Den Haag.
In 2002 beëindigde ik mijn  poli-
tieke inspanningen. Ik haakte af 
bij de fusie met de Venlose afde-
ling omdat er zelden meer inhou-
delijke vergaderingen  waren. 
Datzelfde lot wachtte het overleg 
Werkgelegenheid en Emancipa-
tiebeleid 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 meege-
nomen werd.  Het  was een tien-
stappen-beleidsplan. Maar ook 
voor de WET was het samengaan 
in groot Venlo een grote teleurstel-
ling 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 meege-
werkt in het Programma Bepalend 
Beleid (PBO) van Omroep Venlo. 
In mijn spaarzame vrije tijd zoek ik 
rust en stilte en volg Zen-medita-
tie, en - je zult het niet geloven - ik 
ben lid van carnavalsvereniging 
‘De Wien’ in Venlo. 
Mijn Fjoetsjeracademie blijft een 
mooie herinnering, de tijd van gro-
te idealen en inzet is voorbij.”

  Met  Mar i j  Naus  u i t  Tege l en  t e rug 

naar  de  t i jd  b i j  F joe t s j e r.

 fo to  Ja cques  Pee t e r s

<

‘IK DOORLIEP DE HELE ‘FJOETSJER ACADEMIE’



>>    Jos  Coopmans:  ‘Sommige 
klanten z ie  ik  dr iemaal  per  dag.  
Ze  wi l len  het  v lees  vers  hebben,  
voor  het  ontbi j t ,  het  middageten 
en v lak  voor  de  avond.  Sommigen 
komen zel fs  b innen om te  vragen 
of  het  v lees  a l  u i t  het  midden is ,  
dan is  het  mooi  groot.  Zo  niet ,  
dan gaan ze  weer.  
Het  ouderwetse  ui ter l i jk  van de  
winkel  hoort  b i j  het  imago.  Ik  
had het  nog l iever  gehad zoals  
heel  vroeger,  maar  dat  mocht  
niet  meer.  Volgens  de  regels  
moet  het  s trak  z i jn,  zodat  je  het  
goed schoon kan houden.  
Mi jn  opa is  de  s lager i j  102  jaar  
geleden begonnen,  in  een heel  
k le in  pandje  hiernaast  op de  
Gasthuisstraat .  Na mij  houdt  het  
op.  De s lagers  z i jn  een ui tster-
vend ras.  Toen ik  begon,  in  de  
jaren zest ig,  waren er  in  Venlo  72  

s lagers.  En  nu?  Een stuk of  zes,  
denk ik .  Ik  heb het  vak  nog ge-
leerd bi j  Poels  in  Roermond,  dat  
was  in  die  t i jd  de  beste  s lager  
van Zuid-Nederland.  
Ook mijn  moeder  kwam uit  een 
Venloos  geslacht  van s lagers,  
Die lens.  Dat  is  nog ouder  dan dat  
van mijn  vader;  ik  schat  dat  ze  
rond 1850 z i jn  begonnen.  Ze  had-
den meerdere  s lager i jen,  onder  
andere  op de  Markt  in  Venlo.  
Mi jn  kennis  van v lees  komt dus  
vanuit  twee famil ie l i jnen.  
Ik  heb me omgevormd tot  schar-
re ls lager,  omdat  ik  het  van thuis  
u i t  goed gewend was:  lekker  
v lees.  De k ip  en het  rundvlees  
komen ui t  Frankr i jk,  de  varkens  
ui t  de  Achterhoek.  S inds  een paar  
jaar  verkoop ik  ook het  v lees  van 
de  Gal loways,  d ie  het  L imburgs  
Landschap inzet  op de  weiden 

hier  in  de  regio.  Met  één Gal lo-
way  kan ik  ongeveer  dr ie  weken 
vooruit .  Dat  is  prakt isch nog een 
wi ld  beest ,  dat  proef  je  ook.  Er  
z i t  wat  meer  vet  aan,  maar  daar-
voor  heb je  ook meer  smaak.  
De gekookte  schink wordt  bi j  ons  
volgens  famil ierecept  k laarge-
maakt.  Het  wordt  ingestreken 
met  zout  en daarna gerookt  
boven e iken-  en beukenzaagsel .  
Daarna ambachtel i jk  gekookt  in  
water,  dat  laatste  gebeurt  b i jna  
niet  meer. ’  
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Net als vroeger zijn een aantal 
Reuverse vrouwen in de huis-
kamer van Cilly Wilms bij el-
kaar, dit keer om na te praten 
over de tijd bij Fjoetsjer. Trotse 
vijftigers en zestigers die na een 
welbesteed leven nog vol geest-
drift zijn voor de toekomst. Ze 
vertellen over de contacten-
groep voor jonge huisvrouwen. 
Over hoe vanuit deze contact-
groep allerlei werkgroepen 
en initiatieven ontstonden. 
Bijvoorbeeld het opzetten van 
een peuterspeelzaal en huur-
dersbelangenvereniging, een 
werkgroep gemeentepolitiek, 
later in samenwerking met 
NKV- en LVB-vrouwen, Poli-
tieke 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, grootwin-
kelbedrijf, in een jeugdzorgin-
stelling of als ambtenaar. 
De terugblik op Fjoetsjer ont-
lokt uitspraken als: “Ik leerde er 

alles wat ik verder nodig had, no-
tuleren, leiding geven en vooral be-
sluiten nemen”, en: “voor het eerst 
vroeg mij iemand wat mijn mening 
was”. “Bij Fjoetsjer was onderling 
vertrouwen, van persoonlijke ont-
boezemingen ging nooit iets de 
straat op.” “We ontwikkelden inte-
ressen  als reizen en boeken lezen: 
De boeken van Anja Meulenbelt 
gingen bij mij onder de bank”. “We 
ondervonden destijds veel wan-
trouwen 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 lich-
ten gingen we als groep naar het 
gemeentehuis. Stoelen werden 
aangesleept en alle vrouwen voer-
den om beurten het woord. Toen de 
subsidie ondanks alle argumenten 
toch werd afgewezen startten we  
een AROB-procedure (Admini-
stratief Recht Overheids Beschik-
kingen, M.V.) met als resultaat: 
(gedeeltelijk) gegrond verklaard.” 
“Onze activiteiten, de samenwer-

kingsverbanden met andere vrou-
wenorganisaties 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 ko-
ningin. Ik sprak over emensipatie, 
een begrip dat de gelijkwaardig-
heid van alle mensen uitdrukt en 
dat iedereen, vrouwen én mannen, 
zich daarvoor zouden moeten in-
spannen. De overheid zou via wet-
geving gelijkwaardigheid moeten 
afdwingen.” 
Dit laatste advies is nu, in 
2007, door de Visitatiecom-
missie Emancipatie na onder-
zoek opnieuw uitgebracht aan 
het kabinet. Minister Plasterk 
zegt ermee aan de slag te wil-
len gaan. Dat de overheid de 
touwtjes in handen moet hou-
den was voor de vrouwen van 
Fjoetsjer in de jaren zeventig 
al duidelijk, immers: “Zonder 
zachte dwang gaan mannen niet 
opzij, ook niet in socialistische po-
litiek”.  < 

<   Reuve r s e  v rouwen  b l ikken  na  35  jaar 

t e rug  op  F joe t s j e r.

 fo to  Ja cques  Pee t e r s

Mariet Verberkt (1935) werkte bij de vormingscentra in Venray, Tegelen, Venlo en Nijmegen en is oud-PvdA-

politicus. De laatste jaren is ze actief als cultuurhistoricus. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan. 

Vorig jaar schreef ze voor de Buun ‘Berlage en Venlo; architectenstrijd over moderne bouwkunst’. 

‘ZONDER ZACHTE DWANG GAAN MANNEN NIET OPZIJ’



“We houden contact!”, was 
de standaarduitdrukking waarmee 
Gerard Franck elke ontmoeting af-
sloot. 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 vol-
gende 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 overleve-
ring 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 Mat-
theus, 2:2) zich op weg maakt om 
Jezus, de nieuwgeboren koning, 
te bezoeken in Bethlehem. Maar 
die door allerlei malheur en op-
onthoud 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 aardbe-
ving rond Jezus’ dood en komt zo 
ellendig aan zijn einde.

Ik kende het verhaal, van legen-
denboeken, van Gerard Walschap, 
van Bertus Aafjes, van Henry van 
Dyke, van de Duitser Edzard Scha-
per 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 vin-
den, 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 

Een van de favoriete  thema’s  van de Venlose componist  

Gerard Franck was de oude legende van de v ierde 

koning.  De koning die  net  a ls  de  beroemde Drie  Konin-

gen uit  de  bi jbel  z ich  opmaakte om de pas geboren Mes-

sias  in  Bethlehem te  eren.  Maar  wat  een leuke kraam-

vis ite  had moeten worden,  werd een ramp:  de v ierde 

koning kwam door  pech onderweg steeds te  laat  en trof  

hem uiteindel i jk  dood aan het  kruis  aan.  Ook Gerard 

Franck zelf  kwam te  laat.  Na twee jaar  werken aan een 

dramatische cantate  st ierf  hi j  op 15  jul i  2006 op 64- ja-

r ige leeft i jd,  een paar  maanden voor  de première.

DE KONING KWAM TE LAAT

Door Wim Doesborgh
Foto’s Jacques Peeters
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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 Compostel-
la 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 chris-
tendom. Of u dat maar even in uw agenda wilt zetten!

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 schil-
ders, 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 weg-
gezet als een onnozele hals die een soepje staat te koken als het konink-
lijke 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 Maag-
denberg 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 Frank-
rijk 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 Maag-
denberg. 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 Can-
tate, geen koor ging hem zo aan het hart als het koor van zijn eigen 

Gerard Franck vond die  middel-

eeuwse degradat ie  van de  hei l ige  

Jozef  maar  niks  en hi j  legde i jve-

r ig  een hele  verzamel ing Jozefa-

l ia  aan om te  i l lustreren hoe de  

echtgenoot  van de  Hei l ige  Maagd 

ook kon worden geëerd.
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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 ver-
der 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 Ge-
rard 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 gi-
gantische kerk, staat de Driekoningenkist, een onvoorstelbaar rijk ver-
sierd 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 Spo-
leto 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 Constan-
tinopel 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?

“ Wil  je  voor  mi j  een tekst  schr i jven over  de  v ierde koning?”   vroeg Gerard op een dag.  “ Ik  wi l  er  een can-

tate,  een orator ium of  een opera  op componeren.”
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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 uitzinni-
ge 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 tevre-
den 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.

Nee dus. Artaban moest zich verzoenen met zijn eigen bestaan, vond ik. 
Hij had zich in zijn naastenliefde en onbaatzuchtigheid een echte ko-
ning 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 Jeru-
zalem in hemzelf lag, in zijn eigen streven, zijn eigen wil. Zoals in oos-
terse 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.

“Zo is  het”,  ze i  Gerard opeens  

en hi j  g ing aan de  s lag  voor  de  

laatste  noten van het  s tuk.  “ Ik  

zal  het  s t raks  voorspelen aan de  

piano.”
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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 Jozefge-
bed onder de aandacht kwam van het befaamde Monteverdi Kamerkoor 
Utrecht van Wilko Brouwers, die het samen met andere werken van Ge-
rard Franck (Padre Cortese, Pater Noster) glansrijk op cd vereeuwigde.

Terug nu naar de vierde koning! Ik had de tekst na veel gezwoeg einde-
lijk 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 

De  werkkamer  van  Gerard  F ranck
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>>    Jen  Nagels :  ‘ Tweedehands 
is  geen armoede meer.  Er  komen 
hier  s tudenten net  zo  goed als  
mensen die  er  een hobby aan 
hebben om iets  b i jzonders  te  v in-
den.  Niet  meer  zoveel  Duitsers,  
wel  s teeds  meer  Venlonaren.  Er  
z i jn  er  d ie  een aha-er lebnis  heb-
ben als  ze  hier  b innenstappen:  
dat  zoiets  nog bestaat !  
Ik  verkoop cur iosa  en k le in  huis-
raad.  In  onze  consumptiemaat-
schappi j  i s  veel  over.  Mensen 
kr i jgen een cadeautje  dat  ergens  
goedkoop gekocht  is ,  hebben het  
n iet  nodig  en brengen het   h ier-
heen.  Soms nog in  de  verpakking.  
Of  ik  kr i jg  dingen die  iemand na 
jaren kwi j t  wi l ,  maar  niet  zomaar  
wi l  weggooien.  Ze  z ien dat  het  
goed terechtkomt.  Ik  had eens  
een bloedkoralen kett ing.  Ver-
kocht  voor  1  gulden 75;  ik  dacht  

dat  het  hard plast ic  was.
De straten af lopen om spul len 
voor  de  winkel  te  verzamelen,  dat  
heb ik  nooit  gedaan.  Dan kr i jg  
je  een naam.  Al leen het  u i thang-
bord waar  nu Trödel laden op 
staat  heb ik  ooit  b i j  het  grof  vui l  
gevonden,  t i jdens  een vakant ie  in  
Spakenburg.   
25  jaar  besta  ik  nu,  in  oktober  
1982 ging de  deur  voor  het  eerst  
open.  Dit  huis  had ik  a l  gekocht,  
ik  wi lde  iets  doen met  de  bene-
denruimte.  Ik  had HTS werktuig-
bouwkunde gedaan,  maar  daar  
was  geen werk  in  te  v inden.  Deed 
al ler le i  product iewerk,  totdat  ik  
op di t  idee  kwam. Ik  kan er  van 
rondkomen,  het  is  beneden het  
minimum, maar  ik  heb weinig  
nodig.  
De Paorter  vond ik  een mooie  
naam.  Wist  a l leen niet  of  je  het  

met  ao  of  met  oa  schr i j f t .  De 
mensen van het  Goltz iusmuseum 
hebben dat  goed voor  me ui tge-
zocht.  Een Paorter  is  iemand die  
binnen de stadsmuren woont  met  
vaste  verbl i j fp laats .  
De dagen waarop de winkel  n iet  
open is ,  gebruik  ik  om al les  te  
pr i jzen en op z i jn  plaats  te  zet-
ten.  Het  l i jkt  h ier  chaos,  toch is  
a l les  gerubriceerd.  Ik  ben zel fs  
een piet je  precies.  De winkel  is  
de  spiegel  van mijn  z ie l . ’   
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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 ge-
zien. Maar hij stemde in met de uiteindelijke tekst van het slotkoor:

Artaban ,  k i jk  om je  heen .
Lach  en  r oep  en  zwi jg  en  ween :
Je rusa lem,  Je rusa lem,
Je rusa lem ben  j i j !

Hef  j e  hoofd  op ,  wees  vo l  moed ,
Want  jouw weg  i s  wi j s  en  goed .
Koning  ben  j e  in  j e  hart ,
Zonder  e lke  p i jn  en  smart .

Koning  ben  j i j ,  A r taban .
Lu i s te r  naar  j e  e igen  s tem.
Richt  j e  op ,  nu  het  nog  kan ,
Ja ,  j i j  bent  ze l f  J e rusa lem! !

“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 ge-
zondheid, 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 had-
den getrokken, kon hij me niet meer voorspelen. In het zicht van de fi-
nish struikelde Artaban. En struikelde ook Gerard.
De cd met liederen van de middeleeuwse mystica Hadewych, een favo-
riete van Gerard, had ik gekocht als opbeurinkje voor als hij het zieken-
huis 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 luiste-
ren: 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.    <

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

Gerard Franck (17  februar i  1942 Maastr icht  –  15  ju l i  2006 Venlo)  was  a ls  componist  autodidact .  Naast  z i jn  
act iv i te i ten a ls  docent  aan de  Venlose  Muziekschool  (vanaf  1962),  a ls  d i r igent  van verschi l lende koren,  
a ls  cursusle ider,  muziekpedagoog en art is t iek  le ider  van het  door  hem opger ichte  Fest ival  Rel ig ieuze  Mu-
ziek,  lag  z i jn  muzikale  hart  vooral  b i j  het  componeren.  Hi j  schreef  kamermuziek,  het  k inderzangspel  De 
v ie r  fantas ie t j e s ,  koorwerken (zoals  Spem in  a l ium  en  de  Missa  Da  Pacem ) ,  l iederen (onder  meer  op gedich-
ten van Herman de Coninck en Rutger  Kopland),  muziek  bi j  theaterproduct ies  (zoals  Medea ) ,  orgelmuziek  
(zoals  de  Noorbeekse Toccata) ,  muziekdramatische werken (Gabl ion  en  Magl ione  en  Artaban ) ,  p ianowerken 
en nog veel  meer.  Enkele  werken z i jn  in  druk ui tgegeven en op geluidsdragers  vastgelegd.  

154   BUUN



“De derde druk in zes weken tijd, dat doet niemand me na, 
toch?” Met cynische humor bezweert hij zijn teleurstelling bij het ver-
schijnen van het Limburgs Literatuur Lexicon. Want het boek is niet on-
der 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 fotoafdruk-
ken 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 be-
staan van het Letterkundig Centrum Limburg. Het is een baanbrekend 
naslagwerk dat in ruim driehonderd trefwoorden de letteren van Lim-
burg behandelt. Gorissen belicht leven en werk van Limburgse of uit 
de provincie afkomstige auteurs en van schrijvers die in Limburg wo-
nen 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 schrij-
versechtpaar Marie Koenen en Felix Rutten. Taaie vlijt won het van twij-
fel: “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 

door Thijs Lenssen

foto’s Jacques Peeters

De st i l le  dr i j f veer  van Adri  Gorissen
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Bescheidenheid kleeft  aan Adri  Gorissen.  En daarbi j :  een aanhoudend verlangen om 

te  schri jven,  naast  z i jn  werk als  dagbladjournal ist .  Hi j  voltooide dit  jaar  het  L imburgs 

L iteratuur  Lexicon.  Zelf  zal  h i j  het  nooit  zeggen maar  met  dit  t iende boek vest igt  hi j  

z ich  als  een van de belangri jkste  chroniqueurs  van de L imburgse l i teratuur.  Schri jver  

wi l  h i j  z ich  vooralsnog niet  noemen.  Een gesprek over  z i jn  boeken,  de  krant  en de 

natuur.  

‘ I k  h e b  i e t s  i n  t e  h a l e n ’

De st i l le  dr i j f veer  van Adri  Gorissen
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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.”
 En over  Boermans schr i jven,  hoe kwam dat?  Heb je  iets  met  
de  Venlose  revue,  of  met  carnaval?
“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 

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 pogin-
gen 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  beleeft  een bi jzonder  plez ier  aan het  schr i jven van di t  
soort  boeken.  
“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 vin-
den, 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 omstandighe-
den in bezit van haar correspondentie. Ik had de organisatoren van Boe-
ken 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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teveel, ook omdat ik met mijn gezin voor een verhuizing stond. Toch ben 
ik iedere keer doorgegaan.” 
 Een belangr i jk  schr i jver  ontbreekt  in  je  overz icht .  
Hij kijkt even alsof hij op een omissie is betrapt. “Wie dan?”
 Journal ist  d ie  biograf ieën en histor ische werken schreef,  
Adr i  Gor issen dus.  Er  s taan immers  niet  a l leen romanschr i jvers  en  
dichters  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.” 
 En dat  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 geschiede-
nis 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 Koe-
nen-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 midden-
stuk van het boek. Het boek begint met een biografische schets van bei-
den. 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 Lite-
ratuur 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-

Het  schr i jven van een biograf ie  

gaat  a l t i jd  ook over  jezel f.  
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het Lexicon heb ik geprobeerd om mensen zoveel mogelijk in hun waar-
de 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.”
 Biograf ieën en autobiograf ieën z i jn  ongekend populair.
“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 i t  het  Lex icon een topt ien van L imburgse  schr i jvers  te  
halen?  
“De kwaliteit, het belang van iemands werk, kun je min of meer afle-
zen aan de lengte van de lemma’s. Dat is niet altijd zo. Bij Alphons Tim-
mermans, bijvoorbeeld, waren het vooral de aardige feiten die het de 
moeite waard maakten om er veel over te schrijven. Hij heeft romans ge-
schreven, en een omvangrijke serie schoolboeken, waaronder een zeer 
succesvolle bijbel voor de jeugd. Ik vond het zonde om die informatie te 
comprimeren.” 
 Heb je  schr i jvers  ontdekt  die  je  eerst  n iet  kende?  Z i jn  er  
ta lenten onterecht  niet  ontdekt?  
“Dat laatste niet. Ik geloof wel in de werking van de zeef: kwaliteit komt 
vanzelf bovendrijven. Ik heb natuurlijk lang niet alles van iedereen kun-
nen 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 katho-
lieke auteurs, terwijl de rest van Nederland protestant was, daar had-
den ze niks met het katholicisme. Dat was ook de handicap van Marie 
Koenen.”
 Jan S iebel ink,  d ie  eveneens  over  een beperkt  geloofsgebied 
schr i j f t ,  heeft  er  geen last  van gehad.  Knielen op een bed van v io len 
werd landel i jk  populair.
“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  schreef  tot  nu toe  a l leen over  L imburgse  onderwerpen,  
soms zel fs  puur  Venlose  boeken.  En je  bent  a l t i jd  in  Venlo  gebleven.  
Nooit  weg wi l len  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 vanwe-
ge 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  bl i j f t  maar  schr i jven,  het  ene na  het  andere  boek,  ter-
wi j l  je  ook nog een baan hebt.   Refererend aan je  voorwoord bi j  de  

Ik  geloof  wel  in  de  werking van 

de  zeef :  kwal i te i t  komt vanzel f  

bovendri jven.  
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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 fan-
tastische bronnen. 
Complicerend kan het zijn, merkte ik bij het Lexicon, als iemand onder 
een pseudoniem schrijft. Gabriël Gorris, bijvoorbeeld, heette Frans Lin-
nartz. 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 bel-
len: ‘Nee, ken ik niet, maar die en die zal er misschien meer over weten’, 
en zo ging het maar door.”  
 Waaraan moet  een biograf ie  voldoen?  Wat  maakt  iemand tot  
een goede biograaf?  
“Je moet voldoende afstand bewaren: ik wilde geen voorspreker van Ma-

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 lesbi-
sche 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 krij-
gen 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 Meu-
len in zijn biografie over Multatuli. Hij verdedigt zich bij elke interpre-
tatie 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  hoe ver  ga  je  b i j  het  vermelden van biograf ische gege-
vens?  Ste l :  iemand is  fout  geweest  in  de  oor log.  
“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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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 eindre-
dacteur. 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 vernieu-
wende 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 ver-
halen te schrijven over onderwerpen die we zelf kozen.” 
 Je  hebt  ingr i jpende verander ingen meegemaakt.  De over-
plaats ing naar  S i t tard.  Het  samengaan van Dagblad de  L imburger  en 
het  L imburgs  Dagblad.  Inkr imping.
“Het Dagblad-voor-Noord-Limburg-gevoel was toch wel iets bijzonders, 
dat is nu weg. Het was overzichtelijk, je schreef over regionale onder-
werpen. En het waren mooie jaren toen Lei Coopmans en Peter Jans-
sen in de kunstredactie zaten. Door het samengaan met het Limburgs 
Dagblad is er veel minder ruimte. Als je nu iets wil schrijven over Ven-
lona, 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.” 
 Ook inhoudel i jk  is  de  krant  veranderd.  Ze  is  s teeds  meer  op 
de  hurken gaan z i t ten,  d ichter  b i j  de  lezer.  Fai t s  d ivers  worden breed 
ui tgemeten.  De echte  verhalen moeten korter.  
“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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biograf ie  over  Boermans:  je  haalt  voortdurend nieuwe logés  in  huis .  
Waarom?
“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 inha-
len. 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 

het misschien ook. ‘Ga jij eerst maar naar de Pedac’, zei hij, ‘daarna 
zien we wel verder.’ En natuurlijk schreef ik als zeventienjarige gedich-
ten. 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.” 
 Heb je  een k lankbord bi j  het  schr i jven?
“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 Dag-
blad De Limburger en oud-redacteur van de Buun, TL).”

DE KRANT
De journalistieke loopbaan van Adri Gorissen begon in de jaren zeventig 

Het  zal  er  ook mee te  maken 

hebben dat  ik  a l t i jd  Neder lands  

had wi l len  studeren,  en  dat  is  er  

nooit  van gekomen.  

162   BUUN



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 apo-
calyptische 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 over-
leven. 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 waar-
schijnlijk 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 liefheb-
ber 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 NATUUR

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 exo-
tischer vogels. Hij was zelf een echte huismus, maar als ik met hem on-
derweg 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 af-
beelding 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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met alle respect: de jubilaris heeft vaak weinig te vertellen. Maar inder-
daad: 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.” 
 De krant  heeft  minder  abonnees,  t rekt  minder  adverteerders  
aan.  Hoe is  het  t i j  te  keren?
“Of het tij nog te keren is, weet ik niet. Uiteraard moet het wel wor-
den 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.” 
 Het  nieuws word je  tegenwoordig  van a l le  kanten aangedra-
gen.  Is  er  nog wel  behoefte  aan een dagel i jks  verschi jnende regio-
nale  krant?
“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 achter-
grond en duiding te geven.”
 Je  mooiste  werk  bi j  het  dagblad?
“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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in Venlo niemand die de regie daarover voert om het allemaal een beetje 
op elkaar af te stemmen.”

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 voel-
de 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 Litera-
tuur 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 paleon-
toloog Eugène Dubois. Misschien kan hij daarmee ook buiten het Lim-
burgse 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 ko-
men. 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)
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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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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 om-
gegaan. “Ga hier in de omgeving eens fietsen, je ziet steeds meer rom-
meldozen. 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 Rand-
stad reed, zag je lege plekken en weilanden, nu liggen er overal bedrij-
venterreinen 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 Antonius-
laan in Blerick. Daar is het ene na het andere rommelappartement ge-
bouwd. En Nieuw-Stalberg. Daar zouden lage bungalows moeten staan, 
die opgaan in het parkachtige landschap en zo een mooie overgang vor-
men 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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Het ‘romantische’ leven van woon     wagenbewoners en zigeuners

Gedurende de zomermaanden trekken ‘de 

burgers’ massaal in luxe caravans over Euro-

pa’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 ei-

gen cultuur van vrijheid en onafhankelijk-

heid 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 Wereldoor-

log tot vervolging en vernietiging. 

De  Kl e ine  He i  in  de  ja r en  de r t ig  van  de  vor ige  e euw.
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Al veel eerder, in 1722, werden in Venlo zigeuners, toen Heidens ge-
noemd, 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 moorde-
naars kregen zelfs een onkostenvergoeding uitbetaald van de Raad van 
State. De slachtoffers in Venlo zouden als rondtrekkende zwervers cri-
minele 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 afkomsti-
ge 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, Egypte-
naren of Tataren genoemd. Om vervolging te ontlopen namen zigeuners 
ook wel schuilnamen aan, die later in ons land werden gestandaardi-
seerd. 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 tegen-
stelling 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 paarden-
handelaar. 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 wa-
ren muzikant. Verder verbleven in Venlo de harmonicaspelers Menten 
uit Antwerpen en Peter Burg uit Boisheim. De hier zeer bekend gewor-
den muzikant Joseph Marie Gerard André Caron kreeg in 1923 een tij-
delijke woonwagenvergunning met het nummer: ‘Venlo 31’. Opvallend 
is begin jaren dertig de komst van steeds meer zigeuners en woonwa-
genbewoners 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 fami-
lie 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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 VENLOOS ZIGEUNERKINDJE
Het traditionele Venloos ‘kiendje kieke’ ging aan de kleine Margaretha 
Pommée voorbij. Niemand beschermde de twee maanden oude zuige-
ling 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 le-
ven. Hetzelfde lot trof de familie Erbrinck-Weiss en Johannes Grunholz, 
allen bewoners van de Kleine Hei. Het waren leden van de grote Sinti-fa-
milie die in de oorlog massaal werden gedeporteerd en omgebracht.
Al eeuwen dwaalden ze rond, deze Europese zigeuners. Sommigen had-
den 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.

Bewoner s  woonwagenkamp Ven lo  beg in  twint igs t e  e euw.
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(garens, knopen) langs de deur. ‘Opa’ heeft nooit leren lezen en schrij-
ven. 
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 bewo-
ners moesten door de modder naar hun wagen. Dit terwijl woonwagen-
bewoners 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 vrij-
heid en ongebondenheid. Bovendien was er altijd familie om je heen. 
Hoewel de broers en zussen van ‘opa’ op verschillende plaatsen opgroei-
den, 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 Hazen-
donk trad op als een soort toezichthouder, die de bewoners regelmatig 
bezocht en vergunningen en andere zaken regelde.

 BEROEPEN
Volgens het in 1918 ingevoerde reglement op woonwagens en woon-
schepen 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 rond-
trok 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 Amster-
dam 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, marskra-
mer, 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 uitzend-
bureau van nu zit erom verlegen. Toch werden mensen met een ambu-
lant (rondtrekkend) beroep maatschappelijk altijd afgewezen. 
Een gangbare kostwinning onder woonwagenbewoners is nog altijd au-
tosloop. Maar wonen in wagen en werken zijn tegenwoordig losgekop-
peld.

 DE POSITIE VAN VROUWEN 
De meeste beroepen werden zowel door mannen als vrouwen uitge-
oefend. De vrouwen die in de stad en op de dorpen met hun handel 
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 REIZIGERS 
Andere groepen mensen die in een wagen wonen zijn kermisexploitan-
ten 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 Lim-
burg) stammen af van vroegere turfstekers en uit dienst ontslagen huur-
soldaten. 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 werkzaamhe-
den als mandenvlechten, bezembinden en stoelenmatten. 

Omdat van rondreizen voor de kostwinning geen sprake meer is, ver-
huisden sommige woonwagenbewoners de afgelopen jaren op aan-
drang 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 lo-
pen. ‘Opa’ was vroeg wees en als jonge knaap verkocht hij galanterieën 

Woningen  acht e r  p r ikke ldraad  op  he t  
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De vrouwen die  in  de  stad en op de  dorpen met  hun handel  langs  

de  deuren t rokken,  hadden al t i jd  de  k inderen bi j  z ich.

Toen  onze  ‘wurmpkes ’  g ro t e r  werden…
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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 dron-
kenschap, 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 kon-
den 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 ingege-
ven 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. 

 DE KLEINE HEI 
Besmettelijke ziekten en woonwagenbewoners waren de schrik van bur-
gerij en van de overheid. Ze werden met elkaar in verband gebracht en 

Noodbehuiz ing  van  ‘Opa ’ ,  nadat  de  wagen  

was  u i tgebrand.
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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 ont-
brak. 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 nabij-
heid der wagens. Het menagewater wordt buiten de wagens geworpen. 
Verschillende bewoners hebben bij hun wagen een paardenstalletje ge-
maakt, 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 ver-
trouwensman van  de kampbewoners en kon bovendien prachtige rap-
porten schrijven. Maar ondanks allerlei bemoeienis bleef de toestand 
onveranderd. 
Toch waren er ook burgers die zich het lot van de wagenbewoners aan-
trokken, zoals de dames van het R.K. Woonwagenliefdewerk. Ze begon-
nen 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 Vincenti-
usvereniging 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.’

 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 maat-
schappelijk hulpbetoon Utrecht, die als titel droeg: ‘Woonwagens moe-
ten 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 woonwagenbewo-
ners uit Venlo moesten bij voorkeur naar het kamp in ’s Hertogenbosch. 
De gemeente Venlo had al in 1941 de woonwagenbewoners overgeschre-
ven van het gemeentelijke bevolkingsregister naar het centrale bevol-
kingsregister, 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-

In  Westerbork  vond select ie  
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De Kleine  Hei  was  een groot  kamp met  plaats  voor  60  tot  80  wagens,  
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gens trokken op vastgesteld tijdstip in colonne en onder politiebewa-
king 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 zigeu-
ners. 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 ellen-
de 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 bo-
vendien verdacht van diefstal. Intussen raakte de Kleine Heide weer be-
volkt 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 mensonwaar-
dig 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’ woonwa-
genbewoners. Na de oorlog ging een Staatscommissie ter vervanging 

Het  s choo lk las j e  op  de  K l e ine  He i  b eg in  

ja r en  ve e r t ig .
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locatie ‘In de Römer’ werd vastgesteld waren er eerdere plannen geop-
perd, 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 re-
gionaal kamp. Er kwamen teveel mensen bijelkaar, mensen die ontwor-
teld 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 toezicht-
houders/beheerders van de gemeente. Verder waren er functionarissen 
voor pastoraal werk, opbouwwerk en maatschappelijk werk. 
De leerkrachten en maatschappelijk werkers staan nog altijd goed be-
kend bij de woonwagenbewoners. Aan hen lag het niet dat de zaak toch 
uit de hand liep. In de Römer kende grote verschillen tussen de bewo-
ners 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-Achte rkant  van  de  huiz en  op  de  K l e ine  He i .

Gebrek  aan  voorz i en ingen  op  de  K l e ine  

He i .
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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 voldoen-
de toezicht’. In 1968 kwam er een nieuwe wet met verordeningen voor 
woonwagenbewoners die veel weg hadden van huisregels voor gevan-
genen. 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 moei-
lijker 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 aange-
past 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 re-
gionaal kamp. Toch werd een werkgroep ingesteld waarin alle Noord-
Limburgse 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 St raat  op  de  K l e ine  He i  in  de  ja r en  v i j f t ig .

Het  doel  was  ger icht  op aanpas-

sen aan de  burgersamenleving
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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 woonwagenbe-
woners 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 gesla-
gen, ook het gemeenschapshuis. Alleen de school (met daarin de kinde-
ren 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-

Onder  po l i t i ebege l e id ing  worden  de  wa-

gens  van  de  K l e ine  He i  naar  In  de  Römer  

ge t ranspor t e e rd .  Hie r  pas s e e r t  d e  karavaan  

he t  Koninginnep l e in .  Op  de  a cht e rgrond  

hot e l  Wi lhe lmina.

 Kl e ine  koninginne t j e s ,  d ez e  communie -

kant j e s  van  In  de  Römer.
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Geraadpleegde literatuur, archieven en documenten: 

- Herman de Beer, De bevolking van een Woonwagen-

centrum. Sociologisch onderzoek van het regionale 

kamp te Oss. Dissertatie politieke en sociale weten-

schappen katholieke Universiteit te Leuven (1966) 

- Olav van Kappen, Geschiedenis der Zigeuners in 

Nederland, De ontwikkeling van de rechtspositie der 

Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlan-

den. Proefschrift ter verkrijging van de graad van 

doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rijksuniversi-

teit te Utrecht (Assen 1965)

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

sen wonen”. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-

1990 (’s Gravenhage 1993) 

Het Wiel, Landelijk Woonwagennieuws, jaargang 6-

2006 en 1-2007

- ‘Ondersteuning en bijstand aan woonwagenbewo-

ners’, in: 50 Jaar Sociale Dienst Venlo 1943-1993, 

uitgave gemeente Venlo

- Gemeentearchieven van Venlo, Tegelen, Belfeld en 

Maasbree

-Archief Dagblad voor Noord-Limburg

- Diverse jaargangen E 3 Journaal en weekblad de 

Brug 

- Scripties van leerkrachten van de school ‘In de Rö-

mer’

Voor hun informatie en sympathieke medewerking 

danken wij bewoners en oud-bewoners van de Kleine 

Heide en In de Römer, omwonenden en medewerkers 

van het Gemeentearchief. En verder: Annemie Hen-

drikx-Bongartz en Will Soree (leerkrachten), Toot 

Noldus (maatschappelijk werkster), Arie de Jong 

(informatiebeheerder gemeente Venlo), Chrit Heuvel-

mans (Blerick), Hans Veltman (Venlo/Oss) en Gerrit 

van der Vorst (Zeist).  

Mariet Verberkt (1935) werkte bij de vormings-

centra in Venray, Tegelen, Venlo en Nijmegen en is 

oud-PvdA-politicus. De laatste jaren is ze actief als 

cultuurhistoricus. Ze heeft diverse publicaties op 

haar naam staan. Vorig jaar schreef ze voor de Buun 

‘Berlage en Venlo; architectenstrijd over moderne 

bouwkunst’.  

Het  po l i t i e - ingr i jpen  b i j  d e  ops t and  In  de  

Römer  in  1972.
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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 bij-
stand en ook dat werd veroordeeld. Over de nieuwe spreiding naar klei-
ne 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’.     <

 ‘ Ik  wi lde  wel  eens  z ien hoe z i j  (de  burgers)  zouden reageren a ls  z i j  

gedwongen verplaatst  werden.  Ik  denk dat  ze  moord en brand zouden 

schreeuwen’.  

Lee r l ingen  met  hun  l e e rk racht en  voor  he t  

s choo lgebouw In  de  Römer.
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Mijn 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 monu-
mentale halfronde, hardstenen trap en de daarop-
volgende met donkerblauw linoleum beklede treden 
van ’n smeedijzeren opgang, maar meer nog de span-
ning, 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 telex-
kamer! Uit twee machines met de opschriften ANP en 
Associated Press stroomt de actuele wereldgeschie-
denis in een schier onafgebroken woordenbrij bin-
nen. 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 por-
taal. 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 pra-
ten, 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 leerling-
journalist in dienst treedt bij het Dagblad voor Noord-
Limburg, 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 handbe-
reik (Deneer: “Dat praat iets gemakkelijker”) liet hij 
me weten, dat hij Dagbladdirecteur Piet Stroeken 
aan de hand van enkele door mij gemaakte ‘proefre-
portages’ positief had bericht over mijn kwaliteiten. 
Kortom, mijn voet zat tussen de toentertijd moeilijk 
te openen deur naar de journalistiek. En niet eens ge-
solliciteerd, want op instigatie van een mij onbekend 
gebleven iemand - een anonymus die moet hebben 
geweten van mijn grote passie - zocht de krant con-
tact met mij. Men zag in mij een geschikte opvolger 
voor de binnen afzienbare tijd naar het Eindhovens 
Dagblad vertrekkende allrounder Huub Mans.

<  Redac t i e  ja r en  v i j f t ig

Cor  Denee r
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Theo Vincken was bi jna veert ig  jaar  (1959 -  1997)  ver-

slaggever  bi j  het  Dagblad voor  Noord-Limburg en De 

L imburger.  Op verzoek van de redactie  laat  hi j  nog 

eens het  l icht  schi jnen op z i jn  beginti jd  bi j  de  ‘ Venlose 

krant’ .  Het  jaar  1959.  Als  e lfde redacteur  trad hi j  toe  

tot  de  toenmalige redactie.  Als  een van de twee laatste  

levenden van dat  aanvangsjaar  ki jk  hi j  terug en schri j ft  

de  krantenblues.

M I J N  P E R S W E E Ë N

door Theo Vincken
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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 ab-
soluut 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 schrijfge-
rei neem ik graag voor lief. 
De beginselen van het vak worden me bijgebracht 
door chef-redacteur Cor Deneer en Huub Mans, de 

scribent die ik bij gebleken geschiktheid over drie 
maanden moet opvolgen.
De eerste is een man van weinig woorden, maar on-
overtroffen in zijn schrijven en poëtische gaven. Kri-
tiek 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 stem-
ming. 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 tor-
nen, 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 redactiebure-
len 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.

Zoals gememoreerd krijg ik ook een stukje onder-
richt 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 persifle-
ren en imiteren van bekende personen en stadstypen. 
Knap ook in het bedenken van metaforen en geze-
gend met een vlotte, onderhoudende, echter som-
tijds ook zéér vermoeiende babbel. Absoluut geen 
journalist voor zware kost, maar bij tijd en wijle blijkt 
achter die façade van blijgeestigheid toch een tobbe-
rige 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 vinger-
knokkels 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 einde-
lijk 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 bureau-
redacteur 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-

BUUN   189

Vandaag 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 zo-
verre - 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 ge-
scheiden 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 wei-
nig verraadt over ’s mans eerste indruk. De kennis-
making 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 belangrijk-
ste 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, ver-
trouwend op het vakmanschap en de mensenkennis 
van Cor Deneer, de hele sollicitatieprocedure rond 
mijn persoon overgelaten aan zijn chef-redacteur, zo-
als 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 provincie-
redacteur Maarten Plukker aan een groot bureau ge-
zet.
Plukker, een einzelgänger die in doen en laten zijn 
West-Friese afkomst niet verloochent, schittert meest-
tijds door afwezigheid. Tijdens die absentie wordt 
van hem verondersteld dat hij zich ergens ophoudt 
in het verspreidingsgebied van de krant. ’s Mans ei-
gengereide 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 redacteu-
ren (journalisten) zijn er zes schrijfmachines voorhan-

Jan  Ger i t s  (d i r e c t eur  DvNL) ,  

Guus  Thi j s s en  (d i r e c t eur  Aude t )  

en  Maar t en  P lukke r

>Gi j s  Be r t e l s

Wie l  Re iné
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Maart en  P lukke r

Cor  Denee r

Gi j s  Be r t e l s

Huub  Mans

Jan  Der ix

Wie l  Re iné

Wiel Reiné, die zo’n “akelige plaat van vechtende 
vrouwen” ook doet gruwelen. Niet zo vreemd overi-
gens, want Wiel is de degelijkheid zelf. Behalve dege-
lijk is hij ook aardig en zéér katholiek, een katholiek 
die niet kan fietsen. Want het rijden op een tweewie-
ler heeft hij, ondanks vele oefensessies op de Grote 
Heide, nooit onder de knie gekregen. Als stadsredac-
teur is het zijn taak de stedelijke nieuwtjes in een gro-
te 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 ver-
luidt 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 pre-
cies 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 weergege-
ven”. Die agressievelingen zien zich meteen achter 
de deur geconfronteerd met de alleraardigste Wiel 

Reiné, wiens “nae toch, wat vervaelend” hun van 
pure woede opgepompte lijven flutterend als een bal-
lon 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. 

Op de redactie van het Dagblad voor Noord-Lim-
burg valt de wereld in 1959 te overzien. Een ka-

tholieke 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 Deu-
tekom, 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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niem Hans Gisbers een boek heeft geschreven (titel: 
Nu valt de beslissing). Volgens mijn zegsman geen op-
gewekt 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 tij-
dens 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. Ont-
snappen 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 

Jan  Der ix

De  Gro t e  Ke rks t raat  ja r en  v i j f t ig
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De Venlose Amateur  Fotografen Vereniging v ierde haar  

zest igjar ig  bestaan in  2007 onder  meer  met  een geza-

menl i jke  exposit ie  met  de Belgische en Duitse  zuster-

verenigingen Delta  Neeroeteren en Bayer  Uerdingen.  

De tentoonstel l ing in  Museum van Bommel  van Dam 

had als  thema ‘Buren in  beeld’ .  Leden van de drie  c lubs 

brachten in  beeld  hoe z i j  hun respectieve  buren zagen 

en probeerden daarbi j  c l iché’s  te  vermijden.  De Buun 

publ iceert  een select ie  uit  het  fotoaanbod.  De foto’s  

z i jn  gemaakt  door  Marja  Gört jes,  Harry  L inschoten,  Jan 

van Soest,  Judith  Stoopen-Frey,  Pieter  Zweegers,  Tom 

Stoopman,  Klaus Strehlke,  Ingo Pf lugmacher,  Christ ine  

Baakes,  Jaak Sleypen,  Hans Mastbroek en Mia  Geyens.  

B U R E N  I N  B E E L D
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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’ wan-
neer hem weer een staaltje van maatschappelijk on-
recht 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 onder-
werpen 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 be-
kommert om het uiterlijk van de krant. De truttige 
wijze waarop het Dagblad het nieuws in zijn kolom-
men 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-

te achter zijn plannen voor een nieuwe vormgeving. 
Ook al omdat het Dagblad voor Noord-Limburg een 
mega-investering doet door in Zwitserland een 32-
zijdige Wifag rotatiepers te bestellen. Op 2 oktober 
1959 wordt deze pers, een van de modernste van Eu-
ropa, in het bijzijn van champagne nippende hoog-
waardigheidsbekleders 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 Noord-
Limburg, maar binnen afzienbare tijd verrijst hier 
een appartementengebouw. Er zijn op deze plek ar-
cheologische 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 ont-
redderd. Zijn dit persweeën?    <

 Per sonee l  1962,  v i e r ing  e euwfee s t
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Zonder  t i t e l  |  Harry  L ins chot en

Hoegaarden  |  Jan  van  Soe s t
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In  projectruimte De Kievit ,  
een voormalig  caf é  in  Tege-
len,  was rond de jaarwisse-
l ing 2006-2007 een opmer-
kel i jke  exposit ie  te  z ien 
van beeldend kunstenaar  
Anja  van Ri jen.  De expo-
sit ie  omvatte  twee instal-
lat ies,  L IVE,  witte  zaadcel-
len van keramiek,  en LIFE,  
bestaande uit  keramische 
beelden.  De kracht  die  uit  
deze instal lat ies  sprak,  
was voor  de Buun aanlei-
ding om de kunstenares  
aan het  woord te  laten over  
haar  kunst,  haar  motieven 
en haar  dromen.  Anja  van 
Ri jen (L ichtenvoorde,  1962)  
woont  en werkt  in  Tegelen.

door Thijs Lenssen en Pascalle 
Mansvelders
foto’s Jacques Peeters

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 herken-
bare 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 ge-
lijk 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 pro-
ject, je hebt een uitgangspunt, 
maar dan begint het werken in de 

ruimte en moet je openstaan voor 
wat er gebeurt. Als het eindresul-
taat al precies bekend is en het al-
leen uitvoeren wordt, vind ik het  
niet spannend meer.’

HOKJE - ‘Op deze expositie toon-
de ik alleen keramiek. Een bewus-
te 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 “schil-
deren” of nog liever “aquarel”, 
zodat ze zich er meteen een beeld 
bij kunnen vormen en je kant-en-
klaar 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, snap-
pen mensen niet dat het allemaal 
van mij is. Terwijl het voor mij al-
lemaal facetten zijn.
Ik schilder nu alleen nog in op-
dracht. 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 ver-
beelding brons het aangewezen 
materiaal is, maak ik het daarin.’

De veelz i jdige kunst  van 
      Anja  van Ri jen 

LIVE  ins t a l la t i e  met  k e ramis che  zaadce l l en
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Tantes  in  dienst  van ‘zaadcel len’
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EIGEN OVEN - ‘Ik ben afgestu-
deerd aan de Academie voor Beel-
dende Vorming te Tilburg in de 
richting  Textiel/Vormgeving, met 
als tweede vak Tekenen. Daar heb 
ik vooral geleerd om geen materi-
aalangst 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 oor-
zaak daarvan was simpelweg ruim-
tegebrek. 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 ontwik-
keld waarbij ik heel veel terpen-
tine gebruikte. Daar werd ik echter 
steeds ziek van.
In 1998 hield De Tiendschuur een 
expositie: Feeën zijn … In Tegelen 
geboren of woonachtige kunste-
naars 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 vol-
gende dag bekijken of het inder-
daad 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 bak-
ken. Onder de keramisten gaat het 
gemoedelijk toe. Ik ken geen schil-
ders 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 he-
lemaal niet vastzitten aan één ma-

teriaal of techniek. En wat moest ik 
met krachtstroom…? Maar je kunt 
niet alleen vormgeven, het am-
bacht 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 te-
recht. 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 kera-
miek.
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 theore-
tisch.
Wat ik bedoel is dat ik het belang-
rijk 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 ei-
genschap. 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-

Dragen  met  wimpe l ,  k e ramiek  en  g las

< Ver langen  I ,  k e ramiek  en  por c e l e in

Ver langen  I I ,  k e ramiek  en  met aa l
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particulieren gemaakt met ‘zaadcel-
len’. Prachtig vind ik dat als men-
sen kiezen voor iets wat ze leuk/ 
mooi vinden. Ook al is het niet al-
ledaags. Ik wens dat veel mensen 
hun hart volgen.
Ideeën voor de toekomst dienen 
zich dagelijks aan. Het uitvoeren 
van grote beelden is ook afhan-
kelijk 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-Lim-
burg? Projectruimte De Kievit is 
een prachtig podium om zichtbaar 
te maken waar kunstenaars mee 
bezig zijn. Hopelijk komen er na 
dit pand nog meer mogelijkhe-
den. 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 boven-
dien een echte expositieruimte. 
Voor de euregionale  tentoonstel-
ling 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 ‘zaadcel-
len’ geen houdbaarheidsdatum. 

Er zit geen datum in mijn hoofd 
waarvoor ik dat project waar ik he-
lemaal in het begin over sprak per 
se gerealiseerd wil hebben. Ge-
richt zoeken naar een ruimte, nee, 
daar ben ik nu niet mee bezig. Ik 
merk dat ik toch het liefst schep-
pend bezig ben. Het moet klop-
pen, 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 Gro-
testraat 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.

< Det a i l s  t ant e s

L IVE  ins t a l la t i e  met  k e ramis che  zaad-

c e l l en

Samen,  o l i eve r f  op  papi e r
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shirt. Je kunt zelf ingrijpen. Je kunt 
er ook voor kiezen het T-shirt weg 
te gooien en weer een nieuw te ko-
pen. 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 aller-
lei mensen tegen. Voor mijn beel-
den vind ik het belangrijk om mijn 
materiaal door en door te kennen. 
Dit komt samen in het project Tan-
tes. Ik probeer karakters en uitstra-
lingen 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 beel-
dend werk. De Tantes (keramische 
experimenten) staan geheel in 
dienst daarvan. Deze vinden hun 
weg naar de mensen thuis. Ze ver-
schaffen me kennis en financiën 
om mijn grote beelden mee te re-
aliseren.
Ik vind het wel mooi dat mensen 
kiezen voor een experiment. Ook 
heeft niet iedereen plaats of geld 
voor groot werk. Mensen waarde-

ren de experimenten in hun leef-
omgeving. 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’- tech-
niek en het gesmolten glas geven 
samen de door mij gezochte span-
ning. In de vorm is er verder weinig 
menselijke detaillering over. Toch 
voelt de aanwezigheid wel dege-
lijk menselijk. De expositie Meer 
dan glas, in het Goltzius is door het 
Kunstencentrum Venlo, het Mu-
seum 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 - ‘Af-
gelopen week heb ik trouwens 
voor het eerst een installatie bij 
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door Pieter Duijf

Hartje Amsterdam heb ik een 

gesprek met musicalster Paul 

Vaes (42). In Ovidius, een 

weelderig eetcafé aan de ach-

terzijde van het winkelpaleis 

Magna Plaza, het voormalige 

postkantoor van de hoofdstad. 

Een paar minuten eerder is de 

geboren Venlonaar op zijn mo-

tor komen aanrijden en heeft 

hij zijn stoere gevaarte aan de 

gracht geparkeerd.

Paul Vaes,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL

Lord  Capulet  in  Romeo  & Ju l ia

( foto :  a r ch ie f  Paul  Vaes )

      BUUN   207

>>    Peter  Croonen:  ‘ Toen ik  
in  de  zesde k las  van de  la-
gere  school  zat ,  kwam broeder  
Adr iano op huisbezoek.  Of  ik  a l  
had nagedacht  over  wat  ik  wi lde  
worden.  We woonden toen in  de  
Nieuwstraat ,  waar  mi jn  vader  
en opa samen een kapperszaak 
hadden.  Het  was  een smal  stads-
pand.  Achter  de  zaak lag  de  keu-
ken,  waar  het  dagel i jkse  leven 
z ich  afspeelde.  Om er  te  komen,  
móest  je  door  de  salon.  Van jongs  
af  aan had ik  dus  voortdurend 
met  het  kappersvak te  maken.  
Het  antwoord op de  vraag van 
de  broeder  lag  voor  de  hand:  
ik  wi lde  kapper  worden!  Een 
ui tstekende keuze,  vond broeder  
Adr iano en dus  werd ik  kapper.  
Op 1  september  werd ik  veert ien 
en mocht  ik  de  school  ver laten,  
op 2  september  ben ik  begonnen.  

Overdag stond ik  tussen mijn  
vader  en mijn  opa in  de  zaak,  ’s  
avonds ging ik  naar  school .  V ier  
avonden naar  de  handelsschool  
om het  detai lhandelsdiploma 
te  halen.  En op woensdagavond 
naar  de  kappersvakschool  om 
het  vak  te  leren.  Voor  zover  dat  
n iet  a l  in  de  prakt i jk  gebeurde… 
Nadat  mi jn  vader  was  over leden,  
heeft  de  zaak tot  ik  21  werd op 
naam van mijn  moeder  gestaan.  
Daarna werd ik  e igen baas.  
In  1975 z i jn  we verhuisd naar  de  
Jodenstraat .  Op een open plek  
-  nog een re l ict  van de  oor log 
-  hebben we nieuw gebouwd.  
Mi jn  vrouw speelde daar  een 
belangr i jke  rol  in.  Ondanks  de  
nieuwbouw ben ik  op oude voet  
voortgegaan.  Ik  heb nooit  de  
behoefte  gevoeld  om groter  te  
groeien,  personeel  te  nemen en-

zovoorts .  Met  a ls  gevolg  dat  ik  de  
laatste  t radit ionele  herenkapper  
in  het  s tadsdeel  Venlo  ben.  
Het  inter ieur  van de  zaak straal t  
dat  u i t .  Het  kappersmeubel  dat  
h ier  s taat ,  s tond ook a l  in  de  
Nieuwstraat  en  daar vóór  bi j  
mi jn  opa in  de  Beekstraat .  In  
1975 vonden de meeste  van mijn  
k lanten dat  ik  d i t  meubel  moest  
behouden.  Ik  ben bl i j  dat  ik  hun 
raad heb opgevolgd.  Het  heeft  
geschiedenis  en  karakter.  Het  
past  b i j  mi j  en  bi j  de  manier  
waarop ik  graag wi l  werken. ’
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Coiffeur Peter Croonen 
  
• • • • • • •  Jodenstraat in Venlo
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Zeventien jaar al duurt de car-
rière van Paul Vaes. Het is een 
voortdurende aaneenschakeling 
van audities doen en daadwer-
kelijk 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 internati-
onale cast. Alle acteurs moesten 
ingevlogen worden.”
De stem van Paul Vaes valt te om-
schrijven als die van een lyrische 
bariton/tenor. “Of ik me meer 
zanger dan acteur voel? Dat is 
goed in evenwicht, hoop ik. Aan-
vankelijk was ik toch meer zan-
ger. Maar er komt ook af en toe 
dansen en bewegen bij. Vroeger 

heb ik in de Madson Club aan de 
Kaldenkerkerweg danslessen ge-
volgd. Latijns-Amerikaans, Ball-
room, dat soort werk. Zelfs aan 
wedstrijden meegedaan en Lim-
burgs kampioen geworden.”

Paul Vaes omschrijft zich op zijn 
eigen website als een autodidact 
met passie. Hij groeide op in de 
omgeving van de Heilige Hart-
kerk, zat op de Vinckenhof-mavo en 
werkte daarna acht jaar lang als 
verpleger in een Eindhovens zie-
kenhuis 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 beginnen-
de artiesten toch een wankel be-
staan. De liefde voor muziek heb 
ik van mijn vader geërfd, denk ik. 
Hij zingt al jaren bij Venlona. Hij 
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( foto :  P ie te r  Dui j f )

Paul bewoont samen met zijn 
vriend Ton een appartement op 
de zevende verdieping in stads-
deel Zeeburg met uitzicht over het 
water. Het moet als een zevende 
hemel aanvoelen, want Amster-
dam heeft zijn hart gestolen, zal 
tijdens het gesprek blijken. 
“Spriks dich auk Venloos?”, had 
hij enkele weken geleden ge-
vraagd 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 aanmer-
king 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, Ro-
meo, Rembrandt, Jekyll & Hyde. Hij 
verzorgde  gastoptredens in di-
verse tv-series, zoals Goede Tijden 
Slechte Tijden, Baantjer en Onderweg 
naar Morgen, en hij fi gureert in 

reclamespots. Dan waren er nog 
projecten als Nappes op de Proms 
Venlo, Kleinkunstfestival Nieuwe de 
la Mar theater en Broadway Melo-
dies.

Hij is net terug uit Italië, uit Bol-
zano 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 we-
ken moest er hard gerepeteerd 
worden voor het geven van vijf-
tien voorstellingen. Paul speelde 
de rol van Sir Danvers Carew in de 
Duitstalige musical Jekyll & Hyde. 
Sir Danvers Carew is de vader van 
het vrouwelijke hoofdperso-
nage, 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 genomi-
neerd voor de John Kraaykamp 
Musical Award voor zijn bijrol als 
Lord Capulet in Romeo en Julia, 
een rol die hij een jaar later even-
eens vervulde in de Oostenrijkse 
versie in het Raimund Theater in 
Wenen.
“Het gaat dikwijls om karakter-
rollen 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 moe-
ten worden neergezet. Natuurlijk 
gaat de meeste aandacht naar 
de hoofdrolspelers. Daar draait 
het verhaal om. Ik word ook nau-
welijks herkend op straat. Ik kan 
vrij anoniem ’s avonds het the-
ater uitlopen. Nee, ik ben geen 
mediaman. Ik ben een perfecti-
onistisch ingesteld theaterdier. 
Ik trek niet echt aan werk op tv, 
maar ik zal ook geen nee zeggen 
als het op mijn pad komt.”

208   BUUN

PAUL VAES,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL

( foto :  a r ch ie f  Paul  Vaes )
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hebbe gezaete….’ Toch denk 
ik niet dat ik weer in Venlo zou 
kunnen wonen. Ik kom er nog re-
gelmatig hoor, gewoon bij mijn 
ouders op bezoek. Nee, carnaval 
vier ik niet meer en het Zomer-
parkfeest 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 te-
voren in Nederland. De mensen 
gaan graag een avondje uit. De 
economie is opgeleefd en onder-
schat de impact van Joop van den 
Ende niet. Hij heeft de musical 
echt op de kaart gezet. Het zijn 
stuk voor stuk peperdure pro-
ducties met veel spektakel. De 
meeste schouwburgen zijn hier 
niet op uitgerust. Honderd euro 
voor een kaartje is dan geen uit-
zondering. Daarom ben ik zo blij 
met zo’n musical Camille. Daar-
voor is de toegangsprijs nog be-
taalbaar. 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 camoufl eren. Als 
je slecht in je rol zit, dan word 

je daar meteen op afgerekend. 
Je moet vooral geloofwaardig 
overkomen. De klik met je tegen-
speelster moet er zijn, al ben ik 
geen womanizer.” 

“Ik krijg doorgaans rollen van 
een betrouwbaar personage: ad-
vocaat, dokter, vader. Maar het 
meest had ik tot nu toe met de 
rol van Rembrandt, in de gelijk-
namige 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. Prach-
tig. Met alle respect voor Henk 
Poort, ik vond het míjn rol.
Voor iemand als Chantal Janzen 
koester ik een enorme bewonde-
ring. Zij heeft alles uit de kast ge-
haald om haar doel te bereiken. 
Ik weet nog dat ze mij na een 
optreden kwam vragen wat ze al-
lemaal moest doen om een musi-
calster 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. Ongeloofl ijk. 
Een hele grote naam in de thea-
terwereld.” 
“Voor iedere voorstelling heb ik 

PAUL VAES,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL

210   BUUN

heeft een prachtige stem, maar 
hij houdt zich het liefst op de ach-
tergrond. 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 

er ergens geauditeerd moet wor-
den dan spreekt dat zich vrij snel 
rond. Nee, van afgunst merk ik 
weinig. Je hebt te maken met uit-
eenlopende ego’s, maar we gaan 
vooral met respect voor elkaar en 
met elkaar om. Er heerst een ge-
zonde concurrentiestrijd.”

Soms treedt hij op als producent 
en momenteel is hij bezig met de 
voorbereidingen van een uiterst 
fl amboyante bruiloft in Ierland, 
waar 120 genodigden een week-
end lang bezig gehouden moe-
ten 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 moorddi-
ner in elkaar gezet. Op de trouw-
dag 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 overvlie-
gen, 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.”

Het komende seizoen is Paul 
Vaes ook in Venlo te bewonde-
ren. “In november treed ik op 
tijdens het Promsconcert van Jocus. 
En ik zit in de cast van de musi-
cal Camille, over Camille Claudel 
de beeldhouwster. Daarin speel 
ik de kunstenaar Auguste Rodin. 
Mijn tegenspeelster is Janke Dek-
ker. Het is een kleinschalige pro-
ductie. 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 kennis-
sen zitten op de voorste rijen. In 
het artiestencafé komen mensen 
op je af om te vertellen dat ze 
‘vruuger naeve mich in de klas 

Pr ofessor  Tu lp ,  in  ‘Rembrandt ,  de 

mus i ca l ’  ( foto :  a r ch ie f  Paul  Vaes )

Met  Balkenende  na  een  opvoer ing  van 

‘Rembrandt ’  ( foto :  a r ch ie f  Paul  Vaes )
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FLORIADETERREIN 
ÉÉN HISTORISCH 
OPENLUCHTMUSEUM

EEN ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKINGSREIS 
DOOR ST. JAN EN DE ZAAR
‘ H e k s e n  e n  s p o k e n  m o e s t e n  e r  z i c h  w e l  b i j  v o o r k e u r  o p h o u d e n  e n  w i l d e  v u u r m a n n e n 
w a r e n  e r  t h u i s ,  m e t  h u n  r o n d ,  r o o d - g l o e i e n d  h o o f d  e n  d e n  g r i j n s  d i e  d e e d  v e r s t i j v e n … 
H e t  o o r d  w a s  o n h e r b e r g z a a m …  H e t  m o e s t  w e l  h e t  l a n d  d e r  d u i v e l e n  z i j n ,  d i e  z w a r t e , 
z w i j g e n d e ,  g r u w z a m e  v l a k t e  v a n  b r a n d b a r e  z o d e n . . .  E n  d e  m o e d e r  v a n  d e n  S a t a n  l a c h t e 
m e t  h a a r  v a l s c h e n  g r i j n s l a c h ,  s p o t t e n d … ’ 

door Xavier van Dijk

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

Welk karakter ik nog zou willen 
spelen? Die van travestiet in De 
Kooi van de Gekken, een tragiko-
misch stuk. Je speelt een acteur 
op de bühne. Een hysterisch ie-
mand op zijn tijd, een hypochon-
der. Dat wil ik nog een keer doen, 
ja…”
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Pieter Duijf (1954) is freelance tekstschrijver en 

journalist voor diverse opdrachtgevers (onder 

andere Dagblad De Limburger en Uitgeverij Van 

Spijk). In 2006 schreef hij het jubileumboek over de 

populaire Venlose dialectband Neet oét Lottum.

Paul  Vaes  werkt  mee aan de 
Jocus  Jube lnachte  op  vr i jdag 
16  en zaterdag 17  november 
in  De Maaspoort .  Naar 
ver luidt  ver leent  hieraan ook 
de  bekende Maastr ichtse 
zanger  Benny Neyman z i jn 
medewerking.

Op zaterdag 15  december  is 
Paul  Vaes  te  z ien,  eveneens 
in  Theater  De  Maaspoort ,  in 

de  musical  Cami l l e ,  ’n  l even 
in  s teen .  Daar in  speelt  h i j  de 
rol  van de  wereldberoemde 
beeldhouwer  Auguste  Rodin. 
Z i jn  tegenspeelster  is  Janke 
Dekker,  d ie  de  rol  van 
Camil le  Claudel  ver vult . 

In  2008 gaat  Paul  Vaes  de  rol 
van Pierre  Cuypers  spelen 
in  de  musical  over  deze 
Roermondse architect .  De 
voorstel l ing moet  in  mei  in 
première  gaan.   <

PAUL VAES,
DE ONGEKROONDE
KONING VAN
DE BIJROL

Lord  Capulet  ( foto :  a r ch ie f  Paul  Vaes )



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 pe-
rioden relicten in het veld nog duidelijk zichtbaar. Dankzij deze bonte ver-
zameling van gegevens, zowel door de tijd als in functie, kreeg het gebied 
inmiddels ook de verdiende aandacht van de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig 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 be-
langrijkste bevindingen rond het geplande Floriadeterrein te presenteren.

LANDSCHAPSONTWIKKELING
Tijdens de koudste fasen van de laatste ijstijd (circa 110.000-10.000 jaar ge-
leden) 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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Afb .  2 .   Gr ote  akkers  in  de  u i tgest r ek-

te  zandv lakte

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb .  3 .   Deta i lopname van  het  zeer 

natte  br oekbos  in  het  Mehr

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

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. 
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Afb .  1a   Reliëfkaart met archeologische

en  1b .    v indplaatsen  (RAAP Ar cheo lo-

g i sche  Adv iesbur eau)
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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 ja-
gende 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. 

In 1940 zijn door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) uit Leiden twee 
zeer fraaie vuurstenen pijlpunten opgegraven in een prehistorisch graf-
veld, dat op één van de zandruggen bij St. Jan is ontdekt. Helaas zijn bij-
na 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 vuur-
stenen bijl en een zeer fraai vuurstenen mes gevonden (afb. 7 en 6). Moge-
lijk 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. 

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 Flori-
adegebied 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 be-
staan 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 ge-
legen. 

Tijdens de Urnenveldenperiode (Late Bronstijd/IJzertijd) lagen verspreid in 
het landschap  kleine eenheden van losse boerenerven.  De eenvoudige 

Afb.  7.   Vuurstenen bij l  uit  het

 grote grafveld

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 
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JAGER/VERZAMELAARS IN DE OUDE EN MIDDEN 
STEENTIJD
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 verza-
melen 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 ver-
scheidenheid aan bruikbare planten en jachtwild voor. Ze jaagden op ge-
vogelte 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 aantrek-
kelijk voor jager/verzamelaars: op enkele tientallen plekken zijn resten van 
kleine kampementen aangetroffen. Deze dateren vrijwel alle uit de Mid-
den 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 kam-
pementen werden opgericht tijdens jachtexpedities vanuit de grotere ne-
derzettingen 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. 

DE EERSTE BOEREN IN 
DE NIEUWE STEENTIJD
In het begin van de Nieuwe Steen-
tijd (Neolithicum) kwamen de ja-
ger/verzamelaars in contact met 
hun landbouwende zuiderburen. 
Ze gingen steeds meer gebruiken 
van hen overnemen. De meeste 
vindplaatsen van de eerste Noord-

Afb.  5.   Pi j lpunten uit  de Nieuwe 

Steenti jd (RAAP)

Afb.  6.   Vuurstenen mes uit  het

 grote grafveld

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb.  4.   Vuurstenen bij l  uit  de Zaarder-

kampen.  Voordat het exemplaar 

uit  elkaar is  gesprongen door 

vorst ,  was het nog perfect 

bruikbaar

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 
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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 meer-
dere 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 prehistori-
sche grafheuvels. Op de drie meest markante grafheuvels zijn in het voor-
jaar 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 proefsleuvenon-
derzoek in 2006 leverde prehistorische graven en resten van urnen uit de 
Vroege en Midden IJzertijd op. De sporen bestonden uit ringvormige grep-
peltjes van hooguit enkele decimeters diep. 

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 grafstructu-
ren zijn gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De oude St. Janskapel (zie 
verderop) was gebouwd op een natuurlijke zandbult, die als een schier-
eiland de grote laagte in steekt. Prehistorische vondsten en de melding 

Afb.  10.    Prehistorische grafheuvel .

 De bomen zi jn gekapt en

 de struiken zi jn gesnoeid.

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

 

boerderijen waren van hout en de 
wanden waren met leem dichtge-
smeerd. De hogere zandruggen 
met vruchtbare bodems langs de 
laagte waren de beste plekken voor 
deze eerste boeren. Door het in-
tensieve 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  Floriadege-
bied. Graven, aardewerk, kookstenen en verbrande leem wijzen erop dat 
hier een groot nederzettingsterrein met een grafveld (ongeveer 35 ha op-
pervlakte!) 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 aangetrof-
fen 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 spin-
steentje gevonden (afb. 8).   

Grafvelden
Het gebruik om de doden te cremeren en in een urn onder (lage) heu-
veltjes te begraven, dat op het einde van de Nieuwe Steentijd zijn intrede 
deed, werd in de Bronstijd meer gemeengoed. De meeste gemeenschap-
pen 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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Afb.  8.   Spinsteentje uit  de zeventien-

de/achttiende eeuw (diameter 3 

centimeter) .

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb.  9a Prehistorische urnen uit  het 

en 9b.  grote grafveld

 (archief  RMO, Leiden)
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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. Ver-
moedelijk 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 tegelijker-
tijd mogelijk om het onderzoek niet enkel te focussen op de gebouwde 
panden, maar tevens het middeleeuwse gebruik en indeling van het land-
schap te bestuderen. 

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 gebou-
wen 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 aan-
nemelijk dat die vóór de bouw van de kapel eenvoudigweg Santfort heette, 
vernoemd naar een belangrijke weg waar ze aan lag (zie verderop). Om-
streeks 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 be-
staan. 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 gefl ankeerd 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. 

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

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 huidige St.  Janshoeve 

gebouwd. De oude St. 

Janshoeve werd niet meer 

onderhouden.  Ti jdens 

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,  t i jdens 

het einde van de Tweede 

Wereldoorlog.  Leunend 

tegen de boom dhr.  F.M. 

Swinkels ,  geboren op de 

oude boerderi j  (foto:  dhr. 

F.M. Swinkels) .
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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 wij-
zen 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 vol-
doende te voeden. Al in het midden van de IJzertijd was het landbouw-
systeem 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.

MIDDELEEUWEN:
NIEUWE ONTGINNINGEN IN HET OERBOS 
Uit archeologische onderzoeken blijkt dat pas honderden jaren na de Ro-
meinse tijd in het onderzochte gebied weer een boerderij werd gebouwd: 
bij wat nu St. Jan heet werd in de negende of tiende eeuw een ontginnings-
boerderij gesticht. Tussen de elfde en dertiende eeuw werden nog zes an-
dere 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 belang-
rijke 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 ridderhof-
stede). In 1462 zou hij zijn gestart 
met het stichten van een ontgin-
ningsenclave in de Grubbenvorster 
Hei. Mogelijk waren de zeven hoe-
ven 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 mid-
deleeuwse hoeven een (nieuwe?) 
start hebben gemaakt. Duidelijk 
is wel dat het geplande Floriade-
terrein honderden jaren deel  uit-
maakte 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 ontginnings-
boerderijen lagen, net als in de 

Afb.  11.   Uitsnede van de Tranchotkaart 

(1803-1820; uit :  Landesver-

messungsamt Nordrhein-

Westfalen,  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 hout-

wal.  De enclave l igt als  een 

oase in een groot heidegebied 

met enkele bospercelen.  Veel 

facetten van deze boerenbe-

dri jven zi jn tegenwoordig nog 

zichtbaar in het veld.
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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 kampont-
ginningen (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 graf-
monumenten kregen hierdoor een geheel nieuwe betekenis als oriënta-
tiepunt. Zelfs een oude weg door de heidevlakte was georiënteerd op de 
grafheuvels en werd er op enkele plaatsen door gefl ankeerd. 

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 opgesto-
ven. 
Tijdens een archeologische opgraving in 2007 zijn delen van zulke wal-
len óp en langs de perceelgrens van de Zaarderkamp opgegraven. Aan de 
hand van vondsten in bijbehorende greppels die met stuifzand zijn afge-
dekt, kunnen zij worden gedateerd in de periode vóór ca. 1700 (vermoede-
lijk al in de Late Middeleeuwen). 
Vaak zijn dergelijke houtwallen geslecht tijdens egalisatiewerkzaamheden 
of in het kader van ruilverkavelingen of de werkverschaffi ng 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 moei-
lijk kunnen voorstellen dat er een kapel ligt bij de St. Janshoeve die terug-
gaat 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 uitlo-
pers 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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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 weide-
plaats. 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.

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

Afb. 14:  De Zaar vóór 1800. Oorspron-

kelijk dateert de boerderij van 

vóór ca. 1530.

 (a r ch ie f  Xav ie r  van  Di jk ) 

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

 (foto  Xav ie r  van  Di jk )  

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 

kern is uiteindelijk ( gedeelte-

lijk) weggerot.

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

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 Middeleeu-

wen. 

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 



NIEUWE TIJD 
Een primaire reden om aan het gebied een archeologische status van 
nationaal belang toe te kennen, vormen de resten uit de Late Middel-
eeuwen en Nieuwe tijd die er zichtbaar zijn. Het gaat dan om de typi-
sche resten van een landbouwende gemeenschap die het landschap 
nog steeds herbergt na vele honderden, zo niet duizend jaren: veedrif-
ten/veekraal, paden en wegen, waterkuilen en natuurlijk de St. Janska-
pel. 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 gemak-
kelijk 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 ge-
controleerd 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 ne-
gentiende begin twintigste eeuw. Vanwege de ligging in een bosgebied 
zijn de veedrift en veekraal op St. Jan nog steeds herkenbaar voor het 
geoefend oog.

Paden en wegen
Op historische kaarten zijn zeer veel paden en wegen door de heidevel-
den 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 samen-
voeging van zand en voorde. Voor-
de 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 me-
ter. Dit is het restant van een weg. 
Op een luchtfoto uit 1950 is die 
zichtbaar op het in 1940 opgegra-
ven perceel. Bij die opgraving zijn 
de karrensporen weliswaar her-
kend, maar niet opgetekend. Hoe 
oud deze weg is, is niet bekend. 

Afb.  20.    Een deel  van de grote 

U-vormige greppel  op de 

Zaarderkamp. De water-

kuil  die door de houtwal 

werd beschermd, heeft 

direct achter de hoop zand 

in het midden gelegen.

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 
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deze periode vermoedelijk veel tijd 
en energie gestoken in het opwer-
pen 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 perce-
len. Bovendien waren er twee grote 
kuilen aangelegd, die overtollig 
water moesten opvangen. Nog in 
de twintigste  eeuw stond dit per-
ceel vrijwel elk jaar de hele winter 
onder water! Minder bouwland be-
tekende minder inkomsten, voor de 
leenman én voor de leenheer (tien-
den). Blijkbaar waren de krachts-
inspanningen 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 ge-
vechten te winnen, waren ontoerei-
kend. 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 vijf-
tiende eeuw?

De kapel had een altaar en be-
schikte 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. Jans-
feesten en kermissen gehouden, 

waarbij er een grote toeloop van volk met vele giften was. Van grote be-
tekenis voor de kapel was het toekennen van de gunst voor het verkopen 
van volle afl aten 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.

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 vee-

ziekte en later voor de garantie 

van een goede aspergeoogst. 

Staat tegenwoordig in de paro-

chiekerk in Grubbenvorst .

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

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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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 fi guren huisden (vgl. het ci-
taat aan het begin van dit artikel (Rutten, 1918)). Een duidelijk bewijs 
hiervan waren in de ogen van de middeleeuwers bijvoorbeeld de zicht-
bare 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. 

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 vol-
tooiing 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 hoe-
ve stond op de nominatie om te 
worden gesloopt, omdat ze een 

Afb.  22.   Opvoering van de St.  Jansmis 

op 26 juni 2006, kermismaan-

dag in Grubbenvorst .  Links op 

de voorgrond de huidige St. 

Janskapel ,  voltooid in 1959. 

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb.  23.    Huidige St.  Janshoeve ( lang-

gevelboerderi j )  uit  1929

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb.  24.    Ontsluiting van de 

historische kapel  St .  Jan 

op Santfort als  cultuur-

historisch monument.  Op 

de achtergrond de huidige 

kapel . 

 ( foto  Xav ie r  van  Di jk ) 
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Wel is bekend dat hij in 1805 al buiten gebruik was. Bij de grootscha-
lige ontginningen tussen ca. 1870 en 1940 zijn de belangrijkste middel-
eeuwse 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.

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 wan-
neer ze zijn aangelegd, maar  ze dateren van vóór 1844. Vaak zijn der-
gelijke 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 Zaarder-

kamp was een grote, U-vormige 
greppel (afb. 20). Deze was enkele 
meters breed, maximaal ruim 3 
meter diep en had een totale leng-
te 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 hout-
wal. Die zal vermoedelijk direct 
langs de greppel zijn opgewor-
pen om te voorkomen dat, met de 
overheersende zuidwestenwind, 
de waterkuil dichtstoof. Deze 
houtwal is in de zeventiende/acht-
tiende 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. 

De woeste gronden
De onontgonnen bossen, heidevelden en moerassen werden ook wel 
de woeste gronden genoemd. Ze waren van levensbelang voor het land-
bouwbedrijf. 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 activitei-
ten van herders op de heide is de vondst van een tinnen bord, een slib-
schaal 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.

Afb.  21.    Tinnen bord,  s l ibschaal en 

i jzeren schapenschaar die in de 

oksel  van de wal bi j  de Zaar-

derkampen zi jn gevonden (ca. 

1700; foto Limburgs Museum). 

Vermoedeli jk zi jn ze door her-

ders in de wal verstopt,  maar 

werden ze om een of andere 

reden nooit  meer opgehaald.
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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 di-
rect 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 Grub-
benvorst slaagde er in 1989 in de 
plek van de oude St. Janskapel op 
Santfort terug te vinden. De vorm 
en ligging van de voormalige ka-
pel 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) opge-
metseld (afb. 25). Daarnaast is er 
een informatiebord geplaatst. In 
aanwezigheid van circa honderd 
belangstellenden werd op 25 juni 
1990 het cultuurhistorisch monu-
ment onthuld.

BESLUIT
Het terrein waarop straks de Flori-
ade 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 Floriade-
terrein 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 openlucht-
museum. Men zou een aantal van de zichtbare relicten kunnen  opnemen 
in de Floriade, waarmee die zich op positieve wijze kan onderscheiden 
van voorgaande edities.  <

Afb.  25.    Gedeeltel i jk opgemetseld 

muurwerk en de geheel  opge-

trokken waterput van de oude 

St.  Janshoeve.

 (foto  Xav ie r  van  Di jk ) 

Afb.  26.    Ligging van het Floriade-

terrein (RAAP)
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Venlonaar Jeu Sprengers 

(69) is vooral bekend van-

wege zijn loopbaan in de 

voetbalwereld. De voor-

malige voorzitter van VVV 

bekleedt die functie tegen-

woordig bij de Nederlandse 

voetbalbond KNVB. Een 

interview over zijn jeugd, 

zijn liefde voor de sport en 

besturen op hoog niveau. 

“Voetbal bindt mensen.”

‘Ik ging door tot 
het draadje knapte’
De voetballoopbaan van 
rasbestuurder Jeu Sprengers
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door Marcel Abrahams
foto’s Jacques Peeters



anekdote verteld bij de club. De 
mensen daar kwamen niet meer 
bij. Als goedmakertje heb ik ze 
een cheque van 150 gulden over-
handigd, voor nooit betaald en-
treegeld.”

 
O P  3 5 - J A R I G E  L E E F T I J D 
W E R D  U  D I R E C T E U R  V A N 
B O U W B E D R I J F  M  &  M . 
G E E F T  U  G R A A G  L E I -
D I N G ?

“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 organise-
ren. 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 kwa-
liteiten ik wel en niet heb. Ik ging 
om met talentvolle studenten, we 
hebben écht van elkaar geleerd. 
Zo trok ik dagelijks op met Her-
man Wijffels, oud-voorzitter van 
de Sociaal Economische Raad en 
tegenwoordig bewindvoerder van 
de Wereldbank. Tsja, en wat be-
treft die vraag over leidinggeven: 
of je dat kunt of niet, wordt voor-
al bepaald door je medewerkers. 
Zoiets moet ook in je zitten, lei-
derschap kun je niet forceren.”

H O E  W E R D  U  E I G E N L I J K 
V O O R Z I T T E R  V A N  V V V ?

“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 de-
zelfde beugelvereniging, en op 
de achtergrond was ik al bij VVV 
betrokken. Ik bedacht de VVV-
supportersobligatie, een instru-
ment waarmee we 500.000 gul-
den ophaalden voor de club. Met 
dat geld konden spelers, waar-
onder de Duitser Lorenz Hilkes, 
worden gekocht. Nadat VVV eind 
jaren zeventig degradeerde naar 
de eerste divisie, vielen er wat fi -
nanciële lijken uit de kast. Zo was 
de club vergeten om belasting te 
betalen over tekengelden, en wa-
ren er wat schulden bij partijen 
als de gemeente Venlo. In totaal 
had VVV een schuld van drie mil-
joen gulden, een groot bedrag 
voor die tijd. Een comité van tien 
man heeft toen puin geruimd, ik 
deed dat als een soort penning-
meester. Na een jaar was de club 
schuldenvrij, en uiteindelijk werd 
ik voorzitter.”

U  B E N T  M E T  T I E N  J A A R 
D E  L A N G S T Z I T T E N D E 
V V V - V O O R Z I T T E R  I N  D E 
H I S T O R I E  V A N  D E  C L U B . 
H O E  K I J K T  U  T E R U G  O P 
D E  P E R I O D E  1 9 8 0 - 1 9 9 0 ?

“Het was een prachtige tijd. Van-
uit het niets promoveerden we in 
het midden van de jaren tachtig 
naar de eredivisie, waarin we on-
der trainer Jan Reker tweemaal 
vijfde werden. Bovendien haal-
den we de halve fi nale van de be-
ker. 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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U W  J E U G D  I N  V E N L O 
B E G O N  O P  T R A G I S C H E 
W I J Z E ,  W A N T  T O E N  U 
V I E R  M A A N D E N  O U D  W A S 
O V E R L E E D  U W  V A D E R . 
H O E  K I J K T  U  T E R U G  O P 
D I E  P E R I O D E ? 

Jeu Sprengers: “Mijn vader, 
die slager was, stierf aan acute 
reuma. In die tijd waren de be-
handeltechnieken nog niet zo 
goed als nu, anders was hij niet 
zo vroeg gestorven. Ondanks die 
gebeurtenis heb ik een geluk-
kige 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 onderwij-
zer Sjaak Titulaer.”

A L S  K I N D  W A S  U  G E E N 
B E G E N A D I G D E  V O E T B A L -
L E R .  E R V A A R T  U  D A T  A L S 
E E N  G E M I S ?

“Nee, daar heb ik nooit proble-
men mee gehad. Als jong ventje 
was ik al aan de corpulente kant, 
waardoor aan mij geen profvoet-
baller verloren is gegaan. Ik kon 
de bal maximaal drie keer hoog-
houden, en dan ook nog alleen 
bij gunstige weersomstandig-
heden. Ik was het jochie dat bij 
partijtjes altijd als laatste werd 
gekozen.”

U  K O N  W É L  G O E D  L E R E N . 
N A  D E  H B S  S T U D E E R D E 
U  B E D R I J F S E C O N O M I E . 

V A N W A A R  D I E  K E U Z E ?

“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, boekhou-
den 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.”

A L  I N  U W  S T U D E N T E N -
T I J D  B E Z O C H T  U  V E E L 
V O E T B A LW E D S T R I J D E N . 
D E  L I E F D E  V O O R  H E T 
S P E L  Z A T  E R  A L  V R O E G 
I N ?

“Absoluut, voetbal heeft altijd 
een belangrijke plek in mijn le-
ven 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 jaren-
lang bedrogen, omdat ik met een 
vervalste perskaart op de tribune 
zat. Mijn oom Jan Hendrix was 
journalist bij De Gazet van Lim-
burg, 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 
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U  W A S  O P  E E N  G E G E -
V E N  M O M E N T  V O O R Z I T-
T E R  V A N  D E  K A M E R  V A N 
K O O P H A N D E L ,  D I R E C -
T E U R  V A N  E E N  B O U W B E -
D R I J F  É N  V O O R Z I T T E R 
V A N  V V V.  H O E  H I E L D 
U  D E  B A L A N S  T U S S E N 
W E R K -  E N  P R I V É L E V E N 
I N T A 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. Af-
gezien van al mijn functies had 
ik ook nog een vrouw en drie 
kinderen. Uiteindelijk was er re-
lationeel 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 ant-
woorden.”

U  M A A K T E  C A R R I È R E  I N 
H E T  V O E T B A L .  A L S  V O O R -
Z I T T E R  V A N  D E  K N V B  E N 
P E N N I N G M E E S T E R  V A N 
D E  U E FA  R E I S D E  U  S T A D 
E N  L A N D  A F.  H O E  Z I E T 
D E  W E R E L D  V A N  H E T 
T O P V O E T B A L  E R  A C H T E R 
D E  S C H E R M E N  U I T ? 

“Bij de mensen bestaat mis-
schien een bepaald beeld van het 
topvoetbal dat ik niet kan veran-
deren. Ik zie in ieder geval een 
gevaar opdoemen dat in de wie-
lersport al wortel heeft gescho-
ten: 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 compe-
tities, heldere geldstromen, geen 
gesjoemel. Voetbal moet van het 
volk blijven.”

  
I N  E E N  I N T E R V I E W  M E T 
H E T  P A R O O L  Z E G T  U  D A T 
VOETBAL ‘DE NAVEL VAN DE 
WERELD IS.’  OVERSCHAT 
U  D A N  N I E T  D E  W A A R D E 
V A N  H E T  S P E L L E T J E ?

“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 voet-
balmanager 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 tegen-
woordig nog bindt.”
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meter. De selectie, ooit een hech-
te 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 toebe-
deeld. Dat was een zware tijd.” 

I N  D I E  P E R I O D E  K R E E G  U 
O O K  N O G  E E N  H A R T I N -
FA R C T.

“Ik maakte lange dagen en ge-
noot volop van het leven. Dat 
moest een keer fout gaan. Na zes 
weken werkte ik echter alweer.” 

V V V  W A S  E I N D  J A R E N 
T A C H T I G  E E N  S U B T O P -
P E R  O P  H E T  H O O G S T E 
N E D E R L A N D S E  N I V E A U . 
T O C H  W E R D  D E S T I J D S 
N I E T  D E  B A S I S  G E L E G D 
V O O R  E E N  S T A B I E L E  E R E -
D I V I S I E C L U B ,  E E N  S T A P 
D I E  C O N C U R R E N T  S C 
H E E R E N V E E N  L A T E R  W É L 
Z O U  Z E T T E N .  W A A R O M 
V V V  N I E T ?

“Hét breekpunt was het vertrek 
van trainer Jan Reker. We boden 
hem een gigantisch salaris, maar 
toch vertrok hij naar Roda JC. Ach-
teraf is de keuze voor zijn opvol-
ger Leo van Veen een verkeerde 
geweest. Hij was een Hollander, 
hij had een mentaliteit die op dat 
moment niet paste bij de vrien-
denploeg die we hadden. VVV 
presteerde niet meer, Van Veen 
moest weg, de club degradeerde 
en we konden opnieuw beginnen. 

SC Heerenveen was op dat mo-
ment een vereniging die onderin 
de eerste divisie speelde. Echter, 
in Friesland hadden ze ene Rie-
mer van der Velde als voorzitter. 
Mede vanwege het voetbalver-
stand van Riemer is SC Heeren-
veen de club geworden die het nu 
is. Hij had vrienden met geld én 
het getrainde oog voor de juiste 
spelers. Of  VVV ook zulke stap-
pen had kunnen zetten? Achteraf 
zeg ik: ‘Ja, dat had gekund.’ Ik had 
eind jaren tachtig echter niet ge-
noeg 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  P A S  I N  P A -
N I E K  A L S  H E T  B I E R  O P  I S 
I N  D E  K O E L . ’  D I E  U I T-
S P R A A K  H E E F T  U  L A N G 
A C H T E R V O L G D .

“Ik wilde het succes van VVV rela-
tiveren. Waarom? Om de simpele 
reden dat opgeklopte verwach-
tingen kunnen leiden tot rottig-
heid. Als je als club gaat roepen 
dat je structureel mee wilt doen 
om Europees voetbal, en dat lukt 
vervolgens niet, dan loop je het ri-
sico dat supporters gaan muiten. 
Dat wilde ik voorkomen. Natuur-
lijk hadden we als bestuur onze 
ambities, maar die schreeuw-
den we niet van de daken. Mijn 
‘bekende’ uitspraak hoor ik nog 
regelmatig terug. Ik was voor de 
UEFA eens in Azerbeidzjan, toen 
een voetbaloffi cial me plotsklaps 
vroeg of het inderdaad klopte, 
dat verhaal over VVV en dat bier. 
Prachtig toch?” 

‘Ik ging door tot het draadje knapte’
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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. 

Jeu  Sprengers  werd op 
24 mei  1938 geboren 
in  Tegelen.  Na z i jn 
studie  bedr i j fseconomie 
in  T i lburg ( WO) 
bekleedde hi j  enkele 
le idinggevende funct ies 
in  het  bedr i j fs leven. 
Bovendien maakte 
hi j  carr ière  in  de 
voetbalwereld.  Sprengers 
was  t ien  jaar  lang 
voorz i t ter  van VVV en 
tevens  bestuurs l id  en 
(van 2000 tot  februar i 
2007)  penningmeester 
van de  Europese 
voetbalbond UEFA .  De 
in  Venlo  woonacht ige 
Sprengers  is  s inds  1993 
ook nog voorz i t ter 
van de  Neder landse 
voetbalbond KNVB,  en 
s inds  v ier  jaar  l id  van de 
strategische commissie 
van wereldvoetbalbond 
FIFA .

U  R A A K T E  U W  F U N C T I E 
A L S  P E N N I N G M E E S T E R 
V A N  D E  U E FA  K W I J T , 
O M D A T  M I C H E L  P L A T I N I , 
D E  N I E U W E  V O O R Z I T T E R 
V A N  D E  E U R O P E S E  V O E T-
B A L B O N D ,  H E T  U  K W A -
L I J K  N A M  D A T  U  S T E M D E 
O P  Z I J N  C O N C U R R E N T 
L E N N A R T  J O H A N S S O N . 
D E E D  D A T  P I J N ?

“Natuurlijk was dat teleurstel-
lend. Toen Platini gekozen werd 
tot voorzitter van de UEFA, wist ik 
direct dat mijn rol bij de Europe-
se voetbalbond zou veranderen. 
Achteraf denk ik: had Johansson, 
die toch al niet de jongste was, 
zich nog kandidaat moeten stel-
len voor het voorzitterschap van 
de UEFA? Maar ach, wat er ge-
beurde, was part of the game. Een 
politiek spel, meer niet.”

W E L K E  P E R S O N E N  I N  D E 
V O E T B A LW E R E L D  H E B B E N 
D E  M E E S T E  I N D R U K  O P  U 
G E M A A K T ,  E N  W A A R O M 
W A S  D A T  Z O ?

“Via het voetbal heb ik Nelson 
Mandela ontmoet. Een indruk-
wekkende man. Onvoorstelbaar 
dat iemand, die zoveel jaar ge-
vangen heeft gezeten, zó on-
kreukbaar is. Johan Cruijff moet 
ik ook noemen, hij is natuurlijk 
een voetbalgrootheid. En Lennart 
Johansson is een échte voetbal-
liefhebber, maar bovenal een in-
tegere bestuurder.”

N O G  E V E N  T E R U G  N A A R 
U W  G R O T E  L I E F D E  V V V. 

K A N  D E  C L U B  O P  T E R -
M I J N  U I T G R O E I E N  T O T 
E E N  S T A B I E L E  E R E D I V I S I -
O N I S T ?

“Absoluut, alleen is daarvoor wél 
de komst van een nieuw stadion 
nodig. VVV staat in heel Neder-
land 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 Ber-
den en directeur Marco Bogers 
leveren met hun medewerkers 
goede prestaties. Met een uitge-
kiend beleid kan VVV absoluut 
meedraaien in de eredivisie. Een 
begroting van 12 á 15 miljoen 
euro is haalbaar.”

W A T  W O R D T  U W  L A A T S T E 
K U N S T J E  V O O R D A T  U  A L S 
B E S T U U R D E R  D E  V O E T B A L-
W 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 licen-
tiesysteem voor het internatio-
nale topvoetbal. Dat houdt in dat 
alle clubs, waar ook ter wereld, 
aan dezelfde voorwaarden moe-
ten voldoen om een licentie te 
krijgen voor het spelen van prof-
voetbal. 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.”  <
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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 bewo-
ners van buurplaatsen Blierikse, Veldese, Tegelse, Baolderse noe-
men, maar zichzelf - naast Venlose - deftiger Venlonaere. 

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 negentiende-
eeuwse 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 be-
kend 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 Ven-
dele en Vendels aan de vergetelheid ontrukt.  <
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lek.  Maastr icht .

Frens Bakker (Blerick, 1961) studeerde Duitse taal- 

en 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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Een dialectologische 
frons bij de naam 
Venlo door Frens Bakker

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 ‘Ven-
loo’ aan, waardoor je theoretisch een Venloos *Venloeë kunt ver-
wachten. 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 Ven-
loostalige liedjes uit de twintigste eeuw komt ‘Vendelo’ nog een en-
kele 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 wande-
ling 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 heb-
ben 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) Ven-
loos 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 betrek-
kelijk 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-

De gemeente Venlo  ontbeert  nog tweetal ige  plaatsnaambordjes.  Een belangri jke  re-
den zal  z i jn  dat  de  hoofdplaats  Venlo  in  het  Nederlands en in  het  Venloos hetzelfde 
kl inkt.  Venlo  was als  het  ware de eerste  grote  L imburgse plaats  met  zowel  de  Neder-
landse als  de  eigental ige  benaming op haar  borden.  Jammer dat  de  gemeente die  eer 
niet  aan andere kernen binnen haar  grenzen heeft  gegund:  Bler ick  -  Bl ier ik,  Hout-
Bler ick  -  Houbl ier ik,  Boekend -  D’n  Bokent,  Steyl  -  S jtei l  en  Belfeld  -  Belvend.



 Hoe kwam je  hier  terecht?
Wiek Lenssen: “Samen met mijn vrouw heb ik een jaar in Indonesië 
gewoond. Plotseling werd ik daar ernstig ziek. In het ziekenhuis in Jo-
gyakarta konden ze me niet helpen, zodat ik noodgedwongen ben te-
ruggekeerd 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.”

‘Bi jna  onnederlands’  noemt Wiek Lenssen z i jn  

woonplek aan de rand van Swolgen.  We zitten op 

de veranda van z i jn  huisje  en ki jken uit  op de tuin,  

die  overgaat  in  het  bos eromheen.  Rechts  staat  

een t ipi ,  een soort  wigwam. Her  en der  hangen en 

staan voorwerpen die  verwi jzen naar  uitheemse 

culturen:  een masker  en een benen mes,  dat  is  

gemaakt  van de teen van een Casuarisvogel  uit  

Nieuw-Guinea.  Ook een hangmat ontbreekt  niet.  

Wie  weet  duiken zo dadel i jk  z i jn  zoons Laurens 

(12)  en Giel  (10)  met  pi j l  en  boog uit  het  struik -

gewas op.  Wiek is  zelf  l id  van een handboogver-

eniging.  Zi jn  vrouw Diana geeft  reiki-cursussen.  

Autochtone en al lochtone culturen z i jn  hier  op 

ondoorgrondel i jke  wi jze  met  e lkaar  verbonden.  

Het  hoort  bi j  Wiek,  maar  ook bi j  de  dichter  Bertus  

Aafjes,  die  hier  vóór  hem woonde en talr i jke  reis-

boeken schreef.  

door Willem Kurstjens
foto Franco Gori 
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H E T  V E R B O R G E N  
F R O N T  
I n t e r v i e w  m e t  f i l m e r  W i e k  L e n s s e n



 Dat  is  een soort  rode draad in  je  werk  
geworden…
“Inderdaad. Later kwam ik bij andere projecten in 
de Derde Wereld steeds vaker de combinatie van in-
heemse 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 grond-
stoffen en energie, die zich vaak in zeer afgelegen ge-
bieden afspeelt. Een oorlog die in de westerse media 
nauwelijks aan de orde komt, terwijl hij vaak de ei-
genlijke 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 onderwer-
pen. Onze moderne levenswijze heeft een zevenkop-
pig monster gebaard, dat hongert naar grondstoffen 
van over de hele wereld. Als het niet regelmatig ge-
voed wordt, heeft dat directe gevolgen voor onze eco-
nomie. 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 Ver-
borgen Front zijn vaak de laatste natuurvolkeren van 
onze planeet, net als de indianen in de negentiende 
eeuw.” 
 
 Oké,  maar die slachtoffers,  z i jn die zelf  wel  
zo onschuldig? Vertrappen zi j  op hun beurt  ook niet  
andere volkeren? Hoe edel  z i jn 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 kop-
pensnellen vergelijken met het elkaar bestoken met 
gifgas, mitrailleurs en clusterbommen. Voor som-
mige ‘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 dis-
cussie waarover het eigenlijk zou moeten gaan, na-
melijk: 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 te-
gen me, toen ik me inderdaad nogal enthousiast uit-
liet over de volksaard van de Papoea’s: ‘Wiek, every 
culture has its assholes…’”

 Een paar  jaar  later  ben je  teruggekeerd 
naar  Nieuw-Guinea…
“Dat was voor mijn derde grote film Rufus Saati, The 
Spirits Have Gone, die zich afspeelt in West-Papoea. 
Daarin staat een lid van de Asmat-Papoea centraal, 

Rufus, een traditionele ambachtsman, die beelden 
uit hout maakte, maar ook streed tegen de ontbos-
sing daar, die vooral door Japans-Indonesische be-
drijven 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.”
   
 Daarna heb je  je  l icht  opgestoken in  Zuid-
Amerika…
“Dit filmproject viel samen met een andere fascinatie 
van me, die voor het bovennatuurlijke, het ongrijp-
bare 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 geestenwe-
reld is die onze werkelijkheid omringt en er in door-
dringt. 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 ma-
ken 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 alterna-
tieve circuit had gevoerd. Er ontstond toen een idee 
in mijn hoofd voor een film: Sjamanen van het Westen, 
omdat ik in die irrationele, bovennatuurlijke genees-
wijze een overblijfsel zag van het sjamanisme.”

 Hoe is  het  dan toch een f i lm over  Zuid-
Amerika  geworden?
”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 Indi-
anenstammen 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 
ook in het bewustzijn van de mensheid. Zo ontmoette 
ik er twee afgevaardigden van de Maya-indianen uit 
Guatemala. De Maya’s hebben de meest perfecte ka-
lender in de geschiedenis van de mensheid ontwik-
keld. Deze bestaat uit achttien kalenders, die alle 
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 Er  is  nog iets  anders  wat  je  b indt  met  Bertus  Aaf jes,  name-
l i jk  de  l ie fde  voor  de  taal .  Ik  ben ooit  eens  een gedicht  van je  tegen-
gekomen in  een bloemlezing van De Raadsel ige  Roos  (z ie  kader) .  
Schr i j f  je  nog steeds  of  heb je  je  vol ledig  op de  f i lm geworpen?
“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 Fi-
lippijnen afspeelt en gaat over de goudroof door multinationale mijn-
bouwondernemingen. Dat schreef ik naar aanleiding van mijn laatste 
film, die ik daar heb opgenomen.” 

 Je  maakt  vooral  documentaires  over  inheemse natuur volke-
ren.  Wat  spreekt  je  h ier in  aan?  
“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 ca-
mera 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  eerste  documentaire  ui t  1991  ging over  de  Papoea’s .  
“Dat project, De Bergen Bewegen, was mijn afstudeerproject aan de uni-
versiteit 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 pre-
cies 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 palmolieplan-
tage 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 plan-
tage rijdt, zie je urenlang niets anders dan kapotgeslagen oerwoud, tot 
je er helemaal stil en naar van wordt. In samenwerking met de Indone-
sische 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 ste-
ken. Dergelijke ‘ontwikkelingsprojecten’ worden door de ‘moderne we-
reld’ 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 wor-
den 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.”

W I E K  L E N S S E N

HET LIED VAN DE SJAMAAN
 
De dageraad heeft  koude kleuren
De kou zit  in het  gras
Een l ied vermengd met i j le  geuren
Een spoor van wat ooit  was

Nog hangt de hele hut vol  rook
Het vuur sist,  zachtjesaan
Een krekel  kri jst  z i jn afscheidsl ied
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 sja-
maan.

Op gindse heuvel  r i jst  de Rede 
De Rede loost  het  Lot
maar steeds kl inkt  er  die st i l le  
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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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 berg-
stam 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, ge-
luid, montage enzovoort. Na het filmproject bleef de 
filmapparatuur daar en zou onderdeel gaan uitma-
ken 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 wereld-
wonder’. Nu zijn er niet zo lang geleden onder druk 
van de neoliberale machten in de wereld in veel Der-
de 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 verkiezingscam-
pagne 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 i t  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 cy-
anide, 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 onder-
grondse watervoorziening aan, waardoor de bergen 
uitdrogen met alle rijstvelden erbij. In onze film Pidli-
san’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 verte-
genwoordigt? Oké, grondstoffen zijn noodzakelijk, 
en goud is voor veel vermogende mensen een waar-
devol 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  verbli j f  daar was niet  helemaal  onge-
vaarl i jk…
“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 mo-
ment 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 be-
neden in de weer waren met materiaal dat ze niet di-
rect 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  hierna?  
“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. Daar-
mee 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 we-
derzijdse uitwisseling, en niet op confrontatie, over-
heersing en uitbuiting. Wie weet, als de Maya’s gelijk 
krijgen, na 2012 …?”    <

Willem Kurstjens (1952) is schrijver, dichter, vertaler en regisseur van theater-

stukken en films. Daarnaast geeft hij, net als Wiek Lenssen, Nederlandse les aan 

allochtonen aan de Gilde Opleidingen in Venlo. 
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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 af-
gelopen. Dan begint de tijd als het ware weer opnieuw. Maar in de aan-
loop 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  boek ‘De Maya-profet ieën’  gaat  h ierover.  Daar in  l i jkt  het  
er  soms op dat  er  hogere  krachten in  het  spel  z i jn  geweest  b i j  het  
maken van deze  f i lm.  Hoe moeten we dat  begr i jpen?
“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 wereld-
beeld, de andere sluit ook het metafysische in. In het laatste wereld-
beeld is ook plaats voor voorspellingen, zoals die van de indianen met 
hun Maya-kalender. Tussen die twee wereldbeelden werd ik voortdu-
rend 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 millime-
ter, 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.”
 
 Je  laatste  f i lm gaat  over  de  goudmijnen op de  F i l ippi jnen.
“Ook hier kwamen weer een aantal lijnen bij elkaar. Enkele jaren ge-
leden is de Unesco begonnen met een project waarbij vertegenwoor-

W I E K  L E N S S E N

Zo’n  twint ig  jaar  geleden ont-

moette  ik  een Noord-Limburgse  

helderz iende en a l ternat ieve  

genezer,  d ie  tegen me zei  dat  

ik  f i lms zou gaan maken over  

inheemse culturen en dat  ik  het  

daar in  ver  zou schoppen.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de 

boeken of films van Wiek Lenssen verwijzen we 

graag naar zijn website: www.wieklenssenfilm.

nl Het boek ‘De Maya-profetieën (uitgeve-

rij Petiet, Laren 2003) is overigens ook via de 

normale boekhandel te verkrijgen, ISBN 90-

75636-45-8.
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Eén op de v i j f  Nederlanders  keek op zondag 1  mei  2004 naar  de 

f inale  van het  talentenprogramma Idols.  3,3  mil joen Nederlan-

ders  zagen een 23- jar ige Venlonaar  met  de hoofdpri js  naar  huis  

gaan.  Zi jn  l i j fspreuk “Keep the Soul  Al ive!”  schalde de maandag 

erna over  menige werkvloer.  Inmiddels  beweegt  hi j  z ich  met  

gemak tussen grootheden als  John Legend,  Angie  Stone en Amy 

Winehouse.  Drie  jaar  en twee albums na Idols  is  Boris  T itulaer  

(1980)  hard op weg om een topmuzikant  met  een eigen gezicht  te  

worden.  

Boris:  ‘ Ik  weet dat  ik  die     ult ieme plaat  kan maken’   

door Guus Benders
foto’s Franco Gori

“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 vlak-
bij het café waar hij vaker voor 
interviews heen gaat. Idols heeft 
hem in een klap in het centrum van 
de aandacht geplaatst en een BN-
er 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. 

Hij had er zelf voor gekozen, moest 
mee in de mallemolen, maar Idols-
bekendheid is van een andere orde 
dan hij had kunnen voorzien. Boris: 
‘Ik deed eigenlijk maar om een re-
den 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 

niet luisteren naar wat je kwalita-
tief 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 hele-
maal niet aan de orde. Ik heb er 
wel een paar gedaan, maar niet 
dé clubs zoals Paard van Troje, Pa-
radiso of 013. Toen ik die nieuwe 
plaat (Holy Pleasure, GB) had uit-
gebracht, heb ik heel veel mensen 
uitgenodigd om zelf te oordelen. 
En ik heb ze overtuigd. Paradiso 

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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soulkunnen en willen worden. Die docent heeft dat ge-
woon 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 arrange-
ren; 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 prak-
tijk. ‘Ik heb nog auditie gedaan in Amsterdam, maar 
daar wilden ze me het hele eerste jaar laten over-
doen, 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 Ne-
derlandse muziek, GB) van Jerney Kaagman. We had-

Hij  keek me aan met  een bl ik  van:  Je  hebt  het  in  

je ,  het  z i t  in  je  genen.
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soul
derde plaat. Voor het eerst gaat hij het helemaal aan-
pakken 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, in-
tiem 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 willekeu-
rige 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 vlam-
men aan de zijkant van het podium en dertig danse-
ressen. 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.’
 

Muziek, muziek, en nog eens muziek. Aan een al-
ternatieve 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 daar-
door. ‘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 con-
stante 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 vier-
jarige leeftijd kon ik horen wanneer er een fout werd 
gemaakt of wanneer de timing verkeerd was als er ge-
repeteerd werd. Mijn vader heeft dus wel gezien dat 
het erin zat, maar het is niet echt aangewakkerd.’ 
Thuis raakte Boris ook vertrouwd met zwarte mu-
ziek. 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 

om te zingen had hij niet. ‘Mijn vader was zanger, 
daarom wilde ik dat niet. Ik kreeg een blauwe maan-
dag 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 cultu-
rele 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.’

Toen 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 heb-
ben 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 
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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 uitda-
ging, 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 ko-
men met het vliegtuig. Tim kreeg echter een aanbie-
ding om samen met een Amerikaanse band een tour 
te doen in Europa. Hij belde zes uur voor zijn geplan-
de 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 krij-
gen 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 kun-
nen 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 gin-
gen er ook echt voor, echt voluit. De eerste keer ston-
den 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 munt-
jes. Dat gaf echt een kick!’
‘We zijn op een gegeven moment naar Marbella ge-
gaan. 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 hele-
maal 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 glos-
sy papier met een foto van ons erop. Hij had boven-
dien 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 op-
gerakeld en bovendien een vervelend staartje kreeg 
doordat Gino (zonder medeweten van Boris) opna-
men 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 doorgeproce-
deerd. 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 voorzich-
tiger gemaakt. ‘Al vertrouw ik mensen wel redelijk 
snel hoor. Maar ik ben absoluut voorzichtiger gewor-
den. 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 ge-
bruiken. Voor vrienden of bekenden doe ik heel vaak 
dingen voor niets. Op een gegeven moment kunnen 
mensen daar misbruik van maken.’ 

Na de breuk met Gino ging Boris door een dal. ‘Het 
was een heel negatief jaar. Alles viel tegen,’ con-

cludeert 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 pro-
gramma. 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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De straat  is  daar  het  beste  middel  voor;  n iemand 

heeft  je  gevraagd om te  spelen,  mensen kunnen 

je  voorbi j  lopen,  ze  kunnen je  vragen of  je  a ls je-

bl ief t  je  kop wi l t  houden,  ik  noem maar  wat.  Toch 

hebben we het  gedaan.  En dat  is  nog steeds  de  

mooiste  er var ing van mijn  leven!  
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aliveNet  zoals  ik  het  veel  belangr i jker  v ind dat  ik  met  

mi jn  nieuwe plaat  op heel  d iverse  plekken kan 

staan en meer  waarder ing kr i jg.  

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 noem-
de 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 jul-
lie nog werk geef.” Hij had die mensen ook bij elkaar  
gezocht, het waren zijn vriendjes. Ik dacht dat ieder-
een zelf wel zou beslissen. Maar ze gingen uiteinde-
lijk 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 professio-
nele musici ingelicht en gezegd: “Als Boris belt om te 
vragen om te komen spelen, niet doen, want die jon-
gen 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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alive
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 moei-
lijk. 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 honderddui-
zend 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 spin-
off is tanende en dat betekent dat hij een nieuwe weg 
moet inslaan. ‘Mensen die in een vergelijkbare situ-
atie zitten, krabbelen soms al snel terug. Als je het 
succes een paar jaar door kunt trekken, kun je een 
behoorlijke onafhankelijkheid verdienen. Veel men-
sen 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 vreem-
de 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 bepaal-
de 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 

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 wa-
ren 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 be-
paalde 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 manage-
ment hem heeft ontslagen. Die belden mij op omdat 
hij al een paar keer extreem uitgevlogen was. Zij ac-
cepteerden dat niet, ook zij hadden grenzen. Ze stel-
den 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 sche-
nen. 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 ge-
beurde 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 ima-
goschade, 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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borisben 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 op-
merkelijke 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! Mis-
schien 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, zeg-
gen 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 choque-
rend 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 hele-
maal 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 afge-
sproken 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. Ont-
slagen 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 be-
paalde aandacht nodig.’    <

Guus Benders (1980) is journalist en redacteur van de Buun.
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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.’

Boris onderbreekt zijn relaas als hij op de achter-
grond 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 vol-
gens mij doet ze daar nu heel weinig mee.’ Hij ver-
telt 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-soul-
ster 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 platen-
maatschappij 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 Ame-
rika 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 wa-
ren 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 om-
dat hij voor een groot deel wel zwart is qua sound. Ik 

Natuurl i jk  wi l  ik  d ie  ul t ieme plaat  maken,  

waar van ik  en  andere  mensen helemaal  gek

 worden,  zo  funky.  Want  ik  weet  gewoon dat

 ik  dat  kan.
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>>    Fr iedel  Wolters :  ‘Ki jk  eens  
hier,  d i t  wi l len  ze  tegenwoordig  
hebben.  Halsbandjes  in  a l ler le i  
k leuren,  met  Swarovski-geslepen 
kr ista l len  erop.  Honderd euro,  
honderdvi j f t ig  euro.  Meis jes  
komen binnen als  Par is  Hi l ton:  
beest je  op de  arm.  Dan hebben 
ze  een t rui t je  nodig.  Een hond 
moet  tegenwoordig  d’n  bl i ts  
make. ’   
Echtgenoot  Hans:  ‘Ons  assort i -
ment  is  door  de  jaren heen enorm 
veranderd. ’   
Fr iedel :  ‘ In  2000 z i jn  we gestopt  
met  het  verkopen van levende 
dieren.  Parkieten,  koni jnen,  
cavia’s .  Papegaaien.  Hoeveel  
papegaaien hebben we wel  n iet  
verkocht?  Een bureau heeft  voor  
ons  onderzoek gedaan:  “ Jul l ie  
moeten met  die  luxeart ikelen 
verder ”.  Dat  gevoel  hadden we 

zel f  e igenl i jk  ook a l . ’  
Hans:  ‘ Ik  wi lde  er  eerst  n iet  aan.  
Ik  ben tussen de  dieren opge-
groeid,  toen de  zaak nog van 
m’n vader  was.  Wol-Can komt 
t rouwens van Wolters- ,  
de  namen van mijn  ouders.  Onze 
winkel  z i t  a l  s inds  1950 op de  
Vleesstraat .  Ik  dacht:  “Een die-
renzaak zonder  dieren,  dat  kan 
niet .”  Toch,  we moesten andere  
dingen gaan verkopen. ’  
Fr iedel :  ‘ We z i t ten in  de  binnen-
stad.  Mensen s jouwen niet  meer  
door  de  stad met  grote  zakken 
voer.  We moeten ons  r ichten op 
kle inere  dingen.  Jammer,  maar  
het  gaf  ook rust . ’  
Hans:  ‘Die  dieren moeten iedere  
dag verzorgd worden.  Ook op 
zondag.  Dat  was  wel  eens  ver ve-
lend,  maar  daar  had ik  voor  ge-
kozen.  Het  is  mí jn  zaak,  met  hart  

en  z ie l .  M’n broer  Theo werkte  
toen nog in  loondienst .  Maar  
dat  g ing niet  meer,  dat  werd te  
duur.  Iemand onts laan is  nooit  
leuk,  maar  je  e igen broer. . .  Toch,  
h i j  zag dat  ze l f  ook wel .  Inmid-
dels  run ik  de  zaak samen met  
Fr iedel .  Dat  kon toen de  k inderen 
wat  groter  waren.  Twee doch-
ters  hebben we.  Nee,  d ie  wi l len  
niet .  Ze  weten hoeveel  werk  en 
hoe weinig  vr i je  t i jd  di t  met  z ich  
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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