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We doen ons best
Deze zomer las ik in de Volkskrant een lovende recensie van de debuutroman van Frans Pollux. Wat me trof was het motief van het boek: Pollux
doet een aanval op de vrije markt. Ik moest denken aan die andere Venlonaar, Mark Verheijen. Een van de machtigste liberalen in het land, hij
bewaakt juist die vrije markt.
In een flits zag ik ze tegenover staan: Verheijen en Pollux. En van daaruit
dacht ik aan Venlo: verdomd, die stad is misschien wel de draaischijf van
het land. Voor het moment althans. Een plaats waar alles van een tijd
samenkomt. Venlo als vertrekpunt om het verhaal van Nederland anno
nu te vertellen.
Ja, er is met deze stad iets bijzonder aan de hand. Wat precies weet ik
niet, maar wees gerust: Buun is er bij. Nauwgezet volgen we wat er gebeurt. Wie over vijftig jaar de Buuns uit het begin van de 21ste eeuw
leest, leert over een bijzondere fase in de geschiedenis van de stad.
Pollux werd eerder al belicht in een portret (hij behoort nu tot de redactie). In de nieuwe editie komt Verheijen uitgebreid aan bod in een verhaal over een nieuwe generatie die snel invloed verwerft in de stad.
Ook in ruimtelijke zin verschuiven de panelen van Venlo. Zie de Maasboulevard. Ter gelegenheid van de opening van de Maasboulevard brachten we, vooruitlopend op dit jaarboek, onlangs een mini-Buun uit. Met
verhalen over de Maas en geïllustreerd door onze vaste fotograaf Peter
de Ronde. In deze Buun komt de Maasboulevard opnieuw aan bod, via
beelden van kunstenaar John Smets. Jaren achter elkaar stond hij met
zijn camera aan de bouwplaats. Het leverde duizenden foto’s op van een
stad in beweging. Wij vonden het zo bijzonder, dat we hier een selectie
laten zien.
Fotografie krijgt in de hele Buun bijzonder veel ruimte, waarmee we voor
het eerst de fullcolourdruk echt uitbuiten. Zo is een serie, verspreid over
het jaarboek, gewijd aan de nieuwe voortuin van Venlo. Over verschuivingen gesproken: met de gemeente Arcen en Velden heeft Venlo nu
meer evenwicht tussen stedelijke en pastorale landschappen. Daarom
ter introductie van Arcen en Velden aan de andere inwoners: de mooiste
opnamen van het gebied - in samenwerking met Stichting het Limburgs
Landschap - door fotograaf Jacques Peeters.
En dan Q4, een wijk waar veel over te doen is. Midden in de stad, broeiend van activiteit, op weg naar iets nieuws. Peter Beeker maakte het van
binnenuit mee, als bewoner. Hij schreef een portret over Q4.
In deze Buun ook aandacht voor de man met een cruciale rol bij de uiterlijke stadsveranderingen: Arnold van Hoof, directeur van Woningstichting Venlo-Blerick. Een uitgebreid inter view toont dat Venlo-Noord hem
misschien wel het meest raakt.
Bij zijn afscheid als directeur danken we hem voor het vertrouwen. De
woningstichting is al jaren onze hoofdsponsor. Als ik hem goed heb begrepen in de vele gesprekken, dan is de cultuur beslissend voor een stad.
Mijn antwoord namens Buun: we doen ons best.
Ruud Linssen,
Hoofdredacteur Buun
Oktober 2010
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vier en
Ven l os e
Va s t el a oven d

I

n d e t r e in t r o k ik m ij n p a k a a n . H e t w a s fe b r u a r i 2 0 0 6 e n ik r e e d n a a r h e t z u id e n . I k

v e r w is s e ld e m ij n b r o e k e n s h ir t e n d e r e s t v a n
m ij n p a k e n ik w is t t o e n n o g n ie t d a t e e n c a r n a v a ls p a k in Ve n lo e e n pe k s k e h e e t . B e t e r n o g : e e n
Va s t e l a o v e s pe k s k e . I k m o e s t n o g v e e l le r e n .
door Jan van Mersbergen

M e t m ij n v ij fd e Va s t e l a o v e n d in h e t v o o r u it z ic h t

fotografie Richard Fieten, Lé Giesen, Wim van Groenendaal, Fotokino Linders, Jan Oehlen

d u r f ik t e z e g g e n d a t ik h e t fe s t ij n in m id d e ls
ie t s b e t e r b e g r ij p . I e t s .
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I n Ven l o i s w e r k e lijk
i eder e e n p r ac h t ig
u i t ge d o s t .

Ik ken het Brabantse Carnaval. Ik woon twintig jaar in Amster-

dam, maar ik ben opgegroeid in het gebied tussen de Bergsche en de
Afgedamde Maas, kleigrond bevolkt door gereformeerden en hervormden die niks van Carnaval willen weten en een hitsige groep jongeren
die smachten naar een feestje. Dus trokken we ieder jaar met een groep
de Maas over, in onze goedkope pakken op de veerpont, en vierden een
paar dagen feest in Raamsdonksveer, in Oosterhout, Breda, Geertruidenberg of Bergen op Zoom.
Het Brabantse Carnaval verschilt op twee punten essentieel van de Venlose Vastelaovend: de Brabantse liedjes zijn minder subtiel en in Brabant
volstaat een boerenkiel en een paar ovenhandschoenen aan een koord
als pak. Ik heb mijn complete jeugd in een oude geelbruin gestreepte
pyjama gelopen waar mijn moeder een washandje in had genaaid, een
binnenzak waar ik mijn muntjes, geld, pakje shag en aansteker in kon
doen. In Venlo is werkelijk iedereen prachtig uitgedost.
De Venlose leedjes zijn wonderschoon. In Brabant klinken de Carnavalskrakers die in de aanloop naar het feest op 3FM gedraaid worden
met tussendoor de oude nummers over Grote bloemkolen en Van achter bij
de schouders. Het verschil schuilt in de gelaagdheid. In Brabant zingen
ze dat ze gisteren zo veel gezopen hebben. In Venlo zingen ze: ‘Ik had
gisteren zo’n dorst.’
Het is moeilijk de Venlose liedjes te leren. Alleen op het gehoor lukt
niet, je moet de teksten er echt bij zoeken. Als groep hebben we heel
lang: ‘De zon komt op voor een dubbeltje’ gezongen, wel met flinke toeten bier in de hand.

Vorig jaar februari stond ik op het perron van station Amsterdam
Amstel met een enorme tas waar mijn pekske, mijn boerenbruiloftskostuum, tandenborstel, slaapshirt, extra schoenen en een voorraad Elstarappeltjes in zaten. Er liepen wat jongens in blauwe kielen met sjaaltjes
en een van hen vroeg me of ik ook naar de Carnaval ging. Ik zei: ‘Nee, ik
ga naar de Vastelaovend.’
Dat was een overwinning, want ik kwam werkelijk los van het Brabantse Carnaval en voelde me op dat tochtige perron sterk verbonden
met Venlo.
Dat begon al die zondag in 2006, ik werd met open armen ontvangen.
Toen ik in mijn Schotse kilt met jasje en rode pruik, kousen met klosjes
en stevige schoenen van het station de stad in liep, werd ik bij het eerste
dranghek al door een vrouw aangesproken. Ze herkende mijn pekske en

6

BUUN

BUUN

7

aMsterdaMMers

vieren
Ve n lo se
Va st e la ovend

8

BUUN

BUUN

9

aMsterdaMMers

vi e r e n
Ve nlose
Va ste la ove nd

zei: ‘Jij bent één van de Amsterdammers.’ En vervolgens vertelde ze me
waar het hotel was en waar de rest van de Amsterdammers waarschijnlijk op dat moment uithing. Het was hartverwarmend.
Die positie is langzaam verworven. Een deel van de Amsterdammers,
allemaal vrienden van een gezellige Amsterdamse voetbalclub, trekt al
elf jaar naar de Vastelaovend, een mooi getal. Een paar dingen zijn daarbij belangrijk: we proberen te zorgen voor een thema, voor mooie en
praktische pekskes, we beginnen in september met sparen, zodat we
flink kunnen lappen en geen dorst zullen krijgen, en we leren de liedjes.
Dat wordt gewaardeerd in Venlo. Authentieke Venlonaren zijn oprecht
ontroerd als tien Amsterdammers Eine echte Venlonaer meezingen.
Ook dat lappen zet onze positie in Venlo kracht bij: we zorgen voor omzet. Vooral in de Loco, waar jongeren twee muntjes per keer aanschaffen
aan de muntenbalie. Afgelopen winter waren we te gast bij het Höfbal
van de Pimpelaers, in Old Dutch, en daar zeiden we tegen de chef van de
Loco dat we dit jaar niet konden komen met de Vastelaovend. Er trok een
onweersbui over haar gezicht.
Het gevoel dat je welkom bent is essentieel voor een geslaagde Vastelaovend. Hotel Puur laat dit ieder jaar blijken, want in oktober komt er
steevast een telefoontje met de vraag of we er de komende Vastelaovend
weer bij zijn. ‘Natuurlijk,’ is dan het antwoord. ‘Weer dezelfde verdieping, asteblief.’
Vanzelfsprekend blijven we buitenstaanders. We zijn niet opgegroeid
met de muziek en met de optocht, we kennen niet alle tradities. Langzaam leren we de verschillende facetten kennen en ontstaan onze eigen

La n g za a m l e r e n w e
de v e r s ch i l l e n de
fa ce tte n ke n n e n e n
o n ts ta a n o n ze e i g e n
tr a di ti e s .
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tradities. De kop erwtensoep in de middag op de Mert om de hongerklop
tegen te gaan. De voorbereidingen op Amsterdamse marktjes, waar ze
ons inmiddels ook al kennen en waar we bij vijftien graden vorst in januari shirtjes staan te passen. Het ontbijt met eieren met spek van Puur.
De bankjes achterin de Keulse Kar. De groepsfoto in de nacht op het
bordes van het stadhuis.
Soms zijn de ervaringen uiterst subtiel. Afgelopen jaar stond ik bij de
portiek in de bevroren Gasthuisstraat toen daar een Joekskapel speelde
en zag ik een trompettist zijn vingers warmtoeteren toen de anderen
even stil waren en dat geluid, van die ene trompet, keert nog vaak terug
in mijn hoofd en draagt de Vastelaovend, ook als het zomer is, ook als
het kerst is. Een dag later hoorde ik een man Ein jaor zingen op de Mert
en zag ik de tranen in de ogen van de mensen in hun boerenpekskes, een
collectief gevoel van verdriet en ook van hoop en de zekerheid dat het
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volgend jaar weer Vastelaovend is en dat ook dan alles weer schitterend
zal zijn.
Ieder jaar gaan er nieuwe Amsterdammers mee. Sommigen hebben
het na een dag gezien, anderen blijven plakken en zetten het jaar erop
alvast in de agenda en leren ook de Vastelaovend te vieren. Leren is nodig.
Je moet de sfeer leren kennen. Je moet leren hoe je de tijd kunt overwinnen, want drie of vier dagen achter elkaar is lang en zwaar. Je moet
de energie van het feest opsnuiven en aan het feest teruggeven om de
dagen goed door te komen.
Wat ieder jaar hetzelfde is: de treinreis terug is de hel. Dan rij je naar
Brabant en stap je bij Eindhoven in een forensentrein, met de schmink
nog onder je ogen en je oren suizend van de muziek en je lijf bonkend
van het bier, en dan moet je anderhalf uur terug naar de stad waar je
graag woont, maar waar de realiteit zo verschilt van de Vastelaovend, dat
het is alsof je in een grote, gele tijdmachine zit.
Dan denk je eigenlijk alleen maar: ‘n Jaor det kin vleege, ‘t Is zoë veurbeej.
Veur we ôs misse, zien weej weer beejein. <

Jan van Mersbergen (1971) is schrijver. Hij publiceerde vijf romans, waaronder Morgen zijn we in Pamplona
(2007), die vertaald is in het Duits, Frans en Engels. Momenteel werkt hij aan een roman die speelt tijdens de
Vastelaovend. Verder schrijft hij korte verhalen en artikelen over literatuur, sport en muziek.
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Nieuwe vo o rt u in 1
BUUN

ruïne van het klooster sint Barbara op Landgoed arcen, bereikbaar via wandelroute en fietspad. Het klooster werd in 1452 gesticht door franciscanen uit Keulen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het bij een bloedige veldslag in 1586 volledig verwoest. de ruïne is nu onderdeel van de
Barbara’s Weerd, een natuurontwikkelingsgebied van Het Limburgs Landschap langs de Maas.

BarBara’s Weerd a rceN

Foto Jacques Peeters
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LIMBURGS
MUSEUM
IN HET

door Thijs Lenssen
foto’s Peter de Ronde

He t L imb u rgs M u s e u m s t a rt t e
in s e p t e mb e r 2 0 0 0 in e e n
ma rka n t n ie u w ge b o u w in
Ve n lo . M e t o n ge v e e r t a c h t ig
me d e w e rke rs e n v rijw illige rs
e n ge mid d e ld ru im 5 0 . 0 0 0
b e z o e ke rs p e r ja a r is h e t u it ge gro e id t o t e e n v a n d e b e la n grijks t e c u lt u u rb u rc h t e n
in d e re gio . B ij h e t t ie n ja rig
ju b ile u m la a t d e B u u n e n ke le
me d e w e rke rs e n v rijw illige rs
a a n h e t w o o rd . Z e ge v e n e e n
imp re s s ie v a n w a t e r in h e t
ge b o u w a lle ma a l ge b e u rt , in
d e v o lgo rd e v a n d e ro u t e d ie
d e mu s e a le o b je c t e n n o rma lit e r a fle gge n : v a n o p n a me in
d e c o lle c t ie t o t e n me t d e b e z ic h t igin g d o o r h e t p u b lie k.
Te n s lo t t e v e rt e lt e e n v rijw illige r o v e r d e films d ie in h e t
mu s e u m ge d ra a id w o rd e n .
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zameling Manders, in hoofdzaak bestaande uit cartografie, topografie,
boeken en prentbriefkaarten, vind ik een mooie aanwinst. Daaraan zie
je ook dat het museum hiaten in de collectie goed probeert op te vullen,
zodanig dat alle historische tijden zijn vertegenwoordigd.
Af en toe help ik mee met wetenschappelijk onderzoek. Zoals voor de
Spaarnestad-negatieven, circa 3600 glasplaten met kiekjes van Limburg
uit 1930-1940. Ik ben onder andere naar het Noord-Hollands Archief
gegaan om achtergrondinformatie te verzamelen. Ik ben historicus van
origine, dus zo’n opdracht ligt precies in mijn straatje en smaakt altijd
naar meer.

De ontmoeting met oude objecten, je komt in contact met allerlei cultuuruitingen: cartografie, topografie, kunstwerken, devotionalia,
aardewerk, textilia, meubels, speelgoed, munten, noem het maar op.
Ik werk hier nu dertien jaar, heb de verhuizing vanuit het Goltzius- museum nog meegemaakt. Je moet echt affiniteit hebben met de geschiedenis van Limburg. In een museum voor moderne kunst zou ik me veel
minder thuis voelen. Je komt hier met zoveel facetten in aanraking. Het
is horizon verruimend. Vaak komen mensen met specifieke vragen over
een onderwerp, het geeft voldoening als je iemand dan kunt helpen.’

Wolf Alberts: restauratie en onderhoud
A d Bo g ers

Ad Bogers: zorg voor de collectie
‘Een van mijn hoofdtaken is depotbeheer. De objecten uit onze collectie
moeten gemakkelijk terug te vinden zijn en ze moeten op verantwoorde
wijze worden opgeslagen, denk daarbij aan de juiste klimaatomstandigheden en goed verpakkingsmateriaal. Daarnaast is onderhoud essentieel, we zorgen dat ze stofvrij blijven en controleren op de aanwezigheid
van ongedierte.
Een andere hoofdtaak is het ontsluiten van nieuw verworven stukken.
Registreren en beschrijven: wat het is, uit welke tijd het dateert, het formaat, het materiaal, de conditie, enz. Dat wordt allemaal vastgelegd.
Ook is het van belang om literatuur over een object bij te houden.
Het boeiende van mijn werk? De ontmoeting met oude objecten, je
komt in contact met allerlei cultuuruitingen: cartografie, topografie,
kunstwerken, devotionalia, aardewerk, textilia, meubels, speelgoed,
munten, noem het maar op. Alles wat maar in een cultuurhistorisch en
volkskundig museum thuishoort. Je ziet het, kunt het aanraken. Soms
zelfs als een van de eersten, als je het gaat ophalen bij de aanbieder.
Het leukste object dat we recent in bruikleen hebben gekregen, is een
oorkonde van de benoeming van de Maastrichtenaar Van den Broek tot
vaandeldrager in de Garde Impériale van keizer Napoleon. En daarbij
een tekening van het uniform, met de knopen erop gespeld. Ook de ver-
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‘Vroeger was ik constructiebankwerker, maar ik verzamelde altijd al
scherven, potten en pijpenkopjes. In de jaren zeventig mocht mijn vader een beerput in de Houtstraat opgraven. Hij haalde allerlei materiaal
naar boven. Thuis probeerde ik enkele scherven te plakken, en gaten in
de potten met gips bij te werken en af te lakken. Zo heb ik met vallen en
opstaan steeds meer geleerd. Toen vroeg het Goltziusmuseum of ik niet
iets kon restaureren. In 1993 werd ik er vaste medewerker, voor restauratie en onderhoud.
Als instellingsrestaurator heb je te maken met diverse disciplines en een
ethische code: je mag geen fantasiedingen aan een object toevoegen,
wat je doet moet wetenschappelijk verantwoord zijn en reversibel, dat
wil zeggen: terug te draaien. Je beschrijft wat je van plan bent om te
gaan doen en achteraf maak je een rapport van wat je gedaan hebt, in
overleg met de conservator. Ik ben lid van Restauratoren Nederland, die
regelmatig cursussen en workshops geven.
Restaureren is het oplossen van een technisch probleem. Het belangrijkste is dat je kennis hebt van het materiaal. Ik restaureer voornamelijk
keramiek en glas, maar ook andere voorwerpen komen voorbij, zoals
lijsten van schilderijen, plaquettes, of metalen objecten. De technieken
die je gebruikt, worden steeds beter. Zo moet je een gipsen beeld niet
met secondelijm of Bisonkit plakken maar met speciale PVA-lijm. Als je
scherven en kleine stukjes terugplaatst, kun je ervan uitgaan dat het
laatste stukje niet past. Daar moet je dus iets op vinden.
Ik heb net een baardmankruikje uit de zestiende eeuw onder handen
gehad en ben nu bezig met enkele borden van aardewerk. De ontbre-
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moet creatief zijn met materiaal,
voor daken kan schuurpapier of
golfkarton heel geschikt zijn, dat
geeft een bijzonder effect. En bij
de reconstructie van een ijzertijdboerderij, die dient als lesmateriaal voor kinderen, heb ik voor de
vervaardiging van palen ooit satéstokjes gebruikt.’

Stan Linssen:
tentoonstellingen maken
‘Een tentoonstelling is een spel
met de toeschouwer. We proberen
een verhaal visueel te maken, het
samen te voegen met objecten. Je
moet steeds weer beseffen dat er
telkens andere mensen naar kijken. En dus moeten er een aantal
lagen in zitten, zodat je verschillende publieksgroepen aanspreekt. Je
hebt mensen die veel informatie
willen, mensen die met een gezelschap naar het museum komen en
iets willen beleven, en mensen die
vooral actief bezig willen zijn.

D a t b e g i n t me t zo v e e l mo g e l i j k i n fo rma ti e v e r za me l e n e n e e n v o r m zo e ke n di e
a a n s l u i t b i j h e t o n de r w e r p .

Wo l f A l ber t s

kende delen vul ik op met op kleur gebracht hard-vormgips. Gips heeft
trouwens een mooiere klank dan polyester. Na het plakwerk volgt het
coloreren. Door verflagen dun op te brengen, krijg je diepte. Als je te
veel mengt, gaat de kleur kapot.

D o o r v e r f l a ge n d un op te b re ngen, kr ijg je diept e. Als je t e veel
men g t , g aat d e k le ur k a p ot.
Historische maquettes bouwen vind ik het mooist. Ik heb het geleerd
van de inmiddels overleden ambachtsleraar Piet van Nunen. Samen
hebben we de stadsmaquette nog opnieuw opgebouwd. De oude versie bleek niet helemaal te kloppen, wat betreft maten en uitvoering. Je
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Mijn inbreng is voornamelijk de
praktische invulling, het ontwerpen van tentoonstellingen. Dat
begint met zoveel mogelijk informatie verzamelen en een vorm
zoeken die aansluit bij het onderwerp. Soms heeft de conservator al een
idee, dat probeer ik dan naar een ruimtelijk ontwerp te vertalen. Mijn
aandachtsgebied is 2- en 3-D vormgeving. Als er tentoonstellingsmeubilair moet worden vervaardigd, maak ik daarvoor in overleg met de
technische afdeling een tekening. Omdat ik conservator van het keramiekcentrum de Tiendschuur ben geweest, hou ik me ook bezig met de
keramiekcollectie van het museum.
Ons museum is op beleving gericht. In een kunstmuseum hangen schilderijen doorgaans aan witte muren. Wij proberen objecten binnen een
context te presenteren. Sfeer is daarbij heel belangrijk. We slagen er
goed in om bezoekers lang binnen te houden. En we hebben natuurlijk
het liefst dat ze terugkomen. De vaste expositieruimtes zijn we nu overigens aan het herinrichten en vernieuwen.
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Dit Dorp, ik weet nog hoe het was was
een mooi voorbeeld van een grote
wisseltentoonstelling. Het idee erachter was dat je in een Limburgs
landschap stond, in een imaginair
dorp. Op de vloer creëerden we
een stratenpatroon. In het midden
- op de markt - kwam een grote
boom, daar kon je luisteren naar
dorpsverhalen, monologen van
twaalf Limburgers die op beeldschermen waren te zien. De thema’s - de invloed van de kerk, de
jeugdcultuur, de dorpswinkel, het
verenigingsleven, coöperaties en
de toekomst van het platteland kregen ieder hun eigen vorm. In
een grote schuur vonden educatieactiviteiten plaats.
Bij dergelijke tentoonstellingen
werk je altijd tegen een deadline
aan. Op de dag van de opening
moet alles klaar zijn. Het papier is
geduldig, de praktijk weerbarstig.
Je moet goed problemen kunnen
oplossen. Gelukkig zijn we met
meer mensen. Als de één het niet
ziet, is er wel iemand anders die
met een oplossing komt.’

St an Lin ssen

Annedore Pijnenburg: rondleidingen en educatie
‘Ik heb altijd met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt. Toen ik met
pensioen moest, zocht ik naar een andere tijdsinvulling. Kunst, geschiedenis en heemkunde hadden altijd al mijn interesse. Ik ben lid van Veldeke en het LGOG. In 2004 meldde ik mij aan bij het VVV-kantoor om
stadsgids te worden, en bij het Limburgs Museum voor rondleidingen.
“Gezien je beroep is vrijwillige educatie misschien ook iets voor je”, zei
Wim Hupperetz, die toen conservator was van het museum.
Een rondleiding voor volwassenen duurt één tot anderhalf uur, voor kin-
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deren een half uur tot drie kwartier. We beginnen altijd met een filmpje.
Ik doe eigenlijk alles: geschiedenis, volkscultuur en kunst. Tegen kinderen praat ik wel anders dan tegen volwassenen. En ik ga altijd achter ze
staan, zodat ze alles goed kunnen zien. Als ik merk dat een kind er niks
meer aan vindt en weg wil, reageer ik met: “Dat is prima”. Vaak blijven
ze dan juist. Ik heb het nu over kinderen die in de vakantie komen.

An n edore Pi jn en bu rg

Al s v r i j w i l l i g e r h o o r j e e r e ch t b i j , j e v o e l t da t j e i n ze t g e w a a rde e r d w o r dt. I k kr i j g e r v e e l v o o r te r u g e n w i l h e t n o g l a n g b l i j v e n
do e n .
Voor scholen - uit alle onderwijscategorieën - is er een educatief programma van twee uur. Dan wordt een les, bijvoorbeeld over de prehistorie of de Romeinse tijd, helemaal uitgediept. Zoals ook met het feest
van de Hertog van Gelre. Iedereen verkleedt zich voor een bepaalde rol,
de een is smid, de ander landbouwer, soldaat, enz. In groepjes gaan ze
het museum in, en ze komen bijeen in de entresol, waar het feest wordt
gevierd. Maar dan is er een vijandige overval en moeten ze vluchten via
de geheime uitgang, achter het graf van ridder Walram.
Dit is een echt “doe”-museum. Zo eindigt de les Schatten uit de beerput
met een workshop restaureren. Kinderen gaan in groepjes met een kist
echte oude scherven aan de slag. Daar zijn ze heel ontvankelijk voor.
Door deze te sorteren en te plakken wordt het originele voorwerp, met
mankementen, hersteld. Zoals een nachtspiegel, een pispot. Daarna
wordt erover gepraat.
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de oorlog. Nu was er nieuw materiaal opgedoken met opnamen vanuit de bommenwerpers. De puinfilm trekt altijd al veel publiek, maar
dit keer kwamen er veel meer mensen dan de tachtig waar we stoelen
voor hebben. We wisten niet wat ons overkwam. In allerijl hebben we
toen kaartjes gemaakt voor de rij die nog stond te wachten; konden ze
alvast reserveren voor een volgende keer. We hebben wel twaalf maal
gedraaid, telkens volle bak.
Film is een mooi medium. Toen ik hier drie jaar geleden als vrijwilliger
begon, had ik er al enige ervaring mee, eerst als leraar op de Canisiusmavo, later op het Thomascollege waar we in samenwerking met de
fotoclub van Jan van Soest een videoclub hebben opgericht. VHS-videobanden waren toen nog volop in gebruik. Leerlingen konden zelf films
maken, als buitenschoolse activiteit. Het was vooral spielerei van jongens onder elkaar, maar wel heel erg leuk.

Vo o r a l o u de r e b e zo e ke r s ku n n e n e n o r m g e n i e te n a l s ze b e e l de n
zi e n v a n h e t Li mb u r g v a n v r o e g e r.

F ri ts v a n Aar s s e n

Er komen heel veel scholen, ook uit het zuiden, zelfs uit België en Duitsland. Ik ben altijd vol bewondering over de inventiviteit waarmee het
educatief team lessen samenstelt. Met een enorme afwisseling en aangepast aan de leeftijd en het niveau. In bijna iedere zaal is er een leuke
opdracht of activiteit. Ook individuele bezoekers met kinderen bieden
we wat.
Als vrijwilliger hoor je er echt bij, je voelt dat je inzet gewaardeerd wordt.
Ik krijg er veel voor terug en wil het nog lang blijven doen. Maar zodra ik
de kinderogen niet meer kan lezen, hou ik ermee op. Al kan ik dan misschien nog met de volwassenen verdergaan.’

Frits van Aarssen: filmprojectie
‘Elke tweede zondag van de maand draaien we historische films uit de
collectie Limburgs Film en Video Archief. Een aantal vaste vrijwilligers
verzorgt de projectie. Het programma wordt samengesteld door het
filmteam van het museum en bestaat vaak uit compilaties van historische opnamen. Vooral oudere bezoekers kunnen enorm genieten als ze
beelden zien van het Limburg van vroeger.
Af en toe is er een bijzondere aanleiding om een film te vertonen. De
bekende “puinfilm” van Venlo, beelden van de stad na de oorlogsbombardementen, werd niet zo lang geleden nog eens gedraaid. Zelf kijk
ik bij die film altijd mijn ogen uit, ik heb nog gespeeld in de ruïnes na
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De films in het museum duren meestal veertig tot vijftig minuten, een
mooie lengte om de aandacht vast te houden. Het programma is in principe op heel Limburg gericht. Er zijn ook opnames uit de hele provincie.
Mooi vind ik bijvoorbeeld de beelden van prins Hendrik bij de opening
van de nieuwe haven in Venlo en de opening van het Julianakanaal in
1935. En dit jaar toonden we authentieke interviews met mensen die de
oorlogsgraven in Margraten hebben aangelegd.
Erg genoten heb ik van het enthousiasme van het publiek bij de documentaire Bronsgroen en anders Zwart, over het verdwenen Limburg. Daarin komen onder meer sfeerbeelden voor van een boerenfamilie die zelf
vlaaien bakte, waarna ze met zijn allen in de boomgaard gingen eten.
De kijkers, leden van de vrouwenbond, kwetterden luid toen ze dat zagen. Mijn commentaar: “Zal ik het stukje nog maar eens draaien, dames?”’ <

Thijs Lenssen (1957) is tekstschrijver/journalist
en Buunredacteur.

Het Limburgs Museum is in de jaren negentig ontstaan als fusie tussen het Goltziusmuseum in Venlo en het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht. Het gebouw is ontworpen door Jeanne Dekkers.
Het is een museum over de geschiedenis, tradities en trends van
Limburg. In twaalf afzonderlijk vormgegeven zalen wordt het verhaal
verteld van de naar schatting 3,4 miljoen mensen die woonden en
wonen in de provincie Limburg. Dat verhaal begint bij de prehistorische jager en voedselverzamelaar en eindigt bij de Limburger van nu.
M e t d e ze vas te p r e s e ntati e e n é é n à twe e wi s s e l te nto o ns te l l i ng e n
p e r j aar r i c ht he t mu s e u m zi c h o p e e n zo b r e e d mo g e l i j k p u b l i e k. De
mu s e al e c o l l e c ti e o mvat i n to taal c i r c a vi j f ti g d u i ze nd o b j e c te n. H e t
j aar l i j ks e aanko o p b e d r ag b e d r aag t var i e e r t van 5 0 .0 0 0 to t 10 0 .0 0 0
euro.
Ui tg e b r e i d e i nf o r mati e o ve r he t mu s e u m, d e te nto o ns te l l i ng e n e n
ac ti vi te i te n i s te vi nd e n o p : www.l i mb u r g s mu s e u m.nl .
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V E n lo s E nE t W E Rk E Rs
VoRMEn gEEn fRont

M

axim van Dam zegt in de camera dat hij na een week in Utrecht uitkijkt naar de trein
die hem terugbrengt naar Venlo. Een positief geluid uit de mond van een jonge

stadsbewoner, die niet alleen staat. Meer dan honderd andere jonge Venlonaren namen ook
een spotje op voor de campagne 5x5x5. Ze hebben gemeen dat ze niet ouder zijn dan 35 jaar
en genoeg hebben van het gezanik over de stad. Een nieuwe generatie toont blijmoedig haar
gezicht. Wat hebben deze jongeren gemeen? Rammelen ze aan de poorten van het slot waarin
de gevestigde orde huist? En wat voor stad hebben ze voor ogen? Een reportage over netwerkende nieuwelingen.

door Thijs Pennings
foto’s Peter de Ronde

M i el T h e e u w e n :
‘ Ned e r l an d k u n je nie t
z o een - t w e e - d r i e v e ra n der e n , d u s z i j n we
i n Venl o b e g o n ne n ’.
26
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In de Verenigde Staten hielpen ze twee jaar geleden Barack Obama

aan de macht, gedreven door een hunkering naar change: de leden van
Generatie Y, ook wel de netwerkgeneratie, westerse jongeren geboren
tussen de late jaren zeventig en de eerste helft van de jaren negentig.
Ze zetten een innovatieve internetcampagne op poten die de Democratische kandidaat een gigantisch campagnebudget en veel stemmen
opleverde. Met behulp van social media – Facebook, Twitter, Skype en weblogs – verspreidden ze hun boodschap. De woorden waarmee Obama
het land voor zich won, kwamen niet zelden uit de pen van Jon Favreau,
schrijver van politieke speeches uit Winchester, Massachusetts en op het
moment van de Obama-campagne 27 jaar oud.
Voor het eerst liet de nieuwe generatie zich gelden op het wereldtoneel.
Voor het eerst ook gaf ze blijk van idealen. Het gebrek daaraan wordt de
vaak in zorgeloosheid opgegroeide jongeren namelijk nog wel eens verweten. Volgevreten door bandeloos materialisme en weinig sociaal door
verslaving aan internet en techniek, klinkt de stem van de ouderen. Het
is waar, de leden van de netwerkgeneratie zijn opgegroeid in een tijd van
grote, economische voorspoed en haast eindeloze keuzemogelijkheden.
Ze waren de eersten die zijn grootgebracht in een global village, met internet, slimme mobiele telefoons en digitale pakketten met honderden
televisiezenders. De huidige jongeren hebben moeite met autoriteit die
wordt opgelegd in plaats van verdiend. Ze voelen zich thuis in netwerken
waarin ze op basis van gelijkwaardigheid kennis en kunde kunnen uitwisselen en zien weinig in hiërarchische structuren, die door de opkomst
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van technische hulpmiddelen toch al slijtage vertonen. Maar hun idealisme, hun bezieling en hun vermogen tot – zelfs ongeëvenaarde – sociale
interactie toonden ze twee jaar geleden in de Verenigde Staten.

M a rk Ve r h e i je n :
I k vin d h e t j amm e r
d a t me n s e n d i e ha rd
s c h re e u w e n n i e t d e
po l i t i e k i n g aan.

In Venlo gaf 5x5x5 de netwerkers een gezicht. ‘Maar de boodschap van
de campagne is niet politiek’, benadrukt Miel Theeuwen die samen met
Marcel Tabbers op het idee kwam voor 5x5x5. Een interview met Guusje
ter Horst diende als inspiratie. Daarin riep de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken intellectuelen op om hun verantwoordelijkheid in
de samenleving te nemen. ‘Dat idee, dat de wereld waarin je leeft maakbaar is en dat iedereen iets kan betekenen, sprak ons aan. Nederland
kun je niet zo een-twee-drie veranderen, dus zijn we in Venlo begonnen.
Venlo ben ik zelf, dat is ook de slogan.’ In de spotjes vertellen jongeren waarom ze trots zijn op de stad. Dat komt door de terrassen voor
het stadhuis, de kansen die ondernemers krijgen of het Zomerparkfeest.
Geen gezeur, op volle kracht vooruit, dat is de toon. Dat de campagne
geen politieke kleur heeft, is begrijpelijk. Opvallend is wel dat van al die
netwerkers in de 5x5x5-spotjes er slechts één in de gemeenteraad zit.
Lokale politiek is kennelijk niet aan Generatie Y besteed.
De woonkamer is leeg en klinkt hol. Mark Verheijen woont er pas een
week of twee. Een nieuw huis aan de Stalbergweg, het is een dapper besluit van iemand van wie wordt gezegd dat hij elk moment kan vertrekken
naar Den Haag. ‘Maar ik zal altijd terugkomen naar Venlo’, verzekert hij.
De voornaamste reden voor de nieuwe woning is de tuin, waarin overal
de kleur paars terugkomt. Dat komt omdat de vorige bewoners de tuin
door een tuinarchitect lieten ontwerpen. Verheijen vertelt het opgetogen, alsof hij over iets belangrijks praat, maar hoe de architect precies
te werk is gegaan weet hij niet. Het meest prominente meubelstuk in
de woonkamer is de boekenkast, die wél helemaal is gevuld. De boeken
staan kriskras door elkaar, dat heeft hij het liefst. Op de planken is het
zoeken naar thema’s, naar gemeenschappelijke stromingen. Geschiedenis is er zo een. En natuurlijk politiek, met het complete oeuvre van Frits
Bolkestein verspreid door het meubel.
‘Als 19-jarige was ik fan van Bolkestein’, verklaart hij. Het was vroeg duidelijk dat de ambitie van Verheijen in de politiek lag. ‘Op mijn twintigste
ben ik begonnen in Grubbenvorst. In die tijd was het als enige raadslid
van mijn leeftijd vechten tegen de verdrukking. Eigenlijk is dat lang zo
gebleven. Ik was alleen, al heb ik me niet zo gevoeld.’ Inmiddels hoort hij
bij de gevestigde orde van de Venlose politiek. Wethouder bezig aan zijn
tweede termijn. ‘Ik zit nu dertien jaar in de lokale politiek. In die zin hoor
ik bij de ouderen, bijna iedereen is er na mij bijgekomen. Tegelijk ben ik
met mijn 33 jaar nog steeds een van de jongere politici. Ik ben blij dat er
nu een paar generatiegenoten rondlopen: Bob Vostermans, Vera van de
Wiel en Gilbert Idink.
Toch is dat niet genoeg. Verheijen botst regelmatig met leeftijdsgenoten
die geen politiek podium hebben. Frans Pollux pakt hem aan in krantencolumns en op Twitter en vanuit Q4 klinkt gemor over zijn beleid. ‘Soms
moet ik me inhouden om niet te reageren via Twitter, geen steken terug
te geven. Dat is voor een bestuurder niet het podium voor debat. Ik maak
me niet boos over de verwijten die ik krijg. Tegengas is zelfs absoluut
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noodzakelijk, in de raadszaal, in de publieke opinie en in je eigen omgeving. Ik vind het wel jammer dat mensen die hard schreeuwen niet de
politiek in gaan. Frans Pollux zou ik dat graag zien doen, net als bijvoorbeeld Marcel Tabbers. Ik heb namelijk geen idee wie hen op dit moment
in de raad vertegenwoordigt.’
‘De hele ambitie van Mark Verheijen is altijd politiek geweest’, reageert
Miel Theeuwen. ‘Als je dat niet hebt, ben je automatisch een schreeuwer
aan de zijlijn. Dat betekent niet dat je je mond moet houden. Er zijn allerlei andere manieren om een bijdrage te leveren aan de stad.’ Zelf zat
hij een aantal keer dicht tegen een politieke functie aan. Hay Janssen
polste hem een paar jaar geleden, of hij interesse had om wethouder te
worden voor de Partij van de Arbeid. En hij heeft weleens gedacht aan het
oprichten van een sterke liberale middenpartij. ‘Op dit moment ben ik er
niet concreet mee bezig, maar zeg nooit nooit. In een stad als Venlo is de
spoeling dun. Als je iets doet, komen ze snel weer bij je uit.’
Veel jongeren stemden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op
Mark Verheijen. De wethouder weet zijn politieke boodschap op een
aansprekende manier te verkondigen en is bereikbaar, via Hyves, Twitter
en op vrijdagavond in de kroeg. De netwerkers die niet op hem stemden
vinden hem vooral te hard, te rechts en verwijten hem een gebrek aan
visie. Te veel hijskranen en infrastructuur, te weinig mensen en cultuur.
Toch zijn beide kampen het over veel dingen wel eens, zo bleek tijdens
een etentje waarbij zowel Verheijen als Theeuwen aanwezig was. ‘We delen de probleemanalyse. Venlo heeft veel hoogopgeleide banen, maar
de bevolking is relatief laag opgeleid. We slagen er onvoldoende in om
jong talent hierheen te halen of hier te houden. De stad is niet aantrekkelijk genoeg om te wonen’, weet Verheijen. ‘De vervolgstap is ook nog
hetzelfde: we moeten zorgen voor goede banen, goede opleidingen en
goede voorzieningen. Daarna verschillen we van mening. Ik wil investeren in economische structuren. De Floriade met alles eromheen. Hoger
onderwijs. Zij zetten direct in op voorzieningen, zoals een Museumkwartier of Q4.’
‘Wat aanspreekt aan Venlo is de traditie: de vastelaovend en het Zomerparkfeest’, verklaart Theeuwen. ‘Dat zit niet in kantoren. Economie is een
basisvoorwaarde, maar daarmee onderscheid je je niet. Hip en vernieuwend zijn kunnen jongeren overal in Nederland. De sterke identiteit van
Venlo, die heeft te maken met cultuur.’
Een bericht op Twitter vertelt me dat Marcel Tabbers iets later dan afgesproken zal arriveren in het wijncafé aan de Begijnengang. Op de microblog heeft hij gelezen dat ik er al zit. Vijf minuten later komt hij binnen.
Met één hand groet hij de eigenaar, zijn andere hand is druk met zijn
mobiele telefoon. Logische communicatie in 2010. Iedereen is overal en
altijd te bereiken. Mobiele telefoons zijn er niet meer alleen om te bellen en te sms’en, maar beschikken ook over internet, e-mail en speciale
applicaties voor je social media. Verstoppertje spelen kan niet meer. Als
de batterij van je telefoon leeg is, kun je daar maar beter een heel goede
reden voor hebben. Alleen als de nood heel hoog is, kan het apparaat
twee weken uit, ergens op een zonnig eiland bij de evenaar. Dan moet je
alleen de uit-knop nog even zien te vinden.
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Ma r ce l Ta b b e r s :
‘ He t w o r dt ti j d da t
de ze g e n e r a ti e de
to u w tj e s i n h a n de n
n e e mt, w a n t v e r a n de r i n g ko mt n i e t v a n ze l f. ’

H et h e i l i g e v u u r h e e f t
vo l d o e n d e g e b r a nd .
H et i s t i j d v o o r ie ts
n i eu w s . Z o w e l v oor d e
s t a d al s v o o r mij

Mark Verheijen gebruikt ook een smartphone. ‘Ook voor mijn werk. Ik was
de eerste wethouder met e-mail en een agenda op zijn telefoon. Daar
hebben de secretaresses wel aan moeten wennen. Die waren gewend
om afspraken op papier in te roosteren.’ Het is duidelijk, de techniek in
handen van de netwerkers staat niet op zichzelf, maar heeft verregaande
consequenties. Een nieuwe manier van denken en nieuwe manier van
werken. ‘De nieuwe kenniswerkers werken niet van negen tot vijf’, zegt
Marcel Tabbers. ‘Het gebeurt 24 uur per dag. Werk en vrije tijd vloeien in
elkaar over. Je werkt als je een boost krijgt. Als je voelt dat je niet productief bent, is het geen probleem om overdag een uur in bad te liggen of
een boek te lezen, want ’s avonds ga je weer.’ Ook afstanden zijn door de
techniek minder belangrijk geworden: ‘Ik kan zo drie dagen naar Berlijn.
Laptop mee en ik werk daar gewoon verder.’
De eindeloze hoeveelheid informatie op internet en de mogelijkheden
van mobiele telefoons en laptops hebben gezorgd voor erosie van oude
werkstructuren, zeker in de wereld van de kenniswerkers. De basis voor
veel van de traditionele hiërarchie is weg en die wordt dan ook niet meer
zomaar geaccepteerd. Veel liever werken jongeren als zelfstandigen in
een netwerk, waarin ze kennis en kunde uitwisselen. Voor jezelf, maar
toch samen, steeds met verschillende mensen. ‘In het oude denken is
de ander per definitie een concurrent. In het nieuwe denken is de ander
iemand waarmee je op een geweldige manier kunt samenwerken. We
hebben een omslag gemaakt van afschermen naar delen en als je het mij
vraagt is dit veel leuker’, lacht Tabbers. ‘Q4 is het ultieme voorbeeld van
een plek waar op de nieuwe manier wordt gewerkt. Er zitten allemaal jonge creatievelingen met een eigen bedrijfje, maar die zijn niet naar binnen
gekeerd. Om dingen gedaan te krijgen zoeken ze elkaar op en gebruiken
ze de kwaliteiten van de buurman. Dat maakt alles beter.’
Tabbers voelt zich onderdeel van de nieuwe generatie. De nestor ook wel
een beetje, met zijn 35 jaar. Zijn inzet voor de stad werd dit jaar beloond
met de titel Venlonaer van ’t Jaor. ‘Uiteindelijk is alles wat ik doe ook wel
een beetje egoïstisch’, lacht hij. ‘Ik wil Venlo voor mezelf zo leuk mogelijk maken. Jong talent moet hier blijven, dus probeer ik ze bij de stad
te betrekken. Nina Bellen bijvoorbeeld, dat is zo’n enthousiast jong iemand. Ze heeft een eigen bedrijfje, maar dat moet groeien. Ik heb haar
voor een paar uur in dienst genomen, zodat ze de tijd krijgt. Anders was
ze misschien voor een baan in een andere stad gegaan.’ Tabbers heeft
duidelijk plezier in het verbinden van zijn connecties. Veel jonkies die
als tiener vrijwilliger werden bij Perron55 haalde hij daarna naar de organisatie van het Zomerparkfeest. Programmeur Tabbers zelf nam daar
vorig jaar afscheid. ‘Het was goed. Je moet gaan voordat je in herhaling
valt. Ik ben trots dat we een team hebben opgebouwd dat geweldig werkt
volgens een idee waaraan ik heb bijgedragen.’
‘Het wordt tijd dat deze generatie de touwtjes in handen neemt, want
verandering komt niet vanzelf.’ Marcel Tabbers heeft de afgelopen jaren
ondervonden dat je moet knokken tegen de gevestigde orde. ‘Neem de
spreuk “samen omarmen we de toekomst” die de gemeente gebruikt.
Dan denk ik: waar blijkt dat uit? Tajiri is oude kunst. Er is ingezet op de
renovatie van Domani in plaats van een nieuw poppodium. De ontwerpen voor de nieuwbouw van Q4 komen van een architect die al decennia
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meeloopt. Dat heb ik ook aangegeven bij de gemeente. De reactie was
toen: “Goed dat je dat zegt. Inspirerend.” Vervolgens zie ik er weinig van
terug.’

Ro l p h v a n He ys te r:
‘ He t i s v e e l b e te r a l s
me n s e n i n h u n e i g e n
s ta d v o o r a a n b o d zo rgen.’

Gaan de Venlose netwerkers op korte termijn daadwerkelijk de macht
grijpen? Marcel Tabbers is enthousiast. Hij wordt in Q4 omringd door
jong creatief talent met ideeën, maar de cultuurwijk is nog te veel een
eiland in de stad. Miel Theeuwen ziet jongeren belangrijke posities innemen. ‘Er is een bepaalde groep die maatschappelijk betrokken begint
te raken, maar er is geen sprake van een front. Het is allemaal heel versnipperd. Kliekjes die hier en daar hun bijdrage leveren.’ Mark Verheijen
is sceptischer: ‘Ik mis de jongeren die de verantwoordelijkheid pakken
in de stad. Vooral jonge vrouwen, die zie je nergens. Niet in belangenverenigingen, niet in sportbesturen en niet in ondernemersclubs.’ Zelf
zit hij natuurlijk wel in het centrum van de macht: ‘Maar ik voel me geen
exponent van deze generatie’.
Rolph van Heyster (21) zit in het Amsterdamse café Lux, een verzamelplaats voor muzikanten en andere kunstzinnige types, zeg maar tout hip
Amsterdam, gelegen aan de Marnixstraat op een steenworp afstand van
het Leidseplein. Het is woensdagavond en morgen wacht een nieuwe dag
als stagiair bij Octopus, een boekingskantoor voor deejays en artiesten
dat wordt geleid door de in Amsterdam gevestigde Venlonaar Dion Verbeek, ook pas 27. Het leven van Verbeek heeft zich volledig verplaatst
naar de hoofdstad, maar aan Van Heyster trekt Venlo. Twee dagen later
zal hij plaatjes draaien op het stadsstrand, en er staat een vergadering
over cultureel festival Marcato Mondial op de agenda.
Het is een dilemma voor veel hoger opgeleide Venlose jongeren: na de
studie terug naar Venlo of kiezen voor een definitief bestaan in die andere stad. De lokroep van Amsterdam, Utrecht, Nijmegen of Maastricht
kan uitdagend zijn en blijkt in veel gevallen onweerstaanbaar. Wat de
keuze ook is, hij is steeds minder absoluut. De flexibele kenniswerkers
verplaatsen zich eenvoudig en snel, zodat een keuze voor Venlo allerminst betekent dat je in de stad opgesloten zit. Miel Theeuwen denkt
dat jongeren daardoor makkelijker kiezen voor Venlo, maar het kan ook
andersom werken. Vanuit een vreemde stad is de band met het oude
thuisfront simpel te behouden. Voor Venloos nieuws kijk je even op internet en tijdens het Zomerparkfeest en vastelaovend zorg je dat je vrij
hebt, zodat je terug kunt.
Rolph van Heyster reist op en neer. Hij kent de geneugten van de grote
stad en gaat toch voor Venlo. Hij is niet alleen voorzitter van Marcato Mondial, maar ook vrijwilliger bij het Zomerparkfeest. Hij organiseert feestjes
met namen als Vresh en Bang Bang Club die moeten kunnen wedijveren
met hun hipste equivalenten in grotere steden. ‘Mijn schrikbeeld is dat
Venlo een forenzenstad wordt, zoiets als Helmond. Dat krijg je als er te
weinig betrokken mensen rondlopen.’ Daar hoeven we voorlopig niet
bang voor te zijn, denkt Van Heyster: ‘Er lopen hier mensen rond die dat
kunnen voorkomen. Mensen die creatief zijn en minder traditioneel, hoewel ze oog hebben voor de Venlose identiteit. Dustin van Rhienen, Teun
den Dekker, Daan de Haan en Eric Lamers, dat zijn er een paar. Ze hebben
creatief werk en zetten zich daarnaast belangeloos in voor de stad.’
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v e nl o s e ne t w e r k e r s

Ook Van Heyster probeert andere jonge mensen zoveel mogelijk bij de
stad te betrekken. ‘Als we bijvoorbeeld een flyer nodig hebben voor Vresh
zoeken we mensen in de stad. Een jonge fotograaf of vormgever. Die flyers worden per 2.500 gedrukt en liggen wekelijks op de bagagedrager
van het uitgaanspubliek.’ Er zijn ook politieke ambities: ‘Dat durf ik wel
aan. Ik heb wel een voorwaarde: ik doe het niet alleen. Ik heb geen zin

voorlopig in Venlo blijft: ‘Het hele jaar in die drukte van Amsterdam, dat
hoeft van mij niet. Bovendien zijn de jongeren daar verwend, want er is
altijd iets te doen. Het is veel beter als mensen in hun eigen stad voor
aanbod zorgen.’
Niet iedereen denkt er zo over. Om meer hoogopgeleide jongeren voor
de stad te behouden, moet er iets veranderen. Dat is voor Mark Verheijen
een belangrijk uitgangspunt: ‘Over twintig jaar moet het voor jongeren
niet logisch zijn om na hun studie niet terug te keren naar Venlo. Mensen
van buiten moeten als ze hier een vacature zien op zijn minst overwegen om deze kant op te komen. Voor iemand uit Dordrecht moet Venlo
kunnen concurreren met Groningen of Maastricht. Het moet niet de stad
zijn die als eerste wordt doorgestreept. De vraag is: kun je de positie van
Venlo ten opzichte van andere steden wezenlijk veranderen? Dat is wel
ons doel. Je moet dan wel iets unieks hebben. Roermond heeft dat slim
gedaan met detailhandel, Tilburg langer geleden met de universiteit. Wij
willen iets vergelijkbaars met de agro/food industrie.’ Daar ligt ook een
probleem. Want is de hele stad ervan doordrongen dat de agro/food industrie de weg is naar een gouden toekomst? Dat lijkt bij de netwerkers
niet het geval. Het is de eerder beschreven strijd tussen economie en cultuur als belangrijkste bindmiddel. Veel netwerkers gaan voor cultuur.
Miel Theeuwen is niet bang dat Venlo zijn identiteit de komende twintig
jaar gaat verliezen. ‘Venlo blijft Venlo. Dat liedje van Martin Peters en
Frits Tilburgs over vastelaovend in 2011 vind ik verschrikkelijk. Dat doemdenken, alsof alles zou veranderen. Misschien zijn dingen wel iets anders, maar de basis blijft. Volgend jaar is het 2011. De jeugd staat nog
steedsvastelaovend te vieren op het pleintje bij De Locomotief en er is gewoon een Boerebroelof.’
De nestor van de Venlose netwerkers, Marcel Tabbers, hoopt op veel dynamiek over twintig jaar. ‘Deze generatie heeft dan een leeftijd bereikt
waarop je alle grote opdrachten in de stad krijgt. Ik hoop alleen dat we
die niet zomaar aannemen en achterover gaan zitten. We moeten ook
ruimte maken voor de generatie achter ons. Ik wil daarmee samenwerken. Niet bang zijn, maar open staan voor vernieuwing. Ik heb altijd moeten strijden tegen de mensen die er vóór mij waren. Voor de volgende
generatie wil ik niet dwarsliggen, maar helpen.’

om een eenzame schreeuwer in de gemeenteraad te zijn. Daar bereik je
niks mee. Met een paar medestanders wil ik er vol voor gaan. Voor welke
partij? Dat vind ik heel moeilijk. D66 spreekt me landelijk aan, hier in
Venlo minder. Ik weet het nog niet.’ Wat Van Heyster wel weet, is dat hij
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Waar is Mark Verheijen over twintig jaar? Na 2014 gaat hij zeker niet door
als wethouder: ‘Ik heb niks tegen regenten, maar af en toe moeten er
nieuwe regenten komen. Iedere generatie heeft een eigen zin die neerkomt op: “Jao, zoe doon weej det heej neet”. Als het moment aanbreekt
dat je dat gaat zeggen, moet je weg.’ De politiek verlaten zal hij niet. Een
baan in Den Haag behoort tot de mogelijkheden, net als een overstap
naar de Provincie. En twintig jaar is lang. Het zou kunnen dat Verheijen
tegen die tijd is teruggekeerd: ‘Ik ben een groot voorstander van de gekozen burgemeester. De eerste gekozen burgemeester van Venlo, dat
wil ik later graag worden.’ Het is niet uitgesloten dat Miel Theeuwen en
Rolph van Heyster onderdeel uitmaken van hetzelfde college.<

Thijs Pennings (1982) is eindredacteur nieuws
bij Omroep Venlo.
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De Eerste
Europeesche
Rondvlucht
in Venlo
door Vincent Freriks
foto’s Archief Spaarnestad Photo
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Ve n l o, d on d e r d a g 22 juni 1 91 1 , neg en uur i n de oc h ten d. Bij wac h tpost 66 aan de

Venlo

s p oor w e g v a n Venl o na ar Str ael en ( Wesel ) leidt een geün iformeerde voerman
zi j n h on d e n k a r over de o ver weg . H i j l i jkt g een oog te h ebben voor h et primitie v e v l i e g t u i g j e o p de a chter g r o nd, da t o p weg is n aar de Groote Heide. Het
to e s t e l , e e n D e p erdu ssi n, wo r dt bestuur d door de Fran se luc h tvaartpion ier Ren é
V i d a r t . Di e d a g zul l en er o p de Gr o o te H ei d e tien tallen vliegtuigen lan den en
we er op s t i j g e n . H et i s de eer ste kenni sm ak in g van Ven lo met de luc h tvaart.

René Vidart (links) en Gibert
(winnaar etappe Luik-Soesterberg)
Soesterberg.

Roland Garros Venlo

Op initiatief van de Franse krant Le Journal zijn Franse, Belgische,
Nederlandse, Duitse en Britse kranten en organisaties dat jaar aan de
slag gegaan met het idee een vliegwedstrijd te organiseren. Onder
meer vanwege de Franse vrees dat de Duitse toestellen beter zijn en hun
bestuurders bovendien de wedstrijd zullen benutten om te spioneren,
worden de Duitsers uiteindelijk van deelname uitgesloten. De ‘Eerste
Europeesche Rondvlucht’ blijft daardoor beperkt tot vier landen. De
route voert van Parijs via Luik, Spa, Venlo, Soesterberg en Gilze-Rijen
naar Brussel. Van daar gaat het verder naar Roubaix, Calais en Londen
en ten slotte weer terug naar Parijs. Er zijn veertig deelnemers, onder
wie één Nederlander, Henri Wijnmalen. De afstand van 1600 kilometer
moet in negen etappes in maximaal dertien dagen worden afgelegd.
Een speciale goederentrein met 37 wagens vol reserveonderdelen
volgt de route. In Nederland wordt de organisatie verzorgd door de
Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart en de Maatschappij voor Luchtvaart.
Al op de eerste dag verongelukken er twee deelnemers en een vlieger
die buiten mededinging meevliegt. Het verdere verloop van de race
kent geen slachtoffers meer, wel veel uitvallers als gevolg van schade
of technische mankementen. De tocht wordt uiteindelijk voltooid
door negen deelnemers die op 7 juli 1911weer in Parijs arriveren.
Winnaar wordt de Fransman André Beaumont, Roland Garros, de latere
oorlogsheld, zal als tweede eindigen. Wijnmalen strandt op 2 juli tussen
Roubaix en Calais.
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Venlo
Vidart met zijn
Deperdussin

Etappeplaats Venlo wordt op 22 juni bereikt, een dag later dan gepland.
De hele bevolking van het stadje en vele duizenden mensen uit de verre
omtrek zijn naar de Groote Heide gegaan om de luchtvaartpioniers en
hun wonderlijke machines te aanschouwen. Een krant meldt dat alleen al
in Duitsland vijftigduizend treinkaartjes naar Venlo zijn verkocht. Scholen
en bedrijven zijn gesloten, niet alleen in Venlo, maar ook in het Duitse
Rijnland.
De NRC heeft voor de gelegenheid een correspondent in Venlo
gestationeerd. Die heeft aan de vooravond van het spektakel voor de
vele duizenden bezoekers van buiten de stad de ‘teleurstellende tijding’
‘dat men Venlo kermis vierende aantrof; voor velen, die gekomen waren van ver,
om getuige te zijn van de ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal
over natuurmacht en iets voelden van den ernst van dit gebeuren, klonk de
kermismuziek, ook in figuurlijken zin, valsch, was de heele kermis uit den toon,
en die Venlosche kermis is zulk een echte ouderwetsche kermisachtige kermis, met
groot lawaai, met zingende groepen, die de kermisliedjes uit den voortijd ophalen,
waaronder het ‘schele Pauwelien’ onzer vaderen, met groote schitterende balzalen,
waar de entree met inbegrip van een glas bier 9 cent kost – geen dubbeltje, omdat
alle prijzen hier ter stede veelvouden zijn van 3, vanwege de invasie van het
Duitsche geld, waaronder deze grensplaats zucht – en daarbij komt, dat de kermis
niet te ontvlieden is, want wel is slechts een uiterst klein deel van de stad voor
kramen en spullen beschikbaar, doch de heele stad viert kermis, zingend en dansend
in alle café’s, die in kermistijd officieel tot twee uur ’s nachts open blijven, feitelijk
tot lang na het ochtendgloren feestzaal blijven’. De verslaggever van de NRC
verbaast er zich verder over dat de bevolking van Venlo, ‘deze grensplaats,
die men in Holland slechts half als Nederlandsch beschouwt, zich vooral voor den
Nederlandschen deelnemer interesseren: het is Wijnmalen voor en Wijnmalen na
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De vliegtuigen en vliegvelDen

In 1903 maken de Amerikaanse gebroeders Wright de eerste
vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig. In 1909 is de techniek al
zo ver gevorderd dat Louis Blériot een vlucht kan maken over het
Nauw van Calais. Zijn driecilindermotor levert 25 pk en hij weet
de afstand van 45 kilometer in 37 minuten af te leggen.
Vliegtuigen bestaan in die tijd uit een houten geraamte dat
met doek is bespannen. De toestellen zijn dan ook erg licht.
De vliegtuigen worden gebouwd door hobbyisten, ook zijn er
al enkele kleine fabrieken. Vidart vliegt met een Deperdussin.
Dit bedrijf zal bekend worden als SPAD. Blériot is vanaf 1914
directeur van de onderneming. Een succesvol vliegtuig is
de SPAD XIII, een jachtvliegtuig waarvan er in de Eerste
Wereldoorlog 8000 worden gebruikt.
In 1911 gaat het er vooral om welk type toestel het beste is,
een dubbeldekker of een enkeldekker. De Eerste Europeesche
Rondvlucht wijst uit dat de toekomst aan de enkeldekker is.
Vliegvelden bestaan er in die tijd natuurlijk nog niet. Meestal
volstaat een weiland, of, in het geval van Venlo, een heideveld.
De Groote Heide zal tot aan de Tweede Wereldoorlog regelmatig
als vliegveld gebruikt worden. Vanwege de ligging aan de
Duitse grens wordt het echter niet tot een luchtmachtbasis
uitgebouwd. Pas de Duitse inval in mei 1940 verandert de
situatie. De Groote Heide wordt dan Fliegerhorst VenloHerongen.

en iedereen is begeerig, vooral hem over de Nederlandsche grens het vaderland
zegepralend te zien binnendringen’.
Uiteraard besteedt ook de Nieuwe Venlosche Courant de nodige aandacht
aan het evenement, dat wordt gerangschikt onder de rubriek ‘sport’.
De krant heeft een verhuiswagen ingehuurd waarin een mobiel
redactielokaal op de Groote Heide wordt ingericht. Hiertoe wordt eerst ’s
morgens het meubilair uit het redactielokaal in Venlo gehaald.
Om twaalf minuten over negen verschijnt een stip in de lucht en barst een
geweldig enthousiasme los. Alle blikken zijn nu naar de hemel gericht.
‘In prachtige, kloeke vlucht draaide het vliegtuig enkele oogenblikken later boven
het terrein. Juist had men tijd te zien, dat het nummer 12 droeg, dus Beaumont er
in zat, maar nog had hij de grond niet bereikt, toen men een tweeden eendekker
zag naderen. Het was Vidart’. Hierna komt de Italiaan Stefano Amérigo,
de volgende is Roland Garros. Nog geen twintig minuten later stijgt,
tot grote verrassing van het publiek, Beaumont al weer op. Zijn toestel
is nog maar net uit het zicht als ook de twee volgende weer opstijgen.
Vanaf dat moment is het een komen en gaan van vliegtuigen. De krant
schrijft: ‘De illusie van een troep reuzenvogels, die zich vrij en naar welgevallen
naar en van de aarde begeven, was volkomen.’ Het gaat die dag niet allemaal
even probleemloos. Francois Duval bereikt de Groote Heide pas na eerst
een voorzorgslanding in een weiland bij Blerick te hebben uitgevoerd.
Renaux heeft een noodlanding in een roggeveld bij Echt moeten maken
en Contenet ten slotte kan het vliegveld niet vinden en landt op een veld
in Genooij, bij het Kapelleke. Overigens gaat er die dag niet alleen met
sommige vliegtuigen wat mis. De krant meldt dat in de drukte bij het
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Henri Wijnmalen

vliegveld een kind door een auto is doodgereden, wellicht het eerste
dodelijke slachtoffer van een auto-ongeval in Venlo.
Wijnmalen arriveert pas om 18.21 uur in Venlo, ruim negen uur na
Beaumont, maar de ontvangst die hem ten deel valt is er niet minder om.
Het muziekkorps van het Tweede Regiment Huzaren speelt het volkslied
Wien Neerlandsch Bloed. Wijnmalen vertelt dat zijn late komst vooral te
wijten is aan de ‘onvolmaakte werking’ van zijn motor, waardoor zijn nieuwe
dubbeldekker niet de verwachte 120 kilometer per uur behaalde. De
Nieuwe Venlosche Courant schrijft: ‘Zoo blijft hij een paar minuten in ons
midden. Dan zegt hij: “Ik zal maar weer gaan”. Hij wil Tabuteau en Renaux nog
inhalen.’
Nadat Wijnmalen weer is vertrokken, gaat het feest in Venlo verder: ‘Met
vernieuwden moed ging het publiek weer aan de wals uit de Kulsche Suzanna en
was het bal weer in vollen gang.’ <
Vincent Freriks (1957) is directeur van de Openbare Bibliotheken Maas en Peel en
historicus. Hij is (mede-)auteur van diverse historische publicaties, zoals ‘Oorlog
aan de Maas’, ‘De IJzeren Rijn’ en ‘De Noord-Brabantsch-Duitsche SpoorwegMaatschappij’. Momenteel werkt hij aan een boek over Venlo als spoorwegknooppunt dat volgend jaar zal verschijnen.
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Op Landgoed arcen ligt, in het bos verscholen, een donkere poel. deze ‘Kloosterpoel’ was eeuwen terug de karper vijver voor de paters van het
klooster sint Barbara. Voor de vele vleesloze religieuze dagen hadden de paters een slimme oplossing: vis eten.

Henri Wijnmalen

Nieuwe vo o rt u in 2

Henri Wijnmalen wordt op 3 september 1889 geboren in
Ovezande bij Borsele. Hij gaat medicijnen studeren. In
1910 neemt hij vlieglessen, eerst bij Louis Blériot in Pau
en vervolgens op de vliegschool van Henri Farman. Op 29
augustus 1910 haalt hij zijn brevet. In hetzelfde jaar al vestigt
hij het wereldhoogterecord met een hoogte van 2780 meter.
Terug in Nederland wordt hij beheerder van de vliegshow
en vliegschool van Soesterberg, de Maatschappij voor
Luchtvaart. In 1911 neemt hij ontslag en de MvL gaat failliet.
Wijnmalen vertrekt naar Duitsland, waar hij gaat werken
bij vliegtuigontwerper Max Oertz. In 1913 keert hij via
België alweer terug naar Nederland als Farman-agent en
licentiehouder. Hij begint in Soesterberg de Nederlandsche
Vliegtuigen Fabriek en bouwt toestellen van Farman en Blériot.
In 1914 moet Wijnmalen Soesterberg verlaten. Hij betrekt
een fabriekshal van Spyker, vraagt zijn geldschieter Frits H.
Fentener van Vlissingen alle aandelen van Spyker op te kopen
en wordt directeur van de N.V. Nederlandse Automobiel en
Vliegtuigfabriek Trompenburg. Hij krijgt onder andere orders
van de LVA, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht.
In 1922 verlaat Wijnmalen Spyker. De Nederlandse
luchtvaartpionier verhuist naar Groot Brittannië, waar hij zich
gaat bezighouden met het houden en fokken van renpaarden.
Hierover schrijft hij een aantal boeken.
Henri Wijnmalen overlijdt op 9 februari 1964 in Twyford
(Berkshire).

KLOOsTerP O eL a rceN

Foto Jacques Peeters

Henri Wijnmalen
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trots

op NoorD
Directeur woningbouwstichting Venlo-Blerick neemt afscheid

door Edmond Staal
foto’s Peter de Ronde

A rn o ld v a n Ho o f v e rt re kt n a b ijn a t w in t ig ja a r a ls d ire c t e u r v a n Wo n in gs t ic h t in g Ve n lo - B le ric k. o n d e r z ijn
le id in g z ijn v e e l o p v a lle n d e p ro je c t e n ge re a lis e e rd .
rijks - h b s , M e t ro p o le , sla c h t h u is e n h e t D o min ic a n e n klo o s t e r w e rd e n ju w e le n in d e s t a d . to c h w a re n d a t n ie t
d e h o o fd d o e le n v a n d e w o n in gs t ic h t in g, z e gt Va n Ho o f.
E e rd e r p u z z e ls t u kje s p a s s e n d in e e n v is ie . D e me t a mo rfo s e v a n Ve n lo - No o rd ra a kt a a n d e ke rn v a n d ie v is ie .

‘Vanaf 1 januari 1992 ben ik aan het werk als directeur. Een van de

eerste brieven die ik kreeg, ging over het gedogen van de raamprostitutie aan de Hogeweg. Je krijgt rode oortjes als je die stukken leest. De
gemeente regelde tot in detail, samen met de exploitanten, de werkwijze van de dames. Wanneer ze voor de ramen mochten, hoe ze gekleed
moesten zijn. Er was een Engelstalige brief bij, gericht aan de prostituees, waarin de klachten aan bod kwamen. “Traffic hindrance, caused by
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We m aak t e n e e n
werkp l an , b e w u st
geen “ b e l e i d s n ota ”,
en s c h r e v e n p e r
s t ra a t e e n p l an v a n
a a n pa k . E e n v o u dig
en h e l d e r.

spectators (…); Hindrance caused by spectators who stay in the bushes
(...) and find satisfaction in their way. Children playing outside (...) are
confronted with this.” Ik las die stukken en dacht: dat kan niet. Je moet
je realiseren dat de prostituees in panden zaten die met geld voor sociale woningbouw gebouwd waren. Het ging om twaalf huizen, midden
in de wijk. Aan de overkant waren seniorenwoningen gebouwd. Met de
achterkant naar de straat, vanwege de overlast.’
‘De buurt vond het extra verkeer vervelend, maar trok zich van de prostitutie niet veel aan. Je had mensen die in de wijk een belangrijke positie innamen. Als die wat zeiden, vond de rest dat ook. Maar sommigen
hadden een dubbele agenda. Omdat zij hun gang konden gaan, trad
de verloedering in. Drugshandel, criminaliteit. De mensen die gewoon
wilden wonen, hadden daardoor het vertrouwen in de overheid verloren,
en eerlijk gezegd ook in de Woningstichting.’
oNtruiMiNg
‘Voor mij was de brief over de prostitutie een “eyeopener”. In VenloNoord moest wat gebeuren. Wat daar ontstaan was, werd maar groter
en groter en dat detoneerde met die wijk. We kregen uiteindelijk de
kans om één pand te ontruimen omdat er huurachterstand was. Aan de
voorkant gingen de spullen eruit en aan de achterkant werd het meteen
gesloopt. Zo zijn we verder gegaan. Een aantal families was exploitant
van de huizen, dat werd dus een heftig proces want er vielen stevige
inkomsten weg. Bij de kantonrechter vroegen ze tonnen schadevergoeding. Zo’n traject gaat je niet in de koude kleren zitten. Ons nieuwe be-

leid stond haaks op het gedoogbeleid van de gemeente. Die vond het
wel goed zo: Genooi was Genooi.
We hebben in dat dossier een totale afweging gemaakt. Er stonden in
Genooi 2500 woningen, waarvan 1850 sociale woningbouw. Dat was te
veel van hetzelfde. We maakten een werkplan, bewust geen “beleidsnota”, en schreven per straat een plan van aanpak. Eenvoudig en helder.
Ik weet nog dat de wethouder vroeg of het plan door een stagiair was
gemaakt.
Wij vonden het terugdringen van de drugsoverlast en de prostitutie essentieel voor de verbetering van de leefbaarheid. Alleen dan konden wij
verantwoord investeren in stedelijke vernieuwing. We wilden de louche
plekken weg hebben. Dat is moeilijk, maar noodzakelijk. We konden dat
niet alleen. De gemeente is intensief gaan handhaven en via het zogenaamde monopolieteam* is veel bereikt. Wij kochten drugspanden en
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cafés op, broeinesten van drugshandel en andere rotte activiteiten. We
saneerden ze weg, waardoor ook de rest van de straat kon verbeteren.
De gemeente zorgde voor aanvullende maatregelen. Er kwam meer opbouwwerk en er werd snel ingegrepen bij overlast en knelpunten. Samen vonden wij het van groot belang dat de werkgroep Venlo-Noord
slagvaardig kon optreden om zo het vertrouwen en de actieve opstelling
van de bewoners te krijgen.
De huisuitzettingen aan de Hogeweg waren het begin van een groeiend
vertrouwen, want er gebeurde wat. Toen wonnen we de Hein Roethofprijs**, maar eigenlijk waren het de bewoners die hem wonnen. Met
een hele groep zijn we met de bus naar Den Haag gegaan om de prijs op
te halen. Dat ook de bewoners vonden dat het hun prijs was, bleek wel
toen voorzitter Funs Peeters van de wijkvereniging hem ´s avonds mee
naar huis nam.’
VAN klEiN CHiCAgo tot VoorBEElDWijk
‘In de NRC werd Venlo-Noord ooit “klein Chicago” genoemd. Die typering gebruikten we bij een terugblik op vijftien jaar stadsvernieuwing in
Venlo-Noord: van klein Chicago tot voorbeeldwijk. Als je er nu rondloopt
zie je nieuwbouw, renovatie en huisvesting voor diverse doelgroepen.
We hebben geprobeerd karakteristieke plekken te handhaven. De Witte
Kerk werd een vernieuwd gemeenschapshuis en het Agnes Huyncarré is
ingrijpend gerenoveerd.
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B ewo n e r s d e n k en
va n z e l f s p r e k e n d
va n u i t h u n e i g e nb e l a n g , v an u i t h u n e igen hu i s . W i j k i jk e n
n a a r d e k w al i t e i t
va n d e h e l e w i jk op
l a n g e t e r mi j n . La te r
kome n d e b e l ange n
samen.
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De huizen in de Agnes Huynstraat waren 390 cm breed. Daar moest dan
de hal met de trap en de wc-ruimte in. Je kunt je de overblijvende ruimte
in de woonkamer voorstellen. Voor de renovatie moesten de bewoners
worden herplaatst en dat stuitte op veel verzet. Ik begrijp dat wel. Mensen zijn gehecht aan hun huis en zien minder duidelijk de kansen, de
verbeteringen. Ieder had zijn eigen verhaal. Hoe gaat het met mijn vloerbedekking? Wie betaalt de verhuizing? Waar kom ik straks te wonen?
Toen we het complex uiteindelijk leeg hadden, verkochten we het aan
een bouwonderneming. Inclusief een door ons opgesteld renovatieplan;
we wilden de historische sfeer van dit bijzondere huizenblok bewaren.
Door telkens van twee woningen één te maken, werden ze aantrekkelijk
voor een andere kopersgroep. Zo maakten we de wijk gemengd.
Verzet hadden we ook van de bewoners aan het Gelreplein, aan de andere kant van Genooi. Zelfs de politiek wou niet met ons mee toen we
met sloopplannen voor de flats kwamen, omdat een aantal bewoners via
de gemeenteraad heftig protesteerde. Bewoners denken vanzelfsprekend vanuit hun eigenbelang, vanuit hun eigen huis. Wij kijken naar de
kwaliteit van de hele wijk op lange termijn. Later komen de belangen
samen. Nu, tien jaar na de ombouw, is iedereen tevreden. Die plek bij
de rotonde is een fraaie entree van de wijk.
Voor die omvorming kozen we ook aan de andere kant van de Veldenseweg, rondom slagerij De Karbinder. Als je daar Venlo binnenkwam, keek
je tegen die armoedige entree aan. Dat weerhoudt mensen ervan de
wijk in te gaan. Ik ben naar De Karbinder gegaan en heb gezegd dat we
zijn pand nodig hadden om de entree naar de wijk mooier te maken. We
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Door s t ad s v e r n i e uwi n g g o o i j e z o ’n
wi j k o p e n . E r k om e n
ook an d e r e me ns en d o o r h e e n e n d e
wi j k g aat b i j d e s ta d
h oren.

hadden toen al de toezegging dat de Aldi in de wijk kwam, daar paste
volgens ons een slagerij goed bij. Zo konden we stukje bij beetje zaken
doen en verhuisde de slager naar het plein bij de Witte Kerk. Het is daar
nu een gezellige drukte, met de Aldi, de slagerij en de kramen van de
visboer en de Vietnamees.
Het zijn niet altijd grote stedenbouwkundige projecten die het verschil
maken. Het gaat vaak ook om kleine dingen. De flats aan de Klokkengieterstraat hadden veel schotelantennes. Hoe je het wendt of keert,
die schotels werken stigmatiserend. In overleg hebben we besloten alle
schotels weg te halen en te vervangen door een centraal antennesysteem. Bij die flats zijn ook kleine tuintjes aangelegd. Vroeger gooiden
bewoners wel eens een vuilniszak naar beneden. Door die tuintjes ontstaat er sociale controle en gebeurt dat niet meer.
Door stadsvernieuwing gooi je zo’n wijk open. Er komen ook andere
mensen doorheen en de wijk gaat bij de stad horen. Venlo-Noord is
daarom het mooiste voorbeeld van wat wij doen.’
NiEt tE groot
‘Een gemeenschap zal altijd streven naar het gemiddelde en dus zullen de groten de kleinen moeten helpen. Dat geeft rust in een gemeenschap. Er zal altijd een sociaal economische onderkant zijn en dus blijft
er voor ons een taak.
We hebben in ons land een grote sociale sector binnen de volkshuisves-
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ting. Er was genoeg geld, onder andere dankzij het gas in Slochteren.
Nederland werd rijk en kon zich als verzorgingsstraat ontwikkelen. Omdat we zoveel sociale woningbouw hebben, nemen de woningbouwverenigingen een belangrijke positie in. Iedere woningcorporatie gaat daar
anders mee om. Door de grote stijging van de huizenprijzen in Nederland werden wij ineens heel vermogend. Wij besloten dat vermogen in
te zetten. De helft van ons bezit mocht verkocht worden. Wij zijn nu al
1600 van de 7000 huizen kwijt. De opbrengst konden we in stadsvernieuwing steken.
Omdat de huizenprijzen bleven stijgen, hebben veel van onze voormalige huurders door de aankoop van hun huis hun vermogen zien groeien.
Wij boeten door onze projecten weliswaar in op de overwaarde, maar
dat is een bewuste keuze. Andere woningbouwverengingen kiezen voor
het projectontwikkelaarsmodel en worden zo steeds groter, ook buiten
hun werkgebied. Die gebruiken hun overwaarde weer voor uitbreiding
elders. Als de waarde van de huizen de komende jaren daalt, hebben zij
een probleem. Dat wilden wij voorkomen.
We willen ook heel bewust ons werkgebied niet te groot maken. Onze
groei zit nu alleen nog in het samengaan met de Woningstichting in Arcen, maar dat is een logisch gevolg van de fusie van Venlo met Arcen en
Velden. En eventueel zijn wij bereid sociale woningbouw in een buurgemeente te realiseren. Het voordeel van onze schaalgrootte is dat je
contact kunt houden met de bewoners. Dat maakt het verschil. Ik ken ze
natuurlijk niet allemaal, maar onze eigen mensen in de wijk kennen ze
wel en weten wat er speelt. We zien daardoor wat er gebeurt in onze huizen en dus in de stad en voelen ook aan wat er zou moeten gebeuren.’
‘Veel Venlonaren kennen ons vanwege Domani, Rijks-hbs en Metropole.
Monumentale projecten, waar we ook trots op zijn. Het zijn de startpunten voor stadsvernieuwing, en daar gaat het ons om. Ik ben dus eigenlijk veel trotser op de resultaten in Venlo-Noord. In onze visie gaan
we uit van stedenbouw met een gevarieerd woningaanbod. Zo meng
je verschillende soorten bewoners in een wijk, waardoor mensen zich
aan elkaar kunnen optrekken. Dat stimuleert. Verder moet je rekening
houden met de schaalgrootte van een stad, je niet willen spiegelen aan
stedenbouwkundige projecten in bijvoorbeeld Barcelona, want dat
kun je niet waarmaken. Dan dreigt zelfoverschatting en een strijd met
collega’s en buursteden die alleen verliezers kent. Als je al die grootse
plannen niet waarmaakt, verlies je je geloofwaardigheid en daarmee het
vertrouwen van de bewoners. Als de aandacht steeds naar de grote binnenstadprojecten gaat, kunnen kansarme mensen zich buitengesloten
gaan voelen. Als je openlijk de lat wat lager legt, ben je een “winnaar”
als je over die lat heen komt.’
AANpAssEN
‘We willen blijven bouwen voor de inwoners van de stad. Ik vind het
daarom ook heel teleurstellend dat Venlo de succesvolle aanpak van
fase 1 in Venlo-Noord niet heeft willen doorzetten in het aansluitende
gebied. De gemeente heeft de lege hallen van Océ niet aangekocht.
Daardoor kunnen wij niet het hele gebied saneren en blijven wensen
van bewonersgroepen onvervuld. Maar ik ben niet iemand die daar over
blijft mokken. Het is de realiteit en dus concentreren we ons op de bestaande huizen. Die gaan we slopen en vervangen door woningen die
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I n o n ze v i s i e g a a n w e u i t v a n s te de n b o u w me t e e n g e v a r i e e r d
w o n i n g a a n b o d. Zo me n g j e v e r s ch i l l e n de s o o r te n b e w o n e r s i n e e n
w i j k, w a a r do o r me n s e n zi ch a a n e l ka a r ku n n e n o p tr e kke n .

aangepast zijn aan de huidige tijd. Er lijkt sprake te zijn van een kantelpunt in de huizenmarkt. Kijk hoe traag de verkoop van panden gaat,
bijvoorbeeld aan de Maasboulevard. Jammer natuurlijk, maar het is een
signaal. Je kunt de krimp wel ontkennen, het is de harde realiteit. Je
moet daar op inspelen. Niet door meteen te stoppen met bouwen, want
er zullen nieuwe woningen nodig zijn, maar door je meer te richten op
de bewonerstypen die we hier hebben. Dat inzicht heeft ook geleid tot
aanpassing van de Q4-plannen. We gaan daar minder doen. Een hele
cultuurwijk is voor Venlo een maatje te groot, daar is simpelweg de kritische massa in Noord-Limburg te klein voor. Je kunt er wel een leefbare
wijk van maken, met een cultureel hart, zoals het verzamelgebouw. We
blijven dus investeren, maar stemmen onze plannen af op de doelgroepen in de stad. Dat past bij ons.’ <

* Ee n a ct ie v e s a m e nw e r king tussen justitie, po litie en gemeente waarvo o r Wo n ingsticht ing Ve nlo- Ble r ick p a nd e n beschikbaar stelde vo o r waarn emin gen in de wijk.
** D e He in Roe t hof p r ij s is do o r het min isterie van Justitie in het leven gero epen met het
Edmond Staal (1957) is stafmedewerker externe be-

d oe l na t iona le b e ke nd he id te geven aan pro jecten die result aten bereiken met de preven tie

trekkingen bij Stichting Het Limburgs Landschap.

v a n cr im ina lit e it .

Hij is eindredacteur van een natuurmagazine en
schrijft voor meerdere bladen. Sinds 2009 is hij tevens bestuurslid van de stichting die het Buunjaarboek uitgeeft.
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Nieuwe v o o rt u in 3

Foto Jacques Peeters

Tegen de duitse grens liggen de wallen en grachten van een schans. dit verdedigingswerk was aangelegd om de Fossa eugeniana te verdedigen. de
‘Fossa’ was een kanaal dat vanaf het begin van de zeventiende eeuw gegraven werd om rijn en Maas met elkaar te verbinden. Hierdoor moest de
handel van de ‘Hollanders’ door de katholieke spanjaarden afgesneden worden. Het plan mislukte. de eeuwenoude sluiskom en de schans zijn in
het bosgebied nog goed herkenbaar.

FOrT HazeP OOT arce N

De oorlog
Die Jan Theelen
verloor

Door Gerrit van der Vorst
Foto’s archief familie Theelen
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Jan Theelen

h

et is maandag , 9 ja nuar i 1 956, a l s vel d e n a a r J a n Theel en m et een bestel a uto

o nde rw e g i s v a n am ster dam na ar venl o . Bi j het
n a d e ren v a n e e n k r ui si ng i n ede zi et hi j een tegem o e t kome n d e a u t om o bi l i st o nver wacht a f r emmen
o m a f t e s l a a n . D e vr a chtwag en er achter ka n n iet
m e e r b i jt i j d s s t op p en. De cha uff eur, een Dui t ser,
pro b e e r t z i j n t r u c k o p de tweebaansweg tussen
d e be id e a n d e r e a u to ’ s do o r te l aver en, m a ar ramt met een daveren de k lap de bes t e l wa g e n v a n T h e el en. een deel va n de l adi ng, riolerin gswerk tuigen , belan dt op h et
we gd e k . Te mi d d e n va n de r avag e sta at de zwaar besc h adigde bestelwagen , waar de
e rns tig g e w on d e b estuur der sl echts m et de g rootste moeite uit geh aald k an worden .
in d e a mb u l a n c e op weg na ar het zi ekenhui s overlij dt J an Th eelen , 36 j aar oud. een
d ra m a t i s c h e i n d e v an een bewo g en l even.

Jan Theelen op 16 september 1938,
18 jaar oud ( fragment gezinsfoto).
> Luchtfoto van de Hermeshof in 1952.
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Jan (Johannes Jozef ) Theelen

wordt geboren in Velden op 21
december 1919, een zondag. Hij groeit met een oudere broer en twee
zussen op in de buurtschap Schandelo, waar zijn ouders de boerderij
Hermeshof drijven. Jan gaat naar het gymnasium van het Thomascollege in Venlo, maar breekt die opleiding in het derde jaar af na een ongeval. Hij werkt daarna mee op de Hermeshof 1, en gaat ervan dromen
om politieman te worden.
Vanaf 24 oktober 1938 vervult Theelen zijn militaire dienstplicht bij de
infanterie. Zijn diensttijd wordt verlengd omdat hij in 1939 gemobiliseerd wordt. Theelen wordt korporaal-motorordonnans bij het korps
motordienst in Venlo. Als op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen, wordt bij Venlo kort maar hevig gevochten. Ordonnans Theelen
scheurt die dag op zijn Harley Davidson met zijspan door Blerick en omgeving, om berichten over te brengen. In Hout-Blerick komt hij onder
vuur te liggen en wordt zijn passagier doorzeefd met kogels. Theelen
gaat door met zijn levensgevaarlijke werk. De introverte boerenzoon
toont voor het eerst uit welk hout hij is gesneden2.
Na de capitulatie wordt Theelen als krijgsgevangene afgevoerd naar
Duitsland. Als hij enkele weken later terugkeert, gaat hij weer thuis
meehelpen. Zijn vader is in april overleden en op de Hermeshof is
een paar extra handen welkom. Theelen koestert echter nog zijn oude
droom en begint daarom tevens aan de mondelinge cursus van de Algemene Nederlandse Politiebond. Op 31 december 1940 solliciteert hij bij
de Venlose gemeentepolitie.

PoliTieMan Een beladen stap. Nieuwe verordeningen maken het politiewerk ingewikkeld en onzeker. De macht op straat moet grotendeels worden
afgestaan aan Duitse militairen, Grüne Polizei en
SS. Plaatselijke Weer-Afdelingen (WA) maken het de
politie extra moeilijk. Daarbij prangt voortdurend de
vraag: wat is collaboratie en wat niet? De bezetting
brengt politieambtenaren in problemen, zeker in een
nogal Duits-georiënteerde grensstad als Venlo.
In de hiërarchische politiewereld zoekt het personeel
houvast bij de leiding. De Venlose commissaris Philibert Schnebbelié is echter in die moeilijke tijd geen
baken voor zijn mensen. Die rol wordt eerder vervuld
door zijn plaatsvervanger, inspecteur Henk Wierks,
die in de loop van 1941, nadat Schnebbelié op last
van de Duitsers is geschorst, waarnemend korpschef
wordt.
De geboren Rotterdammer Wierks is tevens docent
bij de opleiding voor het politiediploma. Hij ziet in
cursist Theelen een veelbelovende politieman en
een goede Nederlander. Hoewel aspiranten de nationaal-socialistisch georiënteerde politieopleiding in
Schalkhaar moeten volgen, weet Wierks Theelen aan
die verplichting te onttrekken en via een uitzonde-

ringsregeling het Venlose korps binnen te loodsen.
Op 1 augustus 1941 wordt Theelen, 21 jaar oud, aangesteld als agent van politie tweede klasse. Een jaar
later zal hij worden bevorderd tot agent van politie
eerste klasse in vaste dienst.
Waarnemend korpschef Wierks weet na het ontslag
van Schnebbelié eens te meer dat hij voorzichtig zal
moeten opereren. Hij blijft desondanks strijd voeren met de NSB/WA. Ook schuwt hij illegale oplossingen niet als hij mensen kan helpen. Een lichtend
voorbeeld voor ‘goede’ politiemannen? Helaas niet,
Wierks heeft ook een mindere kant. Hij heeft vooral
oog voor notabelen, zoals burgemeester Berger en
de rooms-katholieke geestelijkheid. Die krijgen gedurende de eerste bezettingsjaren veel steun van
Wierks, die zo ook aan zijn carrière werkt. Daarnaast
acteert Wierks soms dubieus, zoals bij arrestaties
voor de Duitsers en met belastende rapporten aan de
Sicherheitspolizei over een collega. Vooral ook laadt
hij de verdenking van corruptie op zich. Het gaat dan
om in beslag genomen gokgelden, giften van zwarthandelaren, een omkoopaffaire, de opzienbarende
omgang met een prominente, steenrijke NSB’er/
WA-commendant uit Cuijk en excessieve overurende-
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Jan Theelen

claraties. Wierks verspeelt daardoor bij zijn ondergeschikten juist weer
krediet. ‘Jantje de Gluiper’, pleegt rechercheur Harry Pollaert hem te
noemen. Ook de in september 1941 aangetreden burgemeester Zanders
wordt geen vriend van Henk Wierks die in nauw contact blijft staan met
ex-burgemeester Berger.

‘A l s j e g o e d w i l d e
z i j n , h ad je e r u it
moete n s t ap p e n’

goeD ZiJn ‘Als je goed wilde zijn, had je er uit moeten stappen’, citeren Bert Huizing en Koen Aartsma in hun boek De Zwarte Politie 19401945 een commissaris. Jan Theelen stapt er juist in, maar de jongste
agent van het Venlose korps is toch ‘goed’. Zoals de latere verzetsleiders
Abraham Slikker en Karel Ex in 1945 zullen verklaren:
‘Reeds in de tijd, toen zeer velen illegaal werk als iets absurds beschouwden
en er nog maar zeer weinigen waren, die zich principieel durfden te gedragen
wat betreft het openlijk plegen van verzet, zag de heer Theelen het als zijn
plicht te werken voor de goede Nederlandsche zaak.’

> He t g ezin Th e e l e n -Vos b e e k b ij he t
2 5 -j a ri g h u w e l i jk , op 16 s e p t e m b e r 19 3 8 .
J a n T h eel e n ( dan 18 jaar ) s t aa nd e t w e e d e
v a n re ch ts .

Theelen, die na zijn bevordering in 1942 begint aan de studie voor het
inspecteursdiploma, zal er zijn gedroomde politiecarrière en zijn leven
voor op het spel zetten.
Als de Duitsers op 15 mei 1942 alle Nederlandse beroepsofficieren,
cadetten en adelborsten terugvoeren in krijgsgevangenschap, richt
Theelen met anderen een illegaal comité op, dat voedsel inzamelt voor
Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland. Maandelijks worden viertot zeshonderd voedselpakketten bezorgd. Ook op andere terreinen
is Theelen actief. Al gauw moet hij zich verantwoorden bij de Sicher-

Bu rg e m ees t e r M r. B e r n ar d M . B e r ge r v a n
Ve n l o (( Ve n l o, 2 4 fe b r u ar i 18 8 7 –
Ve n l o , 5 fe b r u ar i 19 6 7 ) .

heitspolizei, omdat hij twee Franse krijgsgevangenen over de Belgische
grens heeft gebracht. Hij redt zich door te verklaren dat het volgens hem
Franssprekende Belgen waren.
‘Wenn es auskommt, das ihre erklärung falsch ist, werden sie erschossen.’
Het regime van waarnemend korpschef Henk Wierks, die ook is toegetreden tot het illegale comité, laat ruimte voor dergelijke activiteiten. Op
1 juni 1942 krijgt Venlo echter een nieuwe korpschef, de NSB’er Carel de
Bruijn. Diens bewind zal nog geen tien maanden duren, maar het wordt
een gitzwarte periode, vooral vanwege de deportaties van Joodse Venlonaren. Voor zover die thuis gearresteerd worden, gebeurt dat, vaak ’s
nachts, door Venlose politiemannen, al zijn er agenten die Joodse mensen vooraf waarschuwen. Het is dan al lang duidelijk dat de gezagsge-

60

BUUN

trouwe Nederlandse politieman collaboreert.
Theelen is niet gezagsgetrouw en moet ook meermalen op het matje komen wegens zijn houding ten
opzichte van NSB’ers. Op maandag 22 juni 1942 duwt
hij bijvoorbeeld bij een incident op de Venlose kermis een bemoeizieke WA-man aan de kant. De man
is woedend en komt meermalen verhaal halen bij
Theelen en op het bureau, wegens belediging van
de ‘Beweging’ door de Venlose politie. Daarbij roept
hij tegen Theelen: ‘Ben jij dat die mij daar straks
vastpakte? Ik trek je dat pakje uit. G.v.d. boerenlul.’
Uiteindelijk weet korpschef De Bruijn, voormalig
plaatsvervangend commandant van de Haagse WA,
de kwestie te sussen.
Als De Bruijn in februari 1943 voor zijn opvolger korte
beoordelingen maakt van zijn personeel, schrijft hij
over Theelen:
‘Niet afgericht politieman bij het P.O.B. te Schalkhaar.
Actief, nog niet geschoold politieman. Zeer anti-Duitsch
en -N.S.B.; belooft een goed politieman te worden’.

Theelens opstelling blijkt na het vertrek van De Bruijn
nog eens uit een heftige brief die hij op 29 maart 1943
stuurt naar de leden van het illegale comité. Comitélid Hofman heeft bij afwezigheid van secretaris
Theelen kritiek geuit op organisatorische zaken en
de kwaliteit van verzonden levensmiddelen. Theelen
voelt zich aangevallen en pakt flink uit. Het werk voor
het comité gaat ten koste van zijn studie voor het inspecteursdiploma, hij loopt veel risico en heeft zich
al moeten verantwoorden bij de Sicherheitspolizei en
de korpschef, zo schrijft hij.
De riskante brief bevat een passage waaruit de verwachting blijkt – het Duitse leger heeft in februari een
zware nederlaag geleden bij Stalingrad – dat de bezetting binnen afzienbare tijd zal eindigen:
‘Zo, mijnheer Hofman, laat mij nu maar een eenvoudig
boerenjochie zijn, wel wonderlijk dat deze dan juist door
de commandant van een bepaalde organisatie is aangezocht, om wanneer de tijd omkeert, mede in Venlo de leiding in handen te nemen en alle NSB’ers te arresteeren.’

Dat Theelen illegaal werk doet, komt De Bruijn niet In 1943 ontstaat in Limburg dankzij steun van de
meer te weten.
rooms-katholieke en protestantse kerken de Lim-
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Het voormalige politiebureau van Venlo
aan de Lohofstraat in 1947
(collectie Sef Derkx).
> Kapitein-korpschef Otto Couperus
(Hüls/Duitsland, 29 oktober 1898 Bakel, 14 augustus 1979). (Beeldbank
NIOD)

62

BUUN

burgse Onderduikorganisatie (LO Limburg), later aangesloten bij de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (ook LO). Jan Theelen wordt - vanaf het begin in mei 1943 - een prominente LO-medewerker.
Als ‘duikinspecteur Nicolaas’ regelt en verzorgt hij onderduikadressen.
Zijn grote familiekring in Velden en wijde omstreken komt hem daarbij
ongetwijfeld van pas.
Theelen vervaardigt verder valse identiteitsbewijzen, verspreidt illegale
bladen, waarschuwt bij onraad en verstrekt inlichtingen. Hij zorgt ervoor dat een afluistermicrofoon kan worden geplaatst op de kamer van
de korpschef.
Ook blijft hij, gestoken in zijn politie-uniform of een uniform van de
Grüne Polizei, helpen bij het wegbrengen van ontsnapte Franse krijgsgevangenen en geallieerde piloten3.
Wierks, die na het vertrek van De Bruijn in maart 1942 de korpsleiding
weer waarneemt, verricht zijn illegale activiteiten niet in georganiseerd
verband. Hij werkt nauw samen met pastoor Omloo van de Heilige Hartkerk, en via deze met onder anderen de in september 1941 afgetreden
burgemeester Berger. In de eerste helft van 1943 wordt Wierks aangezocht door kapelaan Naus en Majoor Ording4 uit Blerick om de leiding
op zich te nemen van een op te richten illegale organisatie. De waarnemend korpschef polst de politiemannen Harry Pollaert en Jan Theelen
op hun bereidheid mee te werken, maar beiden blijken dan al diep in
het georganiseerde verzet te zitten. Wierks gaat daarom niet in op het
verzoek van Naus en Ording, en gaat door op zijn eigen manier.

verDaChT
Op 15 juli 1943 treedt in Venlo een
nieuwe korpschef aan. Kapitein5 Otto Couperus is afkomstig van de beruchte politieke Afdeling X van de
Rotterdamse gemeentepolitie en draagt de SS-runen
op zijn uniform6. Als iemand de Venlose Courant met
het bericht van zijn benoeming naar zijn moeder
stuurt, met in de kantlijn geschreven: ‘Hij zal daar
niet lang plezier van hebben.’, voelt Couperus zich
bedreigd. Hij vraagt zijn ex-collega’s van Afdeling X te
helpen onderzoeken wie gevaarlijk voor hem kunnen
zijn. Ze sturen hem de geraffineerde Joodse V-mann
(verrader) Menasse Joseph Ekstein, schuilnaam Hendrikus de Vos, die onder meer Joodse verzetsmensen
in handen van de Duitsers heeft gespeeld.
Intussen heeft Couperus lucht gekregen van de illegale activiteiten van Jan Theelen. Nadat hij op 25
augustus 1943 zelf tevergeefs heeft geprobeerd de
wachtmeester uit te horen, stuurt hij nog diezelfde
dag Ekstein eropaf. Deze laat bij Theelen een briefje
bezorgen met het verzoek hem na diens avonddienst
te spreken op zijn kostadres, bij de voormalige commissaris Schnebbelié op Van Cleefstraat 24. Theelen
raadpleegt Wierks. Die heeft Ekstein zien smoezen
met Couperus, vermoedt een valstrik en waarschuwt
Theelen. Ekstein meldt zich die avond op het kost
adres van Theelen. Hij vraagt of de politieman hem
bonnen voor levensmiddelen kan bezorgen en vertelt dan dat hij korpschef Couperus wil vermoorden,
omdat die zijn hele familie heeft laten deporteren. Als
Ekstein vervolgens een geladen revolver laat zien, arresteert Theelen hem en brengt hem naar het om de
hoek gelegen politiebureau. Couperus beleeft een geweldige afgang als bij fouillering op Ekstein een briefje
in het handschrift van de korpschef wordt aangetroffen met de namen en adressen van Jan Theelen en enkele andere ‘absoluut verkeerde politiemannen’.
Negen dagen later meldt Theelen een aanslag op zijn
leven. Bij een kruising op de Rijksweg, in de buurt
van Albertushof, zou hij om een uur of tien ’s avonds
vanuit een rijdende auto door zijn pet geschoten zijn.
De Maastrichtse Sicherheitspolizei (Sipo) onderzoekt
de aanslag. Op de vraag van Sipo-medewerkers of hij
iemand verdenkt, noemt Theelen Hendrikus de Vos
(Ekstein) en legt ook uit waarom. De Sipo komt er
zo achter dat Couperus buiten hen om een V-mann
heeft ingezet. De Duitsers nemen hem dat bijzonder
kwalijk – het zal hem uiteindelijk een bevordering tot
majoor kosten – en Couperus heeft wat uit te leggen.
De korpschef vertelt dan dat hij Theelen verdenkt van
illegaal werk. De Sipo gaat de gangen van Theelen na,
maar kan geen bewijs tegen hem vinden.
Als Jan Theelen enkele weken na de aanslag weer aan
het werk gaat, tijdelijk als rechercheur, zijn de omstandigheden op het bureau drastisch veranderd.

Rechercheur Harry Pollaert, eerder zowel voor de militaire verzetsorganisatie Orde Dienst (OD) als voor
de LO actief, en plaatsvervangend korpschef Henk
Wierks zijn ondergedoken. Theelen is nu de belangrijkste contactman voor het georganiseerde verzet bij
de politie, terwijl hij geen dekking van boven meer
heeft.
Hij moet bovendien extra voorzichtig zijn, omdat
wachtmeester Johan Berendsen, berucht als voormalig WA-commandant van Venlo en SS’er, is aangesteld
bij het politiekorps. Theelen en Berendsen kennen elkaar al uit de mobilisatietijd, volgens sommigen was
er destijds zelfs sprake van wederzijdse sympathie.
Hoewel beiden op 10 mei 1940 vanuit Blerick nog gezamenlijk hebben meegevochten tegen de Duitsers,
heeft Berendsen na de capitulatie gekozen voor het
nationaal-socialisme. Hij is NSB-lid geworden en later toegetreden tot de SS.
In oktober 1943, twee maanden na zijn toetreding tot
het korps, wordt Berendsen al bevorderd tot opperwachtmeester. Hij waarschuwt Theelen dat hij hem
te grazen zal nemen als hij hem betrapt op illegale
activiteiten.
onDerDUiK
Theelen slaagt er ondanks alles in
zijn bestaan als politieman te blijven combineren met
verzetswerk, deels met rugdekking van de oudere re-

chercheur Van Esch en andere collega’s op de recherchekamer. Dat hij daarbij groot risico loopt, blijkt na
woensdag 19 januari 1944. Die avond probeert hij samen met twee OD’ers in Blerick Frans van Bilsen te
liquideren. Deze gewezen politie-inspecteur is door
de landelijke verzetsorganisatie op een lijst van verraders (V-mannen) geplaatst (geheel ten onrechte, zo
zal na de oorlog blijken7). Van Bilsen heeft zich gemeld bij de LO-distributiecentrale, waar hij herkend
is. Omdat hij heeft laten merken veel van het Venlose
verzet te weten, ziet men geen andere oplossing dan
hem te liquideren. De aanslag lukt maar half, Van
Bilsen raakt zwaargewond. Om de gevolgen te beperken, besluit rechercheur Theelen meteen na de aan-
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Het k e rk boe k v an jan Th e e l e n wor d t na d e
bev ri j d i n g ge v on de n ac h t e r e e n
l o sse ste en i n e e n c e l v an de M a a s t r icht s e
S i ch erh ei t s p ol i z e i . D e v on ds t
h a a l t d e l ok al e k r an t .
>C o rn e l i s J oh an n e s H e n dr i k D ij km a n
( Utre ch t, 1 ju l i 19 2 0 - Ve n l o, 3 j uni
1 94 4 ) , d e ge de t ac h e e r d w ac h t m e e s t e r v a n
d e m a re ch au s s e e di e i n de n ac h t v a n 17 op
1 8 m ei 1 9 4 4 p e r ab u i s w or dt ne e r ge s chot e n
bi j d e o v e r v al op h e t Ve n l os e p olit ie b ur e a u.
Di j k m a n b e z w i jk t op 3 ju n i 19 4 4 a a n zij n
v erwo n d i n ge n .
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T h e e le n ze t zijn ver zet sact ivit eit en voor t , behoe d za m e r. Hij neemt een schuilnaam – G.J.
Ge urts , ge b oren op 26 febr uar i 1916 –, gaat
e e n b ril d ra gen, per manent zijn haar dat hij
b ov e n d ie n zw ar t ver ft , en meet zich een gr ot e
snor a a n.

slag ‘toevallig’ in de buurt te zijn, terug te keren naar de plaats delict en
zelf het politieonderzoek te starten.
De volgende dag bezwijkt Van Bilsen aan zijn verwondingen en raakt
Theelen zelf verdacht8. Rechercheur Van Esch laat hem via pastoor
Omloo waarschuwen, waarop Theelen onderduikt, evenals andere
LO-verzetsmensen. Het is op het nippertje. De Sicherheitspolizei en
de Staatspolitie uit Eindhoven zijn al in aantocht. Hoofdwachtmeester
Tonny Kooman van de Staatspolitie en opperwachtmeester Berendsen
besluiten de voortvluchtigen bij nacht met een overvalcommando te
zoeken op de Hermeshof in Schandelo. De beide SS’ers en hun commando vangen er bot, en even later ook in het pension van Jan Theelen
in Venlo. Wel wordt beslag gelegd op administratie van het illegale werk
en op geld.
De Duitsers vermoeden sabotage en arresteren behalve rechercheur Van
Esch, die Theelens leven waarschijnlijk gered heeft, ook korpschef Couperus en een andere politieman. Wegens gebrek aan bewijs worden ze
al snel weer vrijgelaten.
Theelen duikt onder in Sevenum. Intensief wordt er door de Duitse en
Nederlandse politie naar hem gezocht. Als korpschef Couperus enkele
weken later bevel krijgt dat de Venlose SS- en NSB-politiemannen zich
voor een vormingscursus moeten vervoegen op het SS-opleidingsinstituur ‘Avegoor’ in Ellecom, besluit men zelfs tot een bijzondere opsporingsactie. Twee SS’ers, opperwachtmeester Berendsen en een
wachtmeester, vertrekken voor het oog van iedereen naar ‘Avegoor’,
maar verbergen zich in werkelijkheid bij Berendsen thuis. Gedurende de

vier tot zes weken van de vormingscursus vertonen ze
zich overdag niet, maar speuren ze elke nacht naar
Theelen die ze dan nog zien als de moordenaar van
een Gestapo-beambte. Tevergeefs.
Dat er intensief jacht op hem wordt gemaakt, weerhoudt Theelen er niet van ‘zijn’ onderduikers te blijven verzorgen en actief te blijven in en rond Venlo.
Dat Theelen niet bang is uitgevallen, blijkt ook als
hij bij een inval op zijn onderduikadres – tijdens een
razzia in Sevenum – kalm aan tafel blijft zitten, met
zijn pistool naast zich. Hij vertelt de Duitsers dat hij
politieman is en voor een korte vakantie in Sevenum
verblijft. Het verhaal wordt geslikt. Voor de zekerheid
verhuist Theelen daarna wel meteen naar een ander
onderduikadres.
Voor het LO-werk zijn blanco persoonsbewijzen en
stamkaarten nodig. Theelen is betrokken bij overvallen op gemeentehuizen, onder meer in Vierlingsbeek, waarbij honderden blanco persoonsbewijzen
buit worden gemaakt.
Ook is hij betrokken bij een gefingeerde overval op
een Sevenumse rijwielhandel, bij een overval op een
Sevenumse verrader en bij overvallen op de opslagplaatsen voor radiotoestellen in Arcen en in de Venlose Minderbroederskerk. Verder neemt hij deel aan
twee andere belangrijke acties. De eerste is op vrijdag 18 februari 1944. Rond half tien ’s avonds dringen twaalf met machinepistolen bewapende mannen
het Bevolkingsbureau aan de Markt in Venlo binnen.
Ze knevelen de bewakers en stichten brand. Het vuur
wordt snel gedoofd, waardoor drie kwart van het
Venlose bevolkingsregister behouden blijft. Een bewaker verklaart na de oorlog:
‘Naar mijne mening waren bij den overval slechts twee
personen aanwezig die ik herkende n.l. Jan Theelen uit
Venlo en een zekere Janssen uit Blerick.’
In de nacht van 17 op 18 mei 1944 is Jan Theelen zelfs
betrokken bij een overval op het Venlose politiebureau, bedoeld om een pilotenhelper te bevrijden. Hij
moet er voor zorgen dat het dienstdoende personeel
niets overkomt en de arrestant uit zijn cel bevrijden.
De gevaarlijke operatie wordt drie weken lang minutieus voorbereid, maar loopt uit op een jammerlijke
mislukking. ‘Grote Piet’ van de Knokploeg Nijmegen
schiet om nooit opgehelderde redenen de politieman die de deur opent meteen neer.
ConFronTaTie De Hermeshof wordt in de gaten gehouden, maar Theelen – die toch regelmatig
thuis verblijft – krijgen ze niet te pakken. Korpschef
Couperus schakelt zelfs Veldenaar Fatty Pannemans
in, een crimineel en verrader, maar ook dat levert

niets op. Theelen heeft schuilplaatsen in een schuur
tegenover de boerderij en in het achterliggende bosgebied, richting de grens met Duitsland. In de Hermeshof is ook een schuilplaats gemaakt. Boven de
gewelfde kelder van de oude boerderij is een opkamer. Aan de zijkant zijn vloerplanken los gemaakt en
tussen de planken en het gewelf daaronder is zand
weggehaald.
Het is uiteindelijk toch Berendsen die, weliswaar
bij toeval, op Theelen stuit. De opperwachtmeester
heeft de Venlose politie dan al verruild voor de Arbeits Kontroll Dienst (AKD), die jaagt op mannen
voor de Arbeitseinsatz. Hij voert met zijn agenten
een waar terreurbewind en wordt de ‘Schrik van Venlo’ genoemd. Op zondag 16 juli 1944, rond vier uur,
is Berendsen op zijn motor met zijspan onderweg
naar de kermis van de Winterhulp in Grubbenvorst.
Ter hoogte van ‘Het Gebroken Slot’ ziet hij een fietser aankomen, die abrupt omdraait en op de vlucht
slaat. Vlak bij de Grubbenhoeve halen Berendsen en
zijn passagier de fietser in. De man gooit zijn fiets
neer, springt over het prikkeldraad en vuurt tweemaal met zijn pistool op Berendsen, die dan in de
schutter Jan Theelen herkent. Berendsen duikt weg
achter de motor, maar de tweede kogel heeft zijn
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Be re nd se n ja agt na de confr ont at ie in Gr ubb e n v orst ook fanat ieker op Theelen. In augustus p a k t e e n commando van maar liefst veer t ien
AK D-a ge nte n in de Veldense buur t schap Hasselt
ie m a nd op , omdat diens br oer met Theelen zou
he b b e n ge sp r oken.

De verwonding van Berendsen valt mee, maar dat iemand op hem heeft durven schieten, brengt hem volledig uit zijn evenwicht. Hij vreest nieuwe aanslagen
en draagt nadien altijd meerdere geladen pistolen bij
zich, in schouderholsters en in beide laarzen. Na zijn
herstel jaagt hij met zijn AKD-agenten nog fanatieker op ‘contractbrekers’ en onderduikers, terwijl hij
na Dolle Dinsdag drie moorden begaat en aan het
plunderen slaat. Hij gaat zelfs in de ogen van de Duitsers geregeld over de schreef, maar dat wordt telkens
vergoelijkt door verwijzing naar de confrontatie met
Theelen. Bijvoorbeeld:
‘Während seinen Dienst in Venlo (Limburg) wurde er von
einem Terroristen niedergeschossen und war deshalb oft
erbittert auf diejenigen die Deutschfeindlich sind10.’
Berendsen jaagt na de confrontatie in Grubbenvorst
ook fanatieker op Theelen. In augustus pakt een
commando van maar liefst veertien AKD-agenten in
de Veldense buurtschap Hasselt iemand op, omdat
diens broer met Theelen zou hebben gesproken. De
agenten posten die dag nog ergens in de buurt, na
een tip dat Theelen daar langs zal komen, uitgerekend voor het huis waarin de man die ze zo naarstig
zoeken zich dan bevindt.

J o h a n Bere n ds e n
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rechtervoet al doorboord. Hij schiet terug, een kogel schampt de hand
van Theelen. Daarna weigert het wapen van Berendsen dienst. Al schietend vlucht Theelen te voet verder.
Berendsen slaat groot alarm en in korte tijd doorzoeken enkele tientallen politiemensen en Duitsers de omgeving. Tevergeefs. Jan Theelen
is over de Maasoever ontkomen. In de boerderij van familie wacht hij
tot hij terug kan naar zijn onderduikadres in Sevenum. Hij heeft bij het
vuurgevecht zijn fiets achter moeten laten plus een aktetas met een vals
persoonsbewijs, levensmiddelen-, tabaks- en brandstoffenkaarten, 140
gulden, een kerkboek9, een gevulde patronenhouder en twee foto’s van
zijn Blerickse verloofde, Tiny Lamberigts.
Theelens verloofde wordt gewaarschuwd en duikt meteen onder. Haar
vader wordt met veel machtsvertoon gearresteerd, in verband met een
brief die in Theelens bagage gevonden wordt. Lamberigts komt pas na
twintig zenuwslopende dagen weer vrij uit de gevangenis van de Sicherheitspolizei in Maastricht.
Represailles voor Grubbenvorst blijven uit, maar ronduit dramatisch
zijn de gevolgen voor de 53-jarige Sef Janssen, een magazijnmeester
uit Blerick. In een anonieme brief wordt in augustus 1944 de dan nog
herstellende Berendsen getipt dat de ‘gevaarlijke’ Janssen aan Theelen
de opdracht tot een aanslag op Berendsen heeft verstrekt tegen een beloning van 800 gulden. Janssen, een Jodenhelper, heeft met het vuurgevecht tussen Berendsen en Theelen niets te maken, maar komt naar
aanleiding van de brief via kamp Vught terecht in het concentratiekamp
Neuengamme, dat hij niet zal overleven.

oPgeJaagD
De zenuwen van Theelen zijn sterker dan die van Berendsen. Wel heeft hij meteen na
de confrontatie in Grubbenvorst een nieuw kerkboek
aangeschaft. Theelen draagt ook altijd een klein
beeldje van de Heilige Maria op zak, in de stellige
overtuiging dat het hem beschermt. Theelens geloof
zit diep. Zijn Sevenumse ‘hospita’ ziet eens hoe hij op
zijn bed een afbeelding van Maria heeft gezet, waarvoor hij geknield zit te bidden. Hij gaat ook zo vaak
mogelijk naar de kerk, waar hij een keer enig rumoer
veroorzaakt als tijdens een dienst zijn pistool uit zijn
zak valt.
Theelen zet zijn verzetsactiviteiten voort, behoedzamer. Hij neemt een schuilnaam – G.J. Geurts, geboren op 26 februari 1916 –, gaat een bril dragen,
permanent zijn haar dat hij bovendien zwart verft, en
meet zich een grote snor aan. Het wordt steeds gevaarlijker voor hem. De westkant van de Maas wordt
door de geallieerden bevrijd als ‘Geurts’ zich aan de
andere kant bevindt. Zijn bewegingsruimte en onderduikmogelijkheden worden daardoor sterk beperkt.
Op vrijdag 15 september 1944 wordt Theelen weer in
Schandelo gesignaleerd door een NSB’ster. De volgende morgen, om kwart voor zes, komen de Venlose NSB-kringleider Hermans en vier landwachters
de Hermeshof doorzoeken. Theelen is thuis, maar
overnacht met drie onderduikers in een schuilplaats

achter de woning. Schreeuwend vallen de overvallers
binnen. De weduwe Theelen wordt tegen de muur gezet en de overvallers dreigen haar dood te schieten
als ze niet zegt waar haar zoon zit. Zus Annie roept
huilend:
‘Maar det weite weej toch neet! Wie kinne weej det dan
zegge?’
Een vierde onderduiker wordt ontdekt en door de
landwachters mishandeld, maar hij weet te ontsnappen. Pas na drie uur vertrekken de NSB’ers weer, niet
helemaal met lege handen. Hun buit bestaat uit een
pas geslacht varken, een radiotoestel, 400 gulden en
Theelens kleren.
Een week later probeert Theelen bij de geallieerden
in Noord-Brabant te komen. Op 23 september fietst
hij naar de bierbrouwerij van de Vriendenkring in Arcen, waar een Duitse SS-eenheid gelegerd is. Hij presenteert zich als politieman die in Horst een diefstal
moet onderzoeken. De volgende dag kan hij een pas
voor de oversteek van de Maas afhalen.
Op de terugweg naar Schandelo wordt hij in de buurtschap De Voort verraden door een dorpsgenote, die
daar fietst met een in Lomm gelegerde Hauptfeldwebel. Bij de daarop volgende schotenwisseling schiet
Theelen de Duitser neer. Hij fietst hard weg over de
Rijksweg, zet zijn fiets in een bosje en rent door bossen en struiken naar de Hermeshof:
‘Weg. Ik heb unne Pruus doëd geschôte. D’r kump ’n onderzeuk. Weg allemaol!’
De familie vlucht en blijft enkele dagen van huis. Velden verkeert in angst, maar represailles blijven uit.
De familie van Jan Theelen moet zwaar boeten voor
zijn verzetsactiviteiten. Amper weer thuis, is het zondag 1 oktober 1944 opnieuw raak. NSB-kringleider
Hermans komt met drie andere landwachters weer
naar de Hermeshof. Theelen is ook dit keer thuis,
maar weet ongezien naar buiten te glippen, waar hij
op zo’n twintig meter afstand in een aardappelkuil
gaat liggen. Binnen wordt zijn zwager Sjeng Gommans door de landwachters mishandeld. Moeder
Theelen en haar zwangere dochter moeten het huilend aanzien.
In de laatste oorlogsmaanden zijn de omstandigheden voor Theelen bijzonder zwaar. De bevrijde kant
van de Maas is niet bereikbaar en in Schandelo en
omgeving kan hij zich niet meer ophouden: de bevolking is geëvacueerd en het gebied afgesloten. Als een
opgejaagd dier zwerft hij door het zwaar gebombardeerde en deels verlaten Venlo11 en door de eveneens
desolate omstreken. Kapelaan L. Brueren komt hem
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V l u ch te l i n ge n - v e r k l ar i n g 19 4 5
> He t v e rw oe s t e Ve n l o

op 15 Januari 1945 tegen in de Rooddorpstraat in Venlo:
‘Ik tref daar ook een zekere J.T. uit Velden, die overal door de Gestapo wordt
gezocht, omdat hij een tijdje geleden op de ‘schrik van Venlo’ had geschoten.
Hij blijft maar één nacht; twee nachten op dezelfde plaats blijven is voor hem
te gevaarlijk…’
Theelen wordt nog tweemaal aangehouden door de Grüne Polizei, maar
beide keren weet hij te ontkomen voordat ze weten wie deze ‘Geurts’
werkelijk is. Hij verdwijnt kort daarna naar Duitsland, ‘… want daar
zochten ze me beslist niet.’ Uiteindelijk bereikt Theelen Groningen,
waar zijn familie en de rest van Velden naartoe geëvacueerd zijn. Daar
wacht ‘Geurts’ het einde van de oorlog af.
Op 16 april 1945 wordt Groningen bevrijd. De Veldenaren kunnen vanaf
6 mei terug naar hun dorp. Zolang kan Theelen niet wachten. Hij meldt
zich al op 26 april weer bij het Venlose politiekorps.
ZUiveren Venlo is op 1 maart 1945 bevrijd en in de twee achterliggende maanden is veel gebeurd. Bernard Berger is weer burgemeester,
en Henk Wierks en Harry Pollaert zijn benoemd tot waarnemend korpschef respectievelijk hoofd van de Politieke Opsporingsdienst (POD) voor
Noord-Limburg. Pollaert is eerder door het Militaire Gezag bevorderd
tot inspecteur en Berger heeft Wierks bevorderd tot hoofdinspecteur.
Het grote zuiveren is meteen begonnen. Op maandag 6 maart heeft de
Rijksrecherche zich gemeld voor een onderzoek naar Wierks’ gedra-
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gingen gedurende de bezettingsjaren, met corruptie
als centrale verdenking. Wierks is echter ontkomen
aan zuivering, omdat Berger op 12 maart het onderzoek – met de conclusie dat Wierks niet gehandhaafd
kan worden – van tafel heeft laten vegen. Wierks, die
zichzelf daarna als immuun beschouwt, is naar eigen
inzicht begonnen met de zuivering van stad en politiekorps. Voor hem lastige getuigen maakt hij monddood door ze te dreigen met een onderzoek of ze door ger zal de zuiveringscommissie vooral blijk geven van
Pollaert, die hem nu opeens onvoorwaardelijk steunt, een schokkend gebrek aan integriteit en rechtvaarop te laten bergen als politiek delinquent.
digheid.
Het regent al gauw klachten tegen Wierks. Waar
Dat is de situatie die Theelen bij zijn terugkomst aan- agenten en hoofdagenten bij relatief lichte klachten
treft bij het korps, waar enkele agenten en hoofd- hangende een onderzoek geschorst worden, mag
agenten al op non-actief zijn gezet. Theelen krijgt Wierks echter in functie blijven. ‘Uitgave naast DE
een tijdelijke functie als rayonhoofd Venlo bij de POD WAARHEID voor Venlo en omgeving’:
onder leiding van Pollaert.
Door een ontlastende verklaring af te geven over
‘Feit is, dat, ondanks de grote hoeveelheid bezwarende
zijn geschorste collega Van Esch, die waarschijnlijk
klachten, die tegen H. Wierks ingebracht zijn, (een “gezijn leven heeft gered, komt Theelen al op 1 mei in
wone” man zou voor het 10e deel ervan allang “Steyl12”
aan de binnenkant mogen bekijken) deze mijnheer nog
het vaarwater van Wierks. De waarnemend korpschef
steeds hoofd van de Venlosche politie is, in een auto rijdt
heeft Van Esch geschorst om de uitstekend geïnforen bij plechtigheden met een grote blinkende sabel op
meerde rechercheur de mond te snoeren, en Theelen
de dijen achter de stoet stapt.’
doorkruist nu zijn bedoelingen. Wierks laat de verklaring verdwijnen en vertelt Theelen dat hij zelfs een
minimale bevordering tot hoofdagent in Venlo kan De zuiveringscommissie lekt bovendien alle klachvergeten. In Roermond misschien? Dat is de enige ten tegen Wierks meteen naar hem. Bijvoorbeeld
manier waarop Wierks Theelen kan aanpakken, zo- de klacht die de geschorste Van Esch indient tegen
Wierks, als hij al drie maanden thuis zit en de ontlang die bij de POD gedetacheerd is.
Een gefrustreerde Theelen vraagt al half mei tijdelijk lastende verklaring van Theelen nog steeds in een
verlof, om dienst te nemen in het leger voor Neder- bureaula van Wierks ligt. Per omgaande volgt een
lands-Indië. Wierks adviseert de politieautoriteiten tegenklacht van Wierks van negentien pagina’s. Vervilein Theelen dat ‘ideaal’ te gunnen, maar het kan volgens schrijven Wierks en Pollaert een dubieus proniet doorgaan. Theelen heeft geen aanstelling meer ces-verbaal op basis waarvan Van Esch opgesloten
en moet eerst afwachten of hij opnieuw aangesteld wordt als politiek gevangene in het interneringskamp
mag worden van het ministerie. Er zit voor hem voor- Steyl. Alles binnen negen dagen.
lopig niets anders op dan hard aan de slag te gaan De verontwaardiging bij de vele tegenstanders van
Wierks laait verder op. De gezaghebbende districtsbij de POD.
commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in
MiSgeBoorTe
Van regeringswege wordt dan Venlo, de Venlose communisten, medewerkers van
geprobeerd om de zuiveringen in het land in betere het Militair Gezag en andere voormalige verzetsmenbanen te leiden. In Venlo worden 27 zuiveringsad- sen lopen te hoop tegen Wierks, die ook nog een deel
viescommissies ingesteld. Zo richt burgemeester van zijn personeel tegen zich heeft.
Berger op 9 juni 1945 in overleg met het Militair Ge- De communisten maken Wierks in hun openbare
zag een zuiveringsadviescommissie in voor de poli- pamfletten onomwonden uit voor collaborateur en
tie. Daarmee verliest Wierks de directe controle op de landverrader, waarbij ze over inside-kennis blijken te
politiezuivering en zijn gekoesterde immuniteit. De beschikken.
waarnemend korpschef kan echter blijven rekenen Enkele van Wierks’ tegenstanders, die hun vertrouop de onvoorwaardelijke steun en bescherming van wen in burgemeester Berger hebben verloren, pleiten
in augustus 1945 bij de minister van Justitie voor een
Berger.
De commissie die de burgemeester samenstelt, wordt betere aanpak van de politiezuivering in Venlo. Jan
in het pamflet ‘Uitgave naast DE WAARHEID voor Theelen moet volgens hen die zuivering gaan leiden
Venlo en omgeving’ een ‘misgeboorte’ genoemd. en bevorderd worden tot (hoofd)inspecteur.
Niet ten onrechte: onder het voorzitterschap van Ber- Op 28 september 1945 rapporteert een rechercheur
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Bu rg e m ees t e r M r. B e r n ar d M . B e r ge r v a n
Ve n l o (( Ve n l o, 2 4 fe b r u ar i 18 8 7 –
Ve n l o , 5 fe b r u ar i 19 6 7 ) .

Zo ric ht b urgemeest er B er ger op 9 juni 1945 in
ov e rle g m e t het Milit air Gezag een zuiver ingsa d v ie sc om m issie in voor de polit ie.

aan het Bureau Nationale Veiligheid13 dat de politiezuivering in Venlo
volledig uit de hand loopt:
‘Mij werd medegedeeld dat verschillende figuren die bij verhoren der Politieke Recherche of bij getuigen-verhoren voor zuiveringscommissies tegen
den Heer WIERKS getuigden, enige dagen later op last van de Heer WIERKS,
werden gearresteerd en overgebracht naar het Kamp te Steyl, een en ander
wordt door Insp. H. POLLAERT, Hoofd der Politieke Recherche gedekt.’

Kra n ten a r t i k e l i n jan u ar i 19 6 1, t e r ge le -

De rapporteur schrijft verder dat verschillende oud-illegalen de ‘ter‘ter
reur’ van Wierks niet langer kunnen verkroppen en plannen beramen
om hem te ontvoeren of van kant te maken. Wierks zelf zou kort te voren
hebben geprobeerd met zijn auto een tegenstander van de weg te rijrij
den. Er moet snel ingegrepen worden, om excessen en een dramatische
wending in Venlo te voorkomen.

g en h ei d van de p e n s i on e r i n g v a n
He n k W i e r k s i n H i l v e r s u m .
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neKSlag? In die explosieve situatie is het Theelen die Wierks de nekslag lijkt toe te brengen. Bij een POD-onderzoek stuit hij op een procesverbaal uit de bezettingstijd, dat Wierks vergaand vervalst lijkt te hebben. Theelen meldt zijn verdenking bij de Rijksrecherche.
Wierks wordt in het bijzijn van burgemeester Berger verhoord. Hij ontkent herhaald en nadrukkelijk, maar de rijksrechercheurs, die lont ruiken, laten zich dit keer niet tegenhouden.
Wierks kan niet meer onder een bekentenis uit. Eerst heet het dat hij

het proces-verbaal wat bijgewerkt heeft (niet goed
doorgeslagen letters e.d.), maar eind oktober bekent
hij dat hij het gewijzigd heeft. Of, zoals Wierks dat
noemt: in overeenstemming met de werkelijkheid
gebracht heeft. Volgens Wierks is hij in een angstpsychose geraakt door het gestook, gewroet en gelaster
van de rancuneuze Theelen en diens medestanders,
en heeft hij om die reden niet meer het oorspronkelijke proces-verbaal durven overleggen.
Berger steunt Wierks en deelt de Rijksrecherche mee
dat Theelen en andere ex-illegalen ook naar zijn oordeel overdrijven met hun onophoudelijk ageren tegen
Wierks. Wel stuurt Berger de waarnemend korpschef
na diens eerste, gedeeltelijke bekentenis een maand
met verlof. Die periode gebruikt Wierks om zijn positie te verstevigen. Hij zet met onbewezen aantijgingen en insinuaties de aanval in op Theelen en maakt
tegelijkertijd een rondgang langs alle notabelen die
hij tijdens de bezetting op een of andere wijze geholpen heeft. Het levert hem een indrukwekkende serie
van zestig steunbetuigingen op, van geestelijken, fabrikanten, kooplieden, artsen, Joodse Venlonaren en
andere vooraanstaande stadgenoten.
Maar dan gaat het ministerie van Justitie zich er mee
bemoeien. Het legt om te beginnen de handelwijze
van Wierks voor aan de Roermondse officier van justitie, de uit Venlo afkomstige mr. Rieter. Die ziet echter
geen termen voor vervolging van Wierks voor fraude
of vervalsing. Rieter is het met Wierks en Berger eens
dat het proces-verbaal nu inderdaad beter zou kunnen stroken met de werkelijkheid. Een onvervalst
staaltje van klassenjustitie.
Ook de politieautoriteiten roeren zich. Ze laten de
burgemeester en de minister van Justitie op 21 november 1945 weten dat Wierks door de vervalsing niet
meer te handhaven is. De verontruste Berger verzoekt
de minister per telegram dringend om hem eerst te
horen alvorens maatregelen te treffen tegen Wierks.
In afwachting van het advies van de Venlose zuiveringscommssie over Wierks wordt bij Justitie dan al
gesproken over schorsing van de waarnemend korpschef, ter voorbereiding op ontslag.
De zuivering van de Venlose politie beleeft eind december 1945 een dramatisch hoogtepunt. Van een
echte zuivering is echter geen sprake: medewerking
aan deportaties van Joodse Venlonaren en van zigeuners blijft bijvoorbeeld buiten beschouwing. Het
gaat eerder over zaken als dienstklopperij, waarbij de
commissie streng oordeelt over het lagere politiepersoneel.
Jan Theelen, aanvankelijk met glans gezuiverd, wordt
inbeslagname van een radio in opdracht van toenmalig korpschef Couperus aangewreven. De voormalige

LO-districtsleider Karel Ex weet met een krachtige LOsteunverklaring beschadiging van Theelen te voorkomen. De commissie slikt het voorgenomen advies
‘mondelinge berisping’ alsnog in.
Bijvoorbeeld heeft commissielid inspecteur Pollaert in de
nacht van 11 op 12 oktober 1942 het Joodse gezin Van
Wien opgehaald voor deportatie, en heeft commissielid
hoofdagent Jan Heurkens op 16 mei 1944 het transport
van de Venlose zigeuners richting Westerbork geleid.
Zowel het Joodse gezin als de meeste zigeuners zijn vermoord. Dat gaat wel wat verder dan de inbeslagname
van een radio. Voorop staat dat Pollaert prachtig verzetswerk heeft gedaan, en wellicht heeft hij een goede verklaring, maar Heurkens en hij misbruiken de door Berger ten
onrechte verleende immuniteit ernstig.
Op zaterdag 29 december komt de zuiveringscommissie eindelijk tot een advies over Wierks, nadat
een stoet getuigen is gehoord. Tot verbijstering van
vriend en vijand luidt het commissieadvies: geen
maatregelen. De lovende verklaringen van de Venlose
notabelen compenseren voor de commissie Wierks’
tekortkomingen, zoals het aannemen van giften van
zwarthandelaren en leugens. De vervalsing van het
proces-verbaal komt niet aan de orde. Andere klachten worden weggeredeneerd of de klagers worden in
diskrediet gebracht. Berger heeft van de politiezuivering een onwelriekende doofpot en beerput gemaakt.
overWerKT
Jan Theelen heeft in de hectische
laatste maanden van 1945 behalve de zuiveringscommissie nog andere belangrijke zaken aan het hoofd.
Na de opheffing van het Militair Gezag in Venlo is hij
per 1 oktober benoemd tot lid van een commissie die
het openbaar ministerie moet adviseren over maatregelen tegen politieke delinquenten.
Op 4 oktober halen hij en Pollaert in de strafgevangenis in Scheveningen Johan Berendsen op en brengen
hem over naar Venlo. De stad gonst van opwinding
en er heeft zich die dag een menigte voor het politiebureau verzameld, die uitzinnig wordt als Berendsen
even voor het raam wordt geplaatst. Tot begin december 1945 bereidt Theelen het proces tegen Berendsen
voor. Meer dan twintig keer zitten de voormalige
strijdmakkers en aartsvijanden tegenover elkaar aan
de verhoortafel, waarbij de rollen zijn omgedraaid. In
maart 1946 zal Theelen op een rechtszitting getuigen
over Berendsen. Eveneens op 4 oktober 1945 ontvangt Theelen eindelijk een formeel benoemingsbesluit van burgemeester Berger. Op advies van Wierks
stelt Berger daarin dat Theelen op 20 januari 1944 is
ontslagen wegens ongeoorloofd dienstverzuim. Ver-
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Het is uit eindelijk t och B er endsen
die, weliswaar bij t oeval, op Theelen st uit .

der dat hij tijdens de oorlog geen ontrouw heeft doen
blijken, terwijl zijn houding deed verwachten dat hij
Nedergetrouwe medewerking aan het herstel van Neder
land zou verlenen. Op grond van die overwegingen
heeft Berger besloten om Theelen per 20 april 1945
weer te benoemen tot agent van politie eerste klasse.
Een magere en kille boodschap, waarop de gedesil
gedesillusioneerde ontvanger vijf maanden heeft moeten
wachten. De ministeriële machtiging is anderhalve
maand ongebruikt in Venlo blijven liggen.

Johan Berendsen, zoals hij op 4 oktober
1945 teruggebracht werd naar Venlo
( foto Piet Stroeken; collectie Willem
Stroeken).
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Terwijl Wierks met de uitspraak van de zuiverings
zuiveringscommissie van 29 december 1945 onaantastbaar
lijkt, is duidelijk dat Jan Theelen zijn politiecarrière
verder wel kan schudden.
Het politieke recherchewerk waarmee hij is belast,
vindt hij onbevredigend. Omdat het moeilijk is om
de waarheid te destilleren uit de vele dossiers en ver
verklaringen, is onrecht haast onvermijdelijk. Daar kan
hij maar moeilijk mee leven.
De zwaar onderbetaalde agent Theelen raakt gefrus
gefrustreerd en overwerkt. Daarbij komt dat hij in de oor
oorlog alles is kwijtgeraakt en om die reden voorlopig ook niet kan trouwen
met zijn verloofde Tiny Lamberigts.
Dat hij de moed begint te verliezen, blijkt uit een brief van 18 januari
1946 aan de raadsheer-commissaris in Maastricht, die het vooronderzoek doet in de strafzaak tegen Van Esch, de voor Wierks hinderlijke en
daarom geschorste agent.
Theelen heeft met behulp van de Rijksrecherche eind december eindelijk
collega Van Esch uit gevangenschap weten te krijgen, maar de vreugde
heeft voor de gebroken Van Esch maar kort geduurd. De tegenklacht van
Wierks heeft hem op 24 december 1945 het commissie-advies ‘ontslag’
opgeleverd, en Wierks heeft hem een strafvervolging boven het hoofd
gehangen.
Volgens een proces-verbaal van Wierks en Pollaert is Theelen in de
kwestie van de liquidatie van Van Bilsen in januari 1944 juist door Van
Esch verraden. Theelen schrijft de raadsheer-commissaris nu dat hij zijn
eerdere verklaring van 1 mei 1945 ten gunste van Van Esch gestand doet.
Die verklaring ontbreekt overigens nog steeds in het dossier. Theelen
weigert echter verder nog te getuigen, zo laat hij weten, omdat hij genoeg ergernis en onrechtvaardigheden heeft ondervonden.
Als hij opnieuw wordt opgeroepen, draait Theelen alsnog bij en gaat
naar Maastricht. Opnieuw steunt hij Van Esch. Volgens hem is de agent
destijds door Pollaert en Wierks op grond van een meinedig proces-verbaal gevangen gezet.
Dat Theelen wordt geloofd, blijkt uit correspondentie tussen de procureur-fiscaal en de raadsheer-commissaris van het bijzonder gerechtshof:

‘Amice, In de zaak van Esch schijnt van politiezijde te
worden geknoeid.’ ‘Ik heb wel de indruk gekregen
dat getracht is een verkeerde voorstelling van zaken
te geven in de zaak Van Esch14.’
Nog in januari 1946 volgen rapporten van Theelen en
anderen over onregelmatigheden bij de Politieke Recherche Afdeling (PRA15) die inwoont bij de gemeentepolitie. Er wordt door niet-PRA’ers met stukken en
bewijsmateriaal gerommeld. De rapporten worden
wel serieus genomen, maar men weet er kennelijk
niet goed raad mee. Probleem daarbij is voor Theelen
dat het niet botert tussen hem en het nieuwe PRAhoofd inspecteur Huysmans.
Waarnemend korpschef Wierks is nog steeds in functie en opnieuw dreigt er escalatie. Vooral de Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers Nederland (GOIWN)
bestookt de minister van Justitie met klachten over
Wierks. Zijn ministerie heeft echter na het opmerkelijke besluit van de Roermondse officier van justitie
en het even opmerkelijke advies van de Venlose zuiveringscommissie meer tijd nodig voor onderzoek.
Na overleg met het ministerie van Justitie neemt het
ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief omdat de vervalsing door Wierks van het proces-verbaal
onaanvaardbaar blijft. Op 13 februari 1946 laat de
minister aan de burgemeester van Venlo weten dat
slechts de strengste strafmaatregel op zijn plaats is.
De minister geeft de burgemeester in overweging om
Wierks voor ontslag in aanmerking te brengen en
hem in afwachting daarvan onmiddellijk in de uitoefening van zijn dienst te schorsen: ‘… indien zulks
door U nog niet zou zijn geschied.’
Burgemeester Berger blijft hardnekkig weigeren
maatregelen te nemen tegen Wierks. Integendeel, hij
vraagt nu de minister van Binnenlandse Zaken per telegram om een audiëntie. Mr. Beel honoreert het verzoek van zijn prominente16 KVP-partijgenoot en het
onderhoud vindt plaats op 5 maart 1946. Volgens afspraak zet Berger daarna zijn visie over het vervalste
proces-verbaal nog eens op papier voor de minister:
‘Het onderzoek werd opgedragen aan den agent Theelen.
Deze agent had in de laatste oorlogsjaren belangrijk en
gevaarlijk illegaal werk gedaan. Hij was overigens een
goed politieman, maar het komt mij voor, dat de spanning waarin hij geleefd heeft, hem enigszins uit het lood
geslagen heeft en het zou mij niet verwonderen, als een
psychiater hem eenigen tijd rust zou voorschrijven. Dit is
zeker, dat Theelen verwacht had na de bevrijding beloond
te zullen worden met een zeer belangrijke bevordering en
toen niet aan die verwachting werd voldaan, schoof hij
zulks in de schoenen van Wierks, m.i. ten onrechte.’
Vervolgens komt Berger dan met het verweer van

Wierks. Die zou in zijn tegenwoordigheid de vervalsing meteen bekend hebben. Dat is niet waar, maar
de van elke integriteit gespeende inspanningen van
Berger zullen lonen, in die zin dat de schade voor
Wierks beperkt blijft tot een ‘strafoverplaatsing’ naar
Hilversum17.
De inschatting van Berger, dat Theelen overspannen
is en rust behoeft, is in elk geval juist. Als Theelen op
4 april 1946 een telefoontje krijgt van een stadhuisambtenaar die op hoge toon het tempo van PRAonderzoeken ter discussie stelt, is voor hem de maat
vol. Theelen schrijft de burgemeester diezelfde dag
nog dat hij de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken verzocht heeft hem onmiddellijk uit de
gemeentedienst te ontslaan. Dit om te voorkomen
dat hij bij zijn onvermijdelijke terugkeer in gewone
politiedienst (onder Wierks) groot onrecht zou ondervinden. Afschriften van deze brief gaan naar de
hoofdinspecteur Wierks en PRA-hoofd Huysmans.
verloren Ondanks mooie beloften heeft Theelen
dan nog steeds geen cent vergoeding ontvangen voor
zijn oorlogsschade. Die vergoeding zal ongetwijfeld
verder getraineerd of gesaboteerd worden, zo mag
hij verwachten, net zoals zijn herbenoeming destijds
en zijn bevordering.
Als zijn ontslagaanvraag nog niet formeel aanvaard is,
begaat Theelen in de nacht van 10 op 11 april 1946 een
fout die zijn lot bezegelt. Hij moet die nacht Nederlanders verhoren die uit Duitsland zijn teruggekeerd.
Hij houdt goederen van hen achter, die hij her en der
verstopt, in zijn pension, op het bureau en bij zijn
verloofde. Daaronder ook een kartonnen doosje met
snuisterijen uit de bagage van de kunstenares Riek
Wesseling. Wesseling doet aangifte en dan blijken de
‘snuisterijen’ in het doosje juwelen te zijn, met een
waarde van 10.000 gulden18.
Theelen raakt meteen verdacht en wordt in opdracht
van Wierks op 18 april 1946 ingesloten. Hij wordt
toegebulderd door Pollaert, Wierks en officier van
justitie Rieter, die elk hun redenen hebben om met
hem af te rekenen en daar nu een riante kans voor
krijgen. De hulp die Theelen van zijn directe collega’s
krijgt, baat hem niet meer. De volgende dag wordt hij
overgebracht naar de strafgevangenis in Roermond.
Als zijn verloofde Tiny, die meegewerkt heeft aan de
verduistering, door de mand valt, legt Theelen op 23
april een bekentenis af:
‘… Ik wil dit jaar gaan trouwen en wist niet hoe een en
ander bij elkaar te krijgen, zodat ik besloot die goederen
weg te nemen. … Ik had in het geheel geen vermoeden,
dat dit gouden sieraden waren. Ik stond later stom verbaasd, toen ik hoorde dat een en ander voor een waarde
van f. 10.000 was. … Ik ben uiteindelijk gezwicht die
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J a n T h eel e n b i j z i jn ar r e s t at i e , m e d io a p r il
1 94 6 .

goederen weg te nemen aangezien het hier toch maar N.S.B.’ers betrof en ik
destijds ook door de N.S.B., met name de kringleider Hermans, al mijn goed
ben kwijt geraakt. …’

> Tek stj e v an J an Th e e l e n i n he t p oe s ie a l bu m v a n z i jn n i c h t je e n p e t e kind ( cir ca
1 95 3 ) .

Een jaar na zijn terugkomst bij de politie is de 26-jarige Jan Theelen alles kwijt. Zijn bezittingen, baan, toekomstperspectief, dromen, vrijheid
en eer. En zelfs zijn verloofde, die verkering krijgt met nota bene PODcollega Konings, de man die hem volgens Theelen heeft aangegeven.
Tiny Lamberigts maakt tot verdriet van Theelen de verloving meteen uit,
door haar ring bij moeder Theelen af te geven19.
Jan Theelen heeft de oorlog met zijn naoorlogse tegenstanders verloren.
oPgeSloTen Wierks bezoekt Theelen in de gevangenis. Hij zegt dat
hij het erg vindt dat het zo ver gekomen is, dat hij zich de situatie van
Theelen wel kan voorstellen en er alles aan zal doen om hem te helpen.
Bij zijn vertrek merkt hij op het wel jammer te vinden dat Theelen bij zijn
verklaring over Van Esch blijft. Wierks wil in het kader van zijn bezwaar
tegen zijn dreigende strafoverplaatsing die verklaring van tafel hebben.
Wierks belooft veel, maar Theelen hoeft niets van hem te verwachten.
Integendeel. Wierks, die in april meteen de minister van Justitie heeft
laten weten dat Theelen gestolen heeft om daarmee aan te geven welke
waarde aan de verklaringen van zo iemand gehecht moeten worden,
laat juist nagaan of hij Theelen nog meer kan aanwrijven.
Dat onderzoek levert op dat Theelen in juni 1945 al goederen heeft achtergehouden van de toen voortvluchtige SS’er Kooman, die in januari
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1944 de overval annex roof op de Hermeshof heeft
geleid. Dat levert de vernederende situatie op, dat
de echtgenote van de inmiddels geïnterneerde SS’er in het pension van de verzetsstrijder en ten huize
van zijn familie en van zijn ex-verloofde haar spullen
mag komen zoeken20. Maar deze diefstal wordt niet
opgenomen in de dagvaarding. De reden daarvoor is
ongetwijfeld dat dan alle verzetsellende opgerakeld
zou worden, wat natuurlijk als verzachtende omstandigheid zou worden aangemerkt. Bovendien wordt
duidelijk dat niet alleen Theelen spullen van politieke
delinquenten heeft achtergehouden, en die deksel
laat men liever op de beerput.
Ook officier van justitie Rieter wil Theelen namelijk
beslist te grazen nemen. Hij voelt zich persoonlijk benadeeld door diens POD-werk en heeft hem meteen
laten weten dat hij hem langdurig zal proberen uit te
schakelen.
Bij de rechtszitting op 25 juni 1946 in Roermond houden de rechters geen rekening met Theelens verzetswerk, maar wel met het oordeel van twee psychiaters,
volgens wie hij ten tijde van de diefstal niet, dan wel
sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Theelen
wordt, conform de eis van de officier van justitie, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden voorwaardelijk. De proeftijd wordt vastgesteld
op drie jaar en geldt voor enig strafbaar feit. Theelen moet zich voor behandeling laten opnemen in de
psychiatrische inrichting Savelberg te Koningslust.
Bovendien moet hij zich onder toezicht stellen van
de afdeling Venlo van de Roomsch Katholieke Reclasseerings Vereeniging.
Theelen verdwijnt dan achter gesloten deuren in Savelberg. Dat is een grote schok voor hem en lang houdt
hij het er niet uit. Medio juli 1946 ontsnapt hij al. Op
21 juli wordt hij weer aangehouden door zijn voormalige collega’s en teruggebracht naar Savelberg, maar
kort daarna ontsnapt hij opnieuw. Ex-collega’s bezorgen hem via zijn broer in Velden zijn motor, waarmee
Theelen in zijn naoorlogse onderduiksituatie in staat
is langer uit handen van zijn achtervolgers te blijven.
Op 18 september is hij nog steeds voortvluchtig.
MUrW Begin januari 1947 schrijft Theelen een brief
aan procureur-fiscaal Van Voorst tot Voorst. Het is de
hartenkreet van een gewond mens. Hij doet niets af
aan zijn eigen fouten, maar raakt ook allerlei misstanden en onrecht aan.
‘Ik heb trouwens sedert lang spijt van al het illegale werk
wat ik verricht heb, we zijn er thuis ons hele hebben en
houden door kwijt geraakt, moeder en de anderen hebben doodsangsten voor mij uitgestaan en dat alles waarvoor?’

In zijn brief komt Theelen tot dezelfde bittere conclusie als de verzetsman, criminoloog en schrijver
Willem Nagel (pseudoniem: J.B. Charles): de ‘onzuiveren’ hebben de oorlog gewonnen.
Op enig moment zit Theelen weer vast in Savelberg.
In de psychiatrie weten ze in die tijd wel raad met opstandige patiënten. Als de toch al introverte Theelen
weer ambulant patiënt wordt, is hij murw. Soms gaat
hij ’s avonds naar de dichtbij wonende familie van zijn
zwager Gommans, waar hij dan verdwaasd voor zich
uit zit te kijken. ‘Hij zei twee keer: ‘Goedenavond’,
daartussen zat vaak niets’, volgens een familielid.
Theelen wordt door burgemeester Berger met terugwerkende kracht oneervol ontslagen op 18 april 1946,
de dag van zijn aanhouding. Theelens eigen ontslagaanvraag van 4 april is genegeerd, mogelijk om
formele redenen. Omdat oneervol ontslag het voor
Theelen extra lastig zal maken om na uitbehandeling
een behoorlijke plaats in de maatschappij te verwerven, hebben zijn advocaat en hijzelf eind 1946 dringend aan Berger verzocht om Theelen alsnog gewoon
ontslag te verlenen. Vier maanden later, op 12 februari 1947, laat Berger met een acht-regelig briefje weten
dat hij na rijp beraad geen aanleiding ziet om terug te
komen op het ontslag21.

Intussen wordt het (verzets-)CV van Theelen door de
Venlose politie danig bewerkt. Als eind 1946 in opdracht van Berger voor het Gedenkboek LO en LKP
onderzoek wordt gedaan naar de overval, in februari 1944, op het Venlose bevolkingsregister, zorgt de
betrokken politieman in zijn uitgebreide rapport aan
de burgemeester met één zin dat Theelen uit het gedenkboek kan worden gehouden:
‘Uit het onderzoek is mij, rapporteur, gebleken dat de personen door getuige Hazendonk genoemd, n.l. Jan Theelen
en Janssen niet aan den overval hebben deelgenomen
noch hieraan hebben medegewerkt.’

BUUN

75

Jan Theelen

Een vergissing van getuige Hazendonk is echter volstrekt uitgesloten.
Die heeft regelmatig dienst gedaan met Theelen en autorijles van hem
gekregen.
Als er een gratieverzoek naar de koningin is gestuurd en de Venlose politie een advies moet geven, beschrijft de dan net aangetreden korpschef
Eissens begin januari 1947 Theelen in zijn afwijzende advies als:
‘… een in zichzelf gekeerd, zeer onevenwichtig en op avonturen belust persoon, die – naïef als hij is – graag gewichtig22 doet en voor ‘belangrijk’ wil
doorgaan.’
Gratieverlening is volgens Eissens niet in Theelens belang. De dreiging
van op te leggen straf dwingt Theelen om in het rechte spoor te blijven en
is op te vatten als morele steun. Het gratieverzoek wordt afgewezen23.
Ook bont maakt men het als de Franse consul in 1947 aan burgemeester
Berger om inlichtingen vraagt over zes Venlonaren die ontvluchte Franse
krijgsgevangenen hebben geholpen tijdens de oorlogsjaren. ‘Joh. Theelen’ staat bovenaan het lijstje.
Desgevraagd voor advies, laat ‘de inspecteur van politie’ (Harry Pollaert)
weten dat Theelen zich vermoedelijk in Frankrijk bevindt. Onderzoek
naar diens hulp aan Franse ex-krijgsgevangenen is niet mogelijk, omdat
Theelen dat vooral tijdens zijn onderduikperiode gedaan zou hebben.
Pollaert heeft volgens de schrijver wel geweldig werk gedaan.
Pollaert krijgt de Franse onderscheiding, die Theelen onthouden wordt.
En ten slotte stuit ook nog een gratieverzoek bij de rechtbank op afwijzend advies van de officier van justitie.
J a n T h eel e n e n An n i e B ot s c h e n b ij hun
h u we l i j k o p 6 m e i 19 5 0 .

> D o o r d e p ol i t i e v an E de ge m aa kt e
si tu a ti e sch e t s v an h e t on ge l u k op
m a a n d a g 9 jan u ar i 19 5 6 .
> G e d a ch t e n i s p r e n t je J an Th e e le n

Op 2 mei 1947 wordt zijn tegenstander van weleer Johan Berendsen in
Vught gefusilleerd. Verguizing is Theelens deel. In 1967 schrijven Armando en Eelke de Jong in de Haagse Post over hem:
‘De man, die van Bilsen in de rug vlak onder de hartstreek geraakt had, is na
de oorlog spoorloos uit Venlo verdwenen. Sommigen vermoeden dat hij dood is,
anderen denken dat hij in een inrichting voor geesteszieken wordt verpleegd.
In de oorlogsdagen was hij rechercheur bij de politie in Venlo. Hij deed ondergronds werk, maar men nam hem door de verbeeldingskracht, waarmee
hij zich allerlei heldendaden toedichtte, nooit helemaal serieus. Op een avond
vertelde hij, dat hij bij een sabotageactie ternauwernood aan de Duitsers was
ontsnapt, maar later bleek, dat hij zichzelf door de hoed geschoten had.’
STil In februari 1948 meldt Theelen zich in Schandelo:
‘Mam, ik bin weer vreej.
Zijn moeder barst uit in een huilbui. Enkele weken later overlijdt Drika
Theelen-Vosbeek.
Het lukt Theelen niet om een baan te krijgen die hij graag wil, zoals bij
de ANWB-wegenwacht of bij de Schade Enquête Commissie die oorlogsclaims behandelt. Daar zitten ze niet te wachten op een agent die wegens diefstal ontslagen is en een psychiatrische achtergrond heeft.
Theelen wordt vertegenwoordiger van een Roermondse verffabriek. Hij
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lijdt inmiddels echter aan zware hoofdpijnen, waardoor hij geen volledige dagtaak kan vervullen.
Heel soms blijkt wat zijn teloorgang met de introverte
Theelen doet. Bijvoorbeeld als iemand een kritische
opmerking maakt over zijn verkering met een Duits
meisje:
‘Wat kan mij dat schelen? Ze hebben mij toch ook laten
barsten.’
Hij trouwt op 6 mei 1950 in Arcen met Annie Botschen,
die bij hem intrekt op de Hermeshof.

Op 12 januari wordt Theelen in Velden begraven. Die
dag bewijzen driehonderd mensen, onder wie legerofficieren, leidinggevende personen uit het verzet
en de plaatselijke burgemeester, de vergeten verzetsman de eer die hem toekomt. Er zijn gloedvolle
toespraken en er klinken saluutschoten. Het Dagblad
voor Noord-Limburg kopt in de zaterdageditie van 14
januari: ‘Indrukwekkende begrafenis van oud-verzetsman Theelen, “Duikinspecteur Nikolaas”’
Daarna sluit men het boek definitief. Jacques Theelen,
Jans enige broer, vat bij de plechtigheid de moed om
over een liber amoricum te beginnen, opdat de dan
drie jaar oude José later zal weten welk heldenbloed
door de aderen van haar vader heeft gestroomd. Het
plan ontmoet weinig enthousiasme en wordt uiteindelijk opgegeven.

De oorlog komt weer even tevoorschijn als hij vlak na
zijn 31e verjaardag bericht krijgt over de vergoeding
van zijn oorlogsschade. Zijn bescheiden claim – alleen het gederfde salaris bedraagt al zo’n 1500 gulden
– beloopt 2050,50 gulden. De Schade Enquête Com- José Theelen heeft nooit veel over haar vader gehoord.
missie kent hem in december 1950 slechts 624 gulden Ze schrijft op 8 juli 2010:
toe. De oorlog blijft in alle opzichten een schadepost
voor de verzetsman Theelen en zijn familie.
‘Mijn moeder hertrouwde op 25 april 1960, toen ik 7
Door zijn hoofdpijnen belandt hij in het voorjaar van
jaar was. Er werd niet over mijn vader en zijn verzets1951 in de ziektewet. Begin 1952 is hij nog steeds ziek
werk gepraat. Op één foto van mijn vader met mij op de
en dan neemt hij op doktersadvies definitief ontslag
arm na, heeft mijn moeder alles weggegooid.’ <
als vertegenwoordiger. In de tussenliggende periode
laat hij – waarschijnlijk van erfenisgeld – voor 5000
gulden een bescheiden huis bouwen in het centrum
van Velden, naast het huis van zijn broer en diens gezin. Nog twee keer solliciteert hij daarna naar andere
banen, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
het ministerie van Oorlog, maar commissaris Hermans van de Venlose politie adviseert negatief dan
wel verwijst naar de officier van Justitie in Roermond,
mr. Rieter. Geen schijn van kans dus.
In maart 1952 verleent de Stichting 1940-1945 aan Jan
Theelen op basis van verklaringen van een aantal referenten over zijn verzetswerk een buitengewoon pensioen, als compensatie voor gederfde inkomsten. Met
terugwerkende kracht ontvangt hij in de periode van
1 oktober 1947 tot 1 oktober 1952 930 gulden per jaar.
Aansluitend wordt zijn percentage oorlogsinvaliditeit
verhoogd van dertig naar zeventig procent, waardoor
zijn verzetspensioen navenant hoger wordt. Met de
invaliditeitsrente die hij ontvangt erbij nog steeds
een mager inkomen. Theelen vult dat aan door voor
de Venlose garage Van den Hombergh geïmporteerde auto’s van de Randstad naar Venlo te rijden. Heen
gaat hij per trein en terug rust hij op vaste punten.
In 1952 wordt dochtertje José geboren, een cadeau
voor zijn 33e verjaardag. Jan Theelen leeft met zijn
gezin een eenvoudig en stil bestaan. Dat eindigt op
maandag 9 januari 1956, als hij aangereden wordt
door de Duitse vrachtwagen. ‘Hebben ze ’m toch nog
te pakken!’, reageert zijn familie.
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1 . De bo e r de r i j i s i n 19 8 4 afgeb r oke n e n
o p d e f u n d am e n t e n z i jn t w e e woonhuize n
g e bo u wd , di e de n aam H e r m e s h of w e e r
d ra g e n .
2 . O p 2 1 a u gu s t u s 19 4 7 z al h e t m inis t e r ie
v a n O o rl o g h e m daar om m ac h tige n t ot he t
d ra g e n v an h e t O or l ogs h e r i n n er ings kr uis
m et d e g e s p v oor b i jz on de r e k r ij gs v e r r ichti n g en .
3 . O p 1 j u l i 19 4 6 s t u u r t de Ame r ika a ns e
m i l i t a i re at t ac h é i n N e de r l an d J a n The e le n
een d a n k b e t u i gi n g v oor z i jn h ulp a a n
pi l o te n .
4 . M a j o o r ( l at e r gr oot m ajoor ) J oha nne s
O rd i n g i s e e r de r e e n U n i e - v oor m a n in Ble ri ck g e we e s t e n daar v e e l v u l di g in conf lict
g e k o men m e t l e de n v an de N S B e n d e WA .
Na d e bev r i jdi n g w or dt Or di n g d ir e ct e ur
v a n d e str afge v an ge n i s i n S c h e v e ninge n.
P V V-po l i tic u s G e e r t W i l de r s i s e e n kle inzo o n v a n O r di n g.
5 . O p 1 m aar t z i jn b i j de N e de r la nd s e p oliti e a n d ere fu n c t i e b e n am i n ge n inge v oe r d .
T h e el en i s v an af di e dat u m w acht m e e s t e r
i n pl a a ts v an age n t .
6 . De ech t ge n ot e v an Cou p e r u s is d e d ochte r v a n d e J av aan s e m os l i m a Nga d ige m e n
d e Ned e rl an ds e p l an t e r P i e t e r Dub b e ld a m .
O md a t z i jn e c h t ge n ot e n i e t -Ar is ch is , kom t
C o u pe ru s n i e t v e r de r dan z i jn a a nm e ld ing
a l s S S -l i d.
7 . I n 1 9 4 9 b u i gt e e n P ar l e m e nt a ir e
E n q u e te com m i s s i e z i c h t e v e r ge e f s ov e r d e
v ra a g wi e Van B i l s e n op de l i jst v a n v e r ra d ers h ee ft ge p l aat s t . I e m an d in L ond e n?
Va n Bi l sen b e s c h i k t e ov e r ge h e im e inf or m a ti e o v e r h e t b e r u c h t e E n gl an d Sp ie l, w a a r bi j ti en t a l l e n N e de r l an ds e ge h eim a ge nt e n
i n h a n d en v an de D u i t s e r s v i e le n.
8 . T h e el en h e e ft z e l f ov e r i ge n s nie t ge s chote n o p Va n B i l s e n . D at i s ge da a n d oor é é n
v a n be i d e OD ’ e r s .
9 . Het k e r k b oe k v an Th e e l e n wor d t in
o k to be r 1 9 4 6 ge v on de n ac h t e r e e n los s e
ste en i n ee n c e l v an de S i c h e r h eit s p olize i
i n M a a str i c h t . D e v on ds t h aalt d e loka le
k ra n t.
1 0. Ve rk l ar i n g v an B e r e n ds e n s m e e r d e r e b ij
h et P o l i ze i Fr e i w i l l i ge n B at al l ion ‘N ie d e r l ä n d e’ a l s i n jan u ar i 19 4 5 e e n s t r a f za a k
te g e n Bere n ds e n w e ge n s p l u n der ing w or d t
v o o rberei d.
1 1 . O p 1 3 ok t ob e r 19 4 4 w or dt ond e r m e e r
h et k o st a dr e s v an J an Th e e l e n ge b om b a r d e erd . E x - c om m i s s ar i s S c h n e b be lié e n d ie ns
g e zi n k o m e n om on de r h e t p u i n .
1 2. Va n a f ju n i b e v i n dt z i c h i n he t Mis si eh u i s i n S t e yl e e n i n t e r n e r i n g s ka m p v oor
po l i ti e k e ge v an ge n e n .
1 3. De v o o r l op e r v an de B V D e n d e A I VD.
1 4. Va n E s c h w or dt e i n d 19 4 6 b uit e n
v erv o l g i n g ge s t e l d i n z i jn s t r af za a k. Hij
wo rd t we l ‘ w e gge z u i v e r d’ ( on t s la ge n) ,
m a a r i n 19 5 2 s t e l t h e t m i n i s t e r ie v a n
J u sti ti e d a t de b e h an de l i n g v an Va n Es ch
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‘d oor ge s chot e n’ is . D e a f loo p van dez e
d is cus s ie is nie t b e ke nd ..
15 . D e Polit ie ke O p s p or ingsdien st (POD)
v a n he t Milit a ir Ge za g is dan inmiddels
ov e r ge ga a n in d e Polit ie ke Recherche Afdeling ( PRA ) .
16 . O p 2 3 j uli 19 4 6 w or dt burgemeester
Be r ge r lid v a n d e Ee r s t e Kamer vo o r de
KVP. Hij w or d t w oor d v oe rder vo o r binne nla nd s e za ke n ( p olit ie ) en vo lkshuisvest ing. Be e l w or d t in d ie m aand ministerp r e s id e nt .
17 . D a a r v e r ze t W ie r ks zic h met steun van
d e Ve nlos e ge e s t e lij khe id , andere Venlo se
not a b e le n e n e e n He e r le ns K V P-Tweede
Ka m e r lid t e ge n, m a a r t e v ergeefs. Ein d
19 4 6 v e r d w ij nt hij e ind e lijk uit Ven lo .
D e s t r a f v e r v olging m ond t uit in een sepo t
e n hij w or d t in 19 4 7 m e t aarz elin g als
d e f init ie f ge zuiv e r d a a ngemerkt do o r het
m inis t e r ie v a n J us t it ie .
18 . D e ze kw e s t ie ont b r e e kt in de bio grafie
‘Rie k We s s e ling; e e n p or t ret in z wartw it ’ v a n I ngr id H. v a n D elft (U itgeverij
Ra p e nb ur g-A m s t e r d a m – 1984).
19 . Tiny L a m b e r igt s za l i n april 1 948
t r ouw e n m e t The i Konings. Beiden o verlijd e n in 19 8 6 .
2 0 . Be gin 19 4 8 ont s na p t K o o man uit
Ka m p Vught . Hij v e s t igt zich met z ijn
e cht ge not e in D ub lin ( I e r land), waar hij
ond e r d e na a m ‘A lb e r t Sm ets’ een redelijk
s ucce s v ol za ke nm a n w or d t.
2 1. D e ha r d v ocht ige op s t elling van Berger
s t a a t nie t a lle e n in s chr il co ntrast to t z ijn
s chie r one ind ige b e gr ip v o o r Wierks, maar
w e kt ook v e r b a zing om d a t Bergers z o o n
F ons zij n le v e n he e f t v e r lo ren do o r z ijn
L O - w e r k. Be r ge r m a a kt zi ch o verigens o o k
s t e r k v oor zw a a r d e r e s t r a ffen vo o r en kele
( hoof d ) a ge nt e n. Te v e r ge e fs. Een behandele nd a m b t e na a r s chr ij f t in 1 946 o p één
v a n Be r ge r s b r ie v e n: ‘D e burgemeester
he e f t hie r a l e e r d e r ov e r gez eurd’.
2 2 . The e le n d oe t ze lf in s o llicit atiebriev e n v a n d ie t ij d a lle s b e halve gewichtig
ov e r zij n v e r ze t s a ct iv it e it en. Bijvo o rbeeld
( 19 4 7 ) ov e r zij n w e r ke r v aring: ‘ Vanwege
ille ga le w e r kza a m he d e n mo est ik o p 21
J a nua r i 19 4 4 ond e r d uike n . ’
2 3 . I n a p r il 19 4 7 he e f t Eissen s een to t aal
a nd e r oor d e e l: ‘Ge d ur e nd e de o o rlo gsjaren
he e f t hij zich op v oor b e e ldige wijz e gedrage n e n v e e l e n goe d ille ga al werk verricht. ’

DANK WOORD EN V ERANT WOORDING
Aan dez e publicatie hebben velen hun
medewerking verleen d. Op de eerste plaats
willen we o n z e dan k uitspreken jegens
Agn es Go mman s, Wiesje Jaco bs-T heelen,
An n ie Meurs-T heelen en Jo sé T heelen vo o r
hun medewerking aan dez e publicatie o ver
hun o o m, peeto o m, bro er respectievelijk
vader. Dank betuigen we o o k aan medewerkers van de gemeen tearchieven van Ede,
Ro ermo nd en Venlo , aan medewerkers van
het Regio n aal Histo risch Centrum Limburg
(archief Milit air Gez ag Limburg) en Stichtin g 1 940-1 945, en in het bijz o n der aan
de heer G. de K in kelder van het Natio naal
Archief.
Helaas heeft de gemeen tearchivaris van
Venlo na meer dan een jaar n o g steeds geen
uitsluitsel gegeven o ver de mo gelijkheid
o m inz age te krijgen in beperkt to egan kelijke stukken . Hiero ver is do o r de auteur
een klacht ingedien d bij B&W van Venlo .
Een deel van de betreffende stukken ko n
o verigen s langs andere weg geraadpleegd
wo rden , dankz ij het do ssier dat Jacq ues
T heelen (o verleden in 2008) heeft aangelegd o ver z ijn bro er.

Geraadpleegde literatuur:
- Armando en Eelke de Jo n g, ‘De mysterieuz e do o d van Frans van Bilsen , verrader
o f verz etsheld’, aflevering 9 in de HP-serie
‘Spio nn en vo o r Nederland’ (Haagse Po st
van 22 juli 1 967)
- L. Brueren , U it het dagbo ek van een ‘camo uflagepriester’, o ver o o rlo g, bevrijdin g
en thuisko mst, 1 944 - 1 945 (Drukkerij
Van Spijk BV, Ven lo , 1 995)
- L. Brueren , Authentieke verhalen van
mensen uit de regio Ven lo , o ver o o rlo g,
bevrijdin g en thuisko mst, 1 944 - 1 945
(Drukkerij Van Spijk BV, Venlo , 1 995)
- A. P. M. Cammaert, Het verbo rgen fro nt.
Een geschieden is van de geo rgan iseerde
illegaliteit in de pro vin cie Limburg tijden s
de Tweede Wereldo o rlo g (Leeuwarden en
Mechelen, 1 994)
- J. B. Charles, Vo lg het spo o r terug (U itgeverij De Bez ige Bij – Amsterdam, 1 963)
- Bert Huiz in g en K o en Aartsma, De
Zwarte Po litie 1 940-1 945 (U itgeverij De
Haan - Weesp, 1 986)
- Jac. Janssen , Velden 1 940-1 945 (N.V.
Drukkerij Mercurius – Eindho ven, o n gedateerd)
- Frank van Riet, Handhaven o nder de
n ieuwe o rde. De po litieke geschiedenis van
de Ro tterdamse po litie tijden s de Tweede
Wereldo o rlo g (U itgeverij Aprilis – Zaltbo mmel, 2008)

- ‘ Ui tg ave n aast DE WAAR H E ID voor Ven l o
en Om g evi n g ’ , n u m m er 3 van 2 3 ju n i
1 9 4 5 en n u m m er 1 1 van 1 8 au g u stu s 1 9 4 5
( R edac ti e Sl oot 1 – Ven l o)
Arc hi even :
1 . G em een tearc hi ef E de, arc hi ef van de
g em een tep ol i ti e: i n ven t ari sn u m m ers 7 5 8
( i n sc hri jvi n g van verz on den stu kken ) , 6 8
( m aan drap p orten ) , 6 5 6 ( rap p orten boeken )
en 1 4 1 ( dag rap p orten ) .
2 . G em een tearc hi ef R oerm on d, arc hi ef
2 0 0 8 ( Pol i ti eke Op sp ori n g sdi en st) , i n ven t ari sn u m m ers 1 2 5 ( verraad Joden door F.
Pan n em an s) en 1 6 2 ( verdu i steri n g ag en t
van p ol i ti e) .”
3 . G em een tearc hi ef Ven l o, arc h i ef 3 1
( g em een tep ol i ti e) : dag rap p orten van de
hoofdag en ten i n de p eri ode 1 9 4 1 - 1 9 4 7 .
Voorts bevol ki n g sreg i sters, verz am el i n g
bi dp ren tjes, oorl og sdoden si te e.d.
4 . N ati on aal Arc h i ef:
arc hi ef Di rec toraat- G en eraal Pol i ti e, toeg an g 2 .0 9 .5 3 , i n ven t ari sn r. 5 5 7 , dossi er
n r. 6 6 7 ( J.J. T heel en , abu si evel i jk verm el d
al s T h ei l en ) ;
dossi er J. B eren dsen : C AB R- arc hi ef,
toeg an g 2 .0 9 .0 9 , i n ven t ari sn r. 7 4 6 3 9 ( =
dossi er B RC n r. 1 6 7 / 4 6 ) ;
dossi er( s) O. C ou p eru s : C AB R- arc hi ef,

toeg an g 2 .0 9 .0 9 , i n ven t ari sn r. 7 3 4 9 7
( = dossi er B G Den B osc h n r. 2 3 4 7 A I – II)
en i n ven t ari sn r. 9 4 1 1 0 , dossi er R P Den
B osc h n r. 1 3 6 8 ( ei g en l i jk betreffen de G.
C raen en te Som eren , m et al l een voori n 2
p ap i eren op n aam C ou p eru s) ;
dossi er C . C ram er : arc h i ef Z u i veri n g Pol i ti e, toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r. 1 3 8 0 ;
dossi ers A. van E sc h : C AB R- arc h i ef,
toeg an g 2 .0 9 .0 9 , i n ven t ari sn r. 1 1 1 3 1 0 ,
dossi er PF Den B osc h n r. 1 4 8 1 7 E ; arc h i ef
Z u i veri n g Am bten aren , toeg an g 2 .0 4 .6 7
, i n ven t ari sn r. 8 3 9 1 en i n ven t ari sn r. 2 8 7
( stu kken n r. K 1 6 3 1 ) ; arc h i ef Z u i veri n g
Pol i ti e, toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r.
1881;
dossi ers J.H . H eu rken s : arc hi ef Z u i veri n g
Am bten aren , toeg an g n r. 2 .0 4 .6 7 , i n ven t ari sn r. 1 1 7 3 2 ; arc h i ef Z u i veri n g Pol i ti e,
toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r. 2 5 8 7 ;
dossi ers H .H . Pol l aert : arc hi ef Z u i veri n g
Am bten aren , toeg an g 2 .0 4 .6 7 , i n ven t ari sn r. 2 2 1 3 8 ; arc hi ef Z u i veri n g Pol i ti e,
toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r. 4 8 2 2 ;
dossi ers J.J. T h eel en : arc hi ef Z u i veri n g
Am bten aren , toeg an g 2 .0 4 .6 7 , i n ven t ari sn r. 2 7 3 4 1 ; arc hi ef Z u i veri n g Pol i ti e,
toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r. 5 9 1 3 ;
dossi er H .L. Wessel i n g : C AB R- arc h i ef,
toeg an g 2 .0 9 .0 9 , i n ven t ari sn r. 1 0 9 6 4 9 ,
dossi er PF Den H aag 1 3 0 9 7 / 4 6 ( i n c l u si ef

dossi ers PR A R oerm on d n r. 1 8 1 8 , PR A
Am sterdam n r. 2 9 8 7 9 en PR A Den H aag
n r. 1 1 0 8 ) ;
dossi ers H .A. W i erks : C AB R- arc hi ef,
toeg an g 2 .0 9 .0 9 , i n ven t ari sn r. 1 1 2 5 0 7
, dossi er PF Den B osc h 6 1 1 4 1 ; arc hi ef
Z u i veri n g Am bten aren , toeg an g 2 .0 4 .6 7
, i n ven t ari sn r. 3 1 0 9 8 ; arc h i ef Z u i veri n g
Pol i ti e, toeg an g 2 .0 9 .5 4 , i n ven t ari sn r.
6761.

Gerrit van der Vorst (Venlo, 1946) werkte bij de Radboud Universiteit Nijmegen, als lid van de directie
van het universitaire computercentrum en als directeur van de Stichting TeleMANN. Hij heeft meerdere
publicaties op vakgebied en enkele genealogische
publicaties geschreven. De TeleMANN-directie en
deeltijd-VUT combineert hij nu met historisch onderzoek.
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d e s m a a k v a n
b a e r c o r n e t

door Ragdy van der Hoek
foto’s Peter de Ronde

G oodw i l l - u i tg ave Dru kkeri j R osbeek 1 9 8 8

Het werk van baer cornet oogt eenvoudig. Je ziet een vlak dat
verdeeld is in lijnen, blokken en regels. Je krijgt een gevoel van
‘Hé, maar dat kan ik ook.’ Wie het daadwerkelijk probeert, komt
van een koude kermis thuis. een goed ontwerp vergt kennelijk
meer vaardigheid. Het is een kunst, of zoals baer het liever zegt:
‘een vak’.

Baer Cornet is grafisch vormgever in hart en nieren. Dat blijkt

in 1999. Baer wordt 62 en kan na een lange staat van dienst van zijn
pré-pensioen gaan genieten. Dat kàn, maar het zit niet in zijn aard. Zijn
werk is zijn hobby en dus gaat hij door. Niet op kantoor, maar thuis in
de woonkamer.
Het is een dagelijks ritueel: na het ontbijt en het ochtendnieuws klapt
de nestor onder de Venlose vormgevers zijn laptop open. Hij schuift zijn
stoel aan, recht zijn rug en focust de blik op het beeldscherm. Geconcentreerd schuivend en klikkend tot er iets ontstaat wat hem bevalt. En
als het bevalt, kun je er donder op zeggen dat het strak en zakelijk is.
De smaak van Baer Cornet herken je niet alleen in zijn werk. Zijn voorkeur zie je terug in zijn woonomgeving, in de designmeubels die de
kamer iets zakelijks geven. Mooi om naar te kijken, maar vooral ook
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H et v o r m g e v e n
word t v o o r B ae r
een p as s i e .

functioneel. Baer houdt meer van binnen dan van buiten. De zorgvuldigheid waarmee het interieur is samengesteld, staat in schril contrast
met de voor- en achtertuin. Daar is de hand van Cornet afwezig en krijgt
de natuur alle kans om zich naar eigen goeddunken te vormen.
manusJe-van-alles
Baer Cornet wordt in 1937 in hartje Venlo geboren. Zijn wieg staat aan
de Oude Markt, boven het café D’n Alde Merr’t van zijn ouders. Een lange schoolcarrière is niet aan de jonge Venlonaar besteed en thuiszitten
is al helemaal geen optie. Vandaar dat hij als zeventienjarige aan de slag
gaat bij kopieerfabriek Van der Grinten. Op de afdeling Publiciteit is nog
wel een plaatsje en Baer gaat er aan de slag als manusje-van-alles. Het
is zeker niet de gedroomde baan, maar het werk heeft een creatieve
kant, en die spreekt de puber wel aan.
De afdeling Publiciteit stelt weinig voor. Er werken twee mensen in beige stofjassen, die vrijwel al het reclamewerk uitbesteden. Dat doen ze
echter wel aan gerenommeerde bureaus, zoals het Amsterdamse reclamebureau Van den Biggelaar, dat met de destijds bekende ontwerpers
Theo en Jan Stradman werkt. Veel grafisch werk is er nog niet, eigenlijk
gaat het vrijwel alleen om handleidingen.
De baan bij Van der Grinten wordt twee jaar later onderbroken als in
huize Cornet de oproep voor militaire dienst op de deurmat ligt. Het
vaderland roept en Baer verruilt het kantoor aan de Hogeweg voor de
vliegbasis Volkel, waar de tijd vooral wordt gedood met administratieve
karweitjes en het verorberen van gevulde koeken.

Produ c tbroc h u res Oc é 1 9 7 5
B oekom sl ag G em een tearc hi ef Ven l o 2 0 0 8

Le t t e r p r oe f D r ukke r ij
Le c t u r i s 19 6 6
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Privéles
In 1958 zit de militaire dienst er op en keert Baer terug naar Van der
Grinten. Het werk bevalt gaandeweg steeds beter. Vooral de contacten
met vormgevers wekken zijn interesse. Cornet: ‘Ik zag wat Marcel Pijpers, vormgever bij drukkerij Van Grinsven, deed en keek met bewondering naar het werk van de ingehuurde bureaus. Dat zou ik ook wel
willen! Maar studeren aan een kunstacademie zat er niet in. Volgens de
gangbare opinie was daar geen droog brood mee te verdienen. Er was
nog een weg. Een Venlose vriend, Jacques Peeters, werkte als vormgever
bij drukkerij Lecturis in Eindhoven. Daar had hij Teun Theunissen van
Manen leren kennen, een aan de voorloper van de Rietveld Academie
geschoold vormgever, die voor Weverij De Ploeg in Bergeyk werkte, een
op religieus anarcho-communistische leest geschoeide werkgemeenschap. Theunissen van Manen was een vormgever die opzien baarde

Produ c tbroc h u res Oc é 1 9 7 5

met streng en puristisch werk. Ik kende dat werk en was er zeer van onder de indruk. Jacques trok op een gegeven moment de stoute schoenen
aan en vroeg Teun of hij ons privélessen wilde geven. Aldus geschiedde.
Teun kwam zo’n drie jaar lang één avond per week uit Bergeijk naar
Eindhoven om ons te scholen in grafisch ontwerpen.’
De jonge Cornet is met de privélessen in zijn nopjes en heeft het geluk dat zijn Venlose werkgever kort daarvoor besluit om de ontwerpen
voortaan in eigen beheer te maken. Baer ruikt zijn kans.
ricHting
Tijdens de lessen in Eindhoven ligt het accent op de functionele typografie en de indeling van de pagina. Theunissen van Manen hanteert een
eenvoudig principe waarbij hij het papierformaat in de breedte en in de
hoogte in tweeën, vieren, achten, zestienen enz. deelt. Er ontstaat dan
een zo klein mogelijke basismoduul, waarmee de mogelijkheden voor
de vormgever toenemen.
Het vormgeven wordt voor Baer een passie. Hij abonneert zich op vakbladen en probeert alles te pakken te krijgen waar een ‘echte’ ontwerper de hand in heeft gehad. Zijn diepste wens is zelf ooit lid te worden
van de Gebonden Kunsten federatie (GKf, thans Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), destijds een elitair verbond van vormgevers. De
lessen, maar ook de zelfstudie in boeken en tijdschriften, duwen Cornet
in een eigen richting. Daarbij laat hij zich inspireren door mensen als
Wim Crouwel, een van de oprichters van Total Design, het eerste bureau
dat zich bezighoudt met ontwerpen in de breedste zin van het woord.
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B a er i s b i j L e c t uris
vera n t w o o r d e l i jk
vo or d e v o r mg e v in g
bin n e n d e d r u k k e ri j , w at r e s u l t e ert in
een e i g e n h u i s s tijl.

De van oorsprong Groninger is onder meer verantwoordelijk voor de affiches en catalogi voor tentoonstellingen van het Stedelijk Museum in
Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Net als Theunissen
van Manen is zijn werk strak en functioneel. Het klimaat van het modernisme uit die tijd is bepalend voor Cornet´s eigen opvattingen en wordt
steeds meer herkenbaar in zijn manier van werken.
lecturis
In 1963 verlaat Baer Cornet Océ en gaat aan de slag bij de Eindhovense
drukkerij Lecturis. Een logische stap omdat hij zich hier sneller en beter als vormgever kan ontwikkelen. Bij Lecturis ontmoet hij één van zijn
voorbeelden Wim Crouwel. De samenwerking duurt maar een jaar, maar
mondt uit in een grote wederzijdse affectie en waardering. Baer is bij
Lecturis verantwoordelijk voor de vormgeving binnen de drukkerij, wat
resulteert in een eigen huisstijl. In Eindhoven werkt hij voor bedrijven
uit de regio en aan catalogi en affiches voor het Van Abbemuseum. Hij is
intermediair tussen de drukkerij en de ontwerpers en komt in persoonlijk contact met mensen als Jan van Toorn, Otto Treumann en Jan Bons.
Zo legt de Venlonaar relaties met ‘het westen’. Hij houdt de kwaliteit van
het drukwerk in de gaten, staat bij de pers en controleert de lithografie.
Als opdrachtgevers geen eigen ontwerpers meebrengen, geeft hij het
drukwerk vorm. Zo ontwerpt hij er het logo en de jaargids voor de TH
Eindhoven.
Een wens gaat in 1964 in vervulling als Baer lid wordt van de GKf. Baer:
‘Je kon niet zomaar lid worden van die club. Het lidmaatschap ging via
ballotage. Destijds kwamen de meeste leden uit de Randstad. Voor mij
was het een hele eer en een bevestiging dat ik op de juiste weg was.’
Onder supervisie van Crouwel houdt Baer Cornet zich intensief bezig
met de huisstijl van Océ. Het door Crouwel ontworpen logo wordt door
hem herzien, waarbij hij het accent van de é aan de cirkel vastgemaakt.

Dru k k e ri j Le c t u r i s
P o stze g e l s P TT 19 8 2
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terug naar océ
Van 1963 tot 1970 werkt Cornet bij drukkerij Lecturis. In laatstgenoemd
jaar gaat hij – heel wat ervaring rijker – opnieuw in zijn geboorteplaats
bij Océ aan de slag. Hier wordt hij – samen met collega-ontwerpers André Capello en Jos Kesseler, onder supervisie van Jacques Peeters – verantwoordelijk voor al het drukwerk, van bedrijfsfolders tot jaarverslagen
en kalenders. Hij krijgt alle vrijheid en kan ook opdrachten van buiten
aannemen. Baer geeft adviezen, ontwerpt vanaf 1969 een groot deel van
de relatiepublicaties van drukkerij Rosbeek in Nuth en verzorgt kalenders en catalogi die verffabrikant en kunstverzamelaar Jo Eyck van zijn
tentoonstellingen uitgeeft.
De vroege productfolders van Océ zijn helemaal in de lijn van Cornet’s
strenge typografie. Die lijn wordt echter door het groeiend aantal en de
diversiteit langzamerhand uit handen gegeven aan externe bureaus.

Log o Oc é
W i m C rou w el , 1 9 6 8
B aer C orn et, 1 9 8 2

nationale aandacHt
De stijl van Baer Cornet is duidelijk. Rechtlijnig, helder en strak. Geen
poespas en geen tierlantijnen. Het zijn combinaties van wetmatigheden
(stramienen) en verhoudingen. De verhouding wit en zwart, hoogte en
breedte, formaat en omvang, juiste spatiëring en interlinie. De basiselementen zijn drieledig: stramien, tekst en illustraties.
Zijn werk valt in de smaak. In 1964 krijgt hij voor de vormgeving van
de jaargids van de TH Eindhoven de Amsterdamse Frans Duwaerprijs.
Vanaf datzelfde jaar geeft hij, naast zijn werk bij Océ, les op de afdeling
grafische vormgeving van de Koninklijke Academie voor Kunst & Vormgeving in Den Bosch. Hier ontmoet hij oude bekenden als Wim Crouwel,
Jan van Toorn en Jacques Peeters. In totaal blijft Cornet er acht jaar. De
studenten werken onder zijn leiding in – wat hij zelf noemt – een soort
atelier. Het gaat om allerlei praktijkopdrachten, zoals programmabladen voor radio en tv, huisstijlen en affiches.
In 1969 maakt de Venlonaar voor Lecturis een letterproef waarmee hij
nationale aandacht trekt. Door vakgenoten wordt de uitgave bestempeld als een van de meest heldere en duidelijke letterproeven die dan
worden uitgegeven. In de geest van zijn leermeester Teun Theunissen
van Manen met typografie tot aan de randen en met vooral veel wit op
de tekstpagina’s.
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Ka l en d e r Ve r fi n du s t r i e J ac E y c k 19 8 0
G ebo o rte k aar t je 19 9 8

86

BUUN

E e n v i e r ka n t e n e e n s ch r e e fl o ze l e tte r h e b b e n v o o r mi j i e ts p u u r s . He t
do e t me de n ke n a a n de s ti j l v a n h e t B a u h a u s , w a a r v a n i k e e n l i e fh e b b e r b e n . I n mi dde l s b e n i k w a t mi n de r do g ma ti s ch . D e o u de l i e fde i s
e r n o g , ma a r i k w e r k te g e n w o o r di g g e n u a n ce e r de r.

associaties
Cornet heeft in die tijd een duidelijke voorliefde voor het vierkant. Zelf
zegt hij hierover: ‘Vroeger deed ik alles in een vierkant. Dat was voor
mij heilig. Datzelfde gold voor de schreefloze letter (een strak lettertype
zonder ‘pootjes’, RvdH). Een vierkant en een schreefloze letter hebben
voor mij iets puurs. Het doet me denken aan de stijl van het Bauhaus,
waarvan ik een liefhebber ben. Inmiddels ben ik wat minder dogmatisch. De oude liefde is er nog, maar ik werk tegenwoordig genuanceerder. Afhankelijk van het onderwerp kies ik net zo makkelijk voor andere
formaten of letters. Ik maakte ooit in mijn Lecturis-tijd een catalogus
voor een Jeroen Bosch-tentoonstelling met een schreefloze letter. Ik
vond dat zoiets kon en zou het ook nu weer doen. Bosch heeft iets stoers
en daar past een strakke stijl bij. Je kiest zo’n letter veelal op gevoel. Bij
een boek over Rembrandt zou ik dat niet doen. Daar past eerder een
schreefletter. Het gaat om associaties.’
Een van zijn favoriete letters blijft de Monotype Grotesque. Een strakke
letter uit 1927, recht en zakelijk. Een letter die eerder al door Theunissen
van Manen werd omarmd. Volslagen pretentieloos. Alleen bedoeld voor
het lezen. Zonder opsmuk en versieringen. Functioneel. De ontvanger
moet het zo snel mogelijk kunnen zien en snappen. Het is een letter die
past bij een ontwerper die ‘dienend‘ wil zijn maar die wel eigen opvattingen over esthetica heeft.
De meest typerende voorbeelden zijn terug te zien in de al genoemde
Rosbeekpublicaties en in de Eyck-kalenders. Een andere sfeer spreekt
uit het werk voor de Stichting het Limburgs Landschap, waar hij al 37

Goodwill-uitgave Drukkerij Rosbeek 1995

jaar onafgebroken voor werkt. Voor dat werk kiest hij een klassieke letter, de Baskerville, maar dan wel in een moderne opmaak. En ook hier
weer de kenmerkende strenge opbouw en consequente lijn.
kalenders
Het grote publiek kent Cornet vooral van de fraaie kalenders. Cornet:
‘Rond 1990 heb ik bij Océ voorgesteld een serie kalenders over architecten uit te geven, waarbij kunsthistorica Marijke Kuper voor de redactie
tekende.’ Hij doelt op de serie over architecten als Gerrit Rietveld, Antoni Gaudi, Aldo Rossi, Le Corbussier en Frank Lloyd Wright.
‘Marijke studeerde in Utrecht af op Gerrit Rietveld, vandaar dat de eerste architectuurkalender over diens werk ging. Het waren kalenders met
onderaan een geperforeerd calendarium. Ze waren zo gemaakt dat je
na het verstrijken van het jaar een kunstboek overhield. Niks nieuws
overigens, DSM hanteerde dit systeem al jaren. De kalenders waren een
succes. Ze gingen in een oplage van 20.000 stuks over de hele wereld
en verschenen in vele talen. De foto’s waren de blikvangers. Ze moesten perfect zijn en daarom werkten we alleen met top-fotografen. De
serie was identiek qua opmaak en formaat. We wonnen er driemaal de
Graficus-prijs voor kalenders mee.’
In de tijd dat de Venlonaar bij Océ met de kalenders begint, gaat hij ook
voor verffabrikant Jac Eyck aan de slag. Baer kent eigenaar Jo, de zoon
van Jac, al langer via een informele vriendenclub. Cornet: ‘Dat waren
simpele typografische kalenders. Vierkant en met de letter als onderwerp. Ze verschenen zo’n tien jaar op rij. Ieder jaar kwam een ander let-
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tertype aan bod. Ook de Eyck-kalenders vielen in de prijzen. Eenmaal
won zo’n kalender de eerste prijs en werd die van Océ tweede. Eerlijk
gezegd deed mij dat deugd. Mijn aandeel bij de Eyck-kalenders was immers groter dan bij die van Océ, waar de foto’s de blikvangers waren.’

Te si n k Vo r m 19 9 6
L i mbu rg s M u s e u m 2 0 0 0
De M a a sp oor t 19 8 3
C a t a l o g u s M u s e u m v an B om m el v a n D a m
2009

boeken
Ook door zijn boeken geniet Baer Cornet ruime bekendheid. De afgelopen vijftien jaar heeft hij er zo’n vijftig vormgegeven, voornamelijk in
opdracht van drukkerij Rosbeek, het gementearchief Venlo, het Limburgs Museum, het Museum Van Bommel van Dam en het Limburgs
Landschap.
Met mooie zinnen of heldere teksten alleen heb je nog geen boek. En
ook de fraaiste foto’s vragen in een publicatie om een kader, om een
juiste plek tussen alle lettertjes.Tekst en beeld moeten aansluiten: de
pagina’s moeten kloppen. Baer weet dat als geen ander.
Cornet: ‘Ik ga bij een ontwerp van een boek uit van de breedte van de
bladzijde. Die bepaalt het stramien. Dan zet ik de hulplijnen, eerst voor
de hoofdtekst, dan voor illustraties, bijschriften, voetnoten enz. Het
stramien is een rooster, een hulpmiddel, dat een bepaald ritme in een
drukwerk aanbrengt. Dat ga je invullen en daarbij komt je creativiteit
om de hoek kijken. Een stramien is handig, je kunt er sneller door werken, maar uitgangspunt blijft de esthetiek: is dit mooi of niet? Je moet
onmiddellijk van je dogma af kunnen stappen als dat de esthetiek in
de weg staat, of, zoals een Amerikaanse ontwerper zei: ‘I invented the
system, so I can screw it’.
Een volgende stap is de keuze van een letter en dat heeft, zoals ik eerder
aangaf, alles te maken met gevoel. Details zoals regelafstand en regelbreedte worden van de gekozen letter afgeleid.’

> Ka l e n d e r s O c é
1 99 2 ( G er r i t R i e t v e l d)
1 99 3 ( A l d o R os s i

Baer Cornet is inmiddels 73 maar nog lang niet ‘uitgetoverd’. Hij gaat
door en dat is maar goed ook, want zijn werk smaakt naar meer. <

‘ Ba e r C o rn et ontmo e t t e ik p as ro n d 19 9 0 . Z ij n we rk k e n d e i k a l d oor d e g ood w i l l - r e e k s v a n d r uk k e r i j
Ros be e k en de hui ssti jl e n v an d e d ru k k e rij e n Ro s b e e k e n Le c t ur i s . O n ov e r t r e f b a a r v i n d i k z i j n k a l e n d e ron twe r pen voo r Oc é en Ve rfin d u s t rie Jac. E y ck . I k z ie e e n d ui d e l i j k e l i n k t us s e n z i j n w e r k e n d a t v a n Wi m
Crou w e l. M aar waar de l aat s t e z ich b e p e rk t t o t h e t ge b r ui k v a n s c h r e e floz e n , g a a t C or n e t e v e n g e m a k ke lijk om met kl assi eke fo n t s . Vo o r mij is h ij “Mis t e r Ba s k e r v i l l e ” . ’ Z o k e n s c h e t s t e i k C or n e t i n 2 0 0 3 i n
m ijn m ono grafi e Werkti t e l: Pie t G e rard s , grafis ch o n t we r p e r. D e r e d a c t i e v a n h e t b oe k h a d m i j g e v r a a g d
e n ke le i nspi rators te no e me n e n C o rn e t is e r d aar e e n v a n .
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De do o r To n Tesink inger ic ht e t ento o nst elling in Mu seu m v an B o m m el v an Dam in Venlo in 1999 b ij het
v er sc hijnen v an B aer Co r net , gr afi sc h o nt wer p er gr ap hic designer was im p o ner end.
E en aant al b ewo nder aar s en c o llegae had het p lan o p gev at B aer te er en m et een so lo tent o o nstelling in
Mu seu m v an B o m m el v an Dam . Sam en m et c o llega Geer t Set o la sc ho o f ik als zu ider ling aan b ij een wer k v er gader ing en ik wist de initiato r s t e o v er t u igen v an de no o dzaak v an een éc ht b o ek , naast het v o o r geno m en lib er am ic o r u m . Aanv ank elijk zo u ik de v o r m gev ing do en, m aar ik v o nd u it de gr o nd v an m ijn har t
dat niem and dat b eter k o n dan Co r net zelf. E n zo gesc hiedde.
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To en i k

Cat alo gus Limburgs Museum 2009
> K wart aalblad Limburgs Lan dschap 1 976, 1 998
> Ven lo se K aternen Gemeentearchief Ven lo 201 0

Tie n jaar later, in 2008, we rd C o rn e t ’s v ak man s ch ap ge ëe r d
m e t e e n publicati e i n de z o ge n aamd e Ro o t s -re e k s v an [ Z ] O O
pr od u ct ies en Greve Offs e t . De z e re e k s wil aan d ach t s che n ke n a a n de wortels van d e N e d e rlan d s e grafis ch e o n t we r p c ul tuur. Cornet deed zel f w e e r d e b e e ld re d act ie . De p re s e nt a t i e
von d onder gro te bel ang s t e llin g p laat s in d e W it t e Dame i n
Ein d h oven op 28 februari 2 0 0 8 .
Go o dwill-uitgaven Drukkerij Ro sbeek 1 966

Pa s echt doo rdro ngen va n Bae r C o rn e t ’s k walit e it e n raa k t e i k t oe n i k e i n d 2 0 0 9 s a m e n m e t c ol l e g a M a ud
van Rossum startte aan een publicatie over de 57 delen tellende goodwill-reeks van Drukkerij Rosbeek.
Cornet had aan de wieg gestaan van deze reeks waarmee Rosbeek zich dertig jaar als kwaliteitsdrukker afficheerde. Het boek, een uitgave van Huis Clos te Rimburg, toont hoe consistent Cornet’s vakmanschap is.
Achttien delen in deze reeks zijn van zijn hand. In de commentaren – elke ontwerper becommentarieert in
het boek zijn ontwerp(en) – laat hij zijn humoristische kant zien en zijn gevoel voor understatement. Ook
vallen zijn scherpe obser vaties en glasheldere herinneringen op.
Of het onderwerp van een publicatie nu beeldende kunst, fotografie, architectuur of de typografie is,
Cornet weet steeds de juiste toon te raken, vaak met minimale middelen maar altijd met maximaal effect.
Dit mag een cliché zijn, maar ik denk dat juist daarmee zijn plek in de eredivisie van het grafisch ontwerp
bepaald is. Het wordt tijd om aan te kloppen bij het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers om zijn oeuvre voor vergetelheid te behoeden.
Pie t Ge rards, vo rmgever
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v o o r O c é ging fo to gr afer en, m idden jar en 80, k r eeg ik
t e m ak en m et B aer. Hij was de
m an die de o nder nem ing gr afisc h het ‘ju ist e’ gezic ht gaf.
B aer is een v ak m an, die o o k no g
eens is gezegend m et een gr o te
do sis hu m o r. Hu m o r die o ns go ed
deed als we weer eens een week
de st u dio indo k en. Ik wer d v o o r
hem al snel To ek ang Po r t r et,
o m dat m ijn v r o u w u it Indo nesië
k o m t . B aer k o n v an zijn wer k
geniet en, m aar o o k v an het lev en
daar o m heen. Vandaar dat een
wer k dag m eer dan eens wer d v erlengd o f aangenaam o nder b r o k en. Tu ssen de m iddag een hap je
et en b ij B r asser ij Ad B o r n o p de
Par ade en na v ijv en no g ev en een
p ilsje b ij de Galer ie.
B aer is sec u u r en t o o nt v eel
r esp ec t v o o r het wer k v an zijn
t o elev er anc ier s. Zo b elde hij
m ij st eev ast o f ik het go ed v o nd
als hij v an een fo to link s 2 m m .
afhaalde. Ik zei: ‘B aer jij b ent de
enige die dat no o it m eer ho eft te
v r agen’, m aar het weer hield hem
niet dit te b lijv en do en.
Ik k o m no g r egelm at ig b ij B aer.
Genietend v an een glas wijn
b ewo nder ik zijn laat ste ‘k u nst ’wer k en. Ieder k eer weer o v er t r eft
hij zic hzelf en k ijk ik v o l v er b azing naar die p r ac htige gr o o tse
m an.
E go n No ter m ans, fo to gr aaf

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van:
Piet Gerards, Geert Setola en Tieneke Verstegen
(red.), Baer Cornet grafisch ontwerper graphic designer (Rotterdam 1998).
Paul Hefting, Baer Cornet, Roots-serie, 10, [Z]OO
producties en Greve Offset. (Eindhoven z.j.)
Ragdy van der Hoek (1955) is historicus en publicist.
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Willem Kurstjens

Don Juan

UIT STEYL

Een van de boek en die ik mee terugn am
uit Fran k rij k toen ik in 1978 opn ieuw in
Tegelen k wam won en , was h et ton eelstuk
D on J uan van M olière, waar van ik in Parij s
een opvoerin g h ad gez ien . I k sloot me
aan bij h et Tegels Ton eel en slaagde er
in 1981 in een voorstellin g van dit stuk
te realiseren in D e Haan dert te Tegelen ,
met Geert Beursk en s, de reser ve-Ch ristus
van de Passiespelen , in de h oofdrol.
Het Tegels publiek liep er n iet warm voor,
en de spelers even min , reden om me meer
te ric h ten op mij n werk als doc en t
Nederlan ds voor buiten lan ders.

Consequent sprak hij over ‘mijn mensen’,
zoals ik sprak over mijn cursisten.

Z

o kwam ik een Don Juan op het spoor die in Steyl
woonde. Zijn naam werd genoemd door een
Marokkaanse cursist die ook Spaans sprak. Don Juan
was zijn held, die hem hielp met zijn papieren, maar
niet alleen hem: tientallen, honderden Marokkanen,
Turken en Spanjaarden uit de regio.

Het duurde een tijdje voordat ik de don ontmoette.
Het tijdstip en de omstandigheden staan me niet meer
bij, maar wel het levensgrote verschil met de lichtzinnige, goedgebekte held uit het stuk van Molière.
Meneer Jo Jacobs, zoals hij bleek te heten, was het
exacte tegendeel van een losbandige rokkenjager.
Hij had zijn bijnaam te danken aan het feit dat hij
Johannes heette, wat in het Spaans Juan is, en een heer
van stand was: geen gewone señor, maar een echte don.
Zo werd hij althans gezien door de mensen die hij hielp
en zo ging hij ook gekleed: keurig in het pak waarover
hij ’s winters een lange, zwarte jas droeg. Op zijn neus
prijkte een bril met grote glazen en een montuur in de
kleur van zijn haardos: zilver. Ik kwam hem vaak tegen
op zijn fiets, met zijn rug kaarsrecht en zijn handen
stevig aan het stuur. Krachtdadig en doelbewust.
Zo liep hij ook, met in zijn hand een zwarte, leren
schooltas die uitpuilde van de papieren. Met de Don
Juan van Molière had hij gemeen dat hij een missie
had en bijna altijd onderweg was.

echtpaar waarvan de vrouw bij mij op les kwam.
We ontmoetten elkaar toen ik bij hen op bezoek
was. Al snel bleek, dat we dezelfde passie deelden:
ik was literair vertaler uit het Frans, hij uit het Spaans.
Hij bleek samen met iemand die ik niet kende, het
complete werk van San Juan de la Cruz vertaald te hebben,
een beroemd mysticus uit de tijd van Theresa van Avila,
maar toen ik hem ernaar vroeg, deed hij er tamelijk
luchtig over. Vertalen bleek niet meer zijn hoofdbezigheid te zijn, in plaats daarvan was hij vertrouwenspersoon en tolk-vertaler voor buitenlanders.

Ik herinner me dat ik hem vroeg wie hem bezoldigde,
waarop hij antwoordde dat het allemaal liefdewerk
oud papier was. Dat was het ook al geweest voordat hij
was gepensioneerd, sinds hij er halverwege de jaren
zestig mee was begonnen. Al die tijd had hij niets
anders gedaan dan buitenlanders bijstaan op hun
tocht door de Nederlandse instituties, tolken en vertalen. Consequent sprak hij over ‘mijn mensen’, zoals ik
sprak over mijn cursisten. Het verschil was alleen dat ik
ervoor betaald werd, en hij niet. Ik heb nooit geweten
waarvan hij leefde en het hem ook nooit gevraagd.
Evenmin hebben we ooit diepgaand gesproken over
mijn of zijn vertaalwerk, waartussen een diepe kloof
gaapte. Ik vertaalde eigentijdse, wereldse romanciers
uit het Frans, van wie de meeste pas debuteerden, hij
diepgelovige katholieke schrijvers van naam en faam.
Pas halverwege de jaren negentig maakten we kennis Ik was een generalist in moderne literatuur, hij een
met elkaar. Hij bleek de adviseur te zijn van een Spaans specialist in het werk van San Juan de la Cruz.
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heid: ‘Ze kwamen altijd onder het eten, want dat was het
enige moment van de dag dat hij thuis was, en dat wisten ze.
Of ’s avonds laat, als hij al lag te slapen. Dan stond hij
op en hielp ze.’ Het ging zelfs zover, dat hij mensen
die nergens meer terechtkonden, in huis opnam en
zijn bed voor hen afstond. Zulke logeerpartijen konden soms maanden duren. Zijn zuster: ‘Hij deed alles
voor zijn mensen, totdat hij een oogkwaal kreeg en niet
meer kon lezen. Toen heeft hij nee moeten zeggen. Dat vond
hij verschrikkelijk.’ Op mijn vraag hoe hij in zijn inkomen
voorzag, vertelde ze dat zijn familie steeds volledig
achter hem stond en hem in alles ondersteunde.

‘Zijn mensen’ vergaten hem niet. Een groep Spanjaarden droeg hem bij
de Spaanse regering voor een onderscheiding voor, die hem in 1993
werd toegekend.
Het lot bracht ons samen. Dat gebeurde toen de
echtgenoot van mijn Spaanse cursiste na jarenlange
trouwe dienst in een dakpannenfabriek op zijn 57ste
werd ontslagen. Hoewel hij op die leeftijd nergens
meer werk kon vinden, moest hij tot zijn 65ste in
Nederland blijven om zijn volledige pensioen te
incasseren. Hij verveelde zich rot en werd verteerd
door heimwee. Liever wilde hij de tijd tot zijn pensioen
met zijn vrouw in Spanje doorbrengen, ook al wist hij
dat dat wettelijk verboden was. Don Juan en ik voelden met hem mee, maar drukten hem op het hart
om in elk geval een officieel woonadres in Nederland
aan te houden, zodat de ambtenaren van de Sociale
Verzekeringsbank zouden denken dat hij nog steeds in
Nederland woonde.
De vraag was alleen op welk adres. Omdat de man het
te duur vond zijn flat aan te houden, vroeg hij mij of hij
zich op mijn adres mocht laten inschrijven. Ik stemde
toe, maar kreeg daar onmiddellijk spijt van toen de
Sociale Verzekeringsbank een controleur op me af
stuurde. Ik viel door de mand en de Spanjaard werd
voor bijna de helft gekort op zijn pensioen.
Toen Don Juan het hoorde was hij des duivels. Hij
vond het onrechtvaardig dat een van ‘zijn mensen’,
die de beste jaren van zijn leven had opgeofferd aan
werk waarvoor de meeste Nederlanders zich te goed
vonden, werd gestraft vanwege zo’n dwaze formaliteit.
Hij reisde stad en land af om het euvel te herstellen,
maar kwam niets verder. Sindsdien gingen onze ge-
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sprekken - op straat of bij mij thuis - alleen nog maar
daarover.
Op 11 april 2006 stierf Don Juan op 80-jarige leeftijd.
Omdat ik niet op De Limburger was geabonneerd, miste
ik het bericht van zijn overlijden en zijn begrafenis. Dat
hoorde ik pas veel later van zijn zuster. Via haar ook
kwam ik nog meer over hem te weten. Ze vertelde me
dat haar broer tijdens de ziekte van hun moeder zijn
studie theologie in Nijmegen had afgebroken en bij
hen in het ouderlijk huis te Steyl was komen wonen.
Daar was hij naast zijn vertalingen begonnen met zijn
advieswerk voor Spanjaarden en Marokkanen, dat geleidelijk aan enorme proporties aannam. Ze vertelde
over de mateloze energie en de eindeloze tijd die hij
hierin stak. Over zijn bijna onbeperkte beschikbaar-

‘Zijn mensen’ vergaten hem niet. Een groep Spanjaarden droeg hem bij de Spaanse regering voor een
onderscheiding voor, die hem in 1993 werd toegekend.
Het was de Cruz Official de Orden de Isabel de Catolica,
een van de hoogste Spaanse onderscheidingen. Onder
grote belangstelling kwam de Spaanse consul hem die
opspelden. Na zijn overlijden kwam er een delegatie
van de Marokkaanse moskee in Tegelen om hem de
laatste eer te bewijzen. Bij de baar konden ze hun
tranen niet bedwingen. Ook waren er rouwkransen
van verschillende Spaanse en Marokkaanse families.
De verslagenheid en de dankbaarheid waren groot.
Ook de letterkundigen vergaten hem niet. Onlangs
kwam ik zijn naam tegen in deel 1 van de Nieuwe Litera
tuurgeschiedenis, een internationaal overzichtswerk van
de wereldliteratuur. Daarin stond een fragment van
La nocha oscura, één van de beroemdste gedichten van
San Juan de la Cruz, in een vertaling van hem en zijn
collega-vertaler Jan Peters O.C.D.
En una nocha oscura,
Con ansias en amores inflamadas
! oh dichosa ventura !
sali sin ser notada
estando ya mi casa sosegada
(…)
In een nacht, aardedonker,
In brand geraakt en radeloos van liefde
en hoe had ik geluk! –
ging ik eruit en niemand
die ’t merkte – want mijn huis lag reeds te slapen
(…)
Muy bien hecho, Don Juan!
Met dank aan Gerty Jacobs, de zus van Jo Jacobs.
Willem Kurstjens (Belfeld, 1952) is docent/vertaler en publicist,
fictie en non-fictie.

BUUN

95

Patricia de Groot

Wat is er aan de hand

D

e pleister die ze in alle haast probeert af te knippen,
geeft niet mee en blijft aan de schaar plakken. Ze wil
hem er met haar ene hand vanaf trekken, waardoor
haar andere hand de greep verliest, even nog tilt de pleister de schaar mee omhoog om
vervolgens op de grond te kletteren. Niet belangrijk nu. Een druppel bloed valt ernaast.
Opnieuw haar rechterhand onder de kraan, weer afdrogen en vervolgens voorzichtig de
papiertjes van de pleister trekken. Gelukt. Ze houdt de pleister in haar linkerhand, alles
onder controle, en legt die over de snee in haar rechterwijsvinger, maar het plakstukje
plakt niet vanwege het bloed. Het is een klein sneetje, dat wel. Ze neemt de pleister er
weer vanaf, wil opnieuw beginnen als ze voelt dat de pleister vastberaden aan haar linkerhand plakt. Even lostrekken, alles gaat goed, totdat opeens een klein hoekje dubbelklapt en voorgoed vastzit. Met de plakranden tegen elkaar natuurlijk. Ze probeert ze van
elkaar los te peuteren, maar de pleister laat zichzelf niet meer los, ze trekt hem alleen
maar uit vorm. Waardeloos. Net plakte die niet en nu doet-ie niets anders dan plakken,
ook waar die niet plakken moet en inmiddels is alles wat plakte van die pleister aan en
op elkaar geplakt en staat zij daar met een bloedende vinger en in de andere hand een
dubbelgeklapt, uit verhouding getrokken, vervormd plakkerig propje dat zich met alle
macht aan haar vastklampt op plaatsen waar ze het nou net niet kan gebruiken. Ze slaat
met haar hand in de lucht op en neer, zwaait heen en weer, ze pakt het plakpropje met
de andere hand over in de hoop ervan af te komen en het weg te kunnen gooien, maar
iets in die pleister lijkt te zijn wakker geschud, iets moet het idee hebben opgevat dat nu
dan toch eindelijk de tijd gekomen is om zijn functie naar beste vermogen uit te voeren
en niet te verzaken, wat er ook gebeurt. Hoe is het mogelijk, hoe heeft het zo ver kunnen komen. Ze ziet zichzelf in gevecht met het knullige pleistertje, het is maar goed
dat niemand anders het ziet, en als haar bewegingen feller en furieuzer worden en zij
inmiddels al tien keer heeft vastgesteld dat het nutteloze petieterige plakpleistertje zijn
sporen heeft verdiend (o, o, wat plakken we toch ineens, hè) afwisselend op de linker- en
de rechterhand, is het er opeens vandoor.
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Weg.
Verdwenen.
Ze stond erbij en keek ernaar, maar zag het niet gebeuren. Het onding ligt niet op
de grond, hangt niet aan haar mouw, is in geen velden of wegen te bekennen. Ook niet
in de spiegel, ze brengt nu alles in stelling om het niet tegen dat kleverige misbaksel
af te leggen, maar op de achterkant van haar schouders en op haar rug, voorzover ze
die kan overzien, zit niets eigenaardigs en ook op haar haren niets, op haar voorhoofd
evenmin.
Het zou haar niet nog eens overkomen! Zoals die keer dat ze aan iemand het verschil
tussen een spar en een den had staan uitleggen, de s van de spar is van solo, dus één
naald, terwijl de den met de d van duo twee naalden heeft, zo handig vond ze dat ezelsbruggetje en zo trots was ze op haar kennis dat ze niet begreep waarom haar toehoorder
als een onwillige pleister dubbelgeklapt van het lachen het niet meer hield en zei, nu we
het toch over ezels hebben, wie is hier de ezel en haar wees op het Jona Gold-stickertje
op haar voorhoofd.
Voor de zekerheid controleert ze zichzelf nog eens in de spiegel, nee, er zit echt niets
op voor- en achterhoofd. Ze moet vaststellen, de niet meer plakkende pleister is weg en
wat is daar eigenlijk erg aan. Waarom mist ze nu iets wat het toch niet meer deed? Wat
is er met haar aan de hand?
Ze raapt de schaar op van de grond, spoelt hem tegelijk met haar bloeddrakerige
vinger af onder de kraan en neemt hem opnieuw strijdvaardig in de hand. De verleiding
de scheefgetrokken rafelige rand van de pleisterrol eerst recht af te knippen, weerstaat
ze. In haar achterhoofd wordt geroepen dat ze de goden niet moet verzoeken. Knip nu
maar, laat die plakranden je niet op de kast jagen, jij gaat winnen, je kunt het, kan jou
het schelen of dat randje niet mooi haaks is, als je maar een hanteerbaar stuk weet af te
knippen en op je vinger te plakken, verlies de moed niet, houd het doel voor ogen, er
wordt haar veel toegeroepen, het is een drukte van jewelste, zo hard gaan ze tekeer dat
ze er draaierig van begint te worden, of is dat toch van wat het scherpe vleesmes net bij
het koken heeft aangericht, ze begint terug te praten, het is maar een klein sneetje, zegt
ze bezwerend, niks niet erg, steeds sneller en sneller zegt ze dat, begint ze het te overschreeuwen, klein sneetje, niet erg, pleistertje erop en klaar, even een stukje afknippen
– maar met dat ze meer en sneller weerwoord geeft krijgt de paniek toch de overhand en
niet veel later vindt ze zichzelf terug op de koude badkamervloer. Ze schurkt zich tegen
de muur, ook koude tegels, kou is goed, houdt haar bij de les. Want een les moet hieruit
getrokken worden, ook al is er niet zo veel aan de hand. Als ze zo meteen opstaat, is dat
het eerste wat ze zal gaan doen, haar idee van kleef, of beter geformuleerd, haar idee
van scheve kleef uitwerken. Opeens staat het vermaledijde pleistertje symbool voor hoe
altijd alles met alles samenhangt, en terwijl de kleur op haar wangen terugkeert en het
bloed weer naar haar hoofd stroomt, ziet ze in één ogenblik haast te scherp hoe de hele
dekselse, tefalse boel aan elkaar is verkleefd.

Patricia de Groot (Tegelen, 1964) debuteerde in 2002 met de roman De achteroverval. Bovenstaand fragment is afkomstig uit haar
vierde boek, getiteld Kleef, dat in 2011 zal verschijnen. Elders in deze Buun een interview met de auteur.
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V er beeld ing i s

Vrij heid

P a tr i ci a de g r oot i s sch r i j ver. e n r edacteur b i j ui tgever Q uer i do.
W i e i s zi j ? b ui ten de l i ter a tuur i s er n auwel i j k s een a n twoor d.
Waa r om ?

door Ruud Linssen
foto’s Peter de Ronde

de eindtune van de actualiteitenrubriek schudt Patricia de groot
wakker. Zo gaat het vaak op werkdagen. dan is ze rond tien uur
naar bed gegaan, naast zich de televisie. de achtergrond bij het
nieuws kan haar ogen niet openhouden.
diezelfde avond heeft ze een manuscript doorgenomen in de
uren na het avondeten. boodschappen doet ze vaak op weg naar
huis. Overdag is een dichte haag van gesprekken, vergaderingen, mails, telefoontjes. Alles voor de schrijvers onder haar hoede, als redacteur van het gerenommeerde uitgevershuis Querido.
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In het literaire circuit wordt Patricia de Groot
gerekend tot de zeer goede redacteuren. De categorie
met agenda’s zonder witruimte. Desondanks maakt
De Groot altijd ruimte als een schrijver onverwacht bij
haar aanklopt. Ze is een perfectionist, misschien wel
ten diepste: natuurlijk, zonder drift.
Over haar baan: ‘Je bepaalt wat er uitgegeven wordt
en wat niet. En dan ben je ook nog eens bezig met
hoe je dat doet, en hoe je Querido profileert in de
buitenwereld. Dat is allemaal ten dienste van die
schrijvers, voor hun boeken. Het gaat de hele dag
over andermans werk. Je bent ongeveer dag en nacht
beschikbaar.’
‘Een zwaar beroep? Het ligt er een beetje aan hoe je
in elkaar steekt. Als het ego te groot is, hou je het
niet vol. Je moet kunnen omgaan met schrijvers die
karaktertechnisch allemaal anders zijn. En dat op een
zo soepel mogelijke manier, zodat jij het beste in hen
naar boven haalt. Dat vind ik het belangrijkste aan
mijn werk, dat ik een manuscript net een trede hoger
kan krijgen.’
Haar kantoor is op de bovenste verdieping van een
grachtenpand, in het hart van Amsterdam. Via een
statige houten trap is de ruime kamer bereikbaar.
Een wand is een open houten kast. Aan de schapranden hangen de namen van ‘haar’ schrijvers. Hella S.
Haasse, Thomas Rosenboom, K. Schippers en anderen. Boven elke naam een stapel papier op het schap:
werk dat wacht op publicatie.
De hoogste stapel ligt op de grond: onuitgegeven manuscripten. Van degenen die toegang hopen te krijgen tot het fort van de literatuur. Gemiddeld komen
er drie manuscripten per dag binnen bij Querido.
Het meeste sneuvelt bij de uitgeversassistent die bepaalt wat door mag naar een van de drie redacteuren,
onder wie Patricia de Groot. Die zegt: ‘Het moeilijkste zijn al die twijfelgevallen, dat je toch in een manuscript wordt meegesleept maar tegelijk ziet wat
er aan hapert. Dan moet je gaan inschatten of het te
verhelpen is. Dat zijn vervelende dingen, want je bent
ook bang dat je iets laat lopen wat bij de concurrent
een bestseller wordt.’
geen keurslijf
Voor dit verhaal praat ik tweemaal met haar in Amsterdam, bij elkaar ruim vier uur. En dan vooral over
wat zich in de ochtend afspeelt in haar leven. Van zes
uur tot ongeveer half negen. De wording van haar
eigen literatuur, haar vierde boek op komst: Kleef.
Eigenlijk het vijfde want het vierde heet een bedrijfsongevalletje.
‘Werkend aan mijn vierde, heb ik twee maanden geleden een knoop doorgehakt. Ik was al een jaar aan
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de tekst bezig, ik had honderd pagina’s. Er was iets
mis mee. Lang heb ik gedacht: ik ga dat nog wel repareren. Maar toen realiseerde ik me: als ik zelf al geen
plezier heb om er aan te werken, dan vindt niemand
het leuk om te lezen. Mijn teksten moeten een bepaald esprit hebben. Als die er niet in zit, heb ik het
niet goed gedaan. Toen heb ik heel rigoureus besloten: dit moet weg. Dat is héél erg moeilijk, ik zit al
zo te woekeren met mijn tijd. Die tekst heb ik weggegooid, nergens meer te vinden, zodat ik ook niet in
de verleiding kom.’
Halverwege het tweede gesprek zeg ik
t e g e n h a a r: I k h e b n ooi t e e r d e r i e m a n d g e ï n t e r v i e w d , d i e z o op e n h a r t i g i s m a a r t e g e l i j k … z o
o ng r i j p b a a r. Wi e b e n j i j ?

‘Dat vind ik wel leuk. Toen ik het huis uitging, op mijn
achttiende, wilden mijn ouders een portret van me
laten schilderen. Ik zat de ene na de andere sessie bij
een heel goede portretschilder, maar het is hem niet
gelukt. Dan was mijn mond weer niet goed, dan weer
mijn ogen. Dit, wat jij zegt, klinkt ook zo. Er is iets wat
je ontglipt.’
‘Wie ben ik? Je vroeg eerder waar ik kwaad van word.
Van ontiegelijk veel dingen. Heel veel van wat ik
schrijf, komt voort uit kwaadheid. Bijvoorbeeld: ik zit
op de fiets, voor me fietst langzaam een vrouw, een
tuthola in een bloemetjesjurk. Daar komen hele verhalen uit bij mij, terwijl het een fractie van een dag is
geweest, twee minuten. Daar kan ik me ontzettend
mee opladen; ik ga het steeds erger maken, met die
trut in de bloemetjesjurk.
Of mijn eerste boek, toen ik abrupt verlaten was door
een geliefde. Dat is ook een heerlijke motor om tekeer te gaan. Grote prikkels komen allemaal direct
binnen. Ik kan me niet goed afsluiten. Als iemand in
mijn kamer is geweest en de dingen liggen net anders, dat zie ik het meteen. En ik hoor alles.’
I n d e z e g e s p r e k k e n b e n j e n i e t b oos g e wo r d e n .

‘Maar je ziet wel dat ik boos kijk als iemand ons onderbreekt en een vuurtje vraagt. Een van de fijnste
dingen is om bezig te zijn, en dat gebeurt in dit gesprek. Jij dwingt me om dingen te formuleren, waar
ik nooit zo over nadenk, wat het verband is tussen
mijn boeken, hoe zich dat verhoudt tot mijn werk.
Dan gaan de radertjes lekker draaien. Dat is fijn. Als
ik schrijf, ben ik dat ook aan het doen.
Ik vind het zonde hoeveel tijd er op gaat aan je verplaatsen naar je werk; daar moet je eerst koffie tappen; met mensen praten; de trap oplopen - mijn
hemel, eer ik ‘s ochtends echt aan het werk ben.
Daarna moet je weer eten kopen, eten koken, afwassen. Dan kun je eindelijk weer wat doen, maar dan
word je eigenlijk weer moe.’

He t w a s e e n p o o r t
di e o p e n g i n g n a a r
de r e p u b l i e k de r
l e tte r e n , da a r v o o r
had je geen pasp o o r t n o di g .

Waar o m is de v er b eelding in jo u w wer k zo b elangr ijk ?

‘De grootste kunst ontstaat uit de verbeelding, of is een verbeelding van
de werkelijkheid maar dan op zo’n eigen manier, die ook te maken heeft
met het talent van iemand… ‘
Waar o m is het zo b elangr ijk ?

‘Omdat het iets uniek maakt. Zodra je niet met je verbeelding schrijft,
krijg je iets wat herhaalbaar is. Wat niet volslagen uniek is. Door verbeelding komt een tekst los van het papier, gaat als het ware vliegen.
Daarin ontstaat echt iets nieuws.’
Waar o m ?

Lachend: ‘Je lijkt op dat kindje dat maar aan het vragen blijft. Tsjee,
waarom? Verbeelding maakt de eigen toon aan iets. Als de verbeelding
de ruimte krijgt, dan gaat alles met elkaar samenhangen. Dat zijn magische momenten. Opeens zie ik verbanden tussen woorden en betekenissen waar ik rationeel nooit aan gedacht zou hebben. Dan weet ik
dat ik op het goede spoor zit. Er komen dingen binnen die je niet kunt
beredeneren. Er zijn onverwachte combinaties, je kunt echt toveren met
woorden, iets beschrijven wat in de werkelijkheid niet bestaat. Het is
een vrije ruimte waar op een speelse manier een loopje met alles wordt
genomen.
Dat is misschien wel waarom de verbeelding zo belangrijk is, er zijn
geen vaste regels, er is geen keurslijf. Voor mij is het schrijven een tegenwicht voor mijn werk. Mijn eigen wereldje, dat is die verbeelding
waar ik me normaal gesproken niet bewust van ben. Dan gun ik mezelf
die vrijheid.’

BUUN

101

E n da n w e e t j e : n u g a a t h e t e e n b o e k w o r de n , i e de r e e n g a a t h e t
l e ze n , j e ku n t de l e ze r s n i e t me e r u i tzo e ke n . To e n kw a m de a n g s t: w a t
b e n i k n u e i g e n l i j k a a n h e t do e n . Ma a r to ch i s de zi n o m te l a te n zi e n
w a t j e h e b t g e ma a kt, g r o te r da n de tw i j fe l .

het eigen hOOfd
M o et je jezel f dat gu n n e n : s ch rij v e n ?

‘Ik vermoed dat, als je een talent hebt, dat je je het
moet gunnen. Want het is ook hard werken. Een van
de makkelijkste dingen is om niet te schrijven. Er is
niemand die zegt: en nu ga je schrijven. Als je eenmaal bezig bent, zoals ik met dat nieuwe boek, komt
het plezier. Soms denk ik: dit is helemaal niks. En
andere keren denk ik: dit wordt helemaal geweldig
(grinnikt). Zo lang je dat idee hebt, krijg je vanzelf
meer energie.’
Het is i ets kind e rlijk s z o als j e h e t b e s ch rijft.

‘Ik denk het wel ja. Ja, ja. Daar tegenover staan al die
dingen waarin je vast komt te zitten, hoe leuk ze ook
kunnen zijn, maar ze zijn een stramien voor je leven
geworden…’
Schrijven i s vri jh e id .

‘Ja, ja. In ieder geval op het moment dat ik het aan het
doen ben. Dan is er niemand die over mijn schouder
meekijkt. Ik heb altijd het idee dat ik het kan wegdoen.’
Maar de volmaakte vrijheid van schrijven ligt achter
haar. De allereerste tijd, einde van de vorige eeuw.
Op een tekstverwerkertje met alleen Wordperfect. De
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Groot had een literair verhaal geschreven, het was gepubliceerd. ‘Toen merkte ik wat je met woorden kunt
doen. Dat je iets tot stand kunt brengen, met een begin en een einde, een vorm die er eerder nog niet was.
Bij mij gaat het heel erg om de taal, om de woorden,
het spel ermee. Er moeten meer lagen in een tekst
van mij zitten. Dat is van belang omdat ik niet echt
een verhaal heb. Er is geen autobiografisch trauma
wat ik aan de mensen wil vertellen, ik heb geen plot
zoals een detective. Het is heel erg het talige dat zo
belangrijk is. En het moet ook vermakelijk zijn. Het
op de kop zetten speelt een uitermate belangrijke rol
in mijn werk, anders wordt wat ik beschrijf te zwaar.’
Mensen die ze hoog achtte, beroepslezers, spoorden
haar aan door te gaan. Ze deed het. ‘Dan zei ik tegen
vrienden of collega’s: ik ga een paar dagen de stad
uit. Maar ik haalde boodschappen in huis. En dan zat
ik die vrijdag, zaterdag, zondag in mijn huis opgesloten om aan het boek te schrijven. Dat is ontzettend
mooi want nog niemand weet dat je er mee bezig
bent. Die onbevangenheid. Het geeft adrenaline als
je twee stappen verder bent gekomen. Onbevangener is schrijven daarna nooit meer.
Je laat het aan een paar mensen lezen. Daarna die
volgende stap, dat je het aan de uitgeverij geeft, en

van het oordeel afhankelijk bent, daar wordt het gelezen, daar wordt
het goed bevonden. En dan weet je: nu gaat het een boek worden, iedereen gaat het lezen, je kunt de lezers niet meer uitzoeken. Toen kwam
de angst: wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Maar toch is de zin om te
laten zien wat je hebt gemaakt, groter dan de twijfel.’
Ziehier de wordingsgeschiedenis van haar debuut: De Achteroverval. Het
boek kreeg een vloed aan positieve recensies. De Groot was er ontzettend gelukkig mee, zeker, maar geen enkele bespreking raakte volgens
haar het wezen van het boek. Ze verbaasde zich dat critici zoveel spraken
over het zogenaamd claustrofobische aan het boek. ‘Ik vind het doodnormaal zoals ik het heb geschreven. Er was ook iemand die me zei: ik
heb vroeger een psychose gehad, en jouw boek komt daar akelig dicht
bij in de buurt. Die man vond het zo benauwend dat je als lezer zo in het
hoofd van die vrouw zit.’
T ijdens het sc hr ijv en heb je daar niet aan gedac ht, o o k niet
aan dwangneu r o se?

‘Die neurose, dat snap ik achteraf wel. Maar verder, nee. Niet interessant, het gaat bij mij om het absurde, om de absurditeit van het leven,
daar ben ik mee bezig, dat heeft mijn aandacht. De uitvergroting van gedachten van mijn hoofdpersoon heeft een absurdistisch maar blijkbaar
ook een beklemmend effect op lezers.’
Wat is de b r o n v an De Ac ht er o v er v al?

‘Ik vrees dat dat mijn eigen hoofd is. Los van het feit dat je nooit te diep
moet graven naar de echte bron. Want ik denk dat schrijvers altijd een
bron moeten hebben die niet helemaal benoemd is, waaruit die boeken
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tot stand komen. Ik heb niet zo’n grote behoefte te
weten waaróm ik zo en zo in elkaar steek. Daar heb ik
in mijn normale bestaan ook geen last van. Ik hoor er
nooit iemand over.
Kijk, ik werk niet met een vooropgezet plan. Eerst
maak ik allemaal stukken tekst, dan zoek ik een
overeenkomst in die stukken. Daar zit kennelijk een
thema in dat me fascineert. Daar ga ik bewust vorm
en structuur aan geven. Daarna ga ik nog wel vijf keer
door de tekst heen. Waardoor dingen die aan het einde staan in het begin terugkomen.’
Wisselgeld
Maar wie is Patricia de Groot nu? Buiten de literatuur
om is er nauwelijks een antwoord mogelijk op die
vraag. Ze heeft een tuin en huisje buiten Amsterdam,
waar ze met regelmaat is. Er is een vaste liefdesrelatie, aanleiding voor veel geluk.
Ooit werd ze pardoes aan de dijk gezet door een geliefde maar ze zegt erbij: ‘Tegelijk heel gezond om
mee te maken, als je aan de kant gezet wordt. Om
je even te laten weten dat je niet zaligmakend bent.
Zoiets doet pijn, maar dat is niet erg. Dat kan best.’
En haar jeugd dan: ze was een opstandige puber, een
punker, die op het Marianum in Venlo een succesvolle
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schoolstaking organiseerde. Van haar ouders kreeg
ze veel ruimte, die een voorbeeld waren (en zijn) als
lezers en cultuurliefhebbers. Maar, eerlijk gezegd, ze
houdt niet van omkijken. Morgen telt.
Met Venlo heeft ze, buiten haar ouders, nog weinig
emotionele binding. Misschien nog één uitzondering: de vasteloavend. Misschien omdat het de ultieme vrijheid is, geen keurslijf. ‘Zo jammer dat niet heel
Nederland carnaval viert. Het is zo ongelofelijk mooi.
Het werkt louterend om een paar dagen feest te vieren. Op zondag gaat de knop om, heel fascinerend.
Vanaf dan staat de maatschappij op z’n kop. Mensen
zijn zonder de kenmerken waar je je hele dagelijkse
bestaan op baseert. Normaal heb je meteen een oordeel over iemand klaar, dat valt helemaal weg als iedereen verkleed is - in Venlo ook nog eens heel mooi,
niet het boerse zoals in Noord-Brabant. Daar komt bij
dat mensen met elkaar in contact komen wat anders
nooit zou gebeuren. En die liedjes in Venlo die zijn
altijd ontzettend goed.’
Maar verder? Zoals ze zelf zegt: ‘Wat kan ik verder over
mijn leven vertellen, tsja. Dat is toch bar weinig.’ Ze
heeft nog weinig vrienden. Er zijn de schrijvers, maar
dat zijn geen echte vriendschappen. Ze kunnen haar
’s nachts bellen, maar omgekeerd ligt dat niet voor

Als je met de persoon
praat, denk je: je had
ook niet anders kunnen schrijven. Met
Haasse heb ik dat,
en met Rosenboom.

de hand. En toch heeft ze een diepgaande relatie met hen. Ze legt uit:
‘Ik kan niet van jou als schrijver verwachten dat jij me vertrouwt als ik
mezelf niet helemaal blootgeef. Om mijn commentaar te kunnen plaatsen, moet een schrijver weten hoe ik denk. Ik moet er voor zorgen dat jij
als schrijver mij vertrouwt. Zodat als ik zeg dat het einde niet deugt, jij
denkt: zij heeft gelijk.’
‘Er zit een enorm streven in om het allemaal zo goed mogelijk te maken.
Je vingers jeuken als je een manuscript leest, je kunt er niet tegen als er
heel zwakke stukken in zitten. Dwangmatig is een te groot woord, maar
je kunt het niet laten passeren.
Belangrijk: hoe wil een schrijver commentaar horen, al hoort niemand
het graag. Bij sommigen heb je bijna een afspraak: zeg het maar in een
keer, ruw, onomwonden, geen tierelantijntjes. Bij een ander moet je het
commentaar brengen met een beetje wisselgeld. Uitspreken wat er zo
goed aan is. En dan hopen dat de schrijver op jouw punt wil meegaan.
En je moet aanvoelen als het niet een goede dag is om met kritiek te
komen.’
Haar trouw aan de literatuur, met al die werktijd die ze er in steekt, geldt
vooral de boeken zelf. ‘Ik heb dit werk niet gekozen om me tussen de
mensen begeven. Het gaat me niet om de status. Er zijn nogal wat types
die dat hebben. Er zijn een paar schrijvers met wie ik graag praat over de
literatuur, over hoe de wereld in elkaar zit.
‘Ik ben een middag per week bij Hella Haasse, zij is bijzonder inspirerend. Je hebt een paar schrijvers die eigenlijk zijn zoals hun boeken. Als
je met de persoon praat, denk je: je had ook niet anders kunnen schrijven. Met Haasse heb ik dat, en met Rosenboom.’
Maar waarom geeft ze zoveel van haar leven aan literatuur, en dan ook
nog voor het grootste deel andermans literatuur? Moeilijk te zeggen,
antwoordt ze. ‘Samen met een paar collega’s heb je het gevoel dat je
gezamenlijk er voor zorgt dat er goede literatuur blijft verschijnen. Je
hebt het idee dat er nog bolwerken zijn die heel goede kwaliteit kunnen voortbrengen. Het is natuurlijk een op de loer liggende angst dat
het allemaal minder en minder wordt. Zie de boekenbijlages. Als je nu
debuteert, mag je blij zijn als je boek in drie, vier bladen of kranten kort
besproken wordt.’
gered
Eind augustus dit jaar zondert ze zich een maand lang af in een huis in
Frankrijk. Om te schrijven aan Kleef, haar nieuwe boek. ‘De vorm, de stijl
wordt nu anders. Op een bepaalde manier probeer ik het vloeiender te
maken. Je ziet aan mijn boeken dat de noodzaak er is maar dat ik weinig
tijd heb. Veel korte stukken. Korte hoofdstukjes. Ik probeer er nu meer
een geheel van te maken.’
‘Op een gegeven moment kwam naar boven dat het thema kleef moet
zijn. In krantenberichten over de Noord-Zuidlijn (nieuwe metroverbinding in Amsterdam, RL) lees ik over negatieve kleef: een kracht die
heipalen gedurende langere tijd dieper de grond in trekt. Dat vind ik
zo ontzettend mooi; de heipalen gaan de Amsterdamse grond in en de
blubber zuigt zich er aan vast en trekt die palen nog meer naar beneden. En dan moeten ze andere krachten er op zetten, die de palen hoog
houden. Die negatieve kleef, met zoiets begint het boek te ontstaan. De
teksten die ik tot dan had geschreven, zonder te weten wat hen verbond,
gingen over het kleven.
Nu ik het voor jou moet formuleren, denk ik verdomme ineens aan de
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D e l i t e r a t uur h e e f t j e g e r e d …

‘Mensen vinden dat ik veel verschillende dingen kan.
Mooie foto’s maken, ik heb een gevoel voor ritme en
vlakverdeling. Maar het is wel zo, dat ik in de literatuur mijn vorm heb gevonden. Ook al zou ik graag
toneel willen spelen, dat heeft nooit doorgezet. Maar
wel die taal. Mijn ouders zeiden dat het er van jongs
af aan in zat. Die rare verhaspeling van woorden. Het
klopt zo. Dus literatuur heeft me echt gered ja.’ <

Dank voo r je ti j d .

Woorden op haar lippen. Ze aarzelt.
Of wat wil je nog z e gge n ?

‘Ik maak het alleen nog maar erger. Die voortdurende drang… ook als ik die mensen hier langs ons
zie lopen. Dan denk ik: ach dat meisje moet niet dat
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Ruud Linssen (1971) is journalist, schrijver en dichter,
en hoofdredacteur van de Buun

Nieuwe vo o rt u in 4

Het oude landgoed van Kasteel arcen bestaat uit het kasteel met park, een watermolen en de Kloosterhof, een historische boerderij bij het Lottums
veer met oud agrarisch landschap. akkers en weilanden worden er nog omringd door soortenrijke hagen en in de weilanden staan ook losstaande
bomen. Landschappelijk zijn die aantrekkelijk, en het zijn parasols voor het vee.

‘Dit boek moet mijn eerdere boeken overtreffen. Het
mag niet een evenaring zijn van de eerdere boeken.
Waar ik dat aan afmeet, wat er net gebeurde, met die
titel, dan zit ik goed, dat ik met een goed patroon bezig ben. Dit begint helemaal in zichzelf te kloppen.
In tweede instantie, na mijn eigen tevredenheid die
nooit blasé is, komt de twijfel en die is het grootst.
Dan heb je het gevoel dat je door de mand valt. Dat
er wordt gezegd: stop maar met schrijven. Zonder die
twijfel kan ik niet iets goed maken.’

witte ceintuurtje dragen. En: wat jammer dat ze die
parkeerautomaat zo hebben gemaakt, als je dat zo
zou doen... De hele dag ratelt dat maar door in mijn
hoofd. Daar kan ik niet allemaal gevolg aan geven.
Misschien dat ik me beperkt heb tot de boeken, en de
schrijvers die ik begeleid.’

KLOOsTerHOF LOM M

vloeiende lijn die ik in het boek wil brengen. Ah, dat
is echt een cadeautje. Eerst bouwde ik een boek op in
fragmentarische stukken, dit keer is het als het ware
een aan elkaar gekleefde tekst. De vorm hangt samen
met het thema, dat zie ik nu voor het eerst. Dat is de
verbeelding, je hebt het niet bedacht. Zulke dingen,
daaraan zie je: nu zit ik helemaal goed. Het is een bewijs dat ik op de goede weg zit.’

Foto Jacques Peeters

Maar het is wel zo, dat ik in de
liter at uur mijn vor m heb gevonden.

BUUN
BUUN

107
61

m a a s b o u l e va r d

in wording

m

eer dan twintigduizend foto’s maakte de
venlose beeldend kunstenaar John smets

van de bouw van de maasboulevard. geen gewone kiekjes die de verschillende bouwfasen sec
vastleggen, maar precisieopnamen die een grafische blik verraden. dat blijkt eens te meer uit
de schilderijen die hij er ver volgens van maakte.

door Thijs Lenssen
foto’s John Smets, Peter de Ronde
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maasboulevard in wording

Ongeveer zeven jaar geleden startte hij zijn project. ‘Ik was een

half jaar in Nieuw-Zeeland geweest, om te reizen en te schilderen, kwam
terug, en voelde: er gaat wat gebeuren in de stad. Het Thomascollege,
waar ik zelf op heb gezeten, werd al verbouwd - ook daarvan heb ik foto’s gemaakt -, maar bij de Maasboulevard ging het natuurlijk om een
veel groter project.’ Zijn idee om daar als kunstenaar ‘iets’ mee te doen
werd vooral ingegeven door liefde voor zijn geboortestad.
Er was op die plek sinds zijn jeugd al veel veranderd. ‘Als kind fietste
ik bijna elke dag over de Maaskade, halverwege over de kasseien naar
beneden, langs het tankstation, het gebouw van de schooltandarts - allemaal allang verdwenen - onder de brug door naar Venlo-Zuid.’ Dit keer
stond de kade echter een enorme ingreep te wachten: het totale havengezicht zou gaan veranderen. ‘In relatief korte tijd bovendien, een groot
verschil met het beeld dat je normaal hebt van de groei van een stad:
huis voor huis. In de oorlog zijn hele wijken weggebombardeerd, nu was
het een bestuurlijke keuze om een heel gebied te slopen en nieuw op te
bouwen.’
Hij besloot het bouwproject van dichtbij te volgen, het te fotograferen
vanuit verschillende standpunten en de resultaten te verwerken in schilderijen. ‘Ik legde steeds dezelfde route af rond de bouwput, vanuit de
Peperstraat over de loopbrug naar de Kop van de Weerd, dan naar de
Prinsessesingel, en via de Jodenstraat terug naar de Peperstraat.’ Af en
toe droeg hij een schildersezel onder zijn arm - ‘ik stond er zelfs mee op
het dak van het UWV-gebouw’ - maar uiteindelijk koos hij ervoor om in
het atelier te schilderen.
Naarmate hij vaker rond het terrein liep, meer foto’s maakte, raakte hij

steeds meer gefascineerd. ‘Ik ben een kijker, een schilder, en hoewel
ik geen fotograaf ben, raakte ik al snel vertrouwd met het medium. Ik
leerde er anders door kijken, en dat gaat verder dan of iets mooi is of
lelijk. De foto’s stonden in dienst van de schilderijen.’
Het aantal foto’s tot nu toe, ruim twintigduizend, duizelt evenzeer als de
vele miljoenen die in de aanleg van de Maasboulevard zijn gestoken. De
kwaliteit zit echter vooral in vorm en inhoud. Ze laten een proces zien,
veranderingen, niet alleen op het terrein zelf, waar poppetjes en kranen
een reuzendecor bouwen met ijzer, plastic, zand en beton, maar ook van
profielen, gevormd door contrasten tussen voor- en achtergrond. Ze tonen vaak bijzondere structuren, fotografisch en grafisch.
‘Soms leek de bouw bijna stil te liggen, dan gebeurde er zogenaamd
niks, maar er gebeurt natuurlijk altijd wat, al is het maar door verande-

110

BUUN

BUUN

111

maasboulevard in wording

ringen van het licht.’ John Smets ging onder wisselende omstandigheden op pad. ‘Op grijze en zonnige dagen, of juist als het heel koud was,
bij een ijzige lucht. In de avondzon zie je een prachtige lichtinval, zeker
als je bovenop de parkeergarage staat. Vanaf die hoogte zie je ook hoe
de stad in elkaar steekt, en hoe mooi Venlo in de bocht van de Maas
ligt.’
Tijdens de sloop van de oude panden aan de Maaskade zag hij, vanaf de
kop van de Weerd, de stad langzaam tevoorschijn komen. ‘De silhouetjes kwamen in zicht, het ritme van de daken, de rode pannen, de gevels
van de huizen in de binnenstad. Ik had verschillende herkenningspunten bij het fotograferen: onder andere het gemeentekantoor en de drie
oude panden waar het café de Blauwe Trap deel van uitmaakt. Toen het
gemeentekantoor deze zomer werd afgebroken, dook de Martinuskerk
ineens op.’
De stad kwam tevoorschijn…, en ze verdween weer, toen de muren van
de nieuwbouw laag voor laag werden opgetrokken. ‘Er werd altijd gezegd: we gaan de stad verbinden met de Maas, maar dat gaat totaal niet
op. Er komen wel poorten en enkele doorgangen, maar vanuit de Maas
de stad in kijken, dat is nu onmogelijk, je ziet hooguit nog een klein
stukje van de Martinuskerk.’
Ook op de schilderijen is het veranderingsproces terug te zien, in precieze, weliswaar licht geabstraheerde afbeeldingen. John Smets: ‘Ik
wilde het herkenbaar houden, maar heb er tegelijkertijd surrealistische
elementen aan toegevoegd, door het perspectief en het kleurgebruik
bijvoorbeeld.’

Restaurant D’n Heerlyckheid aan de Jodenstraat, dat met de rug tegen
de grote verandering aan ligt, heeft een aantal schilderijen aangekocht
en tentoongesteld. ‘Je merkt dat mensen erover praten, over wat ze zien:
“Klopt dat beeld wel?” “Hoe was het vroeger ook weer?” Dat soort reacties vind ik geweldig’, aldus de Venlonaar, die pas stopt met zijn kunstproject als ook het bouwproject helemaal voltooid is. En zijn plan is om
er nog een boek over samen te stellen. ‘Wie weet kan het als historisch
document over de aanleg van het megacomplex worden uitgegeven.’
Op de volgende pagina’s een selectie van zijn foto’s en schilderijen van
het nieuwe havengezicht, de Maasboulevard, in wording. <
Thijs Lenssen ( 1957) is tekstschrijver/journalist
en Buunredacteur.
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Nieuwe vo o rt u in 5

Kasteel arcen is omgeven door een dubbel grachtenstelsel dat ooit een verdedigingsfunctie had. door de militair-technische ontwikkeling ging die
functie uiteindelijk verloren. Het kasteel werd een luxe huisvesting omringd door een mooi park. Het Limburgs Landschap kocht het ver vallen kasteel met bijbehorend landgoed in 1976. sinds de opening van de Kasteeltuinen in 1988 zijn het park en het kasteel voor het publiek toegankelijk.

KasT eeL arce N

Foto Jacques Peeters

door Willem Kurstjens
foto’s Jacques Peeters

ABT IN DE WERELD
‘Ik kreeg hier een
heel nieuw idee
van de wereld en
het geloof. Alles
werd opeens minder
groots en verheven.’

Er zijn nog maar weinig mensen in de regio die de verandering van de
Rooms-Katholieke Kerk van een geloofsimperium naar een bescheiden
kerkgemeenschap actief hebben meegemaakt. Eén van hen is de 93-jarige Amandus Prick, voorheen abt van het trappistenklooster in Ulingsheide te Tegelen. Enkele jaren geleden verruilde hij zijn kloostercel voor
een kamer in een paviljoen van de Horstgraaf te Venlo, een verzorgingstehuis voor bejaarden van de Zorggroep Noord-Limburg. Abdij en paviljoen
liggen hemelsbreed nog geen tweehonderd meter van elkaar, maar het is
een wereld van verschil. Afzondering en stilte enerzijds, drukte en geroezemoes anderzijds. Ginds werd volgens afspraak gezwegen, gebeden en
gezongen, hier wordt gepraat, gelachen en ook wel eens gezongen, maar
dan toch geen lauden of metten.
Toch ervaart hij zijn terugkeer in de wereld, die hij als jongeman verliet
om trappist te worden, niet als een stap terug, maar veeleer als een zegen. Er was trouwens ook geen andere mogelijkheid: toen hij in Tegelen
als enige trappist overbleef, was er geen geschikte plaats voor hem in de
abdij in Peij-Echt. Daar kwam nog bij dat hij zijn heup brak en acuut in een
verpleeghuis moest worden opgenomen. Maar daarvan afgezien was het
een ideale gelegenheid om van zijn voetstuk als abt af te stappen en weer
mens onder de mensen te worden: ‘Ik kreeg hier een heel nieuw idee van de
wereld en het geloof. Alles werd opeens minder groots en verheven. Daardoor had
ik het gevoel dat ik meer tot de kern van het leven doordrong en ook dichter bij de
essentie van het geloof kwam.’
Het verblijf in De Horstgraaf heeft nieuwe inzichten opgeleverd, die hij
graag met ons deelt. Het gesprek vindt plaats in het restaurant van De
Horstgraaf. Hij kiest voor een flesje Grimbergen, maar laat dat tijdens het
gehele gesprek van ruim twee uur onaangeroerd staan, een - naar later
blijkt - veelzeggend detail.
J E UG D
Dom Amandus Prick werd als Hubertus Prick op 9 mei 1917 geboren in
Sint Pieter, een dorpje bij Maastricht, dat toen nog een zelfstandige gemeente was. Zijn vader stond er aan het hoofd van de lagere school. Hij
was twee keer getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk had hij twee dochters,
uit zijn tweede drie zonen, van wie Hubertus de oudste was. De dochters
probeerden in het voetspoor van hun vader te treden en leerden allebei
voor onderwijzeres, maar slechts één is het ook geworden. Van zijn twee
broers werd de oudere franciscaan en de jongere leraar.
Het gezin was een veilige haven waarin de jonge Prick zich geborgen wist.
Ook in de plaatselijke kerk voelde hij zich thuis. Hij was de misdienaar
die op elk uur van de dag opgetrommeld kon worden om de pastoor of
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Ars Amandi
Sinds enkele jaren heeft pater Prick zijn eigen museum in de crypte van de trappistenadbij op de Ulingsheide. Het
draagt de naam Ars Amandi, een dubbele verwijzing naar de door hem bijeengebrachte collectie devotionalia en
kunstvoorwerpen (De kunst van Amandus) en het gelijknamige frivole leerdicht van de Latijnse schrijver Ovidius (De
kunst van het beminnen). ’n Beetje zelfrelativering kan geen kwaad, vindt hij.
De collectie van Ars Amandi is thematisch opgebouwd, en daarbinnen chronologisch van aard. Zo wordt de viering
van de eucharistie behandeld in de verschillende stadia van haar ontstaansgeschiedenis. Tot de twaalfde eeuw stond
daarin volgens Prick het delen van brood centraal. Later kreeg ze veel meer een devotioneel karakter en kwam het aanroepen van God en aanbidding van Jezus en de heiligen op de voorgrond te staan. Op alle mogelijke manieren heeft
Prick deze ontwikkeling zichtbaar proberen te maken. Als daarvoor nieuwe kunstvoorwerpen aangekocht moeten
worden, dan moet dat maar en is hij niet te scheutig. Ook maakt hij een plattegrond en werkt de legenda uit, zodat de
bezoekers niet verloren lopen rond te dwalen. Nu heeft hij die over de geschiedenis van de bijbel en de kerkboeken
voor leken onder de pen. Hij heeft het er maar druk mee.
Het museum is alleen op afspraak te bezichtigen. Meestal loopt hij dan met de bezoekers mee en geeft uitleg en
antwoord op hun vragen.
Hoe het moet als hij er straks niet meer is, weet hij niet. Er bestaat nog geen fonds of stichting ter behoud van het
museum. Die zouden we er wel moeten komen, vindt hij, maar of hij daarin zelf het voortouw moet nemen? Wel is hij
van mening dat zijn collectie voor de regio behouden moet blijven, als ijkpunt van het katholieke geloofsleven hier.

‘Ik heb nooit
geprobeerd om de
eerste te worden.
Het ging allemaal
vanzelf.’

kapelaan te vergezellen als er iemand op sterven lag en het Laatste Oliesel
moest krijgen. Hij kweet zich van die taak zonder mokken, het hoorde er
nu eenmaal bij.
In het dorp heerste een geest van eensgezindheid. Iedereen was er katholiek en kende elkaar. Toen zijn vader in 1929 stierf, was hij voorzitter van
de kring Maastricht voor de Rooms-Katholieke Staatspartij, die in die tijd
bij de verkiezingen zo’n 90 procent van de stemmen haalde. Nog voordat
de jonge Prick naar de lagere school van zijn vader ging, kon hij al lezen en
schrijven. De school bestond slechts uit enkele lokalen. In elk lokaal zaten
drie klassen bijeen. Met zijn goed verstand pikte hij in de eerste klas de
leerstof mee van de tweede, en zo verder. Het gevolg was dat hij van de zes
klassen er één kon overslaan en met zijn elfde van school af kwam.
Net in die tijd verhuisde het gezin Prick naar de Glacisweg in Maastricht,
waar ook het gymnasium stond waar hij heenging. Voor het eerst bekroop
hem toen de wens om priester te worden. Omdat zijn vader dat nogal
voorbarig vond, drong hij aan op een gesprek met kapelaan Welters, die
hem aanried eerst maar eens het gymnasium af te maken. De dood van
zijn vader, die stierf toen Prick twaalf was, deed hem veel verdriet, maar
sloeg hem niet uit het lood. Hij leerde graag en las veel en besefte al vroeg
dat hij geen geboren leider was: ‘Ik heb nooit geprobeerd om de eerste te worden. Het ging allemaal vanzelf. Dat is misschien ook de verklaring dat ik zo oud
ben geworden. Ik heb nooit grote ambities gekoesterd. Het overkwam me meer dan
dat ik het ambieerde.’
RO E PI NG
Na de middelbare school ging Prick aan de Katholieke Universiteit in
Nijmegen Duits studeren. Daar kwam zijn verlangen naar een leven als
priester opnieuw naar boven. Een roeping in de zin van een plotselinge,
allesoverrompelende ingeving van de Heilige Geest was het niet, meer
een conclusie van ervaringen en overwegingen. Een belangrijk moment
was de dood van twee zusjes van zijn medestudenten Sjeng en Sjef Tans,
die hem met zijn neus op de betrekkelijkheid van het leven drukte. Ook
het besef dat hij niet voor leraar in de wieg was gelegd, speelde een rol.
Het leraarschap spoorde niet met zijn teruggetrokken aard. Evenmin
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Koning Prikkie
Onder deze naam komt dom Amandus Prick voor in Wipneus en Pim bij de Trappertjes van B.G. van Wyckmade, deel 24 in
de beroemde kinderboekenserie, die van 1948 tot 1985 verscheen bij uitgeverij J. Schenk B.V. te Maastricht.
Van Wyckmade is een pseudoniem, waar vijf opeenvolgende auteurs achter schuilgaan, allen Broeders van Maastricht. De eerste initiaal, de B, staat voor broeder Bruno, de bedenker van Wipneus en Pim, die zelf zes deeltjes voor
zijn rekening nam, de tweede initiaal is die van de voornaam van één van zijn vier opvolgers.
Broeder Bruno van der Made was kort na de Tweede Wereldoorlog onderwijzer in het Maastrichtse stadsdeel Wyck
en vertelde zijn leerlingen de door hemzelf verzonnen avonturen van de twee kabouters. In zijn klas zat Jopie Schenk,
zoon van een eveneens in Wyck gevestigde uitgever, en deze vertelde de verhalen thuis enthousiast na. Vader Schenk
zag er wel brood in, en zo werd de Wipneus en Pim - serie geboren. De auteursnaam ontstond doordat broeder Bruno
voor zijn achternaam Made de naam van het stadsdeel Wyck plakte: van Wyckmade, wat ook gelezen kan worden als
‘Made in Wyck’.
Wipneus en Pim bij de Trappertjes werd geschreven door broeder Gregorio Pieters, de vijfde en laatste auteur, die maar
liefst twintig deeltjes voor zijn rekening nam. In 1985 zette hij een punt achter de serie. Prins Wipneus moest zijn vader, koning Goedhart, opvolgen, met zijn vriendje Pim als minister. Ze zouden geen tijd meer hebben voor avonturen.
‘Het vrije leventje en de vele reisjes waren afgelopen.’
In Wipneus en Pim bij de Trappertjes uit 1971 krijgt koning Goedhart van Kabouterland een brief van Prikkie, de koning
van de Trappertjes. Het is een uitnodiging om het 250-jarig bestaan van zijn land te komen vieren. Koning Goedhart
heeft echter last van reumatiek, zodat hij zijn zoon Wipneus en diens vriendje Pim afvaardigt, met een cadeau voor
Prikkie. Onderweg komen ze reus Boelboel tegen. Die neemt hun mee naar zijn huis, maar gelukkig weten ze te ontsnappen. In Mensenland ontmoeten ze Baas Ui, die toevallig ook op weg is naar de Trappertjes en Wipneus en Pim wel
wil meenemen. Zo komen ze in Tiglia aan waar koning Prikkie, een punctuele, maar goedmoedige baas, hen hartelijk
welkom heet: ‘Jullie zijn mannen van de klok!’ lacht de koning. ‘Fijn dat je er bent. Ga even zitten. Graag wil ik horen hoe het in
het land van koning Goedhart gaat.’ Hij is in zijn nopjes met het cadeautje, een toverpen, die zij later van hem lenen om
reus Boelboel onschadelijk te maken. Boelboel heeft het gemunt op de vogels en de biervaatjes van de Trappertjes.
Wipneus en Pim worden eregast op het Lichtfeest, waarmee de Trappertjes het feit herdenken dat hun land 250 jaar
bestaat.
‘Na het feestlied krijgt koning Prikkie zijn allerbeste koningsmantel om. Dan zet de oudste Trapper de gouden kroon op de vorst zijn
hoofd en geeft hem een kostbare staf in de hand. Het wordt doodstil in de zaal: de Trapperkoning gaat een redevoering houden.
“Beste Trappers, vandaag vieren wij een groot feest. Het is 250 jaar geleden dat dit paleis werd gebouwd. Ik werd toen tot jullie
koning gekozen, en sinds die tijd is er heel veel gebeurd. We hebben leuke en minder leuke dingen meegemaakt. Maar laten we
vandaag alle zorgen even opzij zetten. Ik stel voor om een feestsigaar op te steken en een heerlijk glas trapperbier te drinken. Ik heb
gezegd.”’
In een interview met de auteur, broeder Gregorio Pieters, in De Limburger van 24 oktober 1980 vertelt deze dat hij
Wipneus en Pim bij de Trappertjes heeft geschreven na een retraite in de Trappistenabdij te Tegelen. Veel details in het
verhaal komen overeen met de historische werkelijkheid anno 1970. Zo is met het Lichtfeest het Paasfeest bedoeld.
Uitdrukkelijk wordt gezegd dat de Trappertjes hun ‘paasbeste pakjes’ aan hebben. Ze zijn allemaal in het wit gekleed.
Bovendien draagt iedereen ‘een zwarte sjerp’. Ook de namen van het hoofd van het gastenverblijf en diens helper, Sebastiaan en Ivo, stemmen overeen met die van de toenmalige gastenpater en diens rechterhand. En zo is er meer. Wie
het wil weten, moet het maar nalezen. Tussen de inmiddels ruim vier miljoen verkochte exemplaren zal er antiquarisch
zeker nog een deeltje 24 te vinden zijn.

‘Het hoorde erbij en

Bronnen:

was zeker geen feest,

- N.N. in: ‘Dossier Wipneus en Pim’, in: Voortschrijdende inzichten, op: www.inzichten.nl.
- Nissen, P. : ‘Wipneus en Pim op retraite’, in ; Voortschrijdende inzichten, op: www.inzichten.nl en Interformatie, jaargang 18, nummer 5, 1989/1990, pp. 41-46.
- Nissen, P.: ‘Verspieders van een wondere wereld’, toespraak bij de opening van de tentoonstelling ‘Kloosterlingen’ van fotografe Annie van Gemert in het
Limburgs Museum te Venlo op 18-8 2006, op www.knr.nl.
- Wyckmade, B. G. van: Wipneus en Pim bij de Trappertjes (Maastricht, 1971).
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koesterde hij het verlangen een gezin te stichten. Van zijn verliefdheden
op meisjes in zijn omgeving beklijfde er geen. Hij voelde zich aangetrokken tot een leven van rust en contemplatie. Dat hij uiteindelijk koos voor
een bestaan als trappist kwam doordat hij een boekje van pater Rongen in
handen kreeg, dat De roep van de stilte heette en veel indruk op hem maakte. Rongen was destijds prior van de trappistenabdij in Tegelen. Daaraan
was in tegenstelling tot andere trappistenabdijen geen school verbonden,
zodat hij niet het risico liep alsnog voor de klas te moeten staan. In 1938
trad hij daar in.

maar ach ja, je sloeg
jezelf, hè.’

K LO O S T E RL E VE N
Van die beslissing heeft Prick nooit spijt gehad, ook al was het trappistenleven er een met veel regels en beperkingen: ‘Moet je nagaan, we sliepen
gekleed in habijt en stonden elke morgen om twee uur ’s nachts op om te zingen en
te bidden. Je sprak niet met elkaar, want dat was verboden. Alleen over het hoogstnoodzakelijke communiceerde je door middel van gebaren. Wilde je de abt spreken,
dan wees je met twee vingers naar je hoofd. Een opgestoken duim was het teken
voor de prior. In de winter van 1942 was het zo koud dat een fles water die in de
onverwarmde refter had gestaan en onderkoeld was geraakt, in mijn hand bevroor
toen ik die vastpakte.’
In de vastentijd was het ‘t ergste en vervaagde de grens tussen onthouding en ontbering volledig: ‘Door het jaar heen aten we ’s morgens bij het ontbijt alleen maar droog brood, en nooit vlees of eieren. Maar tijdens de vasten kreeg
je nog eens één of twee sneetjes minder en ook geen kaas, dus ook geen eiwitten.
Dat was voor sommigen wel op het randje. Wie het thuis goed gewend was, had het
dan vaak moeilijk.’ Toch leed hij er niet onder, hij vatte het allemaal nogal
laconiek op en leerde er steeds beter mee omgaan. Net zoals met de zo-
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genaamde discipline, waarbij een trappist zichzelf dient af te ranselen
met een touw met knopen. Ook weer een imitatio Christi, in dit geval een
navolging van de geseling van Christus door Romeinse soldaten. Prick reageert opnieuw laconiek: ‘Het hoorde erbij en was zeker geen feest, maar ach
ja, je sloeg jezelf, hè.’

De abt en de exorcist
Een pater die eruit sprong tussen de bedachtzame, teruggetrokken Trappisten was pater Amadeus. Zijn burgerlijke
naam was Johannes van der Staay, hij werd geboren en getogen in Nijmegen en was zestien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In die tijd kreeg hij een visioen: een engel kwam dreigend aanvliegen over de Waal. Aan het einde van
de oorlog hielp hij de geallieerden de stad te zuiveren van de Duitsers. In 1945 trad hij in bij de Trappisten in Tegelen,
waar hij op een nacht bezoek kreeg van de duivel: ‘Hij kwam steeds dichterbij en ik dacht: nu gaat hij de klink proberen en zal
hij merken dat de zaak op slot zit. Maar tot mijn verbijstering zwaaide de deur met een enorme klap open. Ik schrok me werkelijk
kapot en zat rechtop in bed naar adem te snakken. Toen hoorde ik de stem van de Heer met grote autoriteit spreken: “Schrap het
woord angst bij elke demonische manifestatie!” Nog steeds buiten adem hakkelde ik: “Bij deze schrap ik het woord angst bij elke
demonische manifestatie.” Op het moment dat ik deze zin had uitgesproken, - en niet eerder - ging de deur dicht en was het volkomen
rustig. Dat was echt een wonder.’
Pater Prick had als abt het nodige met hem te stellen. Aan de ene kant was Amadeus loyaal aan de orde, aan de andere
kant dweepte hij met het exorcisme en wilde niets liever dan zijn heilbrengende inzichten naar buiten brengen. Ook
wilde hij graag officieel tot exorcist worden aangesteld. Volgens oude kerkwetten moet ieder bisdom er een hebben.
Hij richtte een verzoek aan de aartsbisschop en de paus, maar kreeg nul op zijn rekest. Prick meent omdat hij er teveel mee dweepte. Zo beklom Amadeus tientallen jaren na dato de Waalbrug in Nijmegen om zich het visoen van de
aanvliegende engel weer voor de geest te halen. Die dweepzucht was ook de reden dat Prick hem verbood zich af te
zonderen in het kippenhuisje (foto) op het binnenterrein van de abdij, dat hij gebruikte voor zijn uitdrijvingspraktijken en waar het er ruig aan kon toegaan. Over een vrouw die vier jaar lang bij hem kwam, schreef Amadeus: ‘Ik heb met
mijn eigen ogen gezien hoe ze werd opgepakt en met haar hoofd tegen de muur werd gegooid. Twee keer moest ik haar halsoverkop
naar het ziekenhuis brengen. De stoelen gingen kapot en ze heeft mij in de houdgreep gehad. Maar telkens als ze kwam, verliet haar
weer een boze geest. Ze is nu tweeënvijftig en al weer een jaar of acht vrij van demonen. Ze is heel begaafd en wordt door de Heer
gebruikt om anderen te zegenen.’
Amadeus overleed in 2003.
Bronnen:
www.bijbelofnewage.info/Bevrijding van demonen.htm en
www.bevrijdinginjezusnaam.nl (In memoriam)
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‘Geestelijken moeten
als zielzorgers
alles weten over
seksualiteit. Niets
mag verborgen
blijven of verdrongen
worden.’

L E I D I NGGE VE ND E
Van gewoon trappist werd Prick langzaam maar zeker leidinggevende.
Dat was geen bewust streven, maar gebeurde bijna terloops: ‘Het begon
ermee dat ik door de abt werd aangewezen tot eerste reserve voor de destijds zieke
prior. Pro-prior heette dat. Toen werd ik prior en later, toen de abt wegging, werd ik
door mijn medebroeders in een geheime stemming tot abt gekozen. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Een gevolg daarvan was dat ik weer in de wereld kwam
en weer gewoon mocht praten, want dat moet je in die functie.’
Nog later werd hij voorzitter van de regionale vergadering van abten uit
Nederland en Vlaanderen, waarvoor hij veel moest reizen. Dat werd nog
erger toen hij later in de centrale commissie kwam, die het generaal kapittel van alle trappistenabdijen ter wereld moest voorbereiden. Nu eens
moest hij naar het Verre Oosten, dan weer naar de binnenlanden van
Afrika. Van vliegveld naar vliegveld en van klooster naar klooster. Van de
wereld daartussen kreeg hij weinig mee en herinnert hij zich nog minder.
Glimlachend: ‘Ja, ik had in Afrika voor een koe een vrouw kunnen kopen, als ik
dat had gewild, maar dat was dan ook alles.’
GE LO O F S B E L E VI NG
Prick herinnert zich zijn tijd in de abdij in Tegelen als een tijd zonder grote
conflicten: ‘Natuurlijk werd de een of de ander wel eens gekweld door morele
problemen of gewetensconflicten, maar daar had je de biecht voor. Dat kwam niet
naar buiten. Verder zijn er ook wel uittredingen en overplaatsingen geweest, maar
omdat je als trappist kiest voor de abdij waar je bij wilt horen, viel dat ook wel mee.
De meest gangbare problemen waren van huisordelijke aard, hoe om te gaan met
de huisregels, zoals de zwijgplicht. Maar dat is bij ons nooit geëscaleerd.’
Als we hem vragen naar zijn mening over de recente onthullingen rond het
seksueel misbruik door katholieke geestelijken, windt hij er geen doekjes
om: ‘Het is in de eerste plaats een kwestie van informatie. Geestelijken moeten als
zielzorgers alles weten over seksualiteit. Niets mag verborgen blijven of verdrongen
worden. Daar heeft het in het verleden nogal eens aan geschort. Dat komt doordat
de katholieke theologen alles wat met seksualiteit te maken heeft, volledig taboe
hebben verklaard. Die ban moet worden opgeheven. Verder moeten wij geestelijken
verlost worden van het idee dat we het ware geloof in pacht hebben. Dat legt zo’n
druk op je, daar is niemand tegen bestand, dat is een vorm van hoogmoed die alleen
maar tot ellende kan leiden.’
Hij geeft een paar voorbeelden, met lichte stemverheffing: ‘Het idee dat
doodgeboren kinderen niet in de hemel kunnen komen, omdat ze niet gedoopt zijn,
zoals de kerk lange tijd heeft beweerd. Dat kan toch niet! Net zoals het idee dat alleen katholieken in de hemel kunnen komen, of katholieken het eerst en dan pas de
rest. Hoe komt men daar toch bij? We weten niet eens of er een hemel is. Ik geloof
het met heel mijn ziel, maar ik weet het niet. Alleen op grond van mijn geloof kan
ik toch niet voor anderen beslissen waar ze later terechtkomen. Dat heeft de kerk
altijd wel gepretendeerd, maar ten onrechte en het komt haar nu duur te staan.’
Is de afschaffing van het celibaat wellicht een oplossing voor de huidige
problemen? Nee, vindt de abt: ‘Het celibaat heeft er niets mee te maken. Dat
is een heilige belofte, maar biedt geen absolute garantie. Net zomin als de huwelijksbelofte een waterdichte garantie is tegen vreemdgaan. Men belooft het niet te
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Willem Kurstjens (Belfeld, 1952) is docent/vertaler en publicist, fictie en non-fictie.
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geschapen is, zoals
het in Genesis staat?
Natuurlijk niet.
Maar als verhaal
wil ik het graag
geloven.’

de Wittenberg is een van de Maasduinen die tijdens de laatste ijstijd door de wind zijn afgezet langs het Maasdal. die zandige en voedselarme plekken werden eeuwenlang door de mensen gebruikt als heidevelden voor de schapen. In de vorige eeuw is het merendeel van de Maasduinen beplant
met dennen om zo weer economisch nut te hebben. Nu zijn het geliefde natuurlijke recreatiegebieden.

Venlo, 2-4-2010 <

‘Of de wereld

Nieuwe vo o rt u in 6

HIS T O R I C I T E I T
Langzaam maar zeker komen we bij de kern van zijn godsbesef: ‘De kerk
wordt steeds wereldser. Het geloof wordt steeds meer gezien als een reality-show.
Is het waar gebeurd? vraagt men zich steeds meer af. Alleen wat waar gebeurd is,
telt. Natuurlijk is het niet allemaal waar gebeurd. Er zijn meer evangelies geweest
dan die van de vier evangelisten en Christus is niet bij de redactie geweest. Maar
het is een goed verhaal, een verhaal waarin ik geloof. Of de wereld geschapen is,
zoals het in Genesis staat? Natuurlijk niet. Maar als verhaal wil ik het graag geloven. Het is een mythologisch verhaal dat de historische realiteit verre overstijgt,
en waaraan ik mijn hart heb verpand, zoals iemand in een andere cultuur zijn hart
heeft verpand aan zijn Genesisverhaal daar. Dat wil ik ook laten zien met het museum, dat ik heb ingericht in de kelder onder de abdij. Daar kun je de geschiedenis
van de kerk in vele verschijningsvormen zien. Als je goed kijkt, zie je dat het geloof
in de kern altijd hetzelfde blijft.’
Alles goed en wel, maar hoe overtuig je de mensen ervan dat wat jij een
goed verhaal vindt, ook daadwerkelijk een goed verhaal is. ‘Binnenkort is
het Pasen, dan houd ik hier weer een preek. Heel vaak wordt er in zo’n preek op gewezen dat Christus ons door zijn lijden en verrijzenis heeft verlost van de erfzonde.
Steeds opnieuw wordt het de mensen ingepeperd: jullie zijn zondig, maar goed dat
Christus voor jullie aan het kruis is gestorven. Maar ik wil er in mijn preek juist
de nadruk op leggen dat Christus de hemel heeft geopend, voor ons en iedereen,
zondaars incluis.’
Hij neemt een slok van zijn Grimbergen, zijn eerste na anderhalf uur, en
denkt even na. Dan steekt hij zijn vinger op en zegt: ‘Een goede zielzorger zegt
niet: zo moet je handelen, maar helpt die persoon te verlangen zo te handelen.’

WI TTeNBerg LOM M

Foto Jacques Peeters
doen en doet het soms toch. Niets menselijks is ons vreemd. Waar het om draait
is informatie, gedegen en onverbloemde kennis. En erover willen praten, open en
bloot. Daar staat of valt het mee.’
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De kracht van cijfers
B a e r D i D D e n s , e e n h a lv e e e u w
archivaris van vvv
door Marcel Abrahams
foto’s Jacques Peeters

venlOnaar Baer DiDDens ( 75 ) verZaMelt sinDs 1954
GeGevens Over vOetBalcluB vvv-venlO. intiMi kennen
heM als het cijferMatiG Geweten van De kOelcluB.
‘statistieken ZeGGen iets Over sPelers.’

V

lak na zijn entree in het Venlose hotel Wilhelmina, waar het
interview plaatsvindt, moet Baer Diddens iets van het hart.
Hij is ziek, en dat zint hem niet. ‘Ik ben al bijna een jaar niet meer naar
VVV gegaan. Gevolg van de ziekte van Wegener, een ontsteking van
de neusholte en luchtwegen. Nu heb ik ook nog last van mijn longen.
Ik word snel hees en haal moeilijk adem. Gelukkig gaat het weer wat
beter, niet het minst omdat ik door een neuskapje en slaapkastje een
betere nachtrust heb. Maar goed, laten we beginnen.’

UW VoorNaaM Is Baer. U Moet DUs Haast Wel eeN
ecHte VeNloNaar zIjN

‘absoluut! Ik ben geboren in Venlo-oost, mijn ouders woonden in het
Monseigneur Mutsaersoord. Mijn vader was er bedrijfsleider en kreeg
daarom een ambtswoning. als opgroeiende jongen in een gezin van
acht kinderen had ik er een geweldige tijd. Ik rende vaak door de bossen,
mijn conditie was dan ook geweldig. Die fitheid kwam me goed van pas
bij mijn voetbalclub Vos, destijds nog spelend aan de schaapsdijkweg.
toen ik 21 werd en trouwde met buurtgenote Gerda, ging ik het huis
uit.’

altIjD IN VeNlo GeWooND, NooIt WeGGeWeest?

‘Ik heb Venlo nooit verlaten, die ambitie had ik niet. Met mijn vrouw
Gerda en met mijn vier kinderen heb ik het altijd prima naar mijn zin
gehad in de stad. Ik ben vergroeid met Venlo en allerminst een carrièrejager. los daarvan heb ik een uitgesproken hekel aan reizen, nóg een
reden om in Venlo te blijven. als mens zoek ik naar stabiliteit, die heb
ik hier.’
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v e r l a te n , di e a mb i ti e
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Wat Is UW BeroepsMatIGe acHterGroND?

‘Ik ben een honkvast type, met alles eigenlijk. Dus ook als het om werk
gaat. Na de ambachtsschool kreeg ik een baan bij de elektrotechnische
firma Victor Wolff in Venlo, die helaas niet meer bestaat. Ik werkte er als
technisch administrateur en deed de calculaties, de nacalculaties, dat
soort dingen. Dat vak heb ik veertig jaar beoefend, bij dezelfde werkgever. als ik je dan ook nog vertel dat ik al 48 jaar getrouwd ben, dan weet
je wat ik met “honkvast” bedoel.’

Hoe BeNt U BIj VVV terecHtGekoMeN?

‘Vanaf 1954, het moment dat het betaalde voetbal zijn intrede deed
in Nederland, ben ik feiten en cijfers van VVV gaan bijhouden. Duels
van het eerste, duels van de jeugd, noem maar op. ook bewaarde ik
historische foto’s. op een gegeven moment heb ik me bij de club gemeld,
om te vragen of men iets met mijn werk kon doen. De toenmalige stadionspeaker Hay van Dreumel betrok me daarop bij VVV. al 56 jaar houd ik
statistieken bij. Ik heb iedere opstelling in bezit, net als de namen van
alle contractspelers. zo kan ik je bijvoorbeeld melden dat VVV ten tijde
van dit interview (juni 2010, red.) 1924 competitiewedstrijden heeft
gespeeld met 408 contractspelers. De genoemde duels leverden 2863
goals op, gescoord door 295 verschillende spelers. Dat alles werd aanschouwd door 29 trainers.’

U Weet eIGeNlIjk alles.

‘en ik ben nieuwsgierig. als ik bijvoorbeeld in een krant lees dat spits
X ooit aan de lopende band scoorde voor VVV, dan zoek ik dat op. Niet
zelden moet ik dan tot de conclusie komen dat de desbetreffende speler maar zes goals in twee jaar had gemaakt! andere clubs interesseren zich ook voor mijn gegevens. ajax en Feyenoord hangen vaak aan
de lijn voor informatie. ook word ik weleens gebeld door particulieren,
die help ik dan uit de brand. soms vraagt men mij om de vrijgave van
complete dossiers, maar daar begin ik niet aan.’

Wat HeeFt U Met statIstIekeN?

‘Ik vind het gewoon leuk om met cijfers te spelen, ze bevatten vaak
een schat aan informatie. als ik dat vertaal naar het voetbal, kun je
stellen dat statistieken iets zeggen over spelers, ze vertegenwoordigen
een bepaalde waarde. Met cijfers kun je analyses maken, meningen
onderbouwen.’

HoeVeel BoekeN Met statIstIekeN HeeFt U?

Van a f 19 5 4 ,
h et mom e n t d at
h et bet aal d e v o e t b al
zijn in t re d e d e e d i n
Ned erla nd , b e n i k
fe it en en c i jf e r s v an
VV V ga a n b i jh o u d e n.
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‘Ik werk niet digitaal, mijn hele archief omvat 125 boeken. Die zijn onderverdeeld in vijf categorieën: algemeen, wedstrijdverslagen, foto’s,
opstellingen en groepsfoto’s. Mijn hele archief wordt uiteindelijk een
keer overgedragen aan VVV. Daarover wil ik met de club wél zwart op
wit afspraken maken. Ik wil bijvoorbeeld niet dat mijn archief naar een
particulier verhuist. De club zal iemand moeten aanwijzen die het
archief gaat beheren. Ik eis die zorgvuldigheid omdat ik veel tijd en
energie in al dat werk heb gestoken. Bovendien heeft het me duizenden
guldens gekost. Die bewaarboeken zijn echt niet goedkoop.’

HoeVeel UUr IN De Week BeNt U eIGeNlIjk kWIjt Met
DIe VVV-statIstIekeN?

‘Ik schat zo’n twee dagen per week. Meestal begin ik op maandag met
het verzamelen van informatie van het weekend ervoor. Ik houd veel
zelf bij, maar krijg ook zaken opgestuurd. Mijn werkterrein is mijn kelder.
als mijn kinderen thuis zijn en vader zit niet in de kelder, dan denken ze
dat ik ziek ben.’

als het gaat om
b e s tu u r de r s h o u d i k
vooral van personen
di e zi ch ze l f n i e t
b e l a n g r i j ke r v i n de n
da n de cl u b .

U NeeMt UW Werk als statIstIcUs UIterst serIeUs.
Waar kUNt U zIcH oVer opWINDeN?

‘aan fouten in de krant. Ik heb het weleens meegemaakt dat een speler als
doelpuntenmaker werd vermeld, terwijl zo’n jongen met een gebroken
been thuis zat. ook spelfouten stuiten me tegen de borst. onlangs
kocht VVV de middenvelder Bryan linssen van MVV. Veel journalisten
spelden zijn voornaam verkeerd, en maakten er Brian van. Ik ben dan
niet te beroerd om edwin, de broer van Bryan en tevens oud-VVV’er
te bellen om te vragen wat de correcte spelling is. Weet je wat ik ook
vervelend vind? als gegevens van mij door derden worden gebruikt,
maar dan zonder bronvermelding. Mooie sier maken met mijn werk,
en dan mijn naam niet noemen. Dat is kwalijk.’

U VolGt alle DUels VaN VVV. aaN Welke spelers
oF BestUUrDers BeWaart U De Beste HerINNerINGeN?

‘als het gaat om bestuurders houd ik vooral van personen die zichzelf
niet belangrijker vinden dan de club. De huidige voorzitter Hai Berden
is zo iemand. Hij zet zich in voor VVV en koestert de historie van de
vereniging. De helaas te vroeg overleden jeu sprengers was ook zo’n man.
Maatschappelijk veel bereikt, maar toch Venlonaar onder de Venlonaren,
en niet te vergeten een fantastische voorzitter. Uit een nog verder
verleden herinner ik me de bestuursleden sjraar Braem en Martien
kessels. kundige mensen met een hart van goud. Wat betreft spelers heb
ik een goede band met Maurice Graef, clubtopscorer aller tijden. ook
Willy Bothmer en ken leemans zijn prima jongens, echte clubmensen.
Met spelers van boven de rivieren heb ik overigens nooit veel contacten
onderhouden, dat zijn toch andere karakters.’
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Voelt U zIcH ook eeN clUBMaN?

‘Natuurlijk, ik ben een echte VVV’er. Ik loop al lang rond bij de club
en word zo nu en dan weleens om advies gevraagd. toch is er een tijd
geweest dat ik me niet welkom voelde, dat ik niet het idee had dat ik
erbij hoorde. Dat had te maken met pijnlijke momenten, zoals bij de
presentatie van een voetbalboek waaraan ik had meegewerkt. een
bestuurslid van VVV prees me uitbundig op het moment dat het boek
het levenslicht zag. Maar toen ik die man twee dagen later tegenkwam
bij een thuisduel van VVV, keurde hij me geen blik waardig. Met dat
soort mensen heb ik niets. Maar begrijp me niet verkeerd, ik voel me
inmiddels prima thuis bij VVV. Iedereen geeft me het gevoel dat ik van
waarde ben.’
B ae r Did d e n s w e r d m e e r de r e m a l en
o nd e r sc he i de n v o o r z i j n w e rk a l s
ar c hi var is v a n V V V. Vo e t b a lb o nd KN VB
sc ho nk he m e e n s p e c i a a l c e r t i f i c a a t,
VVV b e no e mde h e m t o t li d v a n verd i e nst e e n i n 2 0 0 4 w e rd D i ddens Li d
in d e O r d e v a n O ra n j e N a s s a u .

Wat Voor posItIe HeeFt VVV eIGeNlIjk IN De lokale
saMeNleVING?

VrOuWeN
VAN TANTe BeT

‘De club is erg populair in Venlo. als je denkt aan Venlo, denk je toch
vooral aan instituten als de vastelaovend en VVV. De club zet Venlo op
de kaart, zeker als de prestaties goed zijn. Vrijwel elke Venlonaar houdt
toch van VVV?’

Waar staat VVV oVer tIeN jaar?

‘De club bevindt zich in een opwaartse lijn. als het nieuwe stadion
er komt, zal VVV in de toekomst structureel in het linkerrijtje van de
eredivisie spelen. Daar twijfel ik geen moment aan.’

WorDt UW arcHIeF NoG eeNs GeDIGItalIseerD?

‘Dat moet straks een fluitje van een cent zijn. Mijn archief is keurig op
orde en perfect gerangschikt. tsja, ik ben nu eenmaal niet zo van de
computers. als er iets misgaat op dat scherm, erger ik me daar nogal
snel aan.’

HeeFt U al eeN opVolGer op Het ooG?

door Mariet Verberkt

‘Ik ga er vanuit dat er genoeg mensen zijn die mijn werk willen overnemen. zoals gezegd vertrouw ik die taak toe aan VVV.’ <

D

e maatschappelijke emancipatie van vrouwen laat de
Venlose krant, in de volksmond Tante Bet genoemd,

niet onberoerd. In 1928 neemt de eerste vrouw plaats aan
de redactietafel. Helena (Leen) Schoenmakers blijft lang

Baer Diddens hoeft niet lang na te denken over
zijn persoonlijke top-drie van hoogtepunten van
de koelclub. in willekeurige volgorde somt hij
razendsnel de gebeurtenissen op.
‘Het kampioenschap van de eerste divisie in 1993 was
de eerste titel in de clubgeschiedenis van VVV. In een
volle Koel won VVV met 4-1 van RBC .
Het kampioenschap in 2009 was natuurlijk ook geweldig.
We werden eerste met een voorspr ong van negen punten
op de nummer twee. En we hadden Keisuke Honda,
de Japanse strateeg op het middenveld.
Een ander hoogtepunt was de pr omotie naar de er edivisie in 1985. VVV speelde in een uitverkocht stadion
thuis tegen de nummer laatst Eindhoven. Bestuurder

142

BUUN

de enige journaliste. Na WO II volgen er meer. In de dyna-

Pleun Strik had een technische functie bij beide clubs,
maar zat op de bank bij VVV. Een hele vr eemde situatie.
VVV moest winnen om te pr omover en, kwam op 1-0,
maar vlak voor tijd scoorde Eindhoven. Hun spelers war en
door het dolle heen, het leek wel of Strik ze persoonlijk had opgenaaid. Gelukkig benutte Remy Reynierse
in blessur etijd een makkelijk gegeven strafschop. VVV
won met 2-1 en pr omoveerde naar de er edivisie.”

mische jaren zestig koerst de krant voorzichtig in progressieve richting. De jonge Marjo van Soest maakt van Tante
Bet een hippe tante, schrijft over popidolen Adamo en de
Beatles op Pagina NIX. Anno 2010 is het aantal vrouwen

Marcel abrahams (1975) is manager communicatie
van MFc de kazerne, de organisatie die een nieuw
stadion in Venlo bouwt. abrahams was eerder werkzaam als journalist van Dagblad De limburger en
Nrc Handelsblad. In 2002 schreef hij samen met
Branko eijssen het boek ‘Bronsgroen debuut
in oranje: limburgers en het Nederlands elftal.’

op de redactie gegroeid en Kitty Borghouts redactiechef.
1 2 5 Jaar g esc h i eden i s van de Ven l ose kran t

Nauwelijks bekend is dat twee vrouwen in de achttiende

( afb. boek R ag dy van der H oek en Adri
Gori ssen )

eeuw aan de oorsprong van de Venlose krant staan.
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B i j de fi r ma v e r s ch i j n t o p 5 j a n u a r i 1 7 9 2 de e e r s te w e e kkr a n t v a n Ve n l o o n de r de n a a m: Al g e me n e Sta a tku n di g e
N i e u w s b e r i ch te n .

Sibilla
Bontamps
en
Catharina
uyttenbroeck

< Wedu w e C ath ari n a Uytten broec k ( GA Ven l o, beel darc h i ef )
B edri jven c om p l ex Wed. H . B on t am p s aan de M aaskade ( G A Ven l o, beel darc hi ef )

eNergIeKe uITgeefSTerS
Sibi lla Bo ntamp s - Ko rs t e n ( 17 3 9 - 18 17 ) e n
Ca th a rina U yttenbro eck -Ke t e ls ( 18 14 - 18 9 6 ) z ijn d e
uitg ee f sters van de eers t e Ve n lo s e k ran t e n . O v e r
h un pe r soo nlijke leven is we in ig b e k e n d , maar
h un zakelijk suc cessen t o n e n aan d at h e t o n d e rn e m e n de vrouwen zi jn, d ie e lk n a d e d o o d v an h u n
m an h e t familiebedrijf v o o rt z e t t e n . Z e b re n ge n h u n
d r ukke rij/uitgeverij anne x b o e k h an d e l t o t gro t e
bloe i en nemen nieuwe in it iat ie v e n , z o als h e t u it g e ve n van een krant.

Wereldbekende firma
De voorgangster van Sibilla en Catharina in de drukkerijwereld is de uit Roermond afkomstige Catharina
Vallen (1702-1738). In 1734 verkoopt Catharina de
drukkerij aan Venlonaar Hendrik Korsten, die deze al
gauw kan uitbreiden. Na diens dood in 1773 zet zijn
schoonzoon Hubertus Bontamps de onderneming
voort. Als ook deze enkele jaren later overlijdt, neemt
zijn jonge weduwe Sibilla de leiding over en schenkt
het bedrijf de naam die het meer dan anderhalve
eeuw zal dragen: Firma Wed. H. Bontamps (18001958). Sibilla bouwt met zakelijk inzicht de drukkerij
annex handel in boeken, papier en schrijfbehoeften
uit tot een wereldbekende firma, die depots en handelskantoren zal openen in Amsterdam, Luik, Parijs,
New York en Batavia (Jakarta).

nieuwsberichten. In 1830 verschijnt, opnieuw bij Firma Wed. H. Bontamps, een Venloos weekblad met de
naam Valuas. Ook dit blad is geen lang leven beschoren. Het verdwijnt nog datzelfde jaar, wanneer Belgische opstandelingen de stad hebben ingenomen,
weer van de leestafel.
Tot aan haar dood in 1817 houdt Sibilla de leiding in
haar bedrijf. Zij sterft als rijke weduwe met een vermogen van 204.000 gulden. Haar onderneming gaat
dan nog een grote toekomst tegemoet.
Advertentieblad
In 1840 verschijnt de derde krant in Venlo. Het Markt
en Aankondigingblad is een advertentieblad met mededelingen ‘ten algemene nut’. De gemeente opent
een rubriek ‘burgerlijke stand’ met geboorten, sterfgevallen en huwelijken, die veel aandacht trekt. Het
Markt en Aankondigingblad wordt dit keer niet uitgegeven door Firma Wed. H. Bontamps maar door
concurrent Firma H. H. Uyttenbroeck, drukkerij, uitgeverij annex boekhandel.

De eerste kranten
Sibilla begeeft zich op nieuw terrein en zorgt voor een
primeur. Bij de firma verschijnt op 5 januari 1792 de
eerste weekkrant van Venlo onder de naam: Algemene Staatkundige Nieuwsberichten. Het doel is ‘den
weetlust der Nieuwsgierigen’ bevredigen. De krant
bestaat slechts twee jaar. Oorzaak van het verdwijnen Na de dood van Hendrik Hubert Uyttenbroeck in 1850
is de inname van Venlo door Franse revolutionairen. neemt zijn vrouw Catharina Uyttenbroeck-Ketels de
Daarna blijft de stad 36 jaar verstoken van gedrukte leiding in de uitgeverij. De onderhandelingen voor
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oprichting van het Venloosch Weekblad worden in
1863 dan ook door Catharina gevoerd met de toekomstige redacteur, kantonrechter en later Tweede
Kamerlid mr. Leopold Haffmans (1826-1896). Catharina houdt de leiding tot in 1885 zoon Henri, later bekend stadshistoricus, de zaak aan de Lomstraat van
zijn moeder overneemt. Redacteur Haffmans zal de
krant tientallen jaren gebruiken voor het verspreiden
van zijn politieke denkbeelden.
Propagandablad
Met zijn conservatieve katholieke denkbeelden trekt
het Venloosch Weekblad zelfs landelijke aandacht.
Als fervent pleitbezorger van katholieke politiek
plaatst Haffmans zich herhaaldelijk tegenover de in
zijn ogen goddeloze liberalen en socialisten. Als in
1872 de socialisten in Den Haag De Internationale
houden, spreekt Haffmans over ‘ongedierte in de residentie’. Liberalen die sociale politieke maatregelen
voorstaan, bestempelt hij als een ‘schadelijk ras´.
Het Venloosch Weekblad verdedigt de koloniale politiek van Nederland en is tegen afschaffing van de
doodstraf. Haffmans is bang dat het ‘gespuis uit andere landen’ hier naartoe komt. In de Sociale Kwestie verdedigt Haffmans de rijkdom van de bezittende

klasse. Het zal niet verbazen dat deze heer tegen uitbreiding van het kiesrecht is.
Invloed vrouwenbeweging
De weduwen Bontamps en Uyttenbroeck mogen aan
de wieg van de Venlose krant hebben gestaan, een
vrouw aan de redactietafel blijft lange tijd uit. Ook
bij andere kranten hebben vrouwen in die tijd nauwelijks toegang. ‘Alleen geldig voor zover plaats aan de
perstafel en voor zover geen bezwaar bij mannelijke
collegae’, schrijft een president van de rechtbank
rond 1900 op de perskaart van de eerste vrouwelijke verslaggeefster. Het geeft de situatie van die tijd
haarfijn weer. Maar ondanks weerstanden, vooral uit
christelijke hoek, groeit het aantal journalistes in Nederland. Die groei is te danken aan de opkomst van
de vrouwenbeweging. De oprichting van de Algemene Vrouwenvereniging (1870) en de jarenlange strijd
voor het vrouwenkiesrecht (1894-1919) stimuleren
vrouwen tot maatschappelijke activiteit. Algemeen
wordt Henriette van der Mey (1850-1945) beschouwd
als de eerste redactrice in Nederland. Haar vaste aanstelling in 1885 bij de Middelburgsche Courant betekent een doorbraak. Andere belangrijke vrouwen uit
de begintijd zijn Emmy J. Belinfante (1875-1944) bij de
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Nieuwe Courant in Den Haag en de dichteres en poli- wenpagina in de kranten. Marjo van Soest, voormalig
tiek activiste Henriette Roland Holst (1869-1952), die journaliste bij Tante Bet (zie hierna), schrijft in 1974
hoofdartikelen schrijft voor de Sociaal-Democraat.
in de Nederlandse Dagblad Pers: ‘De Vrouwenpagina
is het hoekje in de krant waar de huiselijke knusheid
van de kolommen druipt; waar altijd de schemerlamp
brandt. Een vlucht uit de boze buitenwereld die in de
rest van de krant weerspiegeld wordt.’ Marjo ziet als
enig perspectief een Vrouwenpagina waarop radicaal
wordt afgerekend met het traditionele vrouwbeeld.
Bij Tante Bet blijft het traditionele vrouwbeeld echter
nog lang bestaan.
eerSTe VrOuWeLIjKe reDACTeur
Traditionele vrouwenrol
De eerste vrouw die in 1928 als journaliste in Als de Venlose krant tijdens de Tweede Wereldoorlog
dienst treedt bij de Nieuwe Venlosche Courant (NVC)
in handen komt van de bezetter, verbreekt journaliste
is Helena (Leen) Schoenmakers (1902-1979). De plaat- Leen Schoenmakers in 1942 haar dienstverband om
selijke redactie telt dan vijf leden.
principiële redenen. Pas zes weken na de bevrijding,
Leen, geboren op 14 november 1902 op de Tegelseop 18 april 1945, als het eerste nummer van de krant
weg 38, is enige dochter van het uit Breda afkomstige
onder de nieuwe naam Dagblad voor Noord-Limburg
echtpaar Schoenmakers-Willemse. Haar vader is
verschijnt, keert zij weer terug op haar post. De redacdirecteur van Gemeentewerken in Venlo en verkeert
tie, die naast Leen bestaat uit G.J. Bertels, P. Stroeken
beroepshalve als architect in progressief gezelschap
en W. Reiné, pleit in een redactioneel artikel voor herdat Venlo van moderne architectuur voorziet. Het zijn
stel van de vooroorlogse verhoudingen; katholieke
onder anderen de bekende architect Hendrik Berlage, superioriteit en traditionele politiek.
architecten van de Amsterdamse School en beeldhouDe katholieke arbeidersbeweging komt herhaaldewer Hildo Krop die in Venlo opdrachten uitvoeren,
lijk in verzet tegen het behoudende karakter van de
onder meer in de Rosariumwijk. Het politieke klimaat
krant. Over vrouwen blijft Tante Bet oerconservatieve

Helena (Leen)
Schoenmakers

in Venlo wordt in die tijd gekenmerkt door katholiek
conser vatisme, waarin een bovenlaag van heren (‘de
hiere’) alles in het werk stelt om de Venlonaren af te
houden van nieuwlichterij en het duivelse socialisme.

De Vrouwenpagina
Om vrouwelijke lezers te trekken, hebben veel kranten een Vrouwenpagina. Die staat vol met huishoudelijke tips, knippatronen en recepten. Zo heeft Tante
Bet jarenlang een Vrouwenpagina of Vrouwenhoekje.
Maar ook op de nieuwspagina’s wordt uitvoerig stilgestaan bij de taken van de huisvrouw, zoals onder
meer blijkt uit de verslagen (1938) in de krant van een
cursus van pater Keulemans. Volgens de pater ligt de
taak van de vrouw onbetwist ‘binnen de vier muren
van het huis’. Maar er verschijnen ook andersoortige
berichten over vrouwen, die aantonen dat de emancipatiegolf ook in Venlo aanspoelt. Zo wordt in 1932
verslag gedaan van de installatie van het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Venlo, Engeliena Witmond-Blok: ‘Zij is wel van socialistische huize, maar
goed opgeleid en zij kan geweldig goed spreken’. Als
Rie van Soest-Jansbeken in 1958 met haar vrouwenlijst vier zetels in de gemeenteraad behaalt, schrijft
de krant over het ‘matriarchaat in Venlo’.
Later komt uit feministische hoek kritiek op de Vrou-
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standpunten uitdragen. Het is opvallend dat de naoorlogse krant ondanks de moedige en veelzijdige
rol die vrouwen in oorlogstijd hebben gespeeld, voor
meisjes en vrouwen enkel gezinstaken blijft propageren. Die houding strookt met de doelstelling van de
in de oorlog in Venlo opgerichte Werkgemeenschap
voor Meisjes, die jonge vrouwen uitsluitend vormt
voor het moederschap en huishoudelijke taken. In
advertenties en in de redactionele kolommen van de

Al s de Ve n l o s e
kr a n t ti j de n s
de Tw e e de We r e l do o r l o g i n
h a n de n ko mt
v a n de b e ze tte r, v e r b r e e kt
j o u r n a l i s te
Le e n Sch o e n ma ke r s i n 1 9 4 2
h a a r di e n s tverband om
p r i n ci p i ë l e r e de n e n . Pa s ze s
w e ke n n a de
b e v r i j di n g , o p
18 april 1945,
a l s h e t e e r s te
n u mme r v a n
de kr a n t o n de r de n i e u w e
naam Dagblad
v o o r N o o r dLi mb u r g v e rs ch i j n t, ke e r t
zi j w e e r te r u g
o p h a a r p o s t.

De N i eu w e Ven l osc h e C ou ran t ( N VC ) i n h an den van de Du i tse bez etter. Jou rn al i sten
n em en on tsl ag ( G A Ven l o, p ersdoc u m en t ati e 3 1 jan u ari 1 9 4 1 )
< Vrou w en p ag i n a i n jaren derti g ( Kari katu u r van C harl es B oost i n De T i jd, 1 7 ju n i
1970)

krant worden meisjes opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en gezinstaken op zich te nemen. In de krant van 23 februari 1946 schrijft Helena
Schoenmakers uitgebreid over de studiecommissie
die in Limburg een ontwerpregeling maakt van lonen
en arbeidsvoorwaarden voor huishoudelijke hulpen,
een regeling die haar geestelijk vertrekpunt vindt
in de christelijke gemeenschapsgedachte met haar
rechten en plichten. De lonen en voorwaarden uit de
Limburgse ontwerpregeling blijken echter in strijd te
zijn met het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 van de regering. De in Limburg betaalde
lonen liggen veel lager dan in de landelijke richtlijnen
staat aangegeven. Bovendien wordt het eerste werkjaar beschouwd als leerjaar en krijgen de huishoudelijke hulpen om die reden maar de helft van het loon
uitbetaald. Meisjes werken dan ook liever op een
atelier, op kantoor, in een winkel of in de industrie.
Daar kunnen ze rekenen op duidelijke arbeidsvoorwaarden, vaste werktijden en vrije dagen. Bovendien
komen ze er in contact met leeftijdgenoten.

zusters en wordt het wel en wee van de kloostergemeenschappen en hun missies beschreven. Er zijn
dan nog veel jongens die pater of broeder worden en
meisjes die als kloosterzuster werk verrichten in onderwijs of gezondheidszorg.
Na de dood van haar vader in 1953 wordt journaliste
Helena Schoenmakers zelf kloosterzuster. Zij treedt
in bij de zusters dominicanessen van Mariadal in het
Venlose kerkdorp ‘t Ven. In 1965 vertrekt zij als zuster
Dominica met nog vijf andere zusters naar het missiegebied van de Venlose bisschop mgr. Jules Peters
in West-Kameroen, om daar een nieuwe communiteit
te stichten. Af en toe schrijft zij vanuit de missie stukjes voor haar krant. Zuster Dominica overlijdt op 31
oktober 1979 in het moederklooster Mariadal. Haar
opvolgsters bij de krant zullen een andere, dan eigentijdse boodschap uitdragen.

Dynamische jaren zestig
In de jaren zestig is de naoorlogse wederopbouw bijna
voltooid. De economie in de landen van West-Europa
Zuster Dominica
zorgt voor groei en welvaart. De Butterfahrt (Duits
De naoorlogse krant besteedt veel aandacht aan kooptoerisme) legt gouden eieren bij de Venlose
kloosters en kloosterlingen in de regio. Met regel- middenstand. Lonen gaan omhoog, luxe artikelen als
maat worden jubilea gemeld van priesters, paters en auto en vakantie geven meer vrijheid. Kinderen gaan
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Marjo van Soest
‘MIjN eMANCIPATIe BegON IN VeNLO BIj De
KrANT’

Ze schrijft hoe een jong mens zich eenzaam kan voelen
tussen familie met Kerstmis, of verloren loopt op de
kermis. Over hoe het voelt als je geliefde je in de steek laat.
< Z u ster Dom i n i c a ( jou rn al i ste H el en a Sc hoen m akers) n a haar p rofessi e bi j de z u sters Dom i n i c an essen M ari adal ’ t Ven i n 1 9 5 3 ( c ol l ec ti e fam i l i e Sc hoen m akers)
M arjo van Soest ( Sw eet Seven ti es, V N 2 0 0 4 , p . 1 3 ) Pag i n a N IX ( afb. boek R ag dy van der H oek en Adri Gori ssen )

I n 1 9 6 1 m a a k t M a r j o v a n S oe s t a l s z e v e n t i e n j a r i g
p r ot e s t a n t s m e i s j e b i j d e k a t h ol i e k e Ve n l os e k r a n t
h a a r e n t r e e . Z e k r i j g t e r k a n s e n , e n n e e m t d i e ook .
‘M i j n e m a n c i p a t i e b e g on i n Ve n l o b i j d e k r a n t ’ ,
co n s t a t e e r t z e t e r ug b l i k k e n d .

langer naar school en volgen (beroeps)opleidingen.
Er komen nieuwe gedachten en andere opvattingen
over gezag en democratie. De standenpolitiek gaat
scheuren vertonen. Naast de traditionele katholieke
fracties nemen liberalen, sociaal-democraten, een
communist en een vrouwenfractie plaats in de Venlose gemeenteraad. Landelijke studentenacties en
Provo maken de tongen los en er ontstaan initiatieven
als Wereldwinkel, (politiserend) vormingswerk, open
ontmoetingscentrum voor jongeren en een vrouwencafé. Ook bij Tante Bet waait een frisse wind. De erudiete chef-redacteur Cor Deneer, die poëzie schrijft
en maatschappijkritisch is ingesteld, rekruteert jonge redactieleden en met hen komen nieuwe ideeën
binnen. Zijn linkse sympathieën worden Cor door het
establishment bij de krant en bij ‘de hiere’ in de stad
niet in dank afgenomen. Zo doet de krantenkop ‘Oom
agent slaat er lustig op los’ de prominenten sidderen.
In die tijd stapt een ambitieuze, jonge vrouw bij de
krant binnen. Deneer schat haar talent hoog in: ‘Dit
meisje gaat het maken in de journalistiek!’
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Johanna Maria (Marjo) van Soest wordt op 27 juni
1944 in Deventer geboren. Vanwege het werk van
haar vader, die districtshoofd wordt van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in Limburg, verhuist het
gezin naar Roermond, waar Marjo de HBS volgt. Als
haar vrienden uit Roermond in Amsterdam gaan studeren, blijft ze contact houden. In Amsterdam, daar
gebeurt het, daar wil Marjo ook graag wonen. Maar
het gezin verhuist eerst nog naar Tegelen en later naar
Grubbenvorst. Via het arbeidsbureau komt Marjo bij
de Venlose krant terecht. Het administratieve werk
dat ze hier aanvankelijk verricht, boeit haar niet. ‘Met
het berekenen van vergoedingen voor correspondenten ging het niet goed. Ik kon niet rekenen, maakte
fouten en dan werd er gereclameerd’. Maar ze schrijft
ook artikelen. Chef-redacteur Deneer waardeert die,
het zijn stukken die er toe doen. Marjo hoort thuis
op de redactie is zijn oordeel, haar verhalen moeten
gepubliceerd en gelezen worden. Na een officieel gesprek met hoofdredacteur Gijs Bertels wordt de aanstelling tot journaliste bevestigd: ‘Juichend fietste ik
over de Tegelseweg naar huis!’ Het is de eerste belangrijke stap in haar journalistieke carrière.
Cor Deneer leidt de jonge redactieleden zelf op. Marjo
kijkt vol lof terug op diens veelzijdigheid en rijkdom
aan inzichten. ‘Een enkele rustige aanwijzing of een
compliment van Cor opende nieuwe wegen. Ik leerde
maatschappelijke stromingen kennen, verdiepte me
in de ontwikkelingen en ging de klassieken lezen.
Mijn journalistieke vorming was allround’.
Pagina NIX
Vanaf 1963 verschijnt elke vrijdag in de krant Pagina
NIX, ‘bijlage voor tieners en twens’. Marjo schrijft uitgebreide reportages over jongerencultuur en tienerfeesten voor NIX. Ze stapt overal zelf op af. Ze bezoekt
beat- en jazzfestivals, is aanwezig bij het optreden
van de Beatles in het Noord-Hollandse Blokker en
schrijft als achttienjarige een actuele reportage over
dit gebeuren met ‘bezwijmde meisjes en agressieve

jongens’ op de voorpagina’s van drie Limburgse
kranten.
Met haar reportages over de Belgische popzanger
Salvatore Adamo, bekend van de wereldhit Vous permettez monsieur, trekt ze veel aandacht, ook buiten
Venlo. Ze doet niet alleen gedetailleerd verslag van
de optredens van beat- en popidolen, maar ook van
de sfeer en gedragingen van het publiek. Zestigplussers herinneren zich die artikelen als verfrissend en
stimulerend voor een regionale krant in die tijd.
Marjo neemt de vragen en de gevoelens van jongeren serieus, is immers zelf jong. Ze schrijft hoe een
jong mens zich eenzaam kan voelen tussen familie
met Kerstmis, of verloren loopt op de kermis. Over
hoe het voelt als je geliefde je in de steek laat. Haar
artikelen over mode en modeshows verraden haar
goede smaak. Al in 1961 schrijft ze over een nieuw
ontwerp, ‘de soft-line’, van de later wereldberoemd
geworden schoenontwerper Jan Jansen. Marjo heeft
oog voor jong talent in eigen omgeving en schrijft
over de beginjaren van de kunstenaars Hans Conen
(bekend van theater Microskoop in Broekhuizen) en
Wilmy Peters (glaskunstenares in Blerick, toen nog
werkend vanuit het pand Straelseweg 45 in Venlo).
Tijdens een vakantie in Spanje doet ze kritisch verslag

van een stierengevecht en de rol van de torero’s als
nationale helden, maar ook van het oerconservatieve
gedrag van Spaanse mannen.
Marjo gebruikt op Pagina NIX ook de schuilnaam
‘Theodora’: ‘Ik weet niet meer waarom ik voor een
pseudoniem koos, maar ik herinner me wel dat ik erg
was geïnspireerd door de columns van Renate Rubinstein (1929-1990) destijds in Vrij Nederland. Ik kocht
dat blad elke week in de stationskiosk van Venlo, en
vond haar bijdragen geweldig’.
grote interviews
Met haar veelzijdige interesse, ambitie en gouden
pen houdt Marjo de lezers in Venlo op de hoogte van
alles wat nieuw en uitdagend is. De kans om zich verder te ontwikkelen dient zich aan als ze in 1966 op
de Haagse redactie van de Limburgia Pers wordt geplaatst. In Den Haag maakt ze haar eerste grote, paginavullende interviews voor de weekendbijlagen van
de drie Limburgse kranten. Ze interviewt onder anderen de Limburgse politica Truus Kok, die na haar Kamerlidmaatschap voorzitter van de Raad van Arbeid
in Venlo is geworden, en impresario John Beek, een
Venlonaar die grote kunstenaars als meesterpianist
Arthur Rubinstein in Nederland introduceert.
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N aas t h a a r journa lis tie k e wer k voor de gr ot e weekbladen
z e t Ma rjo zic h in v oor v rouw enr echt en, ze is act ief bij Dolle
M i n a, v oe rt a ctie v oor d e pil en vr ije abor t us.

organiseren. Kwalitatief inhoudelijk is de inbreng
van vrouwen bij kranten groot. De krant van vroeger,
met zijn nadruk op economie en politiek, is verbreed.
De variatie van rubrieken is toegenomen en vrouwen
leveren een belangrijk aandeel in allerlei sectoren
van het nieuws. In het maken van reportages en interviews laten zij hun eigen stem horen. Ze focussen
meer op gewone mensen dan op autoriteiten, laten meer vrouwen aan het woord en gebruiken een
minder gewichtige stijl. Hoewel nog veel onderzoek
moet plaatsvinden naar wat de rol van vrouwelijke
journalisten is in de beeldvorming en kwaliteit van
een krant, is een ding al duidelijk: de krant is geen
meneer meer. Bij Tante Bet zijn figuren als Haffmans
definitief van het toneel verdwenen.

E ch tg en o te s e n v r i e n di n n e n v an m a nne lij ke r e d a ct ie le d e n b ij e e n v r ie nd schappelijke vo etbalwedstrijd lan gs de lijn. U iterst rechts (met
h a a rba n d ) de jon ge jou r n al i s t e Ma r j o v a n Soe s t ( colle ct ie f a m ilie Vincken)

M arjo van Soest bi j Vri j N ederl an d ( foto B ert N i en h u i s)
Spotprent ‘journalistieke omgangsvormen’ (afb. Vrouw&Media p.95)

Vrouwen van
Tante Bet anno 2010
De fijne nuance
Marjo heeft een lange, succesvolle carrière in de journalistiek, als vertaalster en schrijfster. Na de Venlose en Haagse jaren verhuist ze naar Amsterdam. Ze
werkt onder meer voor de opiniebladen De Nieuwe
Linie en De Groene Amsterdammer, en vanaf eind
jaren tachtig tot 2004 voor het weekblad Vrij Nederland. Ze krijgt bekendheid door haar mooie interviews en reportages, waaruit veel aandacht spreekt
voor de persoonlijke drijfveren van mensen.
Naast haar journalistieke werk voor de grote weekbladen zet Marjo zich in voor vrouwenrechten, ze is
actief bij Dolle Mina, voert actie voor de pil en vrije
abortus. Ze is medeoprichtster van feministische uitgeverij Sara en redactielid van vrouwenopinieblad
Serpentine. Voor Opzij maakt ze grote interviews en
verzorgt de boekenrubriek. Met Hanneke Groenteman presenteert ze het Vara-radioprogramma Hoor
Haar.
Marjo van Soest wordt ook bekend als schrijfster van
romans (Maginot) en aanstekelijke boeken over overspel (Over de regels van het spel), mannen (Mannen,
wat is er met jullie gebeurd?), vrouwen in het verzet
en Turkse vrouwen in Nederland. Twee series die ze
voor Vrij Nederland maakt, Andermans ziel, psycho-
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therapeuten over zichzelf en hun vak, en Heelmeesters, gesprekken met medisch specialisten, worden
gebundeld. Samen met Aukje Holtrop portretteert ze
jongeren die leven met aids.
Bij het afscheid van Vrij Nederland in 2004 (Marjo is
dan zestig jaar) wordt een boekje uitgegeven, waarin
collega’s en vrienden openhartig vertellen over de fijne nuance van deze geboren journaliste, die na haar
pensionering haar schrijverschap blijft voortzetten.
Op termijn verschijnen twee boeken van haar hand:
de biografie van schrijfster Emmy van Lokhorst (18911970), en een boek over haar eigen leven in de jaren
vijftig en zestig. Iets waar Venlo naar kan uitzien!
‘Liefde geeft gelazer’
In de halve eeuw die volgt na Marjo’s vertrek uit Venlo
komen en gaan veel vrouwelijke journalisten bij Tante Bet. Emancipatie en opleidingen openen deuren,
bieden kansen. Op alle deelredacties werken vrouwen. Bij ieder van hen past een verhaal. Verhalen die
helaas binnen het bestek van dit artikel niet aan bod
kunnen komen. Collega’s spreken vol lof over hardwerkende en intelligente journalistes.
Met de komst van vrouwen op de Venlose redactie

ontstaan ook vrijages en liefdesrelaties. Ad Brattinga
(hoofdredacteur van 1982 tot 1996) neemt om die reden liever geen vrouwen in dienst want… ‘liefde geeft
gelazer’. Maar de deuren kunnen niet meer op slot,
die tijd is voorgoed voorbij.
De krant is geen meneer meer
In 1984 houdt de Stichting Vrouw&Media een
grootscheeps onderzoek naar de rechtspositie van
vrouwen bij de pers. Daaruit blijkt dat journalistes
doorgaans hoger zijn opgeleid dan hun mannelijke
collega’s. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat zaken
als ontslag bij huwelijk, minder promotiekansen en
lagere salarissen dan mannelijke collega’s dan nog
steeds niet de wereld uit zijn. In de machtscircuits
zijn vrouwen nog slecht vertegenwoordigd. Bovendien groeit het aantal parttimers. In de praktijk
blijkt het moeilijk om journalistiek werk, dat zeer
onregelmatig is, te combineren met gezinstaken.
Veel vrouwen werken freelance om zo hun werk te
kunnen combineren met de gezinstaak.
Uit latere onderzoeken, onder andere van de Rijksuniversiteit Groningen (1996), blijkt verder dat vrouwen meer geïnteresseerd zijn in schrijven dan in

Op de Venlose redactie van het huidige Dagblad De
Limburger werken acht redacteuren, onder wie drie
vrouwen; Kitty Borghouts, Angela Janssen en Gertie
Driessen. De Venrayse redactie – vier redacteuren –
telt één vrouw, Susan Jöris. Beide redactieteams zitten samen op het kantoor aan de Grote Kerkstraat
in Venlo.
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De vrouwen vertegenwoordigen tachtig jaar emancipatie bij Tante Bet. Voor hen zijn bijna alle belemmeringen om als journaliste en als leidinggevende
te werken weggevallen, maar zij worden samen met
hun mannelijke collega’s in deze tijd wel voor andere
grote problemen geplaatst.
Toekomst Tante Bet
De digitalisering, televisie, internet en het verschijnen van gratis weekbladen ontnemen Tante Bet haar
jarenlange alleenheerschappij op het gebied van
nieuwsvoorziening in Noord-Limburg. Het aantal
abonnees is dan ook drastisch gedaald. Verder leiden commercialisering en concurrentie tot fusies van
kranten. Zo gaat in 1996 het Dagblad voor Noord-Limburg samen met De Limburger en ontstaat Dagblad
De Limburger. In 2003 sluit het Limburgs Dagblad
zich daarbij aan, maar blijft in naam voortbestaan.
Door opeenvolgende bezuinigingen die gepaard gaan
met inkrimpingen van de redactie, neemt de druk op
het werk van de journalisten toe. Het wordt hen moeilijker gemaakt om een mooi vak uit te oefenen en
de bevolking van nieuws en achtergrondinformatie
te voorzien. Desondanks wordt door verslaggevers en
redactieleden van Tante Bet, die vanuit het regiokantoor van de krant in Venlo verder functioneren, kwaliteit nagestreefd.
Onder Kitty’s leiding
Kitty Borghouts (Venlo, 1965) werkt thans als redactiechef voor de regio Venlo/Venray, maar is in 20052006 de eerste vrouwelijke adjunct-hoofdredacteur
in de geschiedenis van Dagblad De Limburger.
Ze is een journaliste van deze tijd; vakbekwaam, gewaardeerd en zit op de post die haar past. Na het
atheneum aan het St. Thomascollege in Venlo volgt
ze de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Ze doorloopt de opleiding zonder veel moeite. ‘We werden
op de Academie niet alleen geschoold in journalistieke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het interviewen,
maar ook getraind op gebieden als politicologie,
sociologie en economie en getoetst op nieuwsontwikkeling’. Tijdens haar opleiding komt Kitty in aan-
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raking met de onderzoeksgegevens van voornoemde
Stichting Vrouw&Media, en wordt lid van die club.
Nadat ze haar opleiding in 1987 heeft voltooid, wordt
ze redacteur en presentator bij de Stadsomroep in
Venlo, eerst op vrijwillige basis en pas vanaf 1989 als
betaalde kracht. Als in 1992 haar eerste kind wordt
geboren, stapt ze over naar het Dagblad voor NoordLimburg. Ze begint hier parttime in avonddienst op
de eindredactie in Venlo en vanaf 2000 vervult ze diverse leidinggevende functies. Onder Kitty’s leiding
vergadert de complete redactie in Venlo dagelijks
over de onderwerpen voor de regiopagina’s, waar zij
de eindverantwoordelijkheid voor heeft. Verder is ze
als redactiechef intensief betrokken bij het afstemmen van taken tussen redactie, marketing en advertentiewerving van de krantenorganisatie.

D e v a r i a ti e v a n r u b r i e ke n i s to e g e n o me n e n v r o u w e n l e v e r e n e e n b e l a n g r i j k a a n de e l i n a l l e r l e i s e cto r e n v a n h e t
n i e u w s . I n h e t ma ke n v a n r e p o r ta g e s e n i n te r v i e w s l a te n zi j
h u n e i g e n s te m h o r e n .
Vrou w en van Tan te B et i n 2 0 1 0 , van l i n ks n aar rec hts Gerti e Dri essen , st ag i ai re F em ke C hri sti s, An g el a Jan ssen s en redac ti ec hef
Ki tty B org h ou ts. ( foto Jac qu es Peeters)

Op pad met schrijfblok en pen
Gertie Driessen (Horst-Meterik 1961) verslaggeefster
van de gemeente Peel en Maas, studeert na gymnasium A in Venray aan de universiteit in Nijmegen
Franse Taal en Letterkunde. Na een interne cursus
journalistiek werkt ze voor tijdschrift De Boerderij in
Doetinchem en onderhoudt contact met agrarische
organisaties in Frankrijk. Via een tip van haar moeder
komt ze bij Tante Bet. Als het Dagblad voor NoordLimburg gaat fuseren met De Limburger wordt ze chef
regio Venray en daarmee de eerste vrouw van Tante
Bet in een leidinggevende functie. Ze wordt ook nog
chef van de redactie Roermond/Weert, maar kiest er
daarna voor verder te gaan als verslaggeefster. ‘En
dat doe ik met veel plezier. Op pad met schrijfblokje
en pen, mensen ontmoeten en schrijven zijn toch de
leukste aspecten van de journalistiek’.

< Mathilda (T hiela) Jaco bs, jarenlang pro curatieho udster bij
D agblad vo o r No o rd-Limburg legt de eerste steen bij de nieuwb o uw van het krantegebo uw in de Gro te K erkstraat ( fo to Jacq ues
Peeters)
Kitty Bo rgho uts, redactiechef Dagblad de Limburg, regio Ven lo /
Venray ( fo to Jacq ues Peeters)

reportages en interviews
Angela Janssens (Roermond, 1971), verslaggeefster in
het werkgebied gemeente Beesel, heeft politicologie
gestudeerd in Amsterdam en journalistiek in Tilburg.
Als ze in het sollicitatiegesprek bij Tante Bet vertelt
dat ze hoofdredacteur is van een motorblad, maakt
ze wel indruk op de heren van de commissie. Ze be
begint bij Tante Bet als eindredacteur. ‘Over promo
promotiekansen heb ik geen klagen, ik ben vaak gevraagd
voor leidinggevende taken, maar mijn hart ligt bij de
regioverslaggeving’. Angela, moeder van een kindje,
heeft thuis de rollen omgedraaid: ‘Frank heeft zijn
baan opgezegd en is fulltime huisvader geworden en
ik werk fulltime bij Tante Bet’.
gebeurNaast de dagelijkse verslaggeving van de gebeur

tenissen op het politieke en bestuurlijke vlak ter
plaatse, maken Gertie en Angela reportages over de
achtergronden bij het nieuws. Daarnaast verschijnen
van hun hand regelmatig interessante interviews met
bijzondere mensen.
Nieuwe media
Susan Jöris (Weert, 1976), de vierde vrouw op het
kantoor in Venlo, studeert na het VWO in Tilburg een
jaartje Europees Recht, maar ruilt die studie in voor
de Academie voor Journalistiek in dezelfde plaats.
Susan behoort tot de redactie Venlo/Venray, maar
werkt voor de helft als eindredacteur Noord op het
hoofdkantoor in Sittard. Dat verklaart waarom ze
minder bekend is bij de lezers. Ze heeft ook geen
eigen, vast rayon. Daar ze bij gelegenheid blogs en
twitterberichten schrijft, is ze consumenten van
‘nieuwe media’ wellicht wat vertrouwder. Die zullen
haar ook kennen als de twitterende journaliste op de
grote publieksavond van het dagblad en TV L1 tijdens
de laatste parlementsverkiezingen. Omdat ze vooral
in de namiddag en avonduren werkt, heeft ze geen
gelegenheid om lid te zijn van vereniging of club. ´De
krant bepaalt je sociale leven.´
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Beeldarchief Dagblad voor Limburg; Bevolkingsarchief.
Marjo van Soest, artikelen Pagina NIX in DvNL.
Literatuur:
Jacques Backus, Het klooster Mariadal 1881-Venlo-1981, Uitgave de Hoepel 1989;
Rob Camps, Ragdy van der Hoek, Adri Gorissen, de Bakermat: drukkerij Korsten, later de Firma Wed. H. Bontamps (1734-1936), in: Venlo enveloppenstad (Venlo 1989)
Joost Divendal en Henriette Lakmaker, Emmy J. Belinfante. Tussen rook, alcohol en mannen (Amsterdam
2001);
Els Diekerhof, Mirjam Elias, Marjan Sax, Voor zover plaats aan de perstafel. Vrouwen in de dagbladjournalistiek vroeger en nu.(Amsterdam 1986);
Piet Hagen, Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten (Amsterdam 2002);
Ragdy van der Hoek en Adri Gorissen, De Venlose krant. 125 Jaar in Noord-Limburg (Venlo 1987);
Janneke Riksen, Ten gerieve onzer lezeressen. De vrouwenpagina in De Limburger, in: Vrouwen tussen grenzen,
Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw (Roermond 1990) 95-113;
Luizen in de pels, 100 jaar journalistiek in Nederland, redactie Martin van Amerongen, Jan Blokker, Herman
van Run (Amsterdam 1984);
Marjo van Soest, ‘Meneer Deneer’, in: Herinneringen en werk van journalist-dichter Cor Deneer (uitgave Dagblad voor Noord-Limburg BV (Venlo 1993), 65-66.
Carli Schuit en Joan Hemels, Recepten en rolpatronen. Nederlandse kranten en hun vrouwelijke lezers 18881988 (Amsterdam 1988);
Xandra Schutte, ‘Het raadsel Marjo van Soest’ en andere verhalen van collega’s over Marjo, in: Speciale
uitgave van Vrij Nederland 11 juni 2004.

Mariet Verberkt (Venlo 1935) was vormingswerkster en jarenlang actief in de lokale politiek. Na haar pensionering studeerde zij Cultuurwetenschappen. Ze publiceert met enige regelmaat over architectuur, arbeidersbeweging en vrouwenemancipatie. In het kader van 90 jaar Vrouwenkiesrecht 1919-2009 schreef ze het boek
‘Venlo’s Voorname Vrouwen in politiek en samenleving’.
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door de ijzige stormen in de laatste ijstijden is zand weggeblazen. daardoor ontstonden laagtes. In de ondergrond zit vaak klei die door de Maas is
afgezet. de waterdichte laag houdt regenwater vast. dit voedselarme water heeft een bijzondere planten- en dierenwereld.
diverse vennen zijn de afgelopen jaren door Het Limburgs Landschap gerestaureerd.

Gemeentearchief (GA) Venlo, Persdocumentatie personen en diverse rubrieken Venlo en Blerick 1863-1980;

Nieuwe vo o rt u in 7

Bronnen:

raV eNVeNNe N LOM M

Dank aan: Kitty Borghouts, Aggie Bors, Walter de Bruyn, Bernadette
Dijk, Gertie Driessen, Adri Gorissen, Frans Hermans, Angela Janssens,
Liesbeth Jonkers, Susan Jöris, Riet Lina (Amsterdam), Jan Schoenmakers, Paul Seelen, Marjo van Soest (Amsterdam), Renée de Swart, Leo
Verheggen, Theo en Maria Vincken. Ik dank hen voor het fijne contact
rond ‘de vrouwen van Tante Bet’ en alle informatie. Verder dank ik ook
dit keer Jacques Peters, fotograaf, medewerkers van het gemeentearchief Venlo, en de Buunredactie.

Foto Jacques Peeters

Liefde voor Tante Bet
‘Wat me wel eens raakt’, zegt Angela Janssens ‘zijn opmerkingen van
mensen die zeggen dat de krant die we nu maken waardeloos is, dat we
ons werk niet goed doen. Je kunt van alles zeggen over Tante Bet anno
2010, maar ik weet gewoon dat hier op de redactie heel hard gewerkt
wordt. Dat we er alles aan doen om met de weinige mensen die we nog
hebben zoveel mogelijk krant te krijgen (…..) Jammer. Want ze komen
zo toch een beetje aan mijn Tante Bet. En stiekem hou ik toch best veel
van haar’.

BUUN
BUUN

155
11
61

HeT mAgNeTISCHe
NoorDeN

INTervIew meT BeelDeND KuNSTeNAAr NIColAS DINgS

en de rammelende werkelijkheid

door Sacha Odenhoven
foto’s Peter de Ronde

B e e l dend k unstenaar Ni col as Di n gs ( Tegel en , 1 9 5 3 ) wo o n t en wer k t a l
m e e r dan de helft van zi jn l e ve n i n Amst er d a m . N u l o n k en zi j n zui d el i j k e
ro o ts. Hij maak t een be el d voor d e open ba r e r ui m t e i n Tegel en , d a t d e
g e m eente in het voorjaar van 2011 wi l o n t h ul l en . I n d e zo m er h eef t h i j een
so l o - expo sitie in Ke rami e kcen t rum Ti e n d s ch uur Tegel en . B o v en d i en wer k t
h i j re gelmatig sa men me t ke rami st J oop C r o m pv o et s i n Swa l m en . Ti j d o m
de b a lans op te make n .
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Galerie Jan van Hoof Den Bosch, 2009
Pant a Rhei Scheveningen, 2005

Het werk van Nicolas Dings is niet eenvoudig te duiden. Vaak com-

bineert hij schilder- en beeldhouwkunst. Hij stelt historische, universele
thema’s aan de orde, en verbindt die met de actualiteit. ‘Grote’ tekens
en symbolen mengt hij met details uit de volkskunst. Zijn werk getuigt
van vakmanschap, ambachtelijkheid en degelijkheid, tegelijkertijd wemelt het van speelse knipogen en plastic grappen. Nicolas Dings maakt
cocktails van tegenstellingen en mixt filosofische vraagstukken met triviale kwesties. Hij fixeert ze vervolgens in een nieuwe, onorthodoxe ordening.
Nicolas groeide op aan de Broeklaan in Tegelen. Het beeld waaraan hij
momenteel werkt, een meerdelige bronzen sculptuur, komt te staan op
steenworp daarvan: op een vluchtheuvel van de Venloseweg, waar vroeger café De Drie Kronen stond. Voor deze opdracht verdiepte hij zich in
de geschiedenis van Tegelen en verzamelde hij veel foto’s uit zijn jeugd.
Foto’s speelden toch al een bijzondere rol in zijn jonge jaren. ‘Mijn vader
was een verwoed hobbyfotograaf. Zoiets wilde ik ook gaan doen, en ik
besloot om persfotograaf te worden. Zo kon ik twee dingen combineren,
belangrijke mensen en spannende onderwerpen fotograferen én toveren met een camera.’ Zijn besluit veranderde nadat hij via zijn vader in
contact was gekomen met Frans van Nieuwenborg, destijds ontwerper
in Venlo. ‘Ik zag zijn atelier en dat fascineerde me enorm. Het zette mij
op het spoor om kunstenaar te willen worden. Na de MULO ging ik naar
de Academie in Maastricht, ik wilde de vrije richting doen. Maar men
wilde mij alleen plaatsen op de gebonden afdeling, toegepaste kunst en
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Atelier

I k z a g z i jn a t e l i e r e n d a t
fascineerde me enorm.
He t z e t t e m i j o p h e t
spoor om kunstenaar te
willen worden.

reclame. Dat werd geen succes. Toen ben ik in Roermond de HAVO gaan
volgen en ging ik in elk vrij uurtje schilderen. Ik vond inspiratie bij schilderlessen van Sef Moonen aan de Vrije Academie in Venlo. Ik twijfelde
over wat ik er erna zou willen, de kunstacademie in Düsseldorf - Joseph
Beuys gaf daar toen les, wat natuurlijk heel spannend was - of de Rijksacademie in Amsterdam. Het werd Amsterdam en ik ben er nooit meer
weggegaan.’
Hij ontmoette er Frans Koolen en Peter Vermeulen, ook afkomstig uit
het zuiden van het land. ‘Peter was beeldhouwer, Frans schilder, en ik
zat er een beetje tussenin. We vormden “het Magnetische Noorden” en
exposeerden onder andere in het Gemeentemuseum van Roermond.
Dat was in de jaren tachtig.’
Het ging gestaag bergopwaarts met zijn carrière. Zijn eerste groepstentoonstelling was in 1982 in Amsterdam en twee later jaar had hij er de
eerste solotentoonstelling. ‘Daarop volgden solo- en groepstentoonstellingen in Nederland, Duitsland, Spanje en Oostenrijk. Daarnaast kwamen de opdrachten voor kunstwerken in de openbare ruimte, de eerste
twee in het Westerpark in Amsterdam en in het Rijksmuseum Twente in
Enschede. Vanaf dat moment werkte ik elk jaar aan één tot vijf opdrachten, meestal voor de openbare ruimte.’ Zijn beelden zijn inmiddels in
het hele land te vinden: Van Alkmaar tot Venlo, van Assen tot Goes.
Bij opdrachten voor de openbare ruimte bestudeert hij uitvoerig de achtergronden van een persoon, een plek, een streek. Hij komt daarmee
tegemoet aan zijn eigen interesse én aan die van de opdrachtgevers. Dit
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He t g e da ch te g o e d v a n Sp i n o za i s a ctu e l e r da n o o i t, zi j n de n kb e e l de n
h e b b e n e e n di e p e i n dr u k o p mi j g e ma a kt.

Spinozamonument Amsterdam, 2008

onderzoek biedt immers aanknopingspunten voor de vormen die hij in
de opdracht kan verwerken. Misschien is hij juist daarom zo’n veelgevraagd kunstenaar. Hij zet nooit simpelweg zijn bestaande werk neer
maar gaat telkens opnieuw op zoek naar een vorm die het best past bij
deze specifieke plek.
Een van de indrukwekkendste beelden is ongetwijfeld het Spinoza-monument, een vier meter hoge bronzen sculptuur bij het Amsterdamse
Stadhuis op de Zwanenburgwal.
‘Het gedachtegoed van Spinoza is actueler dan ooit, zijn denkbeelden
hebben een diepe indruk op mij gemaakt’, vertelt Nicolas. De opdracht
werd in 2008 verstrekt door de stad Amsterdam ter gelegenheid van de
375ste geboortedag van Baruch de Spinoza. ‘Hij was de zoon van Portugese Joden die gevlucht waren voor de Spaanse Inquisitie. Zijn vader
was koopman en zelf kreeg hij een degelijke opleiding. Hij werd filosoof, lenzenslijper en wetenschapper. In 1656 werd hij uit Amsterdam
verbannen, of dat vanwege zijn denkbeelden was, is niet duidelijk. Wel
duidelijk is dat de stad hem nu weer met veel eer heeft onthaald door
hem een monument te geven.’ Zelf vluchteling, groeide Spinoza op in
een stad die beroemd was vanwege haar vrijheid van meningsuiting. Een
stad waar toen al vele volken met verschillende geloofsovertuigingen
eendrachtig samenleefden. Nicolas Dings: ‘Hij verkondigde tolerantie,
vrijheid van meningsuiting, van denken en van godsdienst. Misschien
was hij wel toleranter dan we tegenwoordig zijn, hij bezingt immers al
de multiculturele samenleving.’
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Op den Dries Catsop, Elsloo, 2007
> Hoogwaterbank, Venlo, 2007

Omdat Nicolas zich altijd al heeft beziggehouden met filosofie en

(kunst)historie, andere culturen en reizen, paste deze opdracht zo goed
bij hem en bij zijn artistieke visie. Hij laat Spinoza zien zoals hij vroeger op het duizendguldenbiljet stond met zijn lange-krullenpruik. Hij
draagt een soort toga die bezet is met vogels en bloemen. Deze decoratieve figuren symboliseren het multiculturele karakter van de stad,
met culturen en religies uit alle hoeken van de wereld. ‘De rozen op
de mantel verwijzen ook naar de roos die op de zegelring van Spinoza
stond, samen met het woord caute, “voorzichtig” in het Latijn’, legt de
kunstenaar uit. ‘Voorzichtig zijn met de roos die schoonheid symboliseert, maar ook doornen heeft. Spinoza betekent letterlijk doorn.’ De
ellipsvormige sokkel van de sculptuur verwijst naar de boog die de planeten rond de aarde maken. Op de sokkel is een spiraal te vinden die
het wezen der dingen symboliseert: ‘Elke bloem of plant vertakt zich in
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E en fo u t je m aakt he t
s pa n n e n d e r, n e t zoa ls
bij ee n A r ab i s c h ta pij t w aar z e b e wust
een k n o o p j e l o s la te n .
A n d er s w o r d t h e t te
geli kt .

een regelmatige spiraal, net zoals ons DNA. Op de zijkant van de sokkel staat de tekst: “Het doel van de staat is de vrijheid.” Ongelooflijk,
dat schreef hij in de zeventiende eeuw, een tijd waarin slavenhandel
floreerde, maar hoe actueel in onze tijd! De ideeën van Spinoza versus
de praktijken van de VOC. Die tweeslachtigheid fascineert mij’, aldus
Nicolas. ‘En je ziet het bijvoorbeeld ook tijdens de Verlichting, met de
ideeën van Descartes, en tegelijkertijd de onderdrukking van het volk
door de Franse monarchie.’
Grote thema’s dus in het werk van Nicolas Dings, maar hij wil die nooit
te zwaar aanzetten. Vandaar dat hij hier en daar aan de perfectie een
imperfect accent toevoegt. Bijvoorbeeld door verf of glazuur van een
sculptuur te laten druipen. ‘Een foutje maakt het spannender, net zoals
bij een Arabisch tapijt waar ze bewust een knoopje los laten’, vertelt hij.
‘Anders wordt het te gelikt. Niets of niemand is perfect. Een beeld wordt
veel aantrekkelijker met een foutje of als het onaf is.’
Zijn figuratieve werk laat zich bepaald niet lezen als een open boek.
Hij speelt graag met elementen die vaak pas in tweede instantie tot de
toeschouwer doordringen. Na een eerste blik denkt deze het beeld te
kunnen doorgronden, maar als hij nog eens kijkt vallen er zaken op die
niet kloppen, die vervreemdend werken. Nicolas Dings attendeert ons
op het feit dat de werkelijkheid zich niet zomaar laat doorgronden en
al helemaal niet op voorspelbare fundamenten is gebouwd. Eigenlijk
is dat de essentie van de vraag waar filosofen zich al eeuwenlang mee
bezighouden.
Nicolas heeft altijd samengewerkt met derden, zoals brons- of terrazzo-

Gemeente Austerlitz 2007
> Glazenapmonument gemeente Tegelen,
2001.
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gieters. Ambacht, techniek en een goede afwerking staan bij hem hoog
in het vaandel. Vaklui assisteren hem bij het uitvoeren en construeren
van zijn opdrachten. Drie keer, in 1991, 1999 en in 2001, werkte hij gedurende drie maanden in het Europees Keramisch Werkcentrum in Den
Bosch,. Hier kreeg hij alle expertise en faciliteiten op keramisch gebied
aangereikt. Werken met klei was voor hem de ideale combinatie van
beeldhouwen en schilderen. Voorwerpen afgieten, draaien, samenstellen en decoreren met transfers (= zeefdrukken van afbeeldingen met
keramische pigmenten). Over het werken met klei zegt Nicolas: ‘Het
is heel sensitief, heel zinnelijk, klei laat zich vormen en vervormen in
je handen. En er zit een alchemistische kant aan, de zoektocht naar de
steen der wijzen uit de Renaissance. Dan heb je het over goden en demonen, over vuur, stoken en reactie. De Verlichting verdreef de alchemie,
chemie kwam ervoor in de plaats: wetenschap versus het onverklaar-
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He t i s o l e me n t e n de s ti l te b i j h e t s ch i l de r e n zo u i k n i e t ku n n e n v e rdr a g e n a l s h e t p e r ma n e n t w a s .

bare, het spirituele. Ook hier komt weer Spinoza terug, die zei: “God is
natuur”, geen persoon. Elk wezen op aarde voelt dat, en elk wezen weet
diep van binnen wat het is en wat zijn plek is in deze wereld.’
In het Europees Keramisch Werkcentrum kon Nicolas Dings onbevangen
en onorthodox te werk gaan. Hij liet vaklui draaien, gieten en mallen
maken. Zelf stelde hij de keramische vormen samen in ruimtelijke collages en sculpturen die hij vervolgens schilderkunstig bewerkte, door
de glazuur er rijkelijk overheen te gieten en er vanaf te laten druipen.
En door ze te voorzien van barokke motieven, via transfers of met goudaccenten, die hij in een derde of vierde stook in de huid van het werk
inbrandde.

Atelier

Ook in zijn ruimtelijke werk houdt hij blijkbaar nooit op schilder te

zijn. Toch is er volgens Nicolas een levensgroot verschil met het zuivere
schilderwerk. Bij het ruimtelijk vormgeven werkt hij samen met veel
mensen. Op Rembrandt-achtige wijze schakelt hij assistenten in die voor
hem de verschillende onderdelen uitvoeren. ‘Het is een uitdaging om de
juiste ondersteuning, hulpmiddelen en onderdelen te vinden om mijn
ideeën uit te voeren. Dat vergt een strakke planning en veel overleg, het
is een hele organisatie.’ Het maken van ruimtelijk werk heeft daardoor
voor hem vaak meer het karakter van het runnen van een bedrijf.
Voor het schilderen zoekt hij een wereld op die het tegenovergestelde
hiervan is. Eén keer per maand gaat hij naar zijn atelier in Noord-Frankrijk, vlakbij Reims. ‘Dat biedt mij absolute rust, ik ben geïsoleerd van
de buitenwereld, geen tv, geen internet, helemaal uit de dagelijkse ver-
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plichtingen. Dan kan ik mij concentreren op het schilderen en dat is iets
wat ik graag alleen doe, geen drukte om me heen, geen assistenten.’
Hij werkt het liefst in periodes: een tijd ruimtelijk (brons of klei), dan
een opdracht, dan weer schilderen. Meestal maakt hij per fase een serie
werken. In zo’n serie onderzoekt hij een thema of een onderwerp dat
hem fascineert. ‘Die afwisseling heb ik nodig. Het isolement en de stilte
bij het schilderen zou ik niet kunnen verdragen als het permanent was.
Ik heb behoefte aan contact met de wereld, daar haal ik ook mijn inspiratie vandaan, net als uit het lesgeven en het werken met studenten;
gesprekken met nieuwe generaties kunstenaars over kunst zijn heel inspirerend.’

In de jaren tachtig was Nicolas voornamelijk schilder. In die tijd kreeg
hij ook opdrachten voor de Topografische Atlas van Amsterdam. Zo
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Spookrijders 2010 privécollectie Den
Haag

I n we z e n g aat h e t om
vra ge n o v e r i n h o ud e n
vo rm. Wat i s v r ee m d ,
wa t i s au t h e n t i e k ? Wa t
i s een au t o c h t o o n ,
wa t i s e e n al l o c htoon ?
W i e w as S p i n o z a ?

schilderde hij de beruchte krakersrellen in 1980. Met dit werk verwierf
hij bekendheid. Hij werd vaker gevraagd omdat hij niet sec schilderde
maar ook naar het verleden verwees of meer tijdloze, universele thema’s
verwerkte. ‘In 2002 kreeg ik een opdracht van de Atlas van Stolk om het
huwelijk van Willem Alexander en Maxima vast te leggen. Uiteindelijk
heb ik ervoor gekozen om vanuit een zeventiende-eeuws perspectief
het paleis op de Dam te schilderen. Het is een enorm doek geworden
van twee bij twee meter met daarop de balkonscène, gezien vanuit de
menigte. Later werd ik gevraagd of ik het schilderij wilde exposeren bij
een tentoonstelling in Paleis het Loo over het Huwelijk. Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw die geïnteresseerd was en uiteindelijk kocht
ze het. Pas later hoorde ik dat koningin Beatrix het doek had gekocht. Ze
heeft een hofdame die dit soort zaken regelt.’
Nicolas Dings zoekt vaker naar een universele, tijdloze vorm voor kwesties uit de actualiteit. De affaire Clinton en Lewinski, bijvoorbeeld, is
volgens hem goed te ‘vertalen’ in termen van het mythologische verhaal
van de jager Aktaion die stiekem Artemis, de godin van de jacht, bij het
baden begluurde. Voor straf veranderde zij hem in een hert, waarna hij
door zijn eigen jachthonden verscheurd werd. Voor Nicolas is deze mythe een metafoor voor een publieke afstraffing van een affaire.
In een recente serie, die hij ‘Spookrijders’ (Ghostriders) noemt, heeft
hij zo diverse thema’s in een universele metafoor vertaald. Tegelijkertijd
zit er een tegenstelling in, een tegenstrijdigheid. Daar verwijst de titel
naar: tegen de richting in rijden. De beelden bestaan telkens uit kera-
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Jackalope, 2006, privécollectie Den
Bosch
Talk is cheap, 2009, privécollectie
Groningen

mische sokkels, waarop figuren dwars tegenover elkaar zijn geplaatst.
De serie is qua vorm geïnspireerd op de Calvaires die hij in Bretagne
zag met ruimtelijke beeldengroepen die onder meer verwijzen naar de
kruiswegstaties.
De figuren en de sokkels zijn uitgevoerd in witgeglazuurd aardewerk
met Delftsblauwe decoraties en weelderige gouden accenten die doen
denken aan historisch aardewerk en porselein. De barokke bewerking
verwijst naar de enorme verschillen tussen arm en rijk en naar de verblindende glamour van de machthebbers. De voorstellingen zijn niet alleen maar mooi; enkele verbeelden wurgscènes en ophangingen.
Spannend is dat je bij sommige beelden van Nicolas Dings niet meer
weet wat ‘echt’ is. Daarmee haakt hij impliciet aan bij actuele vragen.
Rond merkkleding, bijvoorbeeld: Wat is echt? Wat is namaak?’ Of in een
programma als ‘Tussen kunst & kitsch’: Is het echt? En wat is het dan
waard? Daar komt volgens Nicolas een interessant historisch perspectief bij: ‘In de zeventiende eeuw haalde de VOC Chinees porselein naar
Nederland, en het werd vervolgens nagemaakt in Delft, Maastricht en
het Duitse Meissen. Omgekeerd maakten de Chinezen toen “Hollandse” molentjes en tegenwoordig alles wat in Europa ontworpen is.’
In wezen gaat het om vragen over inhoud en vorm. Wat is vreemd, wat
is authentiek? Wat is een autochtoon, wat is een allochtoon? Wie was
Spinoza? Een vluchteling uit Portugal? En nu het paradepaardje van Amsterdam, of toch van Den Haag, de stad waar hij stierf? En wie is Nicolas
Dings? Een zuiderling die zich aangetrokken voelde tot het noorden?
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Een Amsterdammer die het zuiden en zijn geschiedenis charmant vindt?
Een beeldhouwer, een schilder, een filosoof? In elk geval een kunstenaar
die stilstaat bij het leven en de werkelijkheid en die zijn publiek uitnodigt om datzelfde te doen.
Als ik hem vraag naar zijn ambities, is zijn antwoord: ‘Doorgaan met
de dingen die ik doe. Misschien iets vaker in het buitenland exposeren.
Mijn werk was al te zien in onder andere Londen, Stockholm en New
York, maar een monument voor Descartes in Parijs of een beeld voor Peter Stuyvesant in New York zou ik nog wel willen maken. En nu natuurlijk
dat beeld voor Tegelen, want daar liggen mijn roots.’ <

E en b e e l d v o o r Pe te r S tuy v e s a nt in New Yor k zou ik wel willen maken.
L it e r a t uur :
- L uxur ia , - Koos d e J ong - , bro chure, uitgave Euro pees K eramische Werkcentrum,
N oor d - Br a b a nt s m us e um , ’s-Herto gen bo sch, 2001
- N icola s D ings , - A le x d e Vries - Zo n n eho f-reeks, deel 1 2, Amersfo o rt, 2002
- N icola s D ings , oe uv r e ca t alo gus - Huub Mo us, Jurrie Po o t, Alex de Vries - eindredactie
Tr uus Gub b e ls , Zw olle , Waanders, 2004
- He t d oe l v a n d e s t a a t is vrijheid/T he purpo se o f the st ate is freedo m – Caro lien Gehr e ls , J ob C ohe n – b r ochure bij het Spin o z a mo n umen t, eindredactie Truus Gubbels,
Sacha Odenhoven (1972) studeerde kunstweten-

Amsterdam, 2008

schappen. Ze werkt als conservator bij Keramiekcen-

- Sp ookr ij d e r s – D a a n v a n Speybro ek, eindredactie Truus Gubbels, Deventer, T hieme,

trum Tiendschuur in Tegelen en is Buunredacteur.

2 0 10

I n d e n ab ije e n wijd e r e om g e v i n g z i j n v a n N i c ol a s D i n g s on d e r m e e r
d e v o lge n d e k u n s t we r k e n i n d e op e n b a r e r ui m t e t e z i e n :
- Glazenap, een ode aan de Baron Von Glazenapp, Glazennapplein,
Tegelen, 2001
- Maasbanken, Kloosterstraat Blerick, rechts voor het Roadhoës, 2005
- Catsop Op den Dries, over een oude drinkpoel voor het vee en de
rijkdom van de aarde, plein Op den Dries, Elsloo, (gemeente Stein),
2007
- Kronenkranen, een bronzen/r vs sculptuur die verwijst naar de fauna
van het natuurgebied de Maasduinen, Rotonde in Well, 2007
- De Bieleman, broederschap; De Ree, trouw; De Koffer, dienstbaarheid, Babberichse weg overgaand in Ringbaan Oost. De weg wordt
verbonden door een van de belangrijkste hoofdontsluitingen in
Zevenaar, aan drie zijden wordt de brug geflankeerd door rotondes,
op deze drie rotondes is het drieluik geplaatst, dat een ode is
aan het oude gilde-motto broederschap, trouw, dienstbaarheid,
Zevenaar, 2007
- Waterdrager, een bronzen reus die verwijst naar de oorsprong van de
beschaving, Noordelijke rotonde van de Kennedylaan, Oss, 2010
- Merlettenoctet, fabelwezens verwelkomen bezoekers van Cuijk en
verwijzen op speelse wijze naar de geschiedenis van Cuijk, Rotonde
Cranenburghs Hekken, Cuijk, 2010
Meer informatie op: www.nicolasdings.nl.
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‘Exile on Bolwater ST’
door Peter Beeker

foto’s Louk Voncken
Peter Beeker geeft een scHets vAn Q4. vAn Binnenuit wAnt Hij Heeft er gewoond,
Als BAlling min of meer. een verslAg vAn een klein tijdsgewricHt in Het HArt vAn
de stAd. in snAPsHots, net Als die PlAtenHoes vAn tHe rolling stones.
Het vertrek
Dit is een gedwongen vertrek. Laat dat duidelijk zijn.
We hadden hier verdomme ons pensioen kunnen
halen. Ware het niet dat we hier binnen twee weken
- tussen oud en nieuw - al onze sporen moeten zien
uit te wissen. Vijf jaar lang heb ik hier gewoond. Mijn
eerste antikraak avontuur. Het oude GAK-gebouw
aan de Kaldenkerkerweg nummer twintig. Samen
met Arno, Lisette, André en Louk. Officieel waren we
de tijdelijke oppassers van dit immense kantoorpand,
waar volgens ons toch nooit ‘wat’ mee zou gebeuren.
In ons contract stond dat we moesten verkassen als
dat nodig was. Niemand van ons verwachtte dat die
dag zou komen. Maar die dag kwam dus wel en blijkt
moeilijk te verteren. We moeten het pand verlaten.
Niet omdat het wordt afgebroken, maar omdat een
vastgoedhandelaar uit Rotterdam zich ermee gaat
bemoeien. En die nieuwe ‘huisbaas’ blijkt allesbehalve
een schappelijke waard. Hij wil er nieuwe mensen
inzetten. Antikrakers die ‘nog te kneden zijn’, horen
we via via. Type matrasje-in-de-hoek-en-weekeindtas-binnen-handbereik. Toegegeven, wij hebben hier
wortel geschoten. Onze kraakwachttaak hebben we
niet zo tijdelijk opgevat. Een grote collectie lompe
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meubelstukken is er getuige van. De geverfde muurtjes,
de sfeerlampjes en de twee kippen in de achtertuin
zijn dat ook. We hielden rekening met een langdurig
verblijf. Zoveel is duidelijk.
Adieu, Kaldenkerkerweg. We hebben hier gewoond
als koningen. In een rafelig paleis. Dat het mag
afbranden. Tot op de grond.

What you gonna do about it,
what you gonna do?
Gonna fight it, gonna fight it?
(Ventilator Blues - Jagger/Richards)
AAnkomst
Ze wil ons graag helpen. De vriendelijke dame van
het projectbureau Q4 heeft een tijdelijke woonruimte
voor Louk en mij in de aanbieding. Ze werkt voor de
gemeente en ‘gaat’ over de panden die de afgelopen
jaren onteigend of aangekocht zijn in deze wijk.
Oorlogsbuit van de gemeente Venlo na een jaren-

lange struggle om onroerend goed in handen te
krijgen om zo het gebied weer te kunnen kneden.
‘Drie maanden in ieder geval’, zegt ze, ‘kunnen jullie
hier blijven’. We hoeven er niet lang over na te denken.
Onderdak en stromend water zijn voorlopig
geregeld. Daarna zien we wel verder. Samen met
mijn Kaldenkerkerweg-collega Louk ga ik het kortstondige avontuur aan op de Bolwaterstraat. Travel
light is het devies. Zonder scrupules heb ik m’n oude
inboedel ausradiert. Verhuizen heeft één groot voordeel: veel spullen eindigen op de schroothoop.
Ik krijg er een Shaffiaans - ‘Zonder bagage kan ik
weer lopen’ - gevoel van. Tenminste iets.
Louk betrekt de eerste etage op nummer 9 en ik de
tweede. De vorige bewoners lijken nog niet zo gek
lang geleden vertrokken. Post voor familie S. ligt op
de houten trap. Ik marcheer eroverheen. We brake
for nobody.
Een trailerbestaan op camping De Weerd lonkte.
Een antikraak optie in een woonhuis in Grubbenvorst
is serieus overwogen. Het werd de Bolwaterstraat.
‘The wind just kinda pushed me this way’, murmelt
Robbie Robertson in ‘Somewhere down the crazy
river’. En zo gaat dat. ‘In deze straat waait het altijd’,
vertelt Dick. Hij kan het weten. Zijn hele leven woont
hij al hier. Aan het einde van de Bolwaterstraat glinstert
de Maas.
wijk
Ik ben aan het werk voor omroep L1. Een radio
documentaire van een klein uurtje moet ik maken.
De aanleiding is legitiem. Het is precies vijf jaar
geleden dat de term Q4 werd gelanceerd. Het vierde
kwadrant van Venlo met als hoofdstraat de Bolwaterstraat moet het culturele hart van Venlo worden.
Jonge ondernemers, creatieve industrie, grote plannen.
Ik maak een portret van de wijk. Hoe was het jaren
geleden om hier te wonen en hoe is het nu? Dat
soort werk.

netjes op de schappen. De Tweede Wereldoorlog
in kleur. Daar lag vroeger de mik.
Dossiers, fotomappen, schaalmodellen van legervoertuigen. De bakker is amateur-historicus geworden
en de winkel zijn archief. De geschiedenis van het
laatste grote conflict op wereldschaal en… de rol
die de Bolwaterstraat daarin speelde. En dat alles op
een paar vierkante meter oude winkelvloer. Duitsers
lopen langs de etalage. Daarin kunnen ze iedere dag
zien hoe hun Venlose Viertel er 65 jaar geleden bij lag.
Flink geraakt. Uitvergrote zwartwitfoto’s, gemaakt
vanuit een bommenwerper: ‘Die heb ik via de luchtmach motte regele.’ Google-Earth, maar dan anders.
skull & Bones
Twee Vlaamse archeologen leggen voorzichtig een
middeleeuwse begraafplaats bloot op de hoek van
de Lichtenberg en de Bolwaterstraat. ‘Bijna honderd
lijken!’, constateer ik. ‘Nou, lijken…, ik zou liever
spreken van menselijke resten van 99 verschillende
personen’, zegt een van de Vlamingen. Inderdaad.
De tent waarin de archeologen werken is eigenlijk
te klein voor pottenkijkers. Ik sta tot aan m’n enkels
in de knekels, als het ware. Toch wel sjiek van ze:
voordat op deze hoek gebouwd gaat worden, ruimen
ze eerst de oude kerkhoven. De beenderen worden op
een begraafplaats bijgezet. ‘Ik denk niet dat toekomstige bewoners het prettig vinden als hun huis boven
op een overvol kerkhofje wordt gebouwd.’ De archeoloog zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ze hebben
nog een schedel gevonden met haar erop.
dodge city
Met rechercheur Gerrit ga ik het hebben over de
onderwereld in de wijk. Niet de onderwereld van
oude knekels en wroetende Vlaamse archeologen,
maar die van drugs, kogels en sirenes.
Gerrit kijkt me onderzoekend aan voordat hij
antwoord geeft op de vraag wie hier nu eigenlijk
verantwoordelijk was voor de ‘groenvoorziening’,
de wiet-toevoer. Je had hier drie coffeeshops en nog
veel meer panden waar je, illegaal, drugs kon scoren.
We hebben het over de jaren tachtig en negentig.
Toen Q4 nog Dodge City was. Een cowboystadje
zonder gezag. Ik overdrijf een beetje. Maar toch.
De wethouder zei het zelf tegen me: ‘No-go-area’.
Hij fietste er weleens doorheen. Door de buurt. Toen.
De wethouder. Maar je had daar niks te zoeken.
Zegt-ie nu. Een groep voornamelijk Turkse boyz runde
de Bolwaterstreet.

Dick is zo’n bewoner waar je dan als radiomaker een
afspraak mee maakt. Uitermate geknipt voor de klus.
Hij woont zijn hele leven (75 jaar) al op de Bolwaterstraat. Hij is bakker in ruste, en blijkt mijn vader (slager
in ruste) goed te kennen. Dat is een lekkere binnenkomer. Dick komt met koffie. De winkeldeur staat
open en we zitten tegenover elkaar op een stoeltje.
‘Koffie zonder kùkske is genne koffie’, zegt hij. Er is
keus. Ik ga voor de stroopwafel.
Dick is voorzichtig. Dat merk ik. Hij wil precies weten
wat ik wil. Maar echt afhoudend is hij niet. Eerder Gerrit was, zeg maar, sheriff in de wijk. Samen met
street-wise. Ik stel vragen en kijk rond. Videobanden wat deputees. Hektor noemden ze zich. Nog steeds
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trouwens. Hektor is tegenwoordig flink uitgedund,
maar zijn jachtgebied is juist groter geworden.
Volgens Gerrit heeft de strategie om de drugshandel
te verbannen uit de wijk gewerkt. Zo’n zestig panden
zijn onteigend. Coffeeshops verplaatst. De handel
compleet uitbannen kun je niet. Het verplaatst zich.
Logisch.

express. Allemaal post voor dit adres. Deze woning
heeft blijkbaar meerdere gedaantes gehad. Daar zijn
weinig sporen meer van te vinden. Beneden was dus
een café. De houten bar met marmeren bovenblad
is er op verzoek van de gemeente uit gesloopt. Wat
overbleef lijkt op een gestripte winkel, niet op een
kroeg van weleer.

Ik vis naar spannende verhalen. Politie-invallen,
getrokken pistolen en kruitdampen. De ouwe vos laat
zich niet in de verleiding brengen. ‘Het waren leuke
jaren voor ons’. Dat is alles wat Gerrit er over loslaat.
Hij gaat met pensioen. De generaal zegt zijn troepen
vaarwel. Soms is het onduidelijk of een veldslag
gewonnen of verloren is. Maar Gerrit twijfelt niet.
‘Je ziet het toch?’ Ik zie niks. Dat is precies zijn punt.
Het was dus wel eens anders. The place to be voor het
betere rook- en snuifwerk. Als je niet belazerd werd
tenminste, zoals die vijf Duitse kids toen. Ik was er
bij. Het is een tijdje geleden.

De bovenverdieping waar ik nu woon is spic en span.
Vanuit de straat kun je alleen de slaapkamerraampjes
zien die verwerkt zijn in een spits geveltje. Volgens
mijn moeder ben ik erop vooruitgegaan. Begrijpelijk, dat ze dat vindt. Er zijn hier zelfs ramen die open
kunnen. Een genot dat ik de afgelopen vijf jaar in het
oude GAK-gebouw aan de Kaldenkerkerweg niet heb
gekend. De plafonds zijn laag maar de ruimte oogt
best groot. Groter dan je verwacht als je voor de eerste keer boven komt. Een woonkamertje met aanrecht. Drie kleine slaapkamers, een geinig trapje naar
de badkamer en een bruikbare zolder. Er zitten weinig tot geen spijkergaten of schroeven in deze muren. Geen idee wanneer iemand hier voor het laatst
gewoond heeft. De vibe is in ieder geval goed.

Bit off more than I can chew and
I knew what it was leading to,
Some things, well, I can’t refuse
(Let it loose-Jagger/Richards)
duitse doPe-deAl (gone wrong).
Ze reden in zo’n Amerikaans busje en stopten voor
m’n neus. ‘Ob noch irgendwo Gras zu kaufen würde.’
Of zo. Het was ver na closing-time. En dat gold ook
voor mij. Maar het kleine, stoute avontuur wierp
zich aan mijn voeten. Ik was weerloos. De schuifdeur van de van ging open. Achterin zaten nog twee
jongens en een chick. Ik stap in en rij mee. We zetten
koers naar de Maaskade. Illegale toeristenservice na
kantooruren. Meer was het niet meneer de rechter.
Echt niet.
De donkere bus gromt stationair op de kade ter hoogte
van de Bolwaterstraat. Twee petjes komen al snel
naar de wagen. Het gaat watervlug. Pieken worden
gelapt. Heen en weer wat korte orders en de buit is
binnen. Het wordt al snel duidelijk dat Duitse kids
enkel hun Gewürze-collectie hebben uitgebreid. Twee
flinke wietzakjes vol met oregano of ander groen kruidenspul. Oeps. Geen dope dus. 120 euro foetsie. ‘Da
könnt ihr nur das Fleisch mit backen’, zeg ik in mijn
beste Rudi Carell’s, haha. Nicht lustig vinden de kids
in het busje. Duitse dope-deal gone wrong.

Ik beschouw dit als een vakantiewoning. Het is toch
maar voor korte duur. In de praktijk betekent dit dat
ik niks doe om de zaak op te pimpen. De inrichting
blijft sober omdat er over een tijdje toch weer een
verhuizing zit aan te komen. Ik heb wel een grote
krantenfoto van een jonge Cruijff in een shirt van
Barça boven het aanrecht opgehangen. Vanuit die
positie heeft hij goed zicht op mijn tv. Kunnen we
samen kijken als het straks zover is. Met Cruijff erbij
win je een WK. Vandaar.

fantaseer ik. Aan hun gezichten valt weinig af te
lezen. Dresscode: casual. Hun bezoek is höfflich en
functioneel. De tafels zijn genummerd. Veel tijd wordt
er niet verspild. Eten wordt weggespoeld met koffie
en bier. Gedempte gesprekken. Ze hebben blijkbaar
pauze. Onderuitgezakte boodschappen-tassen steunen tegen tafelpoten.
Zouden ze ook weleens de goulashsoep van Erna
bestellen? vraag ik me af. Een Duits hard broodje met
boter erbij. Ik vind het druk maar blijkbaar is dit niks
vergeleken met vroeger.
25 jaar geleden. Zo lang werkt Erna al in het snackrestaurant. Het was het Gouden Tijdperk van
‘D’n Duitse Hook’, zoals de buurt in een pre-Q4
leven werd genoemd. Erna vertelt hoe ‘laeventig’ de
Bolwaterstraat toen was. Ondertussen neemt ze in
vlekkeloos Duits een bestelling op. Iedereen kwam
bij elkaar en de Duitsers kwamen bij iedereen. Kleine
zaakjes konden prima overleven. Veel van die winkels
zijn er nu niet meer. Misschien móest er wel een eind
komen aan de voorspoed in ‘D’n Duitse Hook’. Hoe
lang kan iets goed gaan voor iedereen?

de lijn heb. Ze heeft twee meldingen gekregen van
bewoners uit de straat. En via via mijn telefoonnummer achterhaald. Bij Nr. 9, bij mij dus, staat de voordeur wagenwijd open. Een kraak? Daar lijkt het niet
op. Maar om daar zeker van te zijn moet ik toch maar
snel komen om het opengesperde pand samen met
een agent te betreden. Bovendien krijgen ze Louk
telefonisch niet te pakken. Dat kan erop duiden dat
mijn huiskameraad niet thuis is. Maar het kan in
principe ook betekenen dat hij buiten westen in zijn
appartement ligt. ‘In dat geval zijn we genoodzaakt
zijn kamerdeur te forceren’, zegt de telefoonagente.

De aangestampte sneeuw maakt de stoep spekglad.
Het valt niet mee om een snelle pas te houden. Vijf
minuten ben ik verwijderd van de Bolwaterstraat. Het
is rustig. Het Nolensplein in de avondwinter. Geen
patrouillewagen voor mijn deur, zie ik. Ook geen
politielint. Nog geen officiële crime-scene dus. De
agent, zonder pet, loopt naar me toe. Hij komt uit het
politiebureau, nog geen dertig meter verwijderd van
mijn voordeur. Ik woon ongetwijfeld in de veiligste
straat van Venlo. Zijn dienstschoenen bewijzen zich
‘der fAll louk’
in dit jaargetijde. Met zekere tred komt hij aangeOf ik in de gelegenheid ben om even naar huis te kraakt over de bevroren, witgrijze vloer. We schudden
lopen. Het is duidelijk dat ik een politieagente aan elkaar de hand. ‘We zijn gebeld door mensen in de

When I’m looking out my window baby
And I’m standing by my door
Have you ever had the feeling baby
That you’ve been here before
(I’m not signifying - Jagger/Richards)

goulAsHsoeP
Ik zit hier regelmatig. ‘Snack-Restaurant’ hangt er
boven de ingang. We zijn praktisch buren. Het snackrestaurant en ik. Een ontbijtje pakken is het echte
werk. Liefst met de zaterdagmarkt op het Nolensplein
als decor. Outnumbered ben je hier wel. Dit is hún kantine. De kantine voor de kooptoeristen uit Duitsland.
De Rijnlandse arbeiders. Van het soort dat volgens
nr. 9
Post voor familie S. blijft zich opstapelen. Ook mij nog smerig thuis komt ’s avonds. Hardwerkend
die voor café ’t Anker en expeditiebedrijf Eurasia- en godvrezend. Kolenmijnen en staalfabrieken,
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straat. Enig idee hoe het komt dat de voordeur openstaat? Collega’s proberen contact te leggen met uw
medebewoner, maar zijn daar nog niet in geslaagd’,
zegt hij.
De politieman loopt achter me aan de trap op. Ik ben
gerust met deze back-up. Theoretisch gezien kunnen
we besprongen worden door indringers. Het kleine
portaaltje op de eerste verdieping heeft geen werkend
licht. Hij schijnt bij met zijn draaglamp. Ik klop op de
deur en roep. Geen antwoord. Als ik Louk bel, hoor ik
zijn mobiel niet afgaan achter de gesloten deur. Het
begint er verdacht veel op te lijken dat er niemand
thuis is. De agent doet tussentijds verslag aan het
hoofdkwartier. Versterking lijkt hem niet nodig. Ik
loop de trap op naar mijn verdieping. Niks verdachts,
rapporteer ik naar beneden. De politieman zegt dat
ze over anderhalf uur terugkomen. Als Louk zich
tegen die tijd nog niet gemeld heeft, moet het slot er
helaas aan.
De telefoonagente belt weer. Ik blijk haar te kennen.
Een paar jaar geleden was ze nog een winkelmeisje.
Ze vertelt dat mijn overbuurman Dick alarm heeft
geslagen. Via haar broer, die ook in de straat woont,
zijn onze mobiele nummers achterhaald. Het blijkt
een waakzame buurt, die Bolwaterstraat. Maar daarmee is Louk nog niet terecht. En zijn kamerdeur nog
niet gered.
Ik begin een reconstructie te maken van zijn laatste
uren. Na enige aarzeling bel ik een beroemde
Limburgse muziekheld uit bed. Louk is bezig met een
videoclip voor zijn band. ‘Nood breekt wetten’, zegt
de ster geheel doordrongen van het belang van deze
zaak. Maar hij kan me niet verder helpen. Uiteindelijk loopt ‘Der Fall Louk’ met een sisser af. De verloren
zoon meldt zich. Enigszins nieuwsgierig geraakt door
de vele gemiste oproepen belt hij. Louk verklaart aan
het werk te zijn in de schouwburg van Sittard. De show
daar is afgelopen. De voorstelling op de Bolwaterstraat bij dezen ook.
De volgende middag zie ik overbuurman Dick de
deur uit gaan. Ik loop naar hem toe en bedank hem
voor de attente burgerdienst van vorige nacht. Hij en
zijn vrouw zijn blij dat er weer iemand woont op het
adres schuin tegenover hun. ‘Fijn dat daar weer licht
brandt’, vindt Dick. Als ik iets nodig mocht hebben
dan mag ik gerust komen.
jAmes deAn
Ik laat m’n baard scheren bij de kapper hier in de
straat. Old school met mes en schuim. James Dean op
de etalageruit. Op de hoek hangen altijd wat kids.
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Naast de herenzaak is een damessalon. De kapper
is bezig. Kort Turks of kort Marokkaans met de
tondeuse. Aan de muur een ingelijst brevet van
vermogen. Ook een foto van zijn hometown. Ergens
aan een rotsige kust met diepblauw water. Ik moet
nog even wachten. Op het tafeltje liggen tijdschriften. Ik lees een stuk over Ernst Happel tijdens het WK
’78 in Argentinië. Lachen. Geen teambesprekingen.
Alleen maar kaarten de hele dag. En roken als
een ketter.

Het is de tweede keer dat ik de directeur van de
woningstichting zie. De eerste afspraak was mislukt.
Dat wil zeggen: alle radio-opnames zijn per abuis
gewist. Via zijn secretaresse heb ik een nieuw tijdstip
voor het interview met hem geprikt. Misschien denkt
hij wel dat het een truc is. Dat ik het eerste interview
zogenaamd over moet doen, om hem dan bij de tweede poging volledig te verarschen met andere vragen.
Het zou zomaar kunnen, maar in dit geval is het niet
waar. Woningstichting Venlo-Blerick speelt een grote
rol in de make-over van deze wijk. Het komt er op neer
Ik ben aan de beurt. De kapper zegt niet echt wat en dat deze club grotendeels de pieken op tafel moet
wijst naar de stoel. Ik knik. Alleen scheren inderdaad. leggen als er gebouwd of gebroken wordt in Q4.
Voor me de spiegel en een wastafeltje met kraan. De
waterkoker klikt dat hij klaar is. De kapper schudt Het regent een beetje en de directeur van de woninghet hete water over de scheerkwast en draait ermee stichting loopt naar me toe. We hebben afgesproken
in een geel kuipje oer-Hollandse scheerschuim van op de hoek van de Bolwater en de Ginkelstraat. Er zit
Vergulde Hand. Mijn baard wordt week gesopt. De een bepaalde vinnigheid in zijn antwoorden. Alsof
kapper is kundig met zijn mes. Ik denk aan de Eerste hij niet begrepen wordt. Alsof zijn verhaal maar niet
Wereldoorlog. Gallipoli. Vlijmscherpe Turken. De wil doordringen tot iedereen. ‘Met cultuur alleen red
messen glinsterend in de loopgraven. Klaar om de je deze wijk niet.’ Hij doelt op de ongeveer veertig
Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten naar de panden in deze wijk waar zich ateliertjes, ontwerpnek te vliegen.
studio’s en andere creatieve bureautjes genesteld
hebben. Tegen een zacht huurprijsje kunnen ze hier
Met twee vingers trekt hij een stukje wang strak om er hun gang gaan. Die condities gelden ook voor de
vervolgens met het scheermes over te schrapen. Hier woning waar ik nu zit. ‘Niet voor altijd’, benadrukt de
zal voorlopig niks meer groeien. Nog steeds zegt hij directeur. ‘Er moet hoe dan ook gebouwd en gerenoniks. Is goed zo. Hij gebaart me voorover te hangen veerd worden. Minder dan gepland. Dat klopt. Maar
richting wasbak. Hij draait de kraan open en ik was we gáán deze buurt teruggeven aan de stad. En dan
het resterende scheerschuim van m’n gezicht. Hij moet er verhuurd worden conform de marktprijzen’.
pakt een grote fles aftershave en schudt z’n handen
royaal vol.
In De Limburger was het te lezen. Het geld is op. De
herontwikkeling van Q4 op slot. Dat betekent dat
Als ik de kapsalon uit stap, ruik ik naar citroen en de plannen voor nieuwe woningen en de renovatie
naar iedere andere versgeschoren Turk of Marokkaan van oude huizen voorlopig alleen op papier bestaan.
hier uit de buurt. Integratie moet van twee kanten Slecht nieuws voor de stad. Goed nieuws voor mij,
komen.
denk ik. M’n ‘termijn’ van drie maanden op Bolwaterstraat 9 zit er al zeker twee maanden op. Bovendien
tHuis
staat in het huurcontract dat ik drie maanden van
Ik maak ’s ochtends zoals afgesproken de voordeur tevoren krijg te horen als ik eruit moet. Mijn ballingsopen. De deurbel doet het niet. Negen uur, zeiden we oord Q4 begint langzamerhand als thuis te voelen.
een paar dagen geleden aan de telefoon, en de man De wijk die op dit moment in de ijskast wordt gezet.
staat er ook. Aan de overkant van de straat buigt hij Pas op de plaats omdat het even niet gaat. In zo’n
achterover. Zijn kleine digitale fotocameraatje moet situatie raken we allemaal weleens.
het hele pand er op zien te krijgen. Hij werkt voor
een projectontwikkelaar en wil ook binnen kijken. HArsH times
Vooral de staat van de achterkant van het pand Ik zit met een vriend, Gies, aan de goulashsoep van
interesseert hem. Koffie drinkt hij niet. En thee is voor Erna. Gies is kunstschilder en woont al jaren in Q4.
zieke mensen, denk ik niet erg gastvrij. Hij maakt nog Hij vertelt dat hij die avond thuis moet koken voor wat
wat foto’s. Nr. 9 is samen met andere panden in deze mensen. Er is een dinner-brainstormsessie georganistraat genomineerd voor een renovatie. Hoe grondig seerd voor hem. Het is een idee van een wederzijdse
dat moet, zal onder andere uit het verslag van mijn kennis van ons, Marcel, die al jaren een concept- en
bezoeker blijken. ‘Geen idee’, zegt hij, als ik vraag ideeënbureau runt in de wijk.
wanneer ze denken te beginnen.
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Gies stond al twee keer oog in oog met Hare Majesteit
herself. Maar dat wil niet zeggen dat deze dinerafspraak een makkie wordt. Er komen mensen aan
zijn eettafel die met hem gaan praten over zijn werk
als kunstschilder. Hoe hij de zaken aanpakt en waar
hij misschien iets laat liggen. Hij moet zich als het
ware zelf serveren aan zijn gasten. ‘Je wordt er in
ieder geval niet stommer van’, zeg ik.
Gies heeft een atelier net om het hoekje in de Ginkelstraat, een zijstraat van de Bolwater. Hij werkt gedisciplineerd op vaste tijden. Negen-tot-vijf-mentaliteit.
Blauwe overall aan en d’raan. Verborgen nostalgica
in verf. Een kabouter onder de pergola. Natuurlijk
zijn er wel eens lastige periodes, dat het moeizaam
gaat. Geen inspiratie, vruchteloos. ‘Harsh times’,
zoals hij dat zelf zegt. Hij kan er om lachen. Het grote
gevecht op het doek. De rondjes om de kerk. Je kent
het wel.
new kid in (out of ) town
Louk is film- en documentairemaker. Een ware
kunstenaar met beeld en geluid. Het is een drukke
periode voor hem. Business is good. Hij is op locatie
aan het filmen of zit te monteren. Toch meent hij
innerlijk dat het stokt. Een paar jaar geleden strandde hij in Venlo. Rechtstreeks vanuit de filmschool in
Genk. There’s a new kid in town.
Nu eens staat hij, met de camera boven het hoofd, tot
aan z’n okselharen in het zwarte water van de Peel,
ene Jack Poels in een bootje te filmen. Dan weer rent
hij over een brak rangeerterrein in Wallonië, met
de spoorwegbewaking op z’n hielen omdat er niet
gefilmd mag worden. De wonderlijke wereld van Louk.
Hij strandde in Venlo omdat hij iets nieuws zocht. Op
dat punt staat Louk nu weer. Hij verlaat de Bolwaterstraat en vertrekt naar Antwerpen. Hij is klaar hier,
zegt hij, en moet verder. Het heilige moeten.
keitH ricHArds
Ik moet repeteren met een linke band. Zo noem ik die
nieuwe gasten. Een gevaarlijk bandje.
Dit is pas de tweede of derde repetitie met elkaar.
Ik zit al zeker zo’n vijftien jaar in de rock ’n roll.
Nummers schrijven, optredens doen. Jawel, successen
worden gevierd en wonden gelikt. De kunst is om het
te blijven doen, denk ik. Dus moet je, zo nu en dan,
jezelf opnieuw willen uitvinden. Zodat het doorgaat en
scherper wordt. Daarom ben ik nu met een splinternieuw gezelschap aan het zweten. Weer eens.
Ik kan naar het repetitiehok, lees huiskamer, lopen.
Nolensplein oversteken naar de Martinusstraat. Het
is geen Q4 meer, maar net over het randje. En randjes
zijn vaak scherp. Goede plek dus om muziek te maken.

176

BUUN

De hoge huiskamer is om van te dromen. Een
muziekgrot. Piano, orgels, drums, versterkers, gitaren
en microfoons. Op elkaar gestapeld, om alles een plek
te geven. De mixtafel hangt om praktische redenen
aan de muur. Een uitnodigende chaos.
Ik kijk naar een documentaire over Exile on Main ST.
Zwart-wit. De Stones in Zuid-Frankrijk. Keith
Richards heeft geregeld dat de nieuwe plaat in zijn
Villa Nellcôte wordt opgenomen. Het worden beruchte
sessies. Geboortegrond van de plaatklassieker Exile
on Main ST. Overeenkomsten te over, lijkt me. Je moet
ze wel willen zien natuurlijk. Aan de Martinusstraat
ligt mijn Nellcôte. Keith Richards had hier de scepter
kunnen zwaaien. Samen met Gram Parsons aan tafel.
Gibson Hummingbird op de knieën. ‘Sweet Virginia’
doornemen. Mick Jagger kijkt jaloers toe.

And his coat is torn and frayed,
It’s seen much better days.
Just as long as the guitar plays
Let it steal your heart away,
Let it steal your heart away.
(Torn and Frayed - Jagger/Richards)
oP de stoeP
Het is vrijdagmiddag. Borreltijd op de Bolwaterstraat. Iedere week zit het groepje jonge mensen uit
de wijk bij elkaar. Buiten op de stoep. Pintje erbij. De
kunstenaars, de creatieve ondernemers. Alles wat Q4
zijn cultureel imago geeft. Ze wonen bijna allemaal
hier in de straat of vlak in de buurt. Er is veel onderling contact. Er wordt ook regelmatig geluncht met
elkaar. Het doet me denken aan wat Erna van het
snackrestaurant me vertelde. Toen het, jaren geleden,
een en al bedrijvigheid was in de straat met winkels,
zaten ze na het werk ook bij elkaar op de stoep.
‘Aan twee grote tuintafels hier voor de deur. We
kenden elkaar allemaal. De een kwam met een fles
wijn aan. De ander had weer wat te eten bij zich.’
De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

gemaakt. Van het ‘Duitse wijk’ imago leefde hij als
bakker. De periode ‘drugsnest’ heeft hem weinig
zorgen gebaard. ‘Bang ben ik nooit geweest’, zegt
Dick. Ik geloof hem . Hij is er in ieder geval niet
onvriendelijker op geworden, na al die jaren. Dus
echt onveilig zal het dan wel nooit gevoeld hebben.
‘En nu dan?’ vraag ik. Dick kijkt naar buiten. Zou hij
het nooit moe worden, vraag ik me af, al dat geneuzel
over de Bolwaterstraat en Q4? Het is de meest
besproken wijk van Venlo. Televisie, krant en nu ik
weer. Iedereen vindt er wat van terwijl de meeste Venlonaren hier nooit komen of bijna nooit zijn geweest.
Er is dynamiek in deze buurt. Er is volk op straat.
Beweging. De straat waar het altijd waait. Zo omschreef Dick de Bolwater al eerder. Het gaat gewoon
door hier. Ik krijg een sms’je uit Antwerpen. Louk
wil binnenkort naar Venlo komen. Ik heb nog post
voor hem. Hij zal zijn oude etage op Nr. 9 niet meer
herkennen. Daar ben ik gaan wonen. Gordijntjes en
sfeerlampjes. De poster van Cruijff heeft het overigens
niet overleefd. Geen kippen, maar ik begin hier al
aardig wortel te schieten.
mAAssissiPPi
Af en toe ruik je de Maas als je over de Bolwaterstraat
loopt. Bas vindt dat ik op paling moet gaan vissen. Hij
is op bezoek bij mij. We zijn familie. Cousins. Ik zit op
een bolder. Zo’n ronde aanlegpaal. Het bier is lauw.
We kijken naar het water. Een dik stuk touw met vishaakjes. Wormen en een steen om te verzwaren. Dat
is alles wat ik nodig heb, zegt hij. De vlonder bij de
jachthaven-zonder-jacht is een goede plek. ’s Avonds
vastmaken en ’s morgens vroeg er weer uithalen.
Een ‘reep leggen’ in stroperslatijn. ‘Ik zweer je dat
zij dat ook doen.’ Bas wijst naar drie kleine campers
achter ons op de kade. Ze staan vlak bij elkaar. Uit
het zicht van de straat. Een bescheiden wagon train
op doortocht. Westwaarts. Uit Roemenië misschien.
De waslijn hangt. De mannen en vrouwen zitten op
klapstoeltjes. De avond valt. Onder de parasol wordt
gepraat en gedronken. Ze zijn op hun gemak en de
kinderen spelen.

I’ll be following the river - oh my!
Till it spills out in the sea

de strAAt wAAr Het Altijd wAAit
‘Q4, het culturele hart van Venlo’. Het is het zoveelste
imago van de buurt. Grappig. De gemeente poogt al (Following the river - Jagger/Richards)
jaren een imago te boetseren voor heel Venlo. Hier
liggen de imago’s voor het oprapen. ‘Duitse wijk’,
‘drugsnest’, ‘culturele broedplaats’. Take your pick.
‘Kosmopolitisch’, voegt een bevriende fotograaf er
terecht aan toe. Een imago ontwikkel je niet, dat Peter Beeker (Velden, 1973) is verslaggever bij de regionale omroep L1 radio&tv,
heb je ineens. Dick heeft al heel wat imago’s mee- en als muzikant/songwriter actief onder de naam Peter Beeker & Ongenode Gaste.
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Nieuwe vo o rt u in 8

Het echte zwart Water lag ooit waar nu het Van der Valk hotel ligt. Het voormalige ven heeft de naam gegeven aan het natuurgebied dat de overgang vormde tussen Venlo en arcen en Velden. Het is een af wisselend bosgebied met weilanden en natuurlijk de Venkoelen.

z WarT WaTer VeNLO -VeLd eN

Foto Jacques Peeters

door Ad Bogers
foto’s Jacques Peeters

De invloed van de godsdienst
op de Venlose ambachtsgilden

Gedenksteen uit 1650
van de Venlose leerlooiers.
Collectie Limburgs Museum.

Uiteraard hadden de leden van de diverse gilden in de zeventiende en
achttiende eeuw hun mooiste kleren aan als ze vijf weken na Pinksteren in de Mariaprocessie meeliepen door de Venlose straten. Ze
droegen bovendien een hoed met daarop het zilveren herkenningsteken van hun gilde en hadden een prentje met de afbeelding van hun
schutspatroon op de borst. Om het geheel nog feestelijker te maken,
namen de gilden trommels en vaandels mee bij hun rondgang door
de stad achter het beeld van Maria.
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De gilden waren van de middeleeuwen tot de achttiende eeuw diep verankerd in de
Venlose samenleving. In die eeuwen had het katholieke geloof grote invloed op de
gilden, zowel op de organisatie als op de individuele gildeleden. De eerste gilden ontstonden in de tweede helft van de veertiende eeuw, kort na de verlening van de stadsrechten aan Venlo in 1343 door hertog Reinald de derde van Gelre. Een gilde was een
vereniging van burgers van een stad die als meesters hetzelfde beroep uitoefenden.
Hoewel de gegevens over de gilden vóór de zeventiende eeuw schaars zijn, is duidelijk
dat Venlo zeker achttien gilden kende.
De gilden hadden vermoedelijk voorlopers in de vorm van religieuze broederschappen. Zo bestond in Venlo de Onze-Lieve-Vrouwe Broederschap ingen Daell. Deze werd
in 1595 door het stadsbestuur tot het gilde van de huijsluijden of akkerlieden verheven. Door de eeuwen heen raakten de namen van de broederschappen in onbruik en
werden de gilden vernoemd naar ambachten. In de archieven uit de zeventiende en
achttiende eeuw zijn de gilden doorgaans met de namen van de ambachten vermeld,
al verdwijnt de broederschapnaam nooit helemaal.
Is het gebruik van de term broederschap al een serieuze indicatie van een voorloper,
de aanwezigheid van vele bepalingen van religieuze aard in de statuten van bijna alle
gilden versterkt deze indruk alleen maar. Uit de overigens schaars bewaard gebleven
gilderekeningen blijkt, dat vooral geld werd uitgegeven aan religieuze manifestaties,
zoals de patroonsdag en de processies.

SCHUTSPATRONEN
Elk gilde had zijn eigen schutspatroon:
Akkermansgilde - Onze Lieve Vrouw Ingen Daell & Sint-Urbanus
Bakkersgilde - Sint-Severus
Bontwerkersgilde - Johannes de Doper
Brouwersgilde - Sint-Rombout
Chirurgijnsgilde - Sint-Cosmas en Damianus
Huurvaardersgilde - Heilige Geest
Karbinders - Sint-Cornelis
Kleermakersgilde - Sint-Anna
Kramersgilde - Sint-Nicolaas & Sint-Catharina
Molenaars en olieslagersgilde - Sint-Bernard
Kunstenaarsgilde - Sint-Lucas
Schippersgilde - Heilig Kruis
Schoenmakersgilde - Sint-Crispinus
Smedengilde - Sint-Eligius
Timmerliedengilde - Sint-Leonardus
Weversgilde - Sint-Severus
Zakdragers - Sint-Appollonia

Sint-Appollonia, schutspatroon van de zakdragers.
Collectie Limburgs Museum.

Enkele gilden baden tot meerdere heiligen. De Akkermannen bijvoorbeeld vereerden
naast Onze Lieve Vrouw ingen Daell ook Sint-Urbanus als schutspatroon. Op de uit
1767 stammende zilveren knop van de koningsstaf van het gilde staat aan de ene kant
onze lieve vrouw afgebeeld en aan de andere kant Sint-Urbanus met drie korenhalmen.
Waarom sommige gilden meerdere heiligen vereerden, is onduidelijk. Mogelijk hebben verschillende broederschappen van de beoefenaars van hetzelfde beroep zich in
een ver verleden samengevoegd. De huurvaarders worden met de broederschappen
van Sint-Sebastianus en Sint-Anna in verband gebracht. Gezien hun benaming broeSint-Anna, de schutspatroon van de kleermakers. Collectie Limburgs Museum.
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Het merendeel van de gilde-altaren bevond zich in de Sint-Martinuskerk. Een uitzondering hierop vormde het altaar van Onze Lieve Vrouwe Broederschap ingen Daell dat
een eigen kapel op het kerkhof bij de Sint-Martinuskerk bezat.

Links: Sint-Nicolaas, schutspatroon van het
kramersgilde. Collectie Limburgs Museum.
Rechts: Sint-Catharina, schutspatroon van het
kramersgilde. Collectie Limburgs Museum.

derschap van de Heilige Geest zijn zij mogelijk ook verbonden geweest aan het altaar
van de kapel in de Heilige Geeststraat. In hun verzoekschriften aan de plaatselijke
overheid duiden zij zichzelf aan als broederschap van de Heilige Geest.
Een andere reden zou kunnen zijn dat verschillende beroepsgroepen die onder een
gilde werden samengebracht hun heiligen bleven vereren. De praktijk bij het smedenambacht spreekt dit echter tegen. Onder dit ambacht vielen: smeden, hoefsmeden,
klokmakers, tinnengieters, zadelmakers, geweermakers, blikslagers, koperslagers,
metselaars, leiendekkers en speldenmakers. Desondanks had het smedengilde slechts
één schutspatroon: Sint-Eligius. Hetzelfde geldt voor de timmerlieden, waarvan de
schutspatroon Sint-Leonardus was.

GILDE-ALTAREN, KERKELIJK ZILVER EN ANDERE RELIGIEUZE
VOORWERPEN
Om hun schutspatroon te eren, onderhielden de meeste gilden een altaar gewijd aan
de heilige. Het gilde-altaar ter ere van de schutspatroon was uitermate belangrijk.
De eredienst aan het eigen altaar vormde het religieuze hart van het gildeleven. De
schutspatroon vormde de binding met de katholieke kerk.
In de Sint-Martinuskerk bevonden zich de volgende altaren: het Heilig-Kruisaltaar
(schippers), het Appollonia- en Sint-Christoffelaltaar (zakdragers), het Sint-Nicolaas
en Sint-Catharina-altaar (kramers), het Remuoldusaltaar (brouwers), het Crispinus-,
Crispianus- en Lucia-altaar (schoenmakers), het Severusaltaar (wevers en bakkers),
het Leonardusaltaar (timmerlieden), het Eligiusaltaar (smeden), het Laurentius- en
Corneliusaltaar (voerlieden) en het Johannes de Doperaltaar (pelsers).
Het kwam ook voor dat twee gilden een altaar deelden. De bakkers en wevers deelden
een altaar dat gewijd was aan Sint-Severus. Waarschijnlijk speelden financiële motieven een rol. Oprichting en onderhoud van een altaar kostten namelijk veel geld. Of de
kleermakers en de kunstenaars er een hadden, is niet bekend. Volgens Jos Schatorjé
in zijn artikel ‘Venlo in verandering. Een Oppergelderse stad in de tijd van de Beeldenstorm’ gebruikten de kleermakers waarschijnlijk het altaar van de Sint-Annabroerderschap en de kunstenaars het altaar van het smedengilde. Verder is niet bij alle altaren
een verband met een broederschap of gilde aan te tonen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het Sint-Jorisaltaar.
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Voor de oprichting en het onderhoud van de altaren moesten de gilden zelf zorgdragen. Onder de pastoors Jacobus Mombaers en Goswinus Deckers werd het interieur
van de Sint-Martinuskerk verbeterd en verfraaid. Dat was mogelijk omdat Venlo gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) een economische bloeiperiode doormaakte. De Sint-Martinuskerk werd onder meer verfraaid met enkele beeldhouwwerken van
Gregorius Schisseler. In 1621 kwam het doopvont gereed, dat zich nu nog in de kerk
bevindt.
De gilde-altaren maakten blijkbaar een rommelige indruk, want pastoor Deckers liet
voor het bakkersaltaar een ‘veurhengsel ende gardijnen, ende daarbij oock twee pijlers’ aanbrengen. Omdat de bakkers geen geld (‘renthen’) hadden om de rekening
meteen te betalen, besloot het stadsbestuur op 2 maart 1617 het bedrag voor te schieten. Een dag later betaalde het 18 gulden en 5 stuivers aan de schrijnwerkers Abraham
en Claes Elsskens voor twee pilaren ‘ende het werk daerop’ van het bakkersaltaar. Uit
de stadsrekening bleek dat de helft van de restauratiekosten werd gedragen door de
wevers, die het altaar met de bakkers deelden. Zes dagen later betaalde de stad aan
de smid Gerardt Meuters nog een bedrag van 1 gulden, 6 stuivers en drie oordjes voor
onder meer gordijnroeden en andere benodigdheden voor het voorhang van het bakkersaltaar. Voor andere altaren werden ook gordijnen gehangen.
Een aantal gilden was tevens in het bezit van kerkelijk zilver. De huurvaarders en de wevers
hadden in elk geval een kelk in eigendom. De oudste vermelding van de kelk van de huurvaarders dateert van 1533, toen het gildehuis (gaffel genaamd) van de huurvaarders met
de kelk werd verkocht aan de huurvaarders uit Dordrecht. Gaffel en kelk moeten niet lang
daarna zijn teruggekocht, want in 1559 is er wederom sprake van de kelk. De kelk van de
wevers wordt vermeld in documenten uit 1595/1596. Het brouwers- en het bakkersgilde
hadden er in elk geval geen. Wel had het brouwersgilde een flambouw, die waarschijnlijk
tijdens kerkelijke plechtigheden waarbij het gilde betrokken was is gebruikt.

VIERING PATROONSDAG; WIJNGELD
De gilden hielden erediensten en vierden feest op de naamdag van hun beschermheilige. In de meeste gevallen stond de datum vast. Zo vierde het kleermakersambacht de
dag van Sint-Anna op 29 juli en het chirurgijnsgilde de dag van Sint-Cosmas en SintDamianus op 28 september.
De dag begon met een optocht naar en een mis in de Sint-Martinuskerk. Daarna trok
het gilde naar het gildehuis. Bij het brouwersgilde was iedere broeder verplicht om
‘sijn silveren’ (insigne) op zijn hoed te dragen. De dag werd afgesloten met een feestelijke maaltijd. Dergelijke feesten verwerden niet zelden tot drinkgelagen met alle
gevolgen van dien. Daarom werd in 1685 aan de statuten van het kramersgilde de bepaling toegevoegd dat de gildebroeders op de patroonsdag de verplichting hadden
in het gildehuis te verschijnen ‘ende aldaer drincken in alle stilte’. Wangedrag zoals
vechten werd bestraft. De dader moest een ton bier betalen. Al naar gelang het misdrijf
kon de boete hoger of lager uitvallen.
Een geval van misdraging deed zich in de zeventiende eeuw voor bij de timmerlieden.
Om herhaling te voorkomen, gelastten de gildemeesters dat ter gelegenheid van het
patroonsfeest van Sint-Leonard op de gaffel slechts tweeëneenhalf vat bier mocht worden gedronken. Toen de vaten op waren, sloegen enkele broeders echter buiten medeweten van de gildemeesters een nieuw vat aan. De meesters riepen daarop de hulp
in van burgemeester Bloemaerts. Deze verbood de broeders nog verder te drinken en
liet de stadsbode het vat afsluiten door ‘den tap inde voorss tonne doen slaen’. De

Sint-Anna. Collectie Limburgs Museum.
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broeders trokken zich er weinig van aan en in bijzijn van de burgemeester sloegen zij
met de hand op tafel, riepen: ‘Wij willen drincken’ en dronken het vat gewoon leeg. De
aanstichters/hoofdrolspelers waren Andries van Elderen, Jacobus Cuypers en Jan van
Raeij. Het stadsbestuur legde alle overtreders een boete van een rijksdaalder op, die
ze moesten betalen aan het gilde.
Hoewel zij door de stadsbode werden gesommeerd de boete te betalen, weigerden
zij dit. Met de smoes dat zij niet door de gildemeesters van de boete op de hoogte
waren gesteld, iets waarop zij recht hadden, belegden enkele broeders onder aanvoering van de eerder gemelde Van Elderen, Cuypers en Van Raeij, zonder kennisgeving
aan de gildemeesters en de overige broeders, een vergadering van het gilde. Tijdens
die bijeenkomst legden ze de gildemeesters een boete van een vat bier per persoon
op. Vooruitlopend op de betaling maakten ze één daarvan maar alvast leeg. Toen de
gildemeesters daar achter kwamen, eisten zij dat de magistraat ingreep. Zo niet, dan
legden ze hun ambt neer. Ze wezen het stadsbestuur erop dat de handelwijze tegen de
gildereglementen indruiste en dat er een situatie van rechteloosheid zou ontstaan als
het geen maatregelen nam. De bronnen vermelden niets over de reactie.
Uit de rekeningen van het kunstenaarsgilde krijgt men een goede indruk wat er zoal
tijdens de viering van de dag van de schutspatroon op 18 oktober plaatsvond. Er werd
een mis gehouden, die door een zangmeester en een koor werd opgeluisterd. Evenals
de pastoor ontvingen zij hiervoor een vergoeding. Voor de feestmaaltijd werd geld gespendeerd aan bier, brandewijn en beschuit, pijpen, tabak en speelkaarten.
De dag na de viering van de naamdag van de schutspatroon werd een zielsmis gehouden voor de in het voorbije jaar overleden gildebroeders. De zakdragers hadden de
gewoonte om na de zielsmis de namen van de overleden gildebroeders in de straten
van de stad te laten omroepen. Wat er met hun gebruik om bij de ‘inwoonderen deser stadt mit den handtschoen noemende sulcx het verlooren kindtje’ rond te gaan
werd bedoeld, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk schooiden ze om geld voor bier.
Een ‘kindtje’ was namelijk een inhoudsmaat: een vaatje. Op 6 maart 1773 verbood het
stadsbestuur beide gebruiken. Waarschijnlijk waren de omroepers te luidruchtig. Het
rondgaan ‘met den handschoen’ was zo uit de hand gelopen dat het stadsbestuur er
wel een eind aan moest maken.
Of de leden van de afzonderlijke gilden in Venlo op zondag naar de heilige mis gingen
en ook op een weekdag bij elkaar kwamen om het misoffer mee te maken en een toespraak aan te horen, zoals dat in bijvoorbeeld Gouda het geval was, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel betaalde een aantal gilden ‘wijngeld’ aan de Sint-Martinusparochie
in Venlo. Het waren de zakdragers, akkermannen, kleermakers, bakkers, molenaars,
wevers, timmerlieden, kramers, huurvaarders en de brouwers. Waarschijnlijk was het
wijngeld een verkapt stipendium, dat wil zeggen: een volgens een vast tarief bepaalde
offergift die de priester werd overhandigd voor het lezen van een mis met een bepaalde
intentie. Uit de reglementen van de brouwers blijkt dat een brouwer voor elk brouwsel
een geldbedrag moest betalen om er missen van te laten lezen.
De opbrengsten aan wijngeld konden flink oplopen. Zo incasseerde de parochie in
1788 van de kramers en de brouwers respectievelijk 14 gulden en 4 stuivers en 25 gulden en 4 stuivers Hollands.

PROCESSIES

Pagina uit rekeningenboek Sint-Martinusparochie waarop de wijngelden die in 1793 en 1794 door gilden werden betaald staan vermeld. GA Venlo, Archief
Sint-Martinusparochie.
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Sinds jaar en dag namen de gilden deel aan processies. Zo werd op sacramentsdag of
met Hemelvaart het Heilig Sacrament door de stad gedragen. De stadsprocessie vond
in veel Europese steden en in Vlaanderen plaats op die sacramentsdag, tien dagen na
Pinksteren. In tal van plaatsen in Gelderland was echter de Onze-Lieve-Vrouwe-processie verreweg het voornaamst, ook in Venlo. De reden daarvoor is onduidelijk.
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Deze gravure van een processie te Amsterdam toont hoe de processie er in Venlo kan hebben uitgezien. Collectie Limburgs Museum.

De stad Venlo waardoor de processies trokken. Kaart van Bleau uit 1649. Collectie Limburgs Museum.

Fragment van de kaart van Venlo die Bleau in
1649 uitgaf. Linksboven liggen de Sint-Martinuskerk en het kapelletje van Onze Lieve Vrouw Ingen
Daell. Collectie Limburgs Museum.
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Wanneer de Mariaprocessie in Venlo plaatsvond, is niet geheel zeker. In zijn artikel ‘De
stad en haar metafoor. Processie, toneel en openbare feesten in Venlo, ca. 1380-1525’
stelt Gerard Nijsten dat ze vermoedelijk vijf weken na Pinksteren plaatsvond. Uit de statuten van het huurvaardersgilde blijkt dat de Mariaprocessie op de kermis van Sint-Jan
(24 juni) plaatsvond. Iedere gildebroeder was namelijk verplicht om ‘syn silveren (te)
hebben ende het selve op Sint-Johans kermis als men Onser Lieven Vrouwen Bildt omdreght op synen hoedt hebben ende metter procession omgaen op die pene van een
pont was’. De datering wordt bevestigd in de statuten van het kramersgilde uit 1536 en
de zeventiende- en achttiende-eeuwse rekeningen. Tijdens deze processie werd niet
alleen het Onze-Lieve-Vrouwe-beeld maar ook het Heilig Sacrament rondgedragen.
Deze processie had dezelfde betekenis als de sacramentsprocessie elders. In Venlo was
het gebruikelijk dat de Onze-Lieve-Vrouwe-processie begon met een plechtige mis in
de Sint-Martinuskerk. Deelnemers aan de processie waren de geestelijkheid, de magistratuur en de verschillende geledingen uit de bevolking, met name de ambachtsgilde.
De Sint-Janskerkmis vond naar aanleiding van de Mariaprocessie plaats.
In de processie hadden de diverse geledingen uit de Venlose samenleving een eigen
plek. Hoe de volgorde precies was, is niet duidelijk. Van de geestelijkheid bijvoorbeeld
is niet bekend in welke rangschikking de verschillende kloosterorden liepen. Waarschijnlijk liepen de wereldgeestelijken bij het Onze-Lieve-Vrouwe-beeld en het heilig
sacrament. De stedelijke overheid liep achter het beeld en het Heilig Sacrament.
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De volgorde waarin de gilden meeliepen, is wel bekend. Evenals in Maastricht en Roermond moeten er in Venlo geschillen omtrent de onderlinge positie van de gilden zijn
ontstaan. Omstreeks 1560 stelde het stadsbestuur namelijk de volgorde waarin de gilden
aan de processie deelnamen vast: huisluiden (akkermannen), kunstenaars, timerlieden,
molenaars, bakkers, wevers, schoenmakers, kleermakers, brouwers, kramers, zakkendragers, huurvaarders en schippers. De zoutmeters, de pelsers (looiers) en de karbinders
mochten volgens deze lijst niet aan de processie deelnemen omdat ze niet in het bezit
van een wimpel waren. Waarschijnlijk waren deze qua ledental te klein om zich een eigen
vaandel te kunnen permitteren.
Uit deze lijst blijkt ook dat de meest onbeduidende gilden voorop en de belangrijkste
achteraan liepen. De gilden die het nauwst bij de Maashandel waren betrokken, waren
het belangrijkst. Aangezien deze lijst al die tijd bewaard is gebleven, moet zij ook in later eeuwen bepalend zijn geweest. In de archieven werd geen enkel spoor aangetroffen
waaruit bleek dat de volgorde omstreden was. Desondanks moeten er in de loop der
tijd aanpassingen hebben plaatsgevonden. In 1709 werd het chirurgijnsgilde opgericht,
waarvan de leden ongetwijfeld hebben meegelopen.

Heiligenprent van Sint-Barbara en de toren. Collectie Limburgs Museum.

De processie moet een kleurrijk geheel zijn geweest. Ze werd vanaf het midden van de
vijftiende eeuw verrijkt met personen en groepen die taferelen uit de Bijbel of heiligenlevens uitbeeldden. Zo speelde een zekere Keeskens in de processie van 1457 voor Christoffel. De huurvaarders beeldden in elk geval tot 1472 Vaelbeijert (vermoedelijk het grijze
paard) uit. Niet-religieuze onderwerpen kwamen in de vijftiende eeuw eveneens aan
bod. Zo voerden leden van het brouwersgilde het Rad van Avontuur, dat het lot van de
mensen verbeeldde, tijdens de processie mee. Deze verbeeldingen zouden tot in de zestiende eeuw blijven bestaan. In de zeventiende en achttiende eeuw zijn ze wellicht onder
invloed van het protestantisme en de katholieke reformatie uit de processie verdwenen.
Een steekproefsgewijs onderzoek in de stadsrekeningen vermeldt er geen uitgaven meer
voor. De muzikanten bleven echter.
In de achttiende eeuw namen de afzonderlijke gilden met vaandels en trommels deel
aan de processie. Op het vaandel stond de schutspatroon afgebeeld. In het geval van de
schoenmakers was dat Sint-Crispinus. De afzonderlijke gildebroeders droegen een bonnet
of hoed waarop een zilveren herkenningsteken stond. Bij de schoenmakers ging het om
een ‘znijmetz’. De gildebroeders droegen bovendien op de borst nog een prentje waarop
de schutspatroon stond. Het zilveren insigne van de timmerlieden bestond uit een bijltje en
dat van de bontwerkers uit een beeldje van Johannes de Doper. In de gilderol van de schippers uit 1483 stond de bepaling dat de broeders verplicht waren om elk jaar een nieuwe
‘kogel’, dat wil zeggen mantelkap aan te schaffen om tijdens de Mariaprocessie te dragen.
Heel bijzonder was de bepaling van de linnenwevers dat de broeders die buiten hun schuld
verstek moesten laten gaan hun hoed aan de gildemeesters moesten overhandigen ‘(zo)
dat die inden omganck zij’. Wellicht werd de hoed tijdens de processie meegedragen, zodat de drager dan wel niet lijfelijk maar wel geestelijk vertegenwoordigd was.
Op de kermismaandag vond er een defilé plaats waaraan de schutterijen en de gilden
deelnamen.
Vanwege het grote belang van de processie was deelname door de ambachten en de
afzonderlijke leden verplicht. Een uitzondering hierop vormden de kramers. Van hen
liepen, in de achttiende eeuw althans, alleen de twaalf gildemeesters mee. Het beperkte aantal kan mogelijk worden verklaard uit het feit dat veel leden tevens lid van
een ander gilde waren.
De deelname van de afzonderlijke gilden verliep niet altijd perfect. De leden van de
broederschap van Sint-Severus deden in 1619 niet aan de processie mee, omdat ze te
laat waren komen opdagen. Daarom gelastte de magistraat op 11 juli van dat jaar, dat
er van elk gilde een vertegenwoordiger bij de mis behoorde te zijn, die zodra het credo
werd aangeheven zijn gilde het sein gaf om zich op te stellen.
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Sint-Appollonia. Collectie Limburgs Museum.

BUUN

189

Indien een gildebroeder was overleden, mochten de collega’s zonder geldige reden
niet afwezig zijn bij de begrafenisplechtigheid. De verplichting gold ook bij andere gilden, zoals die van de bakkers en de bontwerkers. Het insigne van de overleden bakker
moest op de kist worden gelegd en later op een doek (wimpel?) in het gildehuis worden gespeld. Het gildezilver van een bontwerker verviel na diens dood aan het gilde.
Bij de brouwers was het niet alleen gebruikelijk om de begrafenis van de overleden
broeder maar ook die van diens echtgenote bij te wonen. Hetzelfde gold bij de huurvaarders en de schoenmakers. De brouwer moest over elk brouwsel een geldbedrag
betalen om er missen van te laten lezen. De hoogte van het bedrag was gelijk aan de
waarde van een kwart bier. Deze bedragen werden door het gilde geïnd en eenmaal
per jaar met het kerkbestuur afgerekend. De som van de afdrachten leverde een aardig bedrag op. Ontving de kerk in 1773 nog 19 gulden en 10 stuiver Hollands, in 1785
betaalde het brouwersgilde 30 gulden en 8 stuivers. Waarschijnlijk moesten ook de
leden van de gilden die wijngeld aan de parochie afdroegen hun individuele bijdrage
leveren.

Links: Johannes de Doper, schutspatroon van het
bontwerkersgilde. Collectie Limburgs Museum.
Rechts: Heiligenprentje van Sint- Johannes. Collectie Limburgs Museum.

VERHOUDINGEN TUSSEN PROTESTANTEN EN KATHOLIEKEN
Uit de bepalingen van gildereglementen blijkt dat individuele gildebroeders nogal
eens verstek lieten gaan. Zo was in het gildereglement van de bontwerkers bepaald dat
niemand zonder geldige reden - het meetrekken met een ander gilde of schutterij uitgezonderd - afwezig mocht zijn. Overtreders werden bestraft met een boete van twee
pond ten bate van het gilde en een vat bier voor de gildebroeders. Eenzelfde bepaling
vindt men bij de kramers, al werd het omtrekken met een ander gilde of schutterij niet
vermeld en beperkte de boete zich tot twee pond was.
Een eeuw later stak een ander euvel de kop op. Blijkbaar dronken de gildeleden tijdens het opstellen voor en tijdens de ommegang bier. Op straffe van een halve ton bier
verbood de magistraat dat op 16 juni 1719. Een aantal gildebroeders stapte voortijdig
uit de processie. Op dit ‘affsteecken’ stelde het stadsbestuur drie dagen later dezelfde
straf. Wangedrag tijdens de processie kwam ook voor. In de gildestatuten van de timmerlieden kwam namelijk de bepaling voor dat het verboden was om zich tijdens de
processie te misdragen.

RELIGIEUZE PLICHTEN VAN DE GILDEBROEDER
De gildebroeder had allerlei verplichtingen. In het voorgaande werd al gewezen op
zijn verschijningsplicht bij de processie en de voorschriften voor de kleding die hij
dan diende te dragen. In het reglement van het brouwersambacht werd uitgebreid
aandacht besteed aan de religieuze verplichtingen van de gildebroeder. Wie volgens
het reglement van 1511 tot het gilde wilde toetreden, moest vier pond was schenken
‘totter dienst goedts dienende’. In 1775 werd deze schenking aangepast en in geld
uitgedrukt: iemand van buiten de stad die gildelid wilde worden moest acht gulden
Hollands aan de Sint-Martinuskerk betalen, een burger vier gulden.
Aan de beroepsuitoefening werden beperkingen opgelegd. De gildebroeder mocht op
zondag niet brouwen, bier in tonnen doen of bier vervoeren. Op doordeweekse heiligendagen mochten de brouwers hun ambacht wel uitoefenen, mits ze naar de kerk
gingen. Op kerkelijke hoogtijdagen, zoals Kerstmis, sacramentsdag en de dag van de
Onze-lieve-Vrouweprocessie, die ook op een doordeweekse dag konden vallen, mocht
de brouwer echter niet werken.
De brouwers moesten tijdens de Hemelvaartsprocessie (15 augustus), de Onze-lievevrouweprocessie en op de patroonsdag (1 juli) hun zilver op de hoed dragen.
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De eerste tekenen van het protestantisme in Venlo dateren van omstreeks 1530. In 1549
was er voor het eerst sprake van een gemeente binnen de stadsmuren. De afvallige kapelaan Kamerlinck predikte Lutherse ideeën. Dat de nieuwe leer ook bij gildebroeders
ingang vond, mag blijken uit de financiële steun van enkele gilden, met name van het
timmerliedengilde, die de geestelijke in staat stelden in Venlo te blijven werken. Onder druk van de overheid zag de geestelijke zich in november echter genoodzaakt te
vertrekken.
De beeldenstorm ging aan de Maasstad niet ongemerkt voorbij. Op 27 augustus 1566
probeerden beeldenstormers de gilde-altaren te vernielen. Zoals in het voorgaande
reeds is aangehaald was de schutspatroon de belangrijkste band van de gilde met de
katholieke kerk, die ze met de vernietiging van deze altaren officieel wensten te verbreken. Slechts drie altaren raakten daadwerkelijk beschadigd: het Sint-Nicolaasaltaar,
het altaar van Sint-Anna en het Sint-Jorisaltaar.
Het Sint-Nicolaasbeeld werd door Jacob Duyssen, Peter Swagermans, Hendrik Boenen
en anderen van het altaar geworpen. De sieraden konden echter met behulp van de
dochter van de koster door Dirk inde Betou in een kist worden opgeborgen. Vervolgens
waren het altaar van Sint-Anna en van Sint-Joris aan de beurt. Was het geweld ten aanzien van het Sint-Nicolaasaltaar nog binnen de perken gebleven, het Sint-Jorisaltaar
verging het duidelijk slechter. De ‘taeffel’ werd van het altaar geslagen en een beeld
van Sint-Joris in stukken gebroken.
Ingrijpen ter plekke door goed ingelichte gildemeesters behoedde de overige altaren
voor vernieling. Dat het kramersaltaar beschadigd raakte, kwam omdat gildemeesters
zelf tot de beeldenstormers behoorden. Krachtdadig optreden van het stadsbestuur
maakte spoedig een einde aan de kerkzuivering. Het bleef echter onrustig in Venlo. De
onrust werd niet in de laatste plaats veroorzaakt door de onduidelijkheid wie van de
strijdende partijen de overhand kreeg in de Nederlanden. Veel stadsbesturen waren op
zichzelf aangewezen en aarzelden om trouw te blijven aan de Spaanse landvoogdes,
Margaretha van Parma.
Op 5 oktober 1566 zuiverden de protestanten onder leiding van predikant Engelbert
Faber de kerk van het klooster Trans Cedron, die zij bezet hielden en als gebedsruimte
gebruikten. Onder diens volgelingen waren ook leden van verschillende gilden. Na
de overwinning in Valenciennes (1567) kreeg de Spaanse overheid weer de overhand
en gingen de steden in het Gelderse Overkwartier overstag en zwoeren trouw aan de
landvoogdes. Op 6 april 1567 werd Engelbert Faber uit de stad verbannen. Met hem
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vertrok het grootste gedeelte van de protestantse gemeente. Het stadsbestuur nam
vervolgens maatregelen om verrassingen zoals in 1566 te voorkomen. Op 11 april 1567
werd een nieuwe wachtverordening opgesteld waardoor het toezicht vanaf de muren
en poorten werd verscherpt.
Het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) een jaar later zorgde er voor dat de
stedelijke overheid op haar hoede was. In 1569 versterkte zij haar greep op de gilden.
Op maandag 23 juni 1569 kwamen de zakdragers, schippers en huurvaarders naar de
Sint-Martinuskerk om de “(…)Tweede misse (…)” te celebreren. Na afloop werd de
huurvaarders gelast om hun kerkelijk zilver in de Sint-Martinuskerk achter te laten.
De objecten lagen op dat moment in een kist in de sacristie. Voortaan zouden ze in
een kast in de kerk worden bewaard. Het gilde kreeg de beschikking over de sleutel.
De huurvaarders protesteerden hevig tegen dit bevel. De gildemeesters weigerden de
kerk te verlaten voordat zij hun kerkelijk zilver mee terugkregen om het in hun gildehuis op te bergen, zoals vanouds gebruikelijk was. Zij kregen echter van de koster te
horen dat het zilver tegen ‘scandalen en profanatien’ moest worden beschermd. De
maatregel gold ook voor de overige gilden.
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd Venlo herhaaldelijk door de Nederlandse
protestantse troepen bezet. Van 1579 tot 1586 was het stadsbestuur in handen van
de gereformeerden. In 1702 brak de Spaanse successieoorlog uit. Venlo werd op 23
september 1702 door Nederlandse troepen bezet. De stad stond nu onder protestants
bevel. In het capitulatieverdrag van 1702 was bepaald dat de katholieke godsdienstoefening gehandhaafd zou blijven. Deze toestand werd bestendigd door de Vrede van
Utrecht (1713) en het Barrièretractaat (1715).
Het is niet waarschijnlijk dat protestanten aan enige katholieke processie hebben
deelgenomen. Maar naast deze processie was er nog het defilé op kermismaandag,
waaraan de schutterijen en gilden deelnamen. Tegen dit defilé ageerde de gereformeerde schoenmaker Bartholomeus Konings in 1781. Hij hekelde de verplichting om
het prentje van de patroonheilige Sint-Crispinus op de borst te dragen en achter het
vaandel van het gilde aan te lopen, waarop de heilige eveneens was afgebeeld. Deze
katholieke gebruiken stuitten hem als gereformeerde tegen de borst. Hij werd door
het gilde beboet en ging bij het stadsbestuur verhaal halen. Nadat hij bij het stadsbestuur nul op het rekest had gekregen, wendde Konings zich met een bezwaarschrift

tot de Staten-Generaal, die de stedelijke overheid op 27 augustus 1781 om informatie
verzocht. Die speelde op haar beurt het verzoek door aan het schoenmakersgilde. Uit
het rapport dat het gilde op 1 oktober had samengesteld en de begeleidende brief van
het stadsbestuur aan de Staten-Generaal van 25 oktober werd duidelijk dat het niet om
en processie ging maar om een defilé.
Het schoenmakersgilde beweerde onder meer dat de jaarlijkse ommegang op ‘kermis
maendag’ helemaal geen katholieke processie was. Het prentje van Sint-Crispinus en
het vaandel dienden slechts om het gilde van de andere te onderscheiden. De gilden
en schutterijen trokken in de optocht mee niet om de stadsreuzen te eerbiedigen,
maar ‘omme zig een maal voor u wel edele ende achtbaare jaarlijks gezamenderhand
te vertoonen, en daar door te beweijzen dat de gildes en schutterije nog in zulke goede
ordre en staat zijn, als altoos hebben geweest ende behooren te blijven’.
Het stadsbestuur onderschreef de mening van het schoenmakersgilde dat de ommegang eigenlijk geen kerkelijke aangelegenheid was. Het was sedert onheugelijke tijden gebruik dat elk jaar op de Sint-Janskermis alle gilden en schutterijen van de stad
met vaandels en trommels aan de ommegang deelnamen. Met een processie had dit
niets van doen. Er was geen enkele geestelijke bij betrokken en er vonden geen religieuze handelingen plaats. Indien zij het dragen van het prentje in strijd met hun geloof
achtten, werden de gereformeerde gildebroeders hiervan vrijgesteld.
De gereformeerde kerkenraad, waartoe Konings zich had gewend, was na een onderhoud met de burgemeester eveneens tot de slotsom gekomen dat het om een gewoon
defilé handelde. Daarom adviseerde zij Konings gewoon aan de jaarlijkse ommegang
deel te nemen. Zijn gereformeerde gezindheid was geen excuus om weg te blijven.
Na dit alles bekrachtigde het stadsbestuur de boete die het gilde aan Konings had
opgelegd. Daarop wendde deze zich andermaal tot de Staten-Generaal. Hij stelde dat
de stad geen recht had boetes op te leggen zolang de Staten-Generaal hierover geen
beslissing hadden genomen. De Staten-Generaal gelastte in zijn resolutie van 5 maart
1782 dat de straffen moesten worden opgeschort totdat een definitieve beslissing was
genomen. Een speciale commissie zou de zaak onderzoeken.
In zijn antwoord van 22 maart herhaalde het stadsbestuur dat het niet om een processie maar om een defilé ging. Op 28 juli 1782 beklaagde de stad zich opnieuw, want
Batholomeus Konings had opnieuw niet aan de processie deelgenomen. Toen de stoet
voorbijtrok, bespotte hij net als in 1781 zijn gildebroeders. Hoe deze zaak is afgelopen
is niet bekend. In de archieven zijn geen verdere mededelingen aangetroffen.

HET EINDE: DE FRANSE TIJD

Knop van de koningsstaf van het Akkermansgilde.
Aan weerszijden zijn de patroonsheiligen van het
gilde afgebeeld. Links: Onze Lieve Vrouw Ingen
Daell, rechts Sint-Urbanus.
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Bewijs van overdracht van het Sint-Annabeeld in 1796. GA Venlo, Archief Sint- Martinusparochie.

In oktober 1794 werd Venlo door de Franse revolutionaire troepen ingenomen. Krachtens het Haags Verdrag van 1 mei werden de Nederlanden beneden de grote rivieren
ingelijfd bij de Franse Republiek. De nieuwe machthebbers rekenden af met de oude
gezagsstructuren. Als kanton Venlo maakte de stad deel uit van het Departement van
de Nedermaas.
Nadat de gilden per decreet van 1 mei 1796 waren afgeschaft, werden hun goederen
een jaar later gevorderd. Het betekende het einde van de altaren. Blijkbaar wensten de
kleermakers het niet zover te laten komen. Nadat de Fransen de stad hadden bezet,
overhandigde de koster van de Sint-Martinuskerk, C. Hermans, ‘door onvoorsigtigheijt’ het zilveren Sint-Annabeeld aan de gildemeesters van de kleermakers, buiten
medeweten van de pastoor of een van de kerkmeesters. Tijdens de vergadering van
het gilde in december 1796 werd voorgesteld het beeld te verkopen om er patenten of
brood voor te kopen. Een meerderheid stemde voor verkoop. Blijkbaar zaten de gildemeesters Johannes Cremers en Martinus van der Sanden met de uitslag lelijk in hun
maag. Naderhand wendden zij zich namelijk tot pastoor Van Postel met de vraag of de
verkoop wel mocht. De pastoor protesteerde tegen het voornemen. Toen de overige

Valuas en zijn vrouw omstreeks 1750. De stadsreuzen vinden hun oorsprong in de bijbelse ﬁguur
Goliath, die in de processies rondtrok. Later werd
er een vrouw bijgevoegd. Gaandeweg verloren de
beelden hun religieuze betekenis en in 1747 werden
ze uit de processie verbannen. Sedert 1751 werden
ze op de Sint-Janskermis rondgedragen. Drie jaar
later werd Valuas tot stadsstichter gebombardeerd.
GA Venlo.
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gildebroeders dit ter ore kwam, bezochten twee vertegenwoordigers van het gilde, Sax
en Caspers, de pastoor en vroegen hem wat voor aanspraken hij eigenlijk op het beeld
maakte. Uit de reactie van de pastoor bleek dat hij geen enkel recht op het beeld kon
laten gelden. Omdat het een sieraad was dat aan de kerk was toevertrouwd, mocht
het volgens Van Postel niet worden verkocht. De meerderheid van de gildebroeders
achtte dit argument onvoldoende en besloot zich niets van de protesten van de pastoor
aan te trekken. Het beeld werd voor 120 gulden verkocht aan de oude klerenkoper en
kleermaker Beckers. Van Postel liet het er niet bij zitten en nam contact op met de
municipale agenten A. Graven en G. Heidebeutel. Deze gaven de pastoor de garantie
dat het beeld weer op de plaats zou terechtkomen waar het van oudsher had gestaan.
De agenten verklaarden de verkoop rechtsongeldig en op last van de municipaliteit
bracht gildemeester Cremers het beeld van Sint-Anna op 20 maart 1797 weer terug
naar de pastoor. Een dag later overhandigde de pastoor het aan koster C. Hermans en
vermaande hem in het vervolg wijzer te zijn en geen goederen van de kerk meer weg te
geven zonder bevel van hem of de kerkmeesters.
Het gildezilver verdween onder het Franse bewind. Het enige stuk dat de inbeslagname
overleefde, is de knop van de koningsstaf van het Akkermansgilde. Wat ook overleefde,
was de viering van de naamdag van de schutspatroon door een aantal gilden. Dat gebeurde in elk geval tot en met 1798. In de archieven van de Sint-Martinusparochie komen vermeldingen voor tot en met 1798 van de smeden, huurvaarders en barbiers. <

Ad Bogers (1956) is historicus en als assistent-collectiebeheer werkzaam bij het Limburgs Museum.
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Het eenzame
kroegleven

in Blerick

e

en halve eeuw geleden waren het er nog
meer dan vijftig, nu zijn ze op één hand te

tellen: caf és in Blerick. maar ook la taberna en
caf é rinie en nico in het centrum vechten om
hun voortbestaan. ze lijken de strijd te verliezen. Staat het voortbestaan van het Blerickse
kroegleven op de tocht? Buun-fotograaf Peter
de ronde legde vast wat voorbij gaat.

door Guus Benders
foto’s Peter de Ronde
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Het eenzame kroegleven in Blerick

B a er Ke r p , B r an d s
Q u ell e , ’ t H e r t ,
J u l i a na, H o l t ac k e rs ,
Pepij n b ar, T i v o li,
H oki e p o k i e , D ’n
H ook e n ’ t Ke l d erk e
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Het is een van de laatste mooie dagen van september. La Taberna heeft alle deuren open staan. Vanuit de gezellige kroeg aan
de Maasbreesestraat klinkt geroezemoes. Dinsdagavond is dartavond. Behalve de dartclub is er niemand binnen, nog niet, want het
is nog vroeg. Het dartteam speelt competitie, thuis, tegen een ander
team uit de buurt onder het genot van een biertje. ‘Het zijn teams
uit de regio en soms moeten we best ver weg. Pas moesten we helemaal naar America, bij Horst welteverstaan,’ legt mede-eigenaar
Connie uit, voordat ze weer terug naar het bord moet om te gooien.
La Taberna heeft meer verenigingen en groepen die er regelmatig bijeenkomen en zo zorgen voor vaste inkomsten: ‘Twee dartclubs, een
duivenvereniging, drie stamtafels, kaartclubjes en natuurlijk een hele
hoop vaste gasten,’ zegt de goedlachse kastelein Mario Ramos. Mario
en Connie zijn getrouwd en runnen het café sinds 1997. Daarvóór was
het Café Holla, maar de uit Spanje afkomstige Mario verkoos een nieuwe naam. ‘La Taberna, een taverne of herberg, is een typische plek waar
mensen even stoppen om bij te komen en te kletsen. Dat gevoel willen we uitstralen. Met een drankje en eigenlijk ook een hapje, maar dat
laatste is met zijn tweeën niet haalbaar,’ zegt de Spaanse Blerickenaar
in foutloos dialect met een minimaal accent.
Mario en Connie wonen boven de zaak, maar de vraag is voor hoelang
nog. De eigenaar van het pand, Berden, heeft de huur opgezegd. De
authentieke kroeg moet wijken voor een parkeergarage, zeer tegen de
zin van de uitbater. ‘Wij willen hier niet weg. We zijn in beroep gegaan,
maar tegen een bedrijf als Berden is het moeilijk winnen. Het is nu nog
onduidelijk wanneer we eventueel weg moeten.’
Veel kroegen houdt Blerick niet over, terwijl ze vroeger in overvloed aan-

wezig waren: net na de oorlog naar verluidt zelfs meer dan zestig. Anno
2010 zijn ze op één hand te tellen. En het dreigen er alleen maar minder
te worden. Want van een ander bekend café is de toekomst eveneens
onzeker. Café Rinie en Nico in de Kloosterstraat zoekt al een tijd naar
een opvolger, maar makkelijk is dat niet. Rinie: ‘Toen ik zesendertig jaar
geleden begon, waren er nog veertig of vijfenveertig kroegen in Blerick,
maar die zijn langzaam verdwenen. Soms ook vanwege druk uit de omgeving. Een opvolger vinden is lastig en of er überhaupt horeca in dit
pand zal blijven is de vraag.’ Even leek het erop dat de Hema in het pand
zou komen, maar dat is nu van de baan.
Baer Kerp, Brands Quelle, ’t Hert, Juliana, Holtackers, Pepijnbar, Tivoli,
Hokiepokie, D’n Hook en ’t Kelderke zijn maar een paar van de roemruchte gelegenheden die Blerick ooit rijk was. Cafés als Rinie en Nico en
La Taberna kunnen daar binnenkort misschien aan worden toegevoegd.
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Het eenzame kroegleven in Blerick

Dat er zoveel horeca verdwenen is, betreurt Mario ten zeerste: ‘Meer horeca betekent meer loop en meer gasten. Mensen gaan even hier kijken
en even daar. Dat is nu veel minder. Als er meer kroegen zijn, word je
als ondernemer ook uitgedaagd om dingen te organiseren. En dat zorgt
weer voor meer kwaliteit in de horeca.’
Met liefde praat Mario over de gasten van de wekelijkse stamtafel De
Baerkes en de prachtige verhalen die er dan over tafel gaan, en over de
vaste jongens die rond een uur of elf ’s avonds aanschuiven voor een
biertje en een praatje. ‘Als ik weg moet, ga ik zeker iets nieuws zoeken
in Blerick. Ik heb het hier prima naar mijn zin en wil voorlopig nog niet
weg. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen.’ <

Guus Benders (1980) is journalist, cultuurwetenschapper en redacteur van de Buun. Hij zit tevens in het
bestuur van het Zomerparkfeest.
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Het eenzame kroegleven in Blerick

Va n uit d e gezellige kr oeg aan de Maasb re e s e stra at klinkt ger oezemoes.
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Nieuwe vo o rt u in 9

de Venkoelen is een onderdeel van het natuurgebied zwart Water. de Venkoelen is het restant van een ooit verlande Maasarm. deze is later leeg
gegraven voor het veen dat er in zat. Vandaar de naam ve(e)nkoelen. Het gebied is enige jaren geleden door Het Limburgs Landschap opgeschoond,
waardoor de oude contouren weer zichtbaar werden. In de winter is het nu een geliefde schaatsplek.
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Op 15 april overleed onverwacht de neerlandicus Eugène Coehorst
(72). Coehorst was jarenlang leraar Nederlands aan de Pedagogische
Academie in Venlo en daarnaast actief als onderzoeker van de Limburgse dialecten. Hij was bestuurslid van de Filmkring en zette zich,
waar mogelijk, in ter verbetering van het culturele klimaat in Limburg. Sinds twee jaar was hij ook een vaste schrijver voor de Buun.
Hieronder een persoonlijke herinnering van cineast Ben Verbong.

Gène.
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Gène.

Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik school geassocieerd met het gedwongen luisteren naar mensen die teksten spreken, die mijn oren niet bereiken. Onderwijs was voor mij het uitzitten van uren, dagen, maanden,
jaren in donkere, vreemd geurende lokalen.
Toen ik niet meer wist wat ik met mijn leven aan moest, besloot ik naar
de Pedagogische Academie in Venlo te gaan, aangezien mijn beide zussen daar ook op hadden gezeten en die had ik nooit zien studeren, dus
zoiets wilde ik ook wel. Daar, op die Pedac gebeurde iets dat mijn leven
een beslissende wending zou geven.
Ook de beste leraren op de academie konden mij niet bereiken, wat
ze ook vertelden. Totdat er een man voor de klas trad, die met een geheel eigen uitstraling over literatuur begon te vertellen. Hij bracht zijn
enthousiasme voor taal, voor woorden en voor literatuur op een buitengewoon aanstekelijke manier op ons allemaal over. Daar stond een persoonlijkheid: Eugène Coehorst, kortweg Gène genaamd.
Hij was iemand die met studenten sprak alsof hij er zelf nog een was.
Hij wist veel, maar liet dat nooit blijken, want betweterigheid en ijdelheid waren hem geheel vreemd. Zijn enthousiasme voor de eigentijdse
literatuur wist hij op een indringende manier op mij over te dragen.
Daar kwam nog iets bij. Zijn enthousiasme voor literatuur was groot,
maar zijn liefde voor film minstens even groot. Je kreeg de indruk, dat
een goede film hem net zo in vervoering kon brengen als een goed
boek.
In het jaarboek Vandaag, waarin eigentijdse en nieuwe schrijvers in de
jaren zestig en zeventig konden debuteren, las ik een deel van een filmscript Hip hip hip voor de antikrist van Heere Heeresma, een in de zestiger jaren gevierd schrijver. Dat je een film kon beschrijven vond ik zo
opwindend, dat ik besloot Gène voor te stellen voortaan geen opstellen
meer te schrijven, maar kleine scenariootjes. Gène vond het geweldig!
Hij begon me te stimuleren, betrok mij bij de Filmkring en ik verdiepte
me meer en meer in het medium film.
Er ontstond een doorgaande dialoog tussen hem en mij, die we in de
klas, op de gang en in de kroeg voortzetten. Uiteindelijk besloot ik toelatingsexamen te doen voor de filmacademie. Ik wist helemaal niet of
zoiets bestond, maar Gène had het nagevraagd en gehoord dat er een
jongen van het internaat van het Thomascollege ook naar een filmacademie was gegaan, dus er moest zoiets bestaan. Die jongen van het Thomascollege bleek later Theo van de Sande te zijn, de cameraman met wie
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ik Het meisje met het rode haar en De schorpioen zou maken. Op die manier
was het Gène die mij stimuleerde, film tot mijn levensdoel te maken.
Ook toen ik nog student was dronken Gène en ik regelmatig een pilsje
in De Blue Note op de Parade, waar alles wat naar kunst zweemde een
onderkomen had gevonden. De één zag er nog existentialistischer uit
dan de ander en bij jazzmuziek of Franse chansons werden de nieuwste
boeken besproken: Camus, Sartre, Genet, Wolkers, Hermans, Haasse, noem
ze maar op. Gène was iemand die graag discussieerde, niet om zijn mening op te leggen maar om zijn mening te toetsen. Voor een betere mening stond hij altijd open, maar je moest hem wel weten te overtuigen.
Kortom, een heerlijk mens om in je gezelschap te hebben!
Als het op zondagavond weer eens te laat was geworden was de afspraak, dat ik de ochtend daarna ook mijn plichten zou vervullen en
mijn rol als student weer keurig zou spelen. Ik volgde de lessen op de
Pedac zeer ‘onregelmatig’, maar die van Gène sloeg ik nooit over.
Zo raakte ik, samen met mijn latere vrouw Jacqueline, bevriend met
Gène en zijn vrouw Ria. Wij zaten allemaal in het bestuur van de Filmkring en ik schreef steeds vaker de convocaties voor de films. Ook nadat
ik naar de filmacademie in Amsterdam was verhuisd, bleef ik de films
mee uitkiezen en beschrijven. Het was een uitstekende manier om met
filmanalyse vertrouwd te raken en bovendien een goede gelegenheid om
de Limburgse scene niet te abrupt te hoeven verlaten.
Als het even kon, bezochten Gène en Ria mijn filmpremières. Zoals laatst
nog in Reuver. Na afloop ging ik met ze mee en aten we bij hen thuis
met hun vrienden overheerlijke mosselen. Het was weer even die open
vriendschap waarvan ik jaren tevoren al zo intens had genoten. Bij die
gelegenheid vroeg ik Gène of hij, als hij moest kiezen, aan een goed boek
of aan een goede film de voorkeur zou geven? Na lang aarzelen moest hij
toegeven, dat een goed boek toch zijn voorkeur had. Geen moment kwam
het bij me op, dat dit de laatste keer was dat ik Gène zou spreken...

Gène.
We zagen elkaar door de omstandigheden niet vaak, maar hielden elkaar
wel in de gaten.
Als ik weer een film klaar had, vroeg ik me altijd af wat Gène ervan zou
vinden?
Hij bleef een factor in mijn leven, omdat hij op een beslissend moment
van invloed was geweest op mijn keuze om filmregisseur te worden.

Gène is plotseling overleden. Ik zat in de mixage van mijn nieuwe film
toen ik het bericht hoorde. Een schok. Ongeloof. Verslagenheid.
Nu zal hij me voortaan niet meer kunnen zeggen, wat hij van mijn films
vindt. Dat vind ik vreselijk jammer en dat zal ik missen. Maar de vraag
wat Gène van mijn nieuwe film zou hebben gevonden, zal ik me ook in
de toekomst blijven stellen. Op die manier zal hij voor altijd deel van
mijn leven blijven uitmaken. Terecht, want ik weet niet wat er zou zijn
gebeurd, als ik hem niet was tegengekomen.
Gène, bedankt!

Ben Verbong,
München, 14 mei 2010
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Boek- en Kantoorhandel
Tegelen - Venlo

Gemeente Venlo
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Renaissance in Venlo-Zuid. Woningstichting Venlo-Blerick transformeerde het voormalig slachthuis in een prachtig complex
met woningen en appartementen.
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Koop ’t bij Koops
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Met dank aan alle sponsoren
welke deze uitgave
mede mogelijk hebben gemaakt.

‘De Buun is als een kapstok met een bonte verzameling kleding’, heeft een lezer
eens gezegd. Die vergelijking nemen we hier, bij het verschijnen van het twaalfde
jaarboek, graag over. Naar believen kunt u verhalen kiezen die het beste bij u
passen, maar die u altijd informeren over uw eigen streek: vroeger, nu en in de
toekomst. Zeker niet te missen is het dramatische verhaal over de verguisde
heldenrol van de Veldense politieman Jan Theelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Grondig onderzocht en beschreven door Gerrit van der Vorst. Lees ook het verhaal
over de moeizame opmars van vrouwen bij Tante Bet, de Venlose krant. Beleef het
enthousiasme waarmee Venlose inwoners de eerste vliegtuigen op hun grondgebied
verwelkomden. Of reis nog verder terug in de tijd, toen gilden en feestelijke
optochten de stad extra kleur gaven.
Als u dat liever wil, kunt u in de actualiteit blijven. Met de trotse blik van Arnold
van Hoof op woonwijk Venlo Noord. Met indringende portretten van schrijfster
Patricia de Groot, vormgever Baer Cornet, beeldend kunstenaar Nicolas Dings en
abt Amandus Prick. Met een insiderverslag van wat zich in Q4 afspeelt, gemaakt
door zanger en journalist Peter Beeker.
Lees hoe mooi een Amsterdamse schrijver zijn liefde voor de Venlose vastelaovend
in woorden vat. Kijk naar de opmerkelijke fotoreportage van John Smets over de
wording van de Maasboulevard, die Venlo tot ver na onze tijd een nieuw stadsaanzicht bezorgt. En als we het toch over de toekomst hebben: volg hoe een jonge
generatie probeert de bordjes van de gevestigde orde te verhangen, en vernuftig
gebruikmaakt van social media.
Zo is er veel meer. Buun 12 biedt u ‘kleding’ voor een heel jaar, met een schitterende
vormgeving en fotografie. Wederom fullcolour uitgevoerd, dankzij hoofdsponsor
Woningstichting Venlo-Blerick. De winkelprijs is 19,95 euro, abonnees genieten
korting.
Oktober 2010
Het cultuurhistorisch tijdschrift De Buun bestaat al sinds 1993. Als een podium voor
schrijvers over alles wat met Venlo en omgeving te maken heeft. Aanvankelijk verscheen
De Buun als kwartaaluitgave, sinds 2000 komt er jaarlijks één - omvangrijke - editie uit.
Dit jaar verscheen er, ter gelegenheid van de opening van de Maasboulevard, tevens een
mini-Buun.
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