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Het was dringen geblazen, deze editie. Zoveel schrijvers met zoveel mooie
ideeën voor een artikel. En natuurlijk kwamen veel stukken pas tegen en zelfs na - de deadline binnen. Dankzij het keiharde werk van fotograaf
Peter de Ronde en onze vaste hoofdontwerper hebben alle teksten toch de
prachtige plaats gekregen die ze verdienen. In een boek dat meer dan ooit
de aandacht op zich zal vestigen, op de eerste plaats dankzij de spraakmakende inhoud, maar zeker ook dankzij de nieuwe cover. Voor vaste Buunlezers zal die even wennen zijn. We zijn er echter van overtuigd dat ons
nieuwe porem mensen buiten onze vaste lezerskring beter aanspreekt.
Want de Buun is nog teveel een schat gebleken. Een schat vol moois voor
bekenden, maar onvindbaar voor nieuwelingen.
Wie voor het eerst een Buun vasthoudt, moet weten dat hij goud in handen
heeft. En al die mensen die geïnteresseerd zijn in hun directe omgeving, in
de voetbalclub van Venlo, de cultuur van Steyl, de kunstbodem in Tegelen,
de muziek uit Belfeld, de geschiedenis van Velden of literatuur uit Grubbenvorst, die moeten weten dat de Buun dáárover gaat. Over onze streek
en wat die streek ten diepste beweegt. Het zijn lange artikelen, je moet
er de tijd voor nemen, maar daar krijg je dan ook wat voor terug: inzicht
en inspiratie.
Maar ja, wie vertel ik het? U heeft de Buun al in handen. Dankzij al die medewerkers die zich belangeloos hebben ingezet. Dankzij een daadkrachtig stichtingsbestuur dat in tijden van economische tegenwind er toch in
geslaagd is genoeg gulle gevers te vinden als basis voor dit boekwerk.
En dus ook dankzij die gevers. Maar vooral dankzij uzelf en onze vaste
schare lezers, op wie wij dit jaar meer dan anders een beroep doen om
het geheim van deze schat te verklappen. Vertel het door. Geef de Buun
cadeau. Er staan schoenen in november, bomen in december en er zijn
zóveel verjaardagen in een jaar dat we allemaal kansen genoeg krijgen om
het Buunwoord te verspreiden.
Het dikste magazine van Venlo mag gezien worden. Dat bewijzen de volgende honderden bladzijdes, waar u een jaar zoet mee zult zijn.
Zegt het voort,
Frans Pollux en Ruud Stikkelbroeck
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Fees t D J Ru u d , f e n ome e n u it Be lf e ld

g a s O P D ie LO L L ie!
Hij stond dit jaar op alle grote dancefestivals in nederland. Bracht skiërs in
Oostenrijk en Zwitserland in een après-ski-extase. toerde in de zomer langs
de costa’s van onder andere spanje en Portugal. Ruud geurts uit Belfeld.
FeestDJRuud. Waar hij draait, gaat het dak eraf. Zijn handelsmerk: minimaal
140 beats per minuut, kilo’s confetti en tientallen opblaasbeesten.

door Marc van de Ven
foto’s Peter de Ronde
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‘Ik heb opeens een heel slecht idee.’ Het is eerste Pinksterdag,
het loopt tegen de avond op het 7th Sunday Festival in Veghel. Een groot
dancefeest: twaalf podia, 25.000 bezoekers. FeestDJRuud draait op het
Slam FM-podium. Het is een optreden zoals hij er al zoveel gedaan heeft
dit jaar. Op Extrema Outdoor bijvoorbeeld, Mysteryland, TIK TAK, Stereo
Sunday, Solar. Zijn optreden op 7th Sunday Festival zit er bijna op. Het
veld staat vol, het publiek heeft er zin in op deze warme en zonovergoten dag. Ron Simpson is de MC van dienst, de master of ceremonies. Hij
zingt en rapt mee met de muziek, maar is er vooral om het publiek op
te zwepen. Hij zegt het nog een keer. ‘Ik heb echt een heel slecht idee.’
Hij draait zich om naar Ruud en geeft hem een veelzeggende knipoog.
Ruud lacht, hij weet wat komen gaat.
BUUN
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O’Neall en MC Ron Simpson. Ze hebben haast, want het optreden begint om vijf uur. ‘We zijn laat, zaten vast in het verkeer.’ Snel laden ze
de spullen uit de auto. Een dj anno 2013 heeft niet veel nodig voor een
festivaloptreden -‘ik heb een paar sd-kaartjes waar alles op staat, het
is een kwestie van plug and play’- maar bij FeestDJRuud hebben alle
zeven de handen vol als ze zich naar de artiesteningang spoeden. Dozen
met opblaasbeesten, twee compressors, zakken vol confetti, gastoeters,
acht confettikanonnen en een confettigun: het gaat allemaal mee. Eenmaal binnen de hekken brengt een festivalbusje het gezelschap naar het
Slam FM-podium.
Een minuut voor aanvang loopt FeestDJRuud het podium op. Menigeen
zou gestresst raken bij zo’n strakke planning, maar zowel Ruud als zijn
aanhang ogen relaxt en ademen een sfeer van lang leve de lol. Terwijl
Ruud de sd-kaarten inplugt en de dj-set aan een snelle check onderwerpt, pakken Robin en Sam backstage de opblaasbeesten uit en gaan
met de compressors aan de slag. Klokslag vijf uur zet FeestDJRuud de
volumeknop open en roept MC Ron door de microfoon: ‘Zijn jullie klaar
voor de beste feest-dj van de wereld? FeeeestDJRuuuuuuuud!’ Meer
aansporing heeft dit publiek niet nodig. Door het weer en de optredens
van eerdere artiesten is het klaar om zich helemaal te laten gaan. Vanaf
de eerste minuut is het één springende en feestende massa. Ruud is in
zijn element.
De naaM
Tijdens zijn studie in Breda en zijn werk bij Extrema ging Ruud door
met wat hij leuk vond: draaien in kroegen en op feesten. Eerst onder de
Het Begin
‘Ik heb een sjouwer nodig. Een mooi taakje voor jou,
Ruud.’ Dat waren zo’n dertien jaar geleden ongeveer
de woorden die de opmaat vormden voor het huidige
fenomeen FeestDJRuud. ‘Mijn vier jaar oudere broer
draaide op verjaardags- en examenfeestjes’, zegt
Ruud (27). ‘Van het verdiende geld had hij grotere
boxen gekocht. Die kon hij niet alleen tillen. Ik vond
het wel tof om hem te helpen.’ Waar zijn broer vooral
geïnteresseerd was in de techniek, ging het Ruud om
de muziek. ‘Ik zorgde dat de cd’s op orde waren, kocht
cd’s en later ging ik ook muziek voor hem downloaden. Maar omdat er in Belfeld alleen nog internet via
een modem was, viel dat niet mee. Ook stond ik af en
toe zelf achter de knoppen.’
Met de drive-in show werkten Ruud en zijn broer
in een straal van zo’n vijftig kilometer. ‘We hebben
onder meer een paar keer de carnavalsavond van de
Belhamels gedaan, via die optredens zijn we ook bij
de Tegelse vastelaovend terechtgekomen.’ De Gouden
Tijger werd het eerste café waar hij draaide. ‘Lex Uiting was de vaste dj, ik mocht het een paar keer van
hem overnemen. Dat beviel zo goed, dat ik op zaterdagavonden de vaste dj werd.’ Na de Gouden Tijger
volgden de Locomotief en optredens op FreeFunk
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Festival en Zomerparkfeest. Ruud kreeg de dj-smaak
te pakken. ‘Na schooltijd was ik altijd met muziek en
media bezig. Niet alleen voor de schermen, ook daarachter. Zo heb ik KloekTV voor Omroep Venlo mee
opgezet, werkte ik mee aan feestjes in het populaire
jongerencafé ClubZes en zat ik in de organisatie van
het gratis dancefestival Chop till you drop.’
In het organiseren van feesten leek zijn toekomst te
liggen. ‘Na de havo ben ik naar Breda gegaan, hbo
Vrijetijdsmanagement. Daar heb ik mooie stages gelopen bij de VPRO en Habbekrats van Jim Taihuttu.’
Zijn afstudeerstage was bij Extrema, een evenementenbureau dat grote dancefeesten als Extrema Outdoor in Eindhoven en Solar in Roermond organiseert.
‘Na mijn afstudeerstage kon ik daar blijven werken.
Ik kreeg een baan op het creatieve vlak. Hield me bezig met concepten van festivals, met decors en aankleding. Het sloot mooi aan bij wat ik al deed.’
Fissa #1
Het is bijna half vijf als FeestDJRuud en zijn gevolg
de parkeerplaats van 7th Sunday Festival oprijden.
Liefst zeven mensen stappen uit het busje, onder wie
zijn tourmanager - of zoals Ruud zegt: pardiemanager - Robin, vriendin Aimée, collega en producer Sam

Ru u d ze t e e n n u mme r
o p , l o o p t n a a r de r a n d
v a n h e t p o di u m e n
du i kt zo n de r a a r ze l e n
de b o o t i n

naam NudyRudy, later als Rudebwoy. In die tijd ontwikkelde hij ook zijn
eigen stijl. ‘Ik houd van hiphop, funk, soul. De oude Motown-muziek
vind ik heerlijk. Maar op dancefeesten kun je daar niet mee aankomen.
Daarom combineer ik het met diverse dancestijlen. En gooi daar nog
wat Hollandse rap en meezingers tussendoor. Het is van alles wat. Fout
en goud. Ik noem het urban après ski flügelstep met een vleugje Rowwen-Hèzehouse.’
Ondanks de succesvolle optredens zag Ruud het draaien nog steeds enkel en alleen als hobby. Hij dacht er niet over na om er zijn carrière van
te maken. In de zomer van 2008 werd het voor het eerst serieuzer. ‘Nog
voor ik er werkte organiseerde Extrema op Kreta een dj-tour in discotheken waar veel Nederlandse jongeren kwamen. Dankzij de introductie
van een vriendin mocht ik drie weken in de grootste Hollandse feestkroeg van Kreta draaien. Iedere avond zeshonderd bezoekers. Het was
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gers. Hij weet wat zijn publiek wil: energie, lol. Ook MC Ron Simpson
voelt de sfeer feilloos aan: ‘Als ik tot drie tel, roep je je naam. Eén, twee,
drie.’ Een kakafonie aan geluid golft naar het podium. ‘Nu we aan elkaar voorgesteld zijn, zijn we vrienden. Sla je arm om je nieuwe vriend
en daar gaan we. Naar links.’ Het halve veld beweegt op 140 beats per
minuut in kleine sprongetjes opzij. ‘Naar rechts.’ Sjoenkele op slapsticksnelheid, het publiek vindt het prachtig. Ruud mixt het ene nummer aan
het andere. Slechts zelden laat hij een song tot het einde doorklinken:
de vaart moet erin blijven. Soms kapt hij iets al na een halve minuut af
als hij merkt dat het niet goed aanslaat; ook de stemming moet erin
blijven. Vier fotografen en filmers cirkelen ondertussen vrijwel onafgebroken om Ruud heen om hem in beeld te vangen. Hij laat zich er niet
door afleiden. Robin zet de confettikanonnen op de rand het podium,
FeestDJRuud wacht het juiste moment af alvorens hij het met zijn afstandsbediening snippers gekleurd papier laat regenen boven het festival. Met zijn confettigun schiet hij een extra lading over de voorste rijen
uit. Aan de achterkant schuiven Robin en Sam ondertussen het ene na
het andere opblaasbeest het podium op. Ruud weet dat het gebeurt, hij
heeft alles onder controle. Hij nestelt zich weer achter de dj-set en stopt
de muziek. Ron: ‘We hebben wat vriendjes meegenomen die graag willen crowdsurfen.’

één groot feest, drie weken lang heb ik in een roes
geleefd.’ Het was daar dat zijn huidige artiestennaam
ontstond. ‘Vrienden van me zeiden dat ik een echte
feest-dj was. Niet veel later stond er FeestDJRuud op
een flyer. Die naam heb ik gehouden.’
Niet alleen de muziek maakt Ruud tot feest-dj. Ook
de act. ‘We doen altijd veel met het publiek. Laten
de bezoekers door de knieën zakken en opspringen,
van links naar rechts zwaaien, arm in arm sjoenkele,
noem maar op. Daarnaast hebben we de confettikanonnen en opblaasfiguren. Er moet iets gebeuren,
het gaat ook om de show. Het geeft een enorme kick
als je het publiek meekrijgt. Maar het is echt niet altijd lol en plezier. Na alle feesten in de zomer sta ik in
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de herfst ook wel eens in een halflege discotheek. Ik
kan je verzekeren: dat valt niet mee.’
Fissa #2
‘Oké. De volgende is alleen voor sexy mensen. Alleen
de sexy mensen op 7th Sunday mogen de handen in
de lucht steken.’ Het is een beproefde methode van
een ervaren MC om de menigte in beweging te krijgen. FeestDJRuud slingert het volgende nummer het
terrein over in die karakteristieke dj-stijl: hoofdtelefoon op één oor, druk draaiend aan de knoppen, het
lichaam meebewegend op het ritme van de muziek.
Moeiteloos mixt Ruud hardcore, dubstep en andere
dancestijlen met top 40-hits en Hollandse meezin-

De DOORBRaaK
Het optreden op Solar in 2011 betekende de echte doorbraak voor FeestDJRuud. ‘Daar is het ontploft. Ze noemden me na afloop hét hoogtepunt
van het festival. Het was inderdaad een zeer gezellige chaos.’ In oktober
dat jaar tekende hij zijn eerste contract bij een boekingskantoor. ‘Vanaf
dat moment kreeg ik veel meer optredens en ben ik parttime gaan werken. Het gaf me ook de kans om eigen remixen en muziek uit te brengen.’ Gas op die lollie is daarvan het bekendste voorbeeld. ‘Het deuntje
van dat nummer kwam min of meer toevallig op mijn pad. Ik vond het
echt iets voor mij: een Zuid-Amerikaans ritme, flink op tempo. Ik nam
het op in de set, het sloeg aan. De tekst kwam er later bij. Een vriend
van me zat in een periode waarin hij constant ‘gas op die lollie’ riep. Het
paste mooi in het nummer.’ Hiphoplabel Top Notch –van onder andere
The Opposites en Gers Pardoel- bracht het nummer uit en maakte er
een videoclip bij. Op Youtube is die inmiddels bijna twee miljoen keer
bekeken.
Na Gas op die lollie volgden Door tot het einde - meer dan een half miljoen
views op Youtube -, No Limiter - een remix van de wereldhit No Limits van
2 Unlimited en afgelopen zomer Weekend, een samenwerkingsverband
met Dirtcaps en rappers Sjaak en Kraantje Pappie. ‘Als het even kan, zit
ik in de studio. Om bootlegs en remixen te maken van bestaande nummers, maar ik heb zelf ook genoeg ideeën over melodieën, teksten en
beats. Maar ik ben geen muzikant en geen echte producer, de afwerking
ligt dan ook vaak bij andere jongens. Zoals Sam O’Neall. Streven is om
elke maand een nieuwe track naar buiten te brengen, zo nu en dan in
EP-vorm.’
Fissa #3
Tijd voor Gas op die lollie. Zijn kompanen pakken de opblaasfiguren en
gooien ze het publiek in. Dolfijnen, vlinders, krokodillen. Ook ballen en
zwembanden zweven door de lucht, hooggehouden door een publiek
dat nu helemaal losgaat. Mensen steken de handen omhoog, springen,
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I k d en k d at w e d it ja a r e e n p a a r
pa l l et s c o n f e t t i d e lucht inge s c h ot e n h e b b e n e n d a t e r ruim
t weed u i z e n d o p b la a s b e e s te n he t
pu bl i e k i n g e g o oid zijn

bier vliegt door de lucht. ‘Hé, hé, hé, hé!’ Ruud doet
er een schepje bovenop. Grijpt een handvol Flügels
uit het doosje en gooit ze het publiek in. ‘Waar is dat
feestje? Hier is dat feestje!’ Met een brede lach op
zijn gezicht mixt Ruud verder. Hij overlegt kort met
zijn MC en stopt de muziek. ‘Oké’, zegt Ron. ‘We
gaan nu met zijn allen op de hurken.’ Ruud start een
langzame beat. ‘Zak maar, zak maar, zak maar’, zegt
Ron op het ritme van de muziek. Steeds meer mensen
doen mee, als bijna iedereen op de hurken zit, start
FeestDJRuud een andere tune die hij langzaam laat
aanzwellen. ‘Langzaam omhoog nu, hoger, hoger.
Spring. Spring!’ De decibellen gieren nu in een tempo
van 150 beats per minuut over het terrein. ‘Spring ho-
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ger dan je ooit gedaan hebt!’ Na ruim een uur, als de
set er bijna opzit, laat Ruud het stilvallen. ‘Ik heb echt
een heel slecht idee’, zegt Ron dan. ‘Wie wil FeestDJRuud zien crowdsurfen in een rubberboot?’ Robin
pakt de rubberboot die achter op het podium klaarligt. ‘We hebben minstens acht sterke mannen nodig.
Wie?’ De acht zijn snel gevonden. Zij pakken de boot
en houden ‘m boven hun hoofd. Ruud heeft een nummer opgezet, loopt naar de rand van het podium en
duikt zonder aarzelen de boot in. De jongens rennen
het halve veld over, het publiek gaat uit elkaar als het
water voor Mozes deed. Na een minuutje laat Ruud
zich uit de boot glijden. Onder luid gejoel en applaus
snelt hij terug naar de dj-set.

De tOeKOMst
In maart 2012 heeft Ruud zijn baan bij Extrema opgezegd. Sindsdien is
hij fulltime dj. ‘Het was simpelweg niet meer te combineren.’ Dit jaar
had Ruud bijna driehonderd boekingen. In discotheken, op festivals. In
Nederland, maar ook in de Hollandse enclaves op skivakanties in Zwitserland en Oostenrijk en zomervakanties in Spanje, Portugal, Turkije,
Griekenland en op Curaçao. ‘Belangrijk is dat ik mezelf blijf vernieuwen. Voor het publiek, maar zeker ook om het interessant voor mezelf
te houden.’
Samen met zijn compagnons bedenkt hij steeds nieuwe partytricks. De
jongens die hun shirt uitdoen en dat boven hun hoofd rondzwaaien als
de wieken van een helikopter, bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is de
wall of death, een fenomeen uit de metal scene. ‘We splitsen het publiek
op in twee gedeeltes, waarbij in het midden een lege ruimte ontstaat
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I k h a d i k d i t s u cce s nooit v e rwa cht. Het komt door mijn manier van
d ra a i e n , maar z e k e r ook d oor d e show er omheen

van een paar meter breed. Op ons teken rennen en
springen ze tegen elkaar aan. We hebben het nu een
paar keer geprobeerd. Het is super als het lukt. Op
Solar dit jaar bijvoorbeeld ontstond er een kale strook
van vier meter breed en ging ook nog eens iedereen
zitten. Echt kicken.’ Ook het pardiealarm is een voorbeeld van vernieuwing. ‘Op pardiealarm.nl tellen we
af naar de eerste maandag van de maand, twaalf uur
’s middags. Het tijdstip waarop in heel Nederland het
testalarm afgaat. Op datzelfde moment gaat op de
site een nieuw feestnummer de lucht in.’
‘Weet je, ik had dit succes nooit verwacht. Het komt
door mijn manier van draaien, maar zeker ook door
de show eromheen.’ Door het succes is hij een serieuzere dj geworden. ‘Je moet wel. Je moet veel regelen,
zorgen dat je fit blijft. Met alcohol kijk ik dus uit, ik
kan me echt niet iedere keer vol laten lopen, dat houd
je niet vol. Rijden doe ik ook niet; als je op één dag in
Amsterdam, Tilburg en Enschede staat, kan dat niet.
Te vermoeiend. Daarom is Robin er altijd bij. Hij regelt niet alleen veel, maar rijdt ook.’ Ruud woont in
Amsterdam, maar is nog geregeld in Venlo of Belfeld
te vinden. ‘Ik draai er nog regelmatig op feesten en in
cafés als Central en Motown.’
Over de toekomst denkt hij nog niet veel na, alhoe-
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wel: een internationale carrière ziet hij wel zitten.
‘Maar alleen met een goed concept en onder een
goede, internationale artiestennaam. Op termijn zou
ik daar best serieus werk van willen maken. Een groot
voordeel is dat de hele wereld naar Nederland kijkt
als het om dj’s gaat. Als je het hier goed doet, val je
internationaal ook op.’ Dat dance een van de belangrijkste exportproducten van ons land is, komt volgens
Ruud mede doordat we een klein land zijn. ‘Door de
beperkte reisafstanden kun je op één dag drie of vier
boekingen doen. In korte tijd doe je daardoor veel
ervaring op. Wat ook speelt, is de collegialiteit. Het
is een klein wereldje, waarin iedereen elkaar helpt.’
En als het internationaal niet lukt en ook de lol van
FeestDJRuud zijn eraf is? ‘Ik zie mezelf wel opnieuw
in een rol op de achtergrond. Maar dan niet in de
organisatie van feesten, maar in de begeleiding van
nieuwe, jonge artiesten, bijvoorbeeld bij een boekingskantoor. Ik denk niet dat de dancewereld nog
ooit van me af komt.’ <

Marc van de Ven (1966) is freelance tekstschrijver en redactielid van de Buun.

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde

B

ek en de m uz iek liefh ebbers a ls
L eo Blok h uis, M a rt Sm eets,
J oh a n Derk sen en Ron J a n s w eten
de weg n a a r h et Ven lose Soun ds
feilloos te vin den . Ze z ijn n iet
de en igen . De m uz iek win k el - op
1 septem ber 1984 k lein begon n en a a n de Kon in gin n esin gel- is
a n n o 2013 een pla ten spec ia a lz a a k a a n de Pa ra de m et een z eer
uitgebreide k euz e a a n vin yl, c d´s
en dvd´s. Wa a r dow n loa ds en
in tern etwin k els debet z ijn a a n
de sluitin g va n veel pla ten z a k en ,
w eet Soun ds h et h oofd voora lsn og
boven wa ter te h ouden . Niet in
de la a tste pla a ts va n wege de n og
da gelijk s groeien de m uz iek k en n is
va n en persoon lijk e ben a derin g
door opric h ters L eo Ha gen s (59)
en Geert Driessen (58). Kla n ten
k om en da a r voor gra a g n a a r Ven lo.
´We m ogen a bsoluut n iet k la gen ,
m a a r ric h tin g toek om st m oet je
c rea tief z ijn ’, vertelt Geert Driessen . ´O n z e sa m en w erk in g m et h et
in pa n dige c a f é- resta ura n t Bij de
Buren is da a r een goed voorbeeld
va n . Het is bela n grijk om din gen
toe te voegen a a n je a ssortim en t,
je m oet c om bin a ties z oek en . Wa t
ook optim istisc h stem t, is da t jon geren h et vin yl h eron tdek k en . Ze
k open h ier m eer pla ten da n c d´s,
n iet a lleen n ieuw e relea ses m a a r
ook veel werk uit de ja ren z estig
en z even tig. I n En gela n d wordt
n u a l een op de vijf a lbum s op
vin yl verk oc h t. Zoa ls a ltijd z a l die
tren d ook overw a a ien n a a r h ier.
Boven dien h eb ik h et idee da t h et
illega a l dow n loa den op z ’n retour
is.´ O p de vra a g n a a r h et fa voriete a lbum is h et a n twoord sn el
gegeven . Voor L eo is da t M a rquee
M oon va n Television . Geert n oem t
resoluut Trout M a sk Replic a
va n Ca pta in Beefh ea rt. Zom a a r
een z a terda gm orgen bij Soun ds
levert een gem êleerd gez elsc h a p
a a n struin en de va ste k la n ten en
toeva llige pa ssa n ten op. M et een
gedeelde pa ssie: m uz iek . I n dez e
Buun twa a lf portretten .
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RONDJE ROTONDEKUNST
Waar komt al die kunst vandaan?

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde

Ergens in Venlo staat een bankje onder een omgekeerde roeiboot. Als je op het bankje
gaat zitten, kijk je uit over een vijver die met enige fantasie en de juiste lichtinval,
verandert in een sprookjesachtig meer. En als je niet teveel naar rechts kijkt, naar de
nieuwbouwwijk, zou je je kunnen voorstellen dat je op reis bent, ver weg van de bewoonde wereld. Totdat een toeterende vrachtwagen je uit je dagdroom sleurt. Ergens anders
in Venlo komt een enorme zuil te staan. Met worst, kaas en een adelaar. Een zuil die je
wijst op wie je bent, en, getuige de ophef over het ding, ook op wie je zou willen zijn. In
een lege nis in het stadhuis zal een engel verschijnen: gestuurd door het volk in plaats
van door God. En aan de Maas waakt een sfinx van glas, en tuurt een reusachtige krijger
van metaal de verte in. Voor zolang het duurt, want hij is gehuurd.
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Op tal van plekken In Venlo staan op pleintjes,

bij stations, in parkjes en ja, ook op rotondes beelden
in de openbare ruimte. Waar komen al die sculpturen
vandaan? Wie zoekt ze uit? Wie betaalt ze? Hoe lang
blijven ze staan? En waarom is er zo weinig informatie
over de beelden en objecten te vinden?

iedere nieuwe zaal eerst lopen zoeken naar bordjes.
Nog vóór ze hadden gekeken wat er aan kunst stond
of hing. Daar erger ik me aan, dat de uitleg belangrijker wordt dan de kunst zelf. Terwijl het juist gaat om
verwondering.’

Aan die laatste kwestie wil de Adviescommissie Kunst
in in de Openbare Ruimte, de KOR, liefst zo snel mogelijk wat doen. Want over al de kunstwerken valt een
verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld in de vorm van een
televisieprogramma. Niet dat de camera’s al besteld
zijn; sterker nog, de flamboyante Tine van de Weyer,
commissievoorzitter sinds de oprichting 1 januari
2010, kijkt haar secretaris een beetje benauwd aan
als het onderwerp ter sprake komt. Die commissiesecretaris, Denise van Meegeren, in dienst van de gemeente Venlo, is samen met Tine in de auto gestapt
voor een rondje rotondekunst op uitnodiging van de
Buun. Al schrok het woord ‘rotondekunst’ aanvankelijk af: ‘Rotondes als rode draad lijkt ons een minder
aansprekende vorm’, antwoordde Tine beleefd op een
uitnodiging per mail. Maar over de commissie en
buitenkunst in Venlo praat ze graag, en niet alleen
vanwege de commotie over de rotondekunst in opdracht van supermarkt Die 2 Brüder. De commissie,
die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert
over kunst in de openbare ruimte, wil haar werk meer
gaan uitdragen. Vandaar het televisieplan.
Er ligt nog niets vast, bezweert Tine zodra ze instapt.
Meteen na de autorit staat er een vergadering gepland
met de andere commissieleden, designer Ton Tesink
en de museumdirecteuren Rick Vercauteren en Sacha
Odenhoven. Onderwerp: promotie van beeldende
kunst in Venlo. Concrete ideeën wil Tine nog niet toelichten, maar het moet iets worden waarmee je een
groot publiek kunt bereiken. Een televisieprogramma ligt voor de hand. Op Omroep Venlo? Er wordt
niks gezegd, maar de uitwisseling van blikken tussen
de voorzitter en de secretaris spreekt boekdelen. In
deze kwestie neemt de secretaris het voortouw: ‘Daar
komen we later op terug.’
Dat voortouw ligt gedurende de rest van de autorit
bij Tine. Ze spreekt gepassioneerd en veel, en liefst
over kunst: een presentatrice voor het eventuele televisieprogramma hoeft de Adviescommissie niet ver
te zoeken. Stel dat het er echt van zou komen, hoe
ziet Tine zoiets dan voor zich? Met een camera bij een
kunstwerk gaan staan en het ‘uitleggen’?
‘Lastig’, zegt ze. ‘Ik leidde vorige week Brabantse
Statenleden door een nieuw museum in Den Bosch.
Zo nieuw dat er nog geen informatie aan de muur
hing. Maar wat deden die Statenleden? Die gingen in
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We rijden over de Tegelseweg naar het zuiden. Ter
hoogte van de bushalte, net na de oprit naar de A73
richting Roermond, parkeren we bij een bushalte.
‘Je mag op een royale manier naar kunst kijken. Het
kan om tal van redenen boeien: omdat het niet slordig is, omdat het verstild is, of omdat het je anders
laat kijken. En je mag er natuurlijk over discussiëren,
waarbij kennis - of laat ik het informatie noemen nooit weg is. Maar die info moet niet de overhand krijgen. Zo’n televisieprogramma zou alleen al prachtig
zijn om mensen erop te kunnen wijzen dat deze kunst
überhaupt bestaat, dat er in hun eigen omgeving veel
moois te zien is.’
Geen overbodige luxe, blijkt als we het raampje

opendraaien. Midden op de weg, veilig op een vluchtheuvel, staat een sculptuur. Drie dunne figuren met
kroontjes op. Grote kans dat wie er dagelijks voorbij
rijdt, die figuurtjes nog nooit heeft opgemerkt. Verwondering over kunst in de openbare ruimte werkt
nu eenmaal maar even. Na de eerste verwondering
verdwijnt een beeld onbewust in het landschap om,
als een boom, genegeerd te worden door automobilisten die hun kilometers op de automatische piloot
maken.
‘Drie Kronen, heet dit’, zegt Denise vanaf de achterbank. Zij heeft een lijst bij zich met alle kunstwerken
die de afgelopen jaren in Venlo zijn geplaatst. Het
zijn er inmiddels zoveel dat zo’n inventarisatie geen
overbodige luxe is.
Tine kijkt scherp: ‘Drie wachters - nee, koningen zijn
het natuurlijk. En ze hebben tonnetjes bij zich, wijn of
bier. Bovendien hebben ze een stok vast. Een scepter
denk ik. Bewaken ze de Tegelse grens?’
Een verhaal construeren, dat is wat de meeste mensen proberen te doen als ze een kunstwerk zien. De
laatste decennia ontwikkelt de kunst zich zodanig
dat die reconstructie van een verhaal in veel gevallen onmogelijk is, maar bij dit werk is er wel degelijk
sprake van een vertelling. Denise weet welke. ‘Hier

stond ooit een café’, legt ze uit. ‘Precies op de grens
tussen Venlo en Tegelen. Herberg ‘De Drie Kronen’,
waarschijnlijk vernoemd naar het tolgeld dat betaald
moest worden als je de grens overging.’ Ze vertelt dat
die grens destijds ook een landsgrens vormde: Venlo
was Gelders, Tegelen Guliks.
De stokken in de handen van de mannen zijn geen
scepters maar stukken van de slagboom aan die
grens, zo is op Wikipedia te vinden. Een kunstwerk
dus als herinnering aan een vergeten geschiedenis.
Letterlijk een monument. Opgericht in 2010 dankzij
de Tegelse wijkraad Noordkern, die 240 handtekeningen ophaalde om de ‘entree van Tegelen te verfraaien met een fraai kunstwerk’ dat ‘symbool staat
voor de verbondenheid tussen Tegelen en Venlo’. De
Tegelse Kunstenaar Nicolas Dings kreeg destijds de
opdracht: de wijkraad had een stem in de keuze van
de kunstenaar.
Is het niet jammer dat je al deze gegevens op internet
bij elkaar moet sprokkelen? Kan een bordje uitkomst
bieden? Tine knikt. ‘Dat staat er ook! Bij de bushalte.
Kijk, het verhaal vormt hier een groot onderdeel van
de ervaring. Zonder de context blijft er weliswaar iets
over - een kundig gemaakt beeld, heel correct - maar
wat meer informatie helpt bij de beleving.’ Al is een
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bordje wel wat conservatief gedacht, legt Tine uit als
we weer gaan rijden. ‘Je zou ook een beeldenroute
kunnen uitzetten en de informatie aanbieden via
een app.’ Die gaat heus wel gebruikt worden, want
dat de gemiddelde burger niet geïnteresseerd is in
kunst, gelooft Tine niet. ‘Veel van de kunstwerken in
de openbare ruimte zijn juist een initiatief van burgers. En zet ergens maar eens een foeilelijk, slecht
gemaakt werk neer. Moet je zien hoe boos mensen
zich over kunst kunnen maken.’

Frank Halmans, betaald door Holland Casino en met
geld uit het gemeentelijke budget voor beeldende
kunst. Drie manshoge bekers waarin elk jaar, als rite
de passage, de namen van de vertrekkende leerlingen
van groep 8 worden gegraveerd. ‘Een belangrijke grens
in de ontwikkeling van het kind’, schrijft de kunstenaar
op zijn website over het kunstwerk, waarmee hij de
link wil leggen met de naam van het plein, want vanaf
1817 hoort het Pruisische Tegelen bij Nederland - een
bepalende overgang. Ook Denise schrikt van de lege
bakstenen verhoging, maar ze heeft een verklaring:
Dat blijkt als we parkeren bij basisschool Sint Jozef de bekers zijn waarschijnlijk nog niet terug van het
in Tegelen. Tine schrikt: ‘Het kunstwerk is weg!’ Op geplande onderhoud. Ze belooft het te gaan uitzoePlein 1817 hoort De prijzenkast te staan, een werk van ken.
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Als het aan Tine had gelegen, had De prijzenkast hier
sowieso niet gestaan. Niet omdat het niet sterk genoeg is, maar omdat een eerder idee van Halmans
nog beter was. Maar dat pruimde de wijkraad niet. ‘Er
lag een ontroerend mooi ontwerp. Vond de voltallige
adviescommissie. Halmans had bronzen figuren gemaakt, het leken lucifers, eikels en kastanjes; kindjes van draden en twijgjes. Geheel in de geest van de
opdracht van de gemeente en de wijkraad: doe iets
met de belevingswereld van kinderen. Nou, wij dus
dolenthousiast dat ontwerp gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de wijkraad. En ze waren wel
wat stil, maar ze leken het prima te vinden. Dus toen
we afscheid namen dacht ik dat alles geregeld was.

Achteraf kregen we te horen dat ze het helemaal niks
vonden. En dat ze overrompeld waren door ons enthousiasme tijdens de presentatie. Ze wilden het niet.
Ze voelden zich met die ‘Eikelmannetjes’ niet serieus
genomen.’
Het bezwaar van de wijkraad kwam op het bureau van
de wethouder. ‘Zoiets kan het college niet negeren,
dus toen hebben wij als commissie ook niet geprobeerd onze zin door te drijven. Wij zijn er voor advies,
niet meer en niet minder. Pijnlijk was vooral dat we
het die kunstenaar moesten vertellen: “Fantastisch
ontwerp, maar we doen het niet.”’
In pogingen burgers te betrekken bij kunst in de
openbare ruimte, ligt precies daar de valkuil. Hoe de-
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moet je niet vergeten dat het dan dus ook de belastingbetaler is die beslist. Want dat kunstbeleid
is automatisch medeonderwerp van democratische
verkiezingen.’
Het lastige is de grens te bepalen: hoeveel leg je in
handen van leken, hoeveel in de handen van professionals? ‘Culturele professionals zijn onmisbaar. Ze
bepalen door hun keuzes mede waarover in een stad
wordt gesproken. Goede kunst laat niet onberoerd,
maakt de tongen los en genereert bezoek. Mensen
rijden er voor om. En het gevaar is dat die professional, bij te ver doorgevoerde democratisering, een
ondergeschikte rol krijgt. Natuurlijk zie ik die dreiging. Als democratisering staat voor ‘iedereen tevreden houden’, voor minder gedurfde keuzes, dan is
dat in tegenspraak met wat ik boeiende kunst vindt.
Dus misschien moet je de burgers op een andere
manier betrekken, in ieder geval niet bij de keuzes
van de kunstenaar. Kunst is bijvoorbeeld steeds vaker een motor voor sociale innovatie. Dan werkt de
kunstenaar bewust samen met buurtbewoners. Arno
Coenen, de maker van het kunstwerk van de 2 Brüder, doet dat. Je ziet het momenteel overal: kunst reageert extreem op wat er in de wereld gebeurt. Of het
nou Tinkebell of Jonas Staal is, of Ai Weiwei: de maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars is het
beste bewijs dat de kunstpraktijk zich niet afspeelt in
een ivoren toren.’
‘t S j éep v a n S je r J ac ob s

mocratisch kan kunst zijn? Hoeveel kunstfilosofische
bagage heb je nodig, hoeveel ervaring met de kunstpraktijk, om een gewogen oordeel te kunnen vellen
over een kunstwerk? Om het scheldwoord ‘elitair’ te
ontwijken, luidt het veilige antwoord tegenwoordig al
gauw: geen enkele. En uit initiatieven van de Venlose
adviescommissie lijkt diezelfde ambitie te spreken:
iedereen moet kunnen meebeslissen over kunst in
onze openbare ruimte. Tine: ‘Ik merk dat het werkt
als je met mensen over kunst praat. Ik geloof dat dat
te leren is, de verwondering over de uniciteit van de
menselijke geest. Je hebt een lege sokkel en die kun
je op honderd verschillende manieren invullen en iedereen zou dat zelf anders dan. Dat vind ik mooi.’
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De vraag is waar een Adviescommissie die bestaat uit
twee kunstenaars en twee museumdirecteuren dan
nog voor nodig is. En waarom burgers slechts drie,
en niet alle honderdtien ontwerpen voorgelegd krijgen? ‘In de commissie komen er vaak al vier smaken
op tafel, en dan proberen we elkaar te overtuigen.
Dat overtuigen vergt dat je kennis en ervaring hebt
om argumenten te verwoorden. Zo’n proces werkt
niet met honderdduizend smaken. Dan komt er een
smakeloze puree uit.’
Toch vindt Tine dat zelfs in een commissie van deskundigen het democratische systeem gewaarborgd
is. ‘Als we voor het gemak even aannemen dat kunst
in de openbare ruimte iets van de overheid is, dan

Dat verwijt van die ivoren toren, daar kan Tine van
de Weyer als praktiserend kunstenaar sowieso weinig mee. ‘Een kunstenaar staat niet buiten de maatschappij. Hij moet er juist onderdeel van uitmaken
om erop te kunnen reflecteren. Kunstenaars staan
gewoon in de rij bij de slager. Ze maken hetzelfde
mee als de andere mensen in die rij, maar de een
gaat naar huis en vult een kies of metselt een muurtje, terwijl de kunstenaar naar huis gaat en een beeld
ontwerpt voor op een rotonde.’
In het geval van het kunstwerk in Tegelen, viel dat
ontwerp uiteindelijk niet in de smaak van de wijkraad. De commissie bracht alle partijen weer aan tafel. ‘Dat was moeilijk, ook voor de kunstenaar, maar
het heeft gewerkt. We zijn met die wijkraad en die
school tot een nieuw ontwerp gekomen. De kunstenaar heeft geluisterd, maar die mensen luisterden
ook. Als je vanuit je enthousiasme een authentiek
verhaal vertelt, als je benoemt wát je aanspreekt, dan
werkt dat overtuigend. Kijk naar de verkiezing van
een permanent kunstwerk in de nis van het stadhuis.
Liefst 1145 mensen hebben meegestemd! Ze konden
kiezen uit drie ontwerpen, maar die drie kwamen uit
een totaal van honderdtien inzendingen. De voorselectie is door de Adviescommissie gemaakt, twintig

stuks. En die twintig zijn we met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad gaan doorspitten. Dan
ervaar ik dat die raadsleden, die voor een deel niets
met kunst hebben, enorm gepassioneerd raken. Zelfs
John Heuvelings, toch niet de eerste man die je met
kunst associeert, raakte bevlogen. Uitkomst: precies
de drie werken die wij als commissie het sterkst vonden, werden door de volksvertegenwoordigers gekozen. Uiteindelijk hangt kwaliteit van kunst af van heel
universele eigenschappen, die ook te herkennen zijn
door leken.’
We zijn inmiddels naar Steyl gereden. Onderaan de
Rochuskerk, die op een verhoging ligt, staat een
nieuw beeld van Sjer Jacobs. Het stelt een boot voor,
vol carnavaleske figuren. Te carnavalesk, oordeelt
Tine als ze uitstapt. ‘De commissie heeft deze alleen
als ontwerp gezien.’ Tine, in 1951 geboren in Bingelrade, woont en werkt al jaren als kunstenaar en PvdAraadslid in Tilburg. Haar commissiewerk brengt haar
maandelijks naar Venlo. Ze kijkt van dichtbij, van
opzij, van een afstand. Weinig enthousiast, misprijzend zelfs. En dat is opmerkelijk, want net zoals alle
kunstwerken in de openbare ruimte is ook dit beeld
langs de adviescommissie gegaan. Het officiële advies luidde als volgt:
‘De commissie is van mening dat het een ontwerp betreft
dat veel mensen aanspreekt en charmeert. De commissie onderschrijft de symboliek van de boot, die staat voor reizen.
Het is een kunstwerk dat afwijkt van de andere beelden van
Sjer Jacobs. De commissie geeft als aandachtspunt mee, dat
de boot er wel als zodanig uit moet komen te zien en dat er
een integraal kunstwerk ontstaat in plaats van een stalen
boot, fungerend als sokkel, en daarnaast bronzen ﬁguren.’
Waarom heeft Tine toen haar invloed niet gebruikt
om het kunstwerk aan te laten passen? ‘Dit beeld is
met de zogenaamde voucherregeling geplaatst’, legt
ze uit. ‘Dan krijgen buurten een budget waarmee ze
de gemeenschap kunnen versterken. Dat betekent
dat het initiatief voor een kunstwerk ook echt vanuit burgers komt. Soms leggen ze hun wens op onze
tafel: we willen graag een kunstwerk daar en daar,
en wel hierom. Maar soms zijn ze al veel verder. Dan
hebben ze onderling al afgesproken wat ze ongeveer
willen hebben, en wie dat dan moet maken. Vervolgens krijgen wij een compleet uitgewerkt plan inclusief ontwerp voor onze neus. En wij gaan niet op de
stoel van de kunstenaar zitten. Zo van: kunt u dit misschien iets minder stijf maken, of iets minder banaal?
Een beetje ombuigen, bijschaven, dat is wat we dan
maximaal nog kunnen doen.’
Toch nog even haar misprijzende blik. Is er niet een
ondergrens aan wat je als kunstcommissie door de
vingers moet zien? Zou je niet ergens luidruchtig een
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Tine van de Wiyer

initiëren en dat er minder ideeën van burgers via de
commissie gerealiseerd kunnen worden. Kunst leasen of huren in plaats van kopen, kan voor een besparing zorgen. De krijger van Rick van Rijswijk onderaan
de nieuwe brug naar de Maasboulevard is daar een
tijdelijk voorbeeld van. Want een permanent werk
als dat van Jacobs bij de Rochuskerk kost al gauw
15.000 euro. De bekers van Halmans, De prijzenkast,
zelfs 25.000 euro. Productiekosten vormen vaak het
grootste gedeelte van zo’n bedrag. Het geld gaat dus
naar staalconstructiebedrijven, bronsgieters en aannemers. Van het werk van Jacobs betaalde sponsor
Holland Casino het merendeel van de kosten en daar
zit misschien het perspectief voor de komende tijd.
‘Ik zie sponsoring niet als een bedreiging voor kunst’,
zegt Tine resoluut. Ze brengt ons via een zijweg op
het meest geruchtmakende onderwerp op de agenda
van de commissie: het nieuwe beeld van Arno Coenen, door supermarkt 2 Brüder aan de stad geschonken, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van
de winkel. De hel brak los toen in 2012 een filmpje op
internet verscheen waar het kunstwerk op de rotonde
ingetekend was. Negatieve reacties overheersten: te
plat, geen kunst maar een onbeschaamde reclamezuil voor de 2 Brüder.
Tine reageert fel: ‘Dat laatste is onzin. Ja, de supermarkt betaalt. En ja, 2 Brüder mocht meekiezen uit
de ontwerpen. Maar Coenen maakt geen reclame. Hij
gebruikt reclame als onderwerp van kunst. Wij waren
in de commissie ook huiveriger voor die adelaar die in
het werk zit, voor de gevoeligheden rond ‘Duitsland’.
Maar daar gingen de reacties nauwelijks over. En
nogmaals, die kritiek dat het reclame zou zijn kan ik
makkelijk weerleggen. Kijk naar andere kunstwerken
van Coenen, dit is wat hij doet. Hij reflecteert erop, hij
speelt ermee. In zekere zin is het juist anti-reclame.’
Directeur Loek Zeelen van de supermarkt vindt het in
ieder geval ‘mooi’, zo laat hij weten. ‘Misschien een
beetje opvallend, maar daar vraagt de plek ook om. En
als de commissie én het college erachter staan, moet
het wel goed zijn, toch? Ik ben blij dat het kunstwerk
een behoorlijke opvalwaarde heeft, dat het een beetje
blingbling is. Niet weer zo’n roestig beeld of zoiets.’

streep moeten trekken? Tine lacht: ‘Nu zet je mijn ontevredenheid te zwaar aan. Maar als ik eerlijk ben: ja,
ik vind dit werk te stijf. Ik vind het vervelend dat je niet
om het beeld heen kunt lopen. Kijk, de achterkant is
ook afgewerkt maar daar zie je niets van. Ik vind de
uitvergroting van die figuren te lollig. Het doet niks. ‘t
Is een soort schip, een ark van Noach of zo, daar kan
ik wel wat van maken, maar het is niet méér.’
Over schoonheid gaat het natuurlijk niet. ‘Waardering gaat verder dan platte begrippen als ‘mooi’ of
‘lelijk’. Ik kan iets banaal, gek of controversieel vinden en het toch waarderen. Puur om wat het is, in zijn
eigenste soort. Omdat ik snap wat bedoeld wordt. Ik
hoef iets niet mooi te vinden om het te waarderen.
Dat vind ik een mooie paradoxale conclusie.’
Opvallen doet het zeker. Daar gaat de reuring namelijk over. Wat de vraag opwerpt hoe opvallend een
Het primaat van de adviescommissie wordt niet al- kunstwerk in de openbare ruimte moet zijn? Van de
leen ondermijnd door democratisering in de kunsten, ene kant dreigen weinig opvallende beelden nog
een ontwikkeling die de commissie zelf actief stimu- sneller weg te zinken in onze visuele gewenning. Je
leert, maar vooral door bezuinigingen. In 2012 stond hebt er een paar weken plezier van, daarna zie je het
er nog 167.781 euro op de gemeentelijke begroting. bij wijze van spreken niet eens meer. Maar zelfs in het
Vanaf 2015 is er nog maar 60.000 euro beschikbaar oog springende kunstwerken ontsnappen niet aan
voor kunst in de openbare ruimte. Dat betekent dat gewenning, en als opvallendheid de enige kwaliteit
de kunstcommissie zelf veel minder projecten kan was, blijft er uiteindelijk weinig over. Tine: ‘Waarom
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zou je de zuil van Coenen ‘enorm’ noemen? Dat
hangt maar helemaal af van de ruimte waar hij komt
te staan. Kijk, het winnende kunstwerk dat de nis in
het stadhuis gaat vullen, Een bewindsdaad uit de hemel
van Hartmut Wilkening, gedraagt zich heel stilletjes.
De andere twee opties waren manifester. Ik heb uiteindelijk vrede met de winnaar, juist omdat ik denk
dat op de lange termijn die stille kunst daar beter
tot zijn recht komt. Maar kunst gaat ook over identiteit. Kunst ís identiteit. Van een kunstenaar, maar
zodra je ernaar kijkt ook van jou. Dus dat beeld van
Arno Coenen, gemaakt voor een supermarkt die bijna symbool staat voor handelsbanden tussen Venlo
en Duitsland, mag hierover gaan. En de omgeving
vraagt daar om minder stille kunst dan de gevel van
het stadhuis.’
50.000 euro legt de supermarkt neer. Kan iedereen
een kunstwerk ter meerdere eer en glorie van zichzelf
bestellen? ‘Nee. Als er iemand komt met een zak geld
werken we héél graag mee, maar je moet met je ontwerp wel voorbij ons. En wij zijn slechts een adviescommissie, maar als wij ‘nee’ zeggen zal het college
dat in de regel volgen.’
Terug naar die reuring. Ook een eerder kunstwerk
van Arno Coenen, de fictieve bierreclame in neonletters, riep reacties op. Dat deden bijna alle kunstwerken die in het kader van project De Nis wisselend
aan de gevel van het stadhuis te zien waren. Voor de
initiatiefnemers en enthousiastelingen was die reuring alleen al een teken dat het project geslaagd was.
Kunst moet namelijk iets losmaken, is het adagium.
Discussie opwekken. ‘Mee eens’, knikt Tine. Maar
waarom eigenlijk? En als de reuring zó negatief is
als bij een aantal kunstwerken in De Nis, werkt het
dan niet juist contraproductief? Misschien vergroot
die discussie de onvrede van de burger over ‘gesubsidieerde provocaties’ juist, en uit die onvrede zich
uiteindelijk in pogingen van politieke partijen om
te bezuinigen op kunst en cultuur. ‘Daar zit wat in’,
geeft Tine toe. ‘Maar hoe eensgezind negatief reacties ook kunnen zijn, het levert in ieder geval het begin van een gesprek op. Spraakmakende kunst zorgt
voor contacten tussen mensen. Ze praten erover. En
om erover te praten moeten ze argumenten uitwisselen. En er dus over nadenken. De passant die, geschrokken van de Arabische tekst op het stadhuis,
aan een Turkse Venlonaar vraagt: “Wat staat daar nu
eigenlijk?” Dát is al winst. En als die Turk vervolgens
zegt: “Zeg het met bloemen”, gaat iemand zich misschien noodgedwongen verdiepen in zijn eigen vooroordelen.’
We rijden inmiddels richting Venlo. Voor het oude
raadhuis van Tegelen staat een piramidevormige
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fontein van Hans Reijnders, die Tine een zucht doet
slaken. Ze doet geen moeite te verbergen dat het een
zucht van ergernis is. ‘Verschrikkelijk.’ Maar als we
vervolgens de nabijgelegen rotonde naderen, slaat
ze haar hand voor haar mond. ‘Wat doet dát hier?’ Ze
wijst naar het beeldje in het midden, een mannetje
met een hoedje en een trommel. Het is Nolles tromdrager 1878, geschonken door de Tegelse gemeenschap
ter gelegenheid van de 150e verjaardag van harmonie Sint Cecilia. Jan Lucker verbeeldde de historische
Nolles, de negentiende-eeuwse betaalde drager van
de dikke trom van de Tegelse harmonie. Dat weet
Tine niet, maar dat doet er ook niet toe, zegt ze.
‘Dat beeldje past hier niet. Rotondes zijn de laatste
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vluchtheuvel voor kunst. En dit beeldje kan veel beter
ergens staan waar mensen er vlakbij kunnen komen.
Het is te klein voor zo’n locatie. Daar zou ik nou graag
eens naar kijken, naar alles wat er al ís aan kunst in de
openbare ruimte. En dan met een frisse blik de vraag
te stellen: wordt het niet eens tijd voor wat anders,
hier?” Vanaf de achterbank wijst Denise fijntjes op
de problemen met dat idee. Nog los van de kosten
van verplaatsing: waar laten we het beeld? Verkoop
je het? Wil iemand het hebben? Sla je het op? Wie is
geestelijk eigenaar van het werk?
Als we via het centrum van Venlo naar het Ven rijden,
wordt er nog een probleem aan toegevoegd: iets wat
lang ergens staat, gaat bij het landschap horen. Op

het Koninginneplein spuit al sinds 1964 de monumentale fontein van Wim Berkhemer. Rotondekunst
avant la lettre. Tine: ‘Wij hadden de herinrichting van
het stationsplein graag aangegrepen voor een nieuw
kunstwerk, maar we begrepen al snel dat daar “ambtelijk geen steun voor was”. Misschien hoort het werk
wel bij die plaats. Want dat is kunst in de openbare
ruimte óók: een gevoel van thuiskomen.’
Zo kan een kunstwerk dat aanvankelijk scepsis oproept (een Venloos raadslid noemde het in 1964 een
‘totempaal’, iemand anders ‘foeilelijk’, en in een reportage in de krant werd de 65.000 gulden kostende fontein omschreven als ‘een opeenstapeling van dakgoten’),
uitgroeien tot collectief bezit.

Voorbij de kunstzinnige stenen in het Julianapark
(‘Daar waren mensen meteen gék op’) en de kwakende kikkers aan het Pastoor Kierkelsplein in het Ven
(‘Ook op initiatief van de buurt en de carnavalsvereniging geplaatst; het is wat het is, maar wel kundig
gemaakt’) komen we aan bij het noordelijkste punt
van onze rondrit. Aan de Noordervaartlaan in een
nieuwbouwwijk staat sinds vorig jaar het kunstwerk
Filmset Venlo van Jeroen Doorenweerd. Een opdracht
van Aannemersbedrijf Jongen, geschonken aan de
gemeente Venlo. Het is een roeiboot die omgekeerd
aan de kant van het water ligt. Je kunt er op een bankje onder gaan zitten, en er liggen nog rotsblokken en
een boomstam in de buurt die bij het werk horen. Van
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Dat zo’n zin prachtig klinkt, maar om argumentatie
schreeuwt, heeft Tine de afgelopen drie jaar in Venlo
geleerd. Zij is net als de andere commissieleden elke
dag bezig met kunst, ze kent het jargon, de namen
en de stromingen, en heeft alle discussies al zo vaak
gevoerd dat ze soms stappen overslaat. Daardoor kan
ze arrogant overkomen, realiseert ze zich. ‘Daar moet
ik op letten. Ik mag wel arrogant zijn, maar me niet
zo gedragen. Alleen dan kan ik mensen enthousiast
maken.’
En alleen dan zal Tine van de Weyer uit Bingelrade
succesvol worden als televisiepresentatrice. Hou de
programmering van Omroep Venlo in de gaten.<

Frans Pollux (1977) is schrijver en zanger/muzikant. Hij werkt als programmamaker voor L1 en is hoofdredacteur Buun. Zijn debuutroman Het gelijk van Heisenberg (2010) verscheen inmiddels in een Duitse vertaling. Vorig jaar bracht hij
het album PolluxduitSpringsteen uit, live opname van een theatershow waarmee
hij door Limburg toerde.

Hein Strijbos (65) | Gepensioneerd | Uit Reuver | Eerste album: Just Earrings - Golden Earrings
Favoriet: Nebraska – Bruce Springsteen | Koopt: Thr ee Chords and a Cloud of Dust – Scott Morgan

belangen, maar als je het uitlegt raakt iedereen enthousiast over beeldende kunst.’ Tine onderstreept:
‘Zo’n kunstwerk moet een ingrediënt zijn, niet de
slagroom.’

F ot o Pet er d e Ro nd e

de 30.000 euro die het kunstwerk kostte, betaalde de
projectontwikkelaar er 25.000.
‘Dit kunstwerk is een prachtig voorbeeld van hoe
iets kan ontstaan. Twee ambtenaren kwamen met
het initiatief, omdat ze deze plaats wilden markeren.
Het kanaal dateert uit de tijd van Napoleon. Maar we
wilden iets anders dan hun plaquette met informatie.
De projectontwikkelaar was enthousiast, en de buurt
dacht graag mee. En als je hier gaat zitten’, zegt Tine
terwijl ze onder de boot plaatsneemt op het bankje en
rondtuurt, ‘is het toch net alsof je op vakantie bent?
Kunst geeft een plek nieuwe betekenissen, daarom
vind ik dit zo goed. Het is een domus, een shelter, het
voegt zich naar de plek. Dit gaat voorbij aan een sokkel. Voorwerpen die niets met elkaar te maken hebben, slagen er gecombineerd in om iets verrassends
op te roepen. Het werk is een decor voor het landschap, met recht een filmset.’
Dat het kunstwerk inmiddels onder de graffiti zit, ergert Tine. Ze geeft Denise de opdracht de kunstenaar
te laten weten dat het opgeknapt moet worden. Dat
mag hij zelf doen, en anders doet de gemeente het.
‘Zoiets wordt van kwaad tot erger als je niets doet.
Mensen moeten hier lekker kunnen gaan zitten, en
wegdromen.’

Struine n b ij S o u nds 1

In het projectplan was op deze locatie een ‘landmark’
gepland. Dat vindt Denise achteraf te vrijblijvend. Ze
heeft daarvan geleerd: ‘Voor de nieuwbouw in Q4
zijn we nu al, aan de voorkant, bezig met kunst. Bij
overleggen over het nieuwe Synagogeplein zit ik al
vroeg in het traject aan tafel. Er zijn vaak botsende

BUUN
BUUN

27
3
61

Van guiti g Va rk e n

tot ham

hoe maak je van het slachten
van een schreeuwend varken
op een Spaanse boerderij een
poëtische documentaire?
Filmmaker en schrijver tanja door Lean Hodselmans
nabben ging de uitdaging

foto’s Franco Gori en Peter de Ronde

aan. op weg geholpen door
wijze woorden van een tibetaanse Lama presenteerde

Ongeloof klinkt in de berichten die Tanja Nabben medio juni

2013 de wereld in stuurt: ‘BREAKING!! Ik kreeg zojuist bericht dat Encarde Venlose in 2013 de film nacion een AWARD heeft gewonnen op het Barcelona Filmfestival??!!! Ik
val van mijn stoel, was die inzending straal vergeten!! *plop*’.
‘Encarnación – Vleeswording’. De Vleisfilm, zoals Tanja Nabben haar film steevast noemt, kreeg prachtige recensies, werd geselecteerd voor internationale filmfestivals en viel
met obama en osama in een in de prijzen. In maart 2013 ging de 33 minuten durende documentaire
in wereldpremière op het Food Film festival in Amsterdam. Die allereerste publieke vertoning was zenuwslopend, vertelt Tanja Nabben in haar
niet te benijden hoofdrol.
huis annex atelier in Venlo Zuid dat ze deelt met haar partner audiotechnicus/producent Léon Bartels en kat Lonnie. Ik voelde mijn benen
niet meer, verkeerde in een totale black-out en was ook nog compleet
overdressed in mijn goudkleurige jurkje. Alle spanning viel van me af toen
na afloop een Amsterdams, feministisch type recht op me af kwam en
me door elkaar schudde met de mededeling: “Tieten vooruit meid, wees
trots op wat je gemaakt hebt!” Het heeft even geduurd maar ik ben het
nu wel. Erg trots.’
f o t o P et er d e Ro nd e
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tanja nabben

sen die samen nog iets delen, coöperatie in de meest Tot aan het vertrek naar Spanje had Nabben al tien
pure vorm. Bij een slacht komt dat allemaal bij elkaar. jaar lang een eigen tekstbureautje. Ze zat in diverse
Dat vind ik heel mooi.’
redacties en werkte, na een niet afgemaakte studie
bedrijfsjournalistiek, als tekstschrijver en freelance
Precies dat wilde Tanja Nabben laten zien. Heel kort journalist. Daarmee stopte ze in Spanje tijdelijk. De
nog heeft ze geprobeerd om subsidies te krijgen voor Spaanse taal beheerste ze naar eigen zeggen niet
dit project. Maar de slacht liet niet op zich wachten. goed genoeg om erin te schrijven. ‘Bovendien was er
En dus moest het verhaal gemaakt worden voordat in de verste verte geen internet. Er was geen elektricier geld was. Zonder budget werken betekent: een teit, laat staan telefoonbereik. Ik heb me op het fruit
beroep doen op de goodwill van vrienden en beken- plukken, verbouwen en de groentetuin gestort. Het
den. Met fotograaf Franco Gori, cameramannen Louk gezonde leven. Heel veel van geleerd, maar een echte
Voncken en Arie van Dam en twee boeren uit Limburg boerin, dat ben ik niet. Ik dacht na een paar jaar: nu
reisde ze in december 2011, en in juli 2012 nogmaals, moet ik toch een boek schrijven in deze prachtige setnaar de boerderij van Berend Vroom in Spanje. Een ting - tafeltje aan het raam, betoverende uitzichten,
beetje een thuiswedstrijd, want Zuid-Spanje, dat is lange stille winters - maar dat lukte niet. Zat ik daar
toch een soort van tweede vaderland voor Tanja Nab- uren en er gebeurde niks. Ik voelde me steeds meer
ben.
gevangen in die vallei. En in die gemoedstoestand
kreeg ik - heel raar hoor - een Lama op bezoek. Een
Lama Rinpoche uit Tibet, compleet met oranje jurk,
Lama onder een vijgenboom
een tolk en assistenten erbij. Hij had een reeks lezingen gedaan in Malaga en Marbella om giften in te
In 1999 vertrok ze met haar toenmalige vriend naar zamelen voor zijn Tibetaanse gemeenschap in FrankSpanje. Ze dacht eerst aan een jaartje of twee, het rijk. Hij zocht een plek waar hij kon uitrusten, in alle
werden er uiteindelijk bijna acht. ‘We zijn in mijn eenvoud en stilte. Via een boeddhiste uit ons dorpje
oude Kadett gesprongen en hebben hier alles achter- kwam de beste man bij ons terecht. Stilte en eenvoud,
gelaten. In Spanje hebben we eerst maandenlang ge- dat hadden we in overvloed. Op zijn verzoek maakten
kampeerd, van hot naar her, op zoek naar een mooie we een wandeling door de boomgaard. Onder de oude

twitterdiscussie

J e h eb t d i e b o e r, e r is
l i efd e , af s c h e i d , f e e s t,
bu u rt s c h ap – m ense n
d i e s a me n n o g ie ts
d elen, c o ö p e r atie in
d e m e e s t p u r e vorm
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Encarnación is het resultaat van een twitterdiscussie over eten. Via social
media onderhoudt de in 1969 in Venlo geboren en getogen Tanja Nabben contact met mensen die op een bepaalde manier met eten en gezond leven bezig zijn. ‘Ik ben geïnteresseerd in eten en in mensen. Het
zijn terugkerende thema’s in mijn werk. Op eetgebied ging ik me steeds
meer ergeren aan het intellectuele geblaat van voedingsdeskundigen,
dat hysterisch gemijmer over wat moralistisch verantwoord is. Eten is
verworden tot een media- en opiniekermis, terwijl het van oorsprong
iets heel basaals is. Hoe verder we afstaan van ons eten, hoe verder we
afstaan van onszelf. Een vriendin in Spanje linkte me online met Berend Vroom. Hij is een Nederlandse boer die al sinds de jaren tachtig in
Spanje woont en zijn eigen dieren thuis slacht. Hij schreef een boek met
prachtige verhalen over zijn relatie met zijn dieren en zijn leven als boer
in Spanje. We maakten een afspraak, hij zou twee varkens - Obama en
Osama - vetmesten, de slacht voorbereiden en ik zou daarvan een film
maken.’
In Spanje, waar Tanja bijna acht jaar heeft gewoond, heeft eten nog een
heel krachtige, verbindende rol. In ons land is dat anders. ‘Hier wordt
eten heel erg aangestuurd door trends en stoor ik me enorm aan die
laag van discussie en ethiek die overal overheen ligt. Normaal een ouderwets stoofpotje maken is nu slowcooking geworden. Alles is een beleving en moeilijk en marketing. Dat slachten in Spanje, daar zit niks
tussen. Je hebt die boer, er is liefde, afscheid, feest, buurtschap – men-

plek om te wonen en te boeren. In de Serrania de
Ronda vonden we een stukje grond met een vervallen boerderij daarop. ‘Arroyo de los Franceses’ – bij
zo’n naam en een schommelstoel onder een oude
olijf, een kabbelende beek, was ik al snel verkocht. Ik
dacht meteen: hier ga ik boeken schrijven, inspiratie
vinden, beetje jam maken en dat soort dingen. Me
niet beseffende dat ik jarenlang als een werkezel zou
ploegen om het boerderijtje mee draaiende te houden. Opeens woon je als stadsmens in een immens
natuurpark in de provincie Malaga, de bergen in.
Behoorlijk afgelegen en stil, de wilde zwijnen voor je
keukendeur. Ik heb daar zes jaar gewoond. Best een
prestatie achteraf gezien.’

vijgenboom aangekomen - het is net een sprookje zei hij tegen me: “Je denkt dat je een boom bent die
moet wortelen maar misschien ben je wel de wind in
de bladeren.” Ik was op dat moment zo zenuwachtig,
omdat ik een Lama op bezoek had en bovendien nog
voor het hele gezelschap moest koken, dat zijn woorden mij achteraf pas aan het denken hebben gezet.
Uit balans gebracht zelfs. Rotboeddhisten mopperde
ik nog tijdens de afwas, nadat ze vertrokken waren.
Ik had op dat moment geen behoefte aan wijsheden,
meer aan een afwasmachine…’
Kort na de ontmoeting met de Lama liep Tanja bij
de lokale bomenkwekerij de Nederlandse regisseur
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Ruud van Hemert tegen het lijf. Die bleek een paar
dorpen verderop op een boerderij te wonen. ‘Scheldend, half in het Nederlands, half in het Andalusisch,
probeerde hij de kweker duidelijk te maken dat hij
geen bananenpalm had besteld maar een Franse plataan. We raakten natuurlijk aan de praat. Ik was zes
jaar stilte gewend en dan kom je Ruud van Hemert tegen in een bos. Onze eerste kop koffie liep uit tot een
gesprek van drie dagen. Dat had wel effect op me.
Minstens zoveel als de Lama Rinpochet. We hadden
een gezamenlijke passie voor Spanje, eten, drinken,
flamenco en verhalen vertellen. Hij zwengelde mijn
uitgebluste schrijversgeest weer aan. Ik ben vertrokken bij mijn vriend en de boerderij. Helemaal alleen
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naar de Atlantische kust, ver weg van de stille bergen.
Stond ik daar met niks, maar wel met de wind in mijn
haar en mijn kop meteen weer vol verhalen. Ik kon
weer ‘waaien’.’
Verlate hippietijd
Twee jaar lang woonde ze alleen in El Puerto de Santa
Maria, een havenstad zo groot als Venlo in de buurt
van Cadiz. ‘Na zo lang in de stilte te hebben geleefd
tussen de voornamelijk oude mensen, ontplofte ik zo
ongeveer toen ik weer in de bewoonde wereld terecht
kwam. Het was een soort hippietijd, misschien twin-

tig jaar te laat. Echt bijzonder, moeilijk ook, maar dat
zegt niks over hoe leuk het was. Ik heb daar even alles
gereset; hoe ga ik verder, wat wil ik eigenlijk? Ik was
ook weer aangesloten op de rest van de wereld via
m’n laptopje. Met uitpuilende ogen heb ik, iemand
die vóór het Spanje-avontuur toch redelijk technologieverslaafd was, alles in zitten halen wat ik dacht te
hebben gemist. Ik kende niemand in die stad, maar
dat loste zich op omdat er heel veel mensen leefden
die niemand kenden. Dat schept een band. De mensen aan de zee leken veel opener dan de gesloten
bergmensen die ik kende uit de Serrania. Er zaten heel
veel kunstenaars en kleurrijke types, oud en jong. Ik
woonde midden in het oude centrum aan de rand van

een grote zigeunerwijk. Als ik een dag niet naar buiten kwam, stond er iemand uit de buurt met een potje
eten voor de deur. Een vriend uit die tijd noemde El
Puerto de Santa Maria ‘de stad van de verwaaide zielen op doorreis’. Zo was het ook een beetje. In zo’n
havenstad heerst een heel sterke verhalencultuur die
zich niet zo zeer in boeken laat vangen. Daar kwam
ik dus vrij snel tot de conclusie dat er veel directere
manieren zijn om te communiceren dan alleen schrijven. Ik ging steeds meer denken in beeld, ben gaan
schilderen, fotograferen en voorzichtig wat gaan experimenteren met een kleine camera.’
In die periode kwam Ruud van Hemert met een op-
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dracht van het CoBofonds Telefilmprojecten om
een scenario te schrijven met als uitgangspunt het
thema streekroman. Samen met hem werkte Tanja
een verhaal uit, dat volgens haar uitmondde in een
‘gekke flamenco musical over een Nederlandse aardappelboer die probeert te integreren in een gesloten
Spaanse dorpsgemeenschap nadat hij verliefd is geworden op een Spaanse gastarbeidster. Een prachtig
liefdesverhaal, maar een tikje over the top en meer
Spaans dan Nederlands door de complete flamencoconcerten en typische Spaanse eetscènes die we
erin geschreven hadden. We zaten dan ook heel ver
weg van Hilversum in die prachtige bubble van Zuid
Spanje, ‘s avonds in flamenco-kelders, huilend hoe
prachtig alles toch was. ‘s Nachts gooiden we borden kapot in de ruzies over scènes en personages.
Ruud wilde ontploffingen en grappen, ik wilde alles
klein en traag omdat ik zes jaar in een kleine en trage
omgeving had geleefd. Die film is helaas nooit iets
geworden. Onze luidruchtige Spaanse interpretatie
van de streekroman, klikte niet met de visie van de
directeur van de destijds kersverse Omroep Max. Het
scenario werd afgekeurd in een korte pijnlijke vergadering op het mediapark in Hilversum. Voordat ik begrepen had wat er aan de hand was, stonden we weer
buiten. Beledigd en teleurgesteld zijn we terug naar
Spanje gevlogen. We waren ervan overtuigd dat we
iets heel moois gemaakt hadden samen en het werd
weggewuifd als een flauwe grap.’
koffer in de gang
Omdat haar moeder ziek was, ging Tanja in 2007 terug naar Nederland. Dat die terugkeer definitief zou
zijn, wist ze toen nog niet. ‘Ik heb nog een poos met
de koffer in de gang geleefd. In het begin kon ik niet
echt aarden. Niet dat ik honderd jaar weg was geweest, maar het was allemaal zo anders. Ik vloog daar
zo vrij als een vogel al had ik het niet gemakkelijk. Ik
had terug kunnen gaan nadat mijn moeder was overleden, maar mijn vader was en is er nog en ik wilde
ook weer dichter bij mijn familie zijn. Kort daarna
werd mijn zus Astrid ziek en ook zij is overleden. Allebei kanker. Een moeilijke periode. Je moet iets opbouwen, terwijl er ook van alles om je heen instort.
Op een gegeven moment word je zo opgeslokt door
het dagelijkse leven, door het feit dat je hier een plek
wil vinden en opnieuw je werk wil opstarten. Je hele
systeem van weggaan zwakt steeds meer af. De wilde
jaren waren voorbij, de wind was gaan liggen. Omdat
ik hier toch opnieuw moest beginnen, kon ik kiezen:
het veilige schrijven weer oppakken en dat uitbreiden
of alles omgooien. Ik koos voor het laatste en ben aan
mijn eerste film begonnen: Droomwijk.’
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Laarzen in het bloed

Film projec ten ta n ja na bben

Terug naar de vleesfilm, waarvoor Tanja geen scenario maakte. ‘Kaders stellen, goed kijken en je instinct
volgen. Daar komt het op neer, dat is eigenlijk alles
wat ik doe. De fases van de slacht zijn van tevoren
online doorgesproken met boer Berend. Maar ter
plekke moet het wel in een keer goed gaan, want een
slacht kun je niet even overdoen. Het slachten vond
plaats op een klein terrasje dus we zaten er sowieso
met de neus bovenop. De zware geur van bloed en
verschroeide varkensharen is smerig. Het is natuurlijk absoluut niet prettig om naar te kijken, maar
doordat iedereen onder dezelfde omstandigheden
samenwerkt en de klus maar beter zo snel en efficiënt
mogelijk geklaard kan worden, zet iedereen zich daar
blijkbaar overheen. Dat vind ik krachtig. Dan staat
zo’n boer daar met z’n laarzen in het bloed zijn mes
af te spoelen, een dampend dood varken bungelend
naast hem, een camera in zijn nek en dan roept hij
richting keuken dat hij zin heeft in ‘chicharones’.
Gouden momenten vind ik dat. Meer uit het leven
gegrepen kun je het niet krijgen. Na het zware werk,
het doden en schoonmaken, volgt naar goed Spaans
gebruik een stevige eetpauze: paella, broden en chicarones dus, te vergelijken met uitgebakken, dikke
kaantjes, vers van het dode beest. Ik was altijd dol
op die chicharones, maar sinds deze slacht even niet
meer. De gedroogde ham daarentegen die we een
half jaar later zijn gaan ophalen uit het drooghuis,
was hemels lekker. De smaak van een beest dat goed
geleefd heeft. Misschien is het ook de smaak van de
herinnering. Zoals een goeie wijn je kan doen denken
aan een warme zomernamiddag in Frankrijk met de
geur van warme aarde en bloeiende lavendel. Toen
Berend dat eerste stukje ham afsneed in de film om
me te laten proeven - zijn zweet drupte op het mes,
het was middag, loeiwarm, de krekels waren wakker,
de honden en varkens sliepen – kon ik wel huilen en
dacht niet: och arme Obama.’

busc a n do la m a ra villa (2006) –
Fo to gr afie & v er halen u it Cu b a,
v er halenm eetings Pr o v inc ie Cadiz, Sp anje

De schreeuw
Met een tas vol bloederige slachtbeelden keerde Tanja terug naar Nederland. Waar het vervolgens lastig
bleek om de samenkomst van een stel slachtende kerels die grappen maken terwijl ze een guitig varken in
stukken snijden, te verbeelden als intense, humane
en sociale happening. Dat werd er niet makkelijker
op toen tijdens de montage een van de deelnemende
boeren zijn beeld over slachtethiek met terugwerkende kracht bijstelde. Hij wilde niet in de film en dus
verdween een reeks mooie sleutelscènes in de prullenbak.

Droom wijk (2008)  Do c u m ent air e
55 m inu ten. Pr em ièr e Sint Nic o laask er k Venlo No o r d.
Awar d Slo w Film Fest iv al Ho ngar ije, geno m ineer d Fr itsc hy St adsc u lt u u r p r ijs 2011.
kost (2010)  Do c u m ent air e 40
m inu t en. Pr em ièr e Menu 2010
festiv al.
bik k e! (2010) - Mu ltim edia installat ie. Mu seu m v an B o m m el v an
Dam .
De eetm on ologen (2011) - Video installat ie. Mu seu m v an B o m m el
v an Dam

f o t o P et er d e Ro nd e

Het heftigste was het monteren van de doodsschreeuw van de twee slachtvarkens. ‘Ik had zo’n acht
minuten schreeuw en daarvan is hooguit dertig seconden overgebleven in de film. Het lijkt altijd langer
omdat het een heel vervelend moment is, je vraagt je
voortdurend af: wat kan een mens eigenlijk hebben?
Ik heb het getest op studenten, carnivoren, vegetariers, buren en bekenden. Al monterend in Nederland
bleek ik zelf opeens veel meer morele bezwaren te
hebben dan in Spanje, waar ik nota bene met mijn
schoenen in het varkensbloed had gestaan. Ik ging
twijfelen over het waarom van deze film. Wat wilde ik
laten zien? Vlees, mens, dier, dood, leven, feest, liefde. De oerlink. Natuurlijk gemonteerd in mijn eigen
stijl en dat is zoals ik het zelf beleef, met een beetje
versnelling maar zonder franje: puur en simpel. Goeie
kaders, goeie overgangen, heel ouderwets eigenlijk.
Ik ben vaak opnieuw begonnen. Het was de eerste
keer dat ik alles zelf heb gemonteerd, dat maakte het
wel extra spannend. Op een bepaald moment kom je
in een soort flow en dan gebeurt het.’ <

m ovin g Food (2011) - Video &
so u ndsc ap e. Mu seu m v an B o m m el
v an Dam
V leeswordin g (2013) - Do c u m entair e 33 m inu t en. Pr em ièr e Fo o d
Film Fest iv al Am st er dam 2013.
Castell Awar d Film fest iv al B ar c elo na 2013.

Lean Hodselmans (1966) studeerde Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ze werkt als freelance journalist en schrijver en is
Buunredacteur. Dit jaar publiceerde ze in samenwerking met Pieter Cramer haar eerste boek, Mijn
Rondje.
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Peter van Gaal (67) | Gepensioneerd, vrijwilliger bij Perron55 | Uit Venlo | Eerste album: 5e Pianoconcert
van Beethoven - Leonard van Cliburn | Favoriet: Late for the Sky – Jackson Browne | Koopt: American Kid – Patty Griffin

d e n T h e S e a rc h e rs in Gru b b e n v o rs t . D e w e re ld b e ro e md e
E n ge ls e b e a t b a n d me t d iv e rs e
n u mme r 1- h it s ! I n d e v e ilin gh a lle n ! D e lo ka le t ie n e rs
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gin ge n u it h u n d a k. He rin n e rin ge n a a n e e n me mo ra b e le
a v o n d . M e t p la t ge lo p e n t o e ga n gs d e u re n , ro n d v lie ge n d e
s t o e le n , e e n d ra ma t is c h v o o rp ro gra mma e n e in d e lijk, mid d e n in d e n a c h t , d e L iv e rp o o ls e
p o p h e ld e n z e lf.

Chaotisch tienerfeest
IN GRUBBENVORST

F ot o Pet er d e Ro n de

Struine n b ij S o u nds 2

O p 18 s e p t e mb e r 19 6 5 s p e e l-

door Theo Theelen
foto’s archief Theelen
BUUN
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Uiterst behoedzaam en geluidloos had ik ons
tuinpoortje geopend. Dat was een kunst op
zich, want als de scharnieren niet op tijd met
wat slaolie werden behandeld, maakte het
poortje een tergend kermend geluid. Via de
achterdeur sloop ik naar binnen, liet het licht

in de gang uit en vermeed de altijd krakende
vierde traptrede. Opgelucht kwam ik boven.
Gehaald. Dacht ik. Maar mijn missie om niemand te wekken strandde. De deur van de
ouderlijke slaapkamer ging open en mijn verontruste moeder vroeg waar ik om drie uur ’s
nachts in hemelsnaam vandaan kwam. ‘Mam,
ik kan er echt niets aan doen, ze kwamen pas
om één uur.’ ‘Dus jij gaat mij wijsmaken dat
jouw wereldberoemde beatbandje speciaal met
het vliegtuig van Engeland naar Grubbenvorst
komt, om midden in de nacht een deuntje voor
jullie te zingen? Hou alsjeblieft je moeder niet
voor de gek!’ Mijn verweer die nacht werd ruim
een etmaal later bevestigd. Mijn vader pakte
de krant van maandag 20 september 1965 van
de deurmat en citeerde: ‘Chaotisch tienerfeest
in Grubbenvorst’.

NUMMER 1

Het beatbandje waar mijn moeder aan refereerde,
waren The Searchers. ‘Langharig tuig’, volgens mijn
ouders en vrijwel al hun leeftijdgenoten. Maar voor
ons jongeren was die band de absolute topper uit
Liverpool.
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De groep, vernoemd naar een door John Ford geregisseerde western uit 1956 met in de hoofdrol John
Wayne, ontstond in 1961. Twee jaar later hadden
leadzanger/bassist Tony Jackson, gitaristen Mike
Pender en John McNally en drummer Chris Curtis
hun eerste nummer 1-hit in Engeland met Sweets for
my Sweet. In 1964 haalden ze twee keer de hoogste
notering, met Needles and Pins en Don’t throw your love
away. Frank Allen had inmiddels de plaats ingenomen
van Tony Jackson; Mike Pender en Chris Curtis namen
de zangpartijen voor hun rekening. Kenmerkend voor
de sound van The Searchers waren de meerstemmige
harmonieën en de typische ‘jangle’ van de 12-snarige
Rickenbacker, bespeeld door Mike Pender.
Natuurlijk, The Beatles en The Rolling Stones waren
in die periode onaantastbaar, maar feit was dat The
Searchers met Sweets for my Sweet in oktober 1963 als
eerste band met een beatsong de Nederlandse hitparade beklommen. The Beatles deden dat pas in januari 1964.
Voor het optreden van The Searchers hadden mijn
vriend Ben en ik voor vier gulden een toegangskaartje
bemachtigd. Voor vijfenzeventig cent extra kon je met
de bus op en neer. Dat geld spendeerden we liever

el p eehoez en van T h e Searc h ers

aan een consumptie, naar wat later zou blijken, een
gelukkige keuze. Aanleiding voor het tienerfeest was
de feestelijke opening op 17 september 1965 van het
nieuwe complex van de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (CVV) in Grubbenvorst, tegenwoordig
ZON Fresh Park. Barend Biesheuvel, minister van
Landbouw en Visserij, verrichtte de opening. ‘Grootste en mooiste van Europa’, kopte het Dagblad voor
Noord Limburg. Een tweede reden om een feestje te
bouwen was het feit dat het CVV op 19 juni 1965 vijftig
jaar bestond.
Aan superlatieven geen gebrek, aan genodigden ook
niet. Naast de al genoemde minister zaten er 1.500
mensen aan het souper. Het avondprogramma van
17 september bestond uit een galavoorstelling van
de Wiener Eisrevue. ‘Een trouvaille van de feestcommissie, volkomen passend bij de stijl en sfeer van de
nieuwe CVV’, oordeelde het Dagblad voor Noord-Limburg. Het tienerfeest, dat een dag later plaatsvond,
moest het doen met de minder lovende kwalificatie:
chaotisch.

ken we vanuit Blerick op de fiets richting Grubbenvorst. Op het veilingterrein aangekomen, zagen we
duizenden jongeren die zich verdrongen voor grote
schuifdeuren. Er heerste een opgewonden stemming.
Timide en voorzichtig sloten we achteraan. De meesten rondom ons waren niet alleen ouder, maar hadden ook het lef gehad om zonder kaartje de gok te
wagen. Mijn vriend keek mij aan en fluisterde terwijl
hij naar de schuifdeuren wees: ‘Ik bin gespand wie det

dao dalik aaflöp.’

Lang hoefde hij niet te wachten, de schuifdeuren
gingen op een kiertje. Waarschijnlijk wilde de organisatie kijken hoeveel mensen er buiten stonden.
Hierdoor kregen de jongeren die vooraan stonden
de vingers tussen de deuren. Het gaatje werd groot
genoeg om naar binnen te glippen. Het lukte niet
meer om de deuren te sluiten of helemaal te openen
en dat was ook niet nodig: door de druk van de menigte werden de deuren er compleet uitgelopen. Op
het moment dat wij het gebouw betraden was er geen
deur, maar ook geen controle meer. In de zaal had de
organisatie keurig genummerde stoeltjes geplaatst,
RONDVLIEGEND MEUBILAIR
waarop degenen zonder kaartjes plaatsnamen. GeOp de bewuste zaterdagavond even na zeven uur volg: woordenwisselingen, opstootjes, meisjes die
stond mijn vriend bij ons voor de deur en vertrok- in het gedrang een schoen verloren en ten slotte
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rondvliegend meubilair. Twintig ordebewakers keken
gelaten toe. Twintig ordebewakers voor vijfduizend
tieners: wat een vreselijke onderschatting van de organisatie. Een jaar eerder was tijdens een optreden
van The Rolling Stones in het Kurhaus immers het
hele interieur al aan diggelen gegaan. Kortom, een
brevet van onvermogen, van totaal niet snappen hoe
je een tienerconcert moest organiseren.

DRAMATISCH VOORPROGRAMMA

De keuze van het voorprogramma bevestigde dat
beeld. De avond werd ingeleid door Guus Janssen jr.,
de populaire presentator van het programma Tiener
Toppertijd, elke zondagmiddag te beluisteren op
Radio Luxemburg. Deze radiozender was samen met
het maandblad Muziekparade verantwoordelijk voor
de organisatie. Guus Janssen jr. was tevens hoofdredacteur van Muziekparade; de organisatie kon waarschijnlijk voor een groot gedeelte op zijn rekening
geschreven worden. Als inleiding draaide hij plaatjes
uit de hitparade. Na elk plaatje vroeg hij iemand uit
het publiek om commentaar. Het moest een sfeerreportage worden die op zondagmorgen werd uitgezonden, maar wij hoorden alleen gejoel.
Het voorprogramma bestond verder uit vier acts. De
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eerste groep, Freddy Scott en de Condors, had het
goede (beat)repertoire, maar geen niveau. In Venlo
hadden we bands als Jet Blacks en St plus St. (voorloper van Static), die zeker niet voor Freddy onderdeden. Daarna kwam het dieptepunt, de Rianta’s.
Twee keurige meisjes, vergezeld door een even keurige jongeman met keurige Nederlandstalige liedjes.
Onverstaanbaar door het gejoel en gefluit verlieten
ze voortijdig het podium, dat snel werd ingenomen
door de Nijmeegse zangeres Ciska Peters. Zij was
bekend van de single Niemand zal mijn tranen zien. Wij
zagen die in ieder geval niet, want ook zij werd weg
gefloten. Onvoorstelbaar, dergelijke artiesten op een
beatconcert.

TE LAAT

Als laatste kwamen The Scorpions, een beatgroep
annex rock ’n rollband uit Manchester. Omdat ze in
Engeland geen muzikale voet aan de grond kregen,
besloten ze hun geluk in Nederland te beproeven.
Met succes. Met Hello Josephine, een cover van Fats
Domino, bereikten ze de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. Ook de ballads Ann-Louise en Greenleeves werden goed verkocht. Het joelen en fluiten in
de veilinghal verstilde plots. The Scorpions raakten

de juiste snaar, ook al omdat ze na een royale toegift
nogmaals Hello Josephine speelden.
De zaal was enthousiast en helemaal klaar om The
Searchers te ontvangen, maar helaas. Het was middernacht toen presentator Ben Vreeburg, ook dj van
Radio Luxemburg, de menigte doodleuk vertelde dat
The Searchers nog niet op vliegveld Beek geland waren. En dat we nog zeker een uur moesten wachten op
hun optreden. De organisatie sloot de bar en de bussen naar Venlo vertrokken. Het volstrekt niet serieus
nemen van een jeugdig publiek had hiermee wel het
toppunt bereikt.
Mijn vriend keek me vragend aan. Wij besloten te blijven, de vier gulden entree hadden we tenslotte niet
voor niets betaald. Na anderhalf uur wachten betraden The Searchers de bühne en vulde het geluid van
Sweets for my Sweet de veilinghal, gevolgd door alle
andere successen als Sugar and Spice, Don’t Throw your
love away, Needles and Pins en Love Potion # 9. Wij tieners kregen eindelijk waar voor ons geld.

ners, die rond één uur in een der hallen van het
nieuwe veilingcomplex samendromden rond een
geïmproviseerde bühne, waarop de Britse beatgroep “de Searchers” voor 1.500 gulden de man
een orgie van klanken uit drums en gitaren sloegen.’ Veel meer wist de krant niet over het concert

te vertellen. Geen woord over de inhoud. Logisch: ze
schreven wel over, maar niet voor ons jongeren. Wel
had het Dagblad voor Noord-Limburg op vrijdag een
wekelijkse jongerenbijlage NIX. Maar ook hier niets
over de inhoud, wel een stupide interview met wat ze
noemden ‘de leider van de Scorpions’ en met Mike
Pender van The Searchers. Domme vragen en stomme antwoorden.
Het dagblad stond daarin niet alleen, ook het ANP
kon er wat van, getuige haar persbericht: ‘SCHIPHOL 18 september - Niet eens zo onredelijk geknipt
is de Britse Beatgroep The Searchers op Schiphol
neergestreken voor een amechtige estafetteloop
door Nederland en o.a. het nieuwe veilingcomplex in
Grubbenvorst waar ze vanavond moeten optreden.’
DOMME VRAGEN
Daar op Schiphol ontspon zich al meteen een hyperHet optreden, compleet met gillende meiden, werd intelligent vraaggesprek:
door het Dagblad voor Noord-Limburg afgedaan ‘Verdient u veel met uw grammofoonplaten?’
met: ‘Een nachtconcert voor een kleine 4.000 tie- ‘Yes.’
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T heo T h eel en

‘Hoeveel?’
‘A lot.’
Het hele interview ging zo door. Na de zevende vraag
over wat hij verdiende, antwoordde de zanger verveeld: ‘Genoeg om hier eerste klas naar toe te komen
vliegen, met de KLM.’ Einde interview.
Het zal toeval zijn, maar op dezelfde dag, 18 september 1965, verscheen het eerste nummer van Hitweek,
een blad dat ons jongeren wel serieus nam.

LIFT

Terug naar de nacht na het concert. Tegen twee uur
pakten we onze fietsen en zetten we de terugreis in.
We passeerden honderden jongeren die nog te voet
naar Venlo moesten, waarvan enkele meisjes al de
hele avond één of beide schoenen misten. Wat we
nog nooit meegemaakt hadden, gebeurde die nacht.
Vier vriendinnen, duidelijk een stuk ouder en volwassener dan wij, vroegen om een lift, twee van hen met
één schoen in de hand. Ze moesten naar de stad. We
roken onze kans en spraken af dat we de twee zonder
schoen eerst zouden brengen. Waarna we direct de
terugweg zouden aanvaarden om de overgeblevenen
op te pikken.
Bij het station gaven onze passagiers aan dat er ver
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genoeg gefietst was. De dames waren vlakbij huis en
liepen het laatste stuk wel alleen. De teleurstelling
moet van onze gezichten af te lezen zijn geweest,
want enigszins lachend pakten ze ons stevig vast en
gaven ons ein kôsmoel veur de meuite. Maar we moesten
wel beloven dat we de twee achtergelaten vriendinnen snel op zouden halen.
We waren al op de brug naar Blerick toen mijn vriend
opmerkte: ‘Die twië kinne mich d’n bout hachele, ik dink
det die alle veer utzelfde zien, dao hebse niks aan.’ Stiekem was ik blij met zijn overtuiging en gevolgtrekking, het was bijna drie uur en ik begon me zorgen te
maken over een eventueel oogcontact met mijn ouders. Zij verwachtten hun 17-jarige zoon tussen twaalf
en half één thuis. Zonder nog een woord te wisselen
namen we de kortste weg naar huis, en na een ‘hoije
dan’ sloeg ik rechtsaf het onverlichte paadje in en
stapte bij ons tuinpoortje van de fiets.

EPILOOG

Het optreden van The Searchers in Grubbenvorst
maakte deel uit van wat destijds in de vaderlandse
pers Het Wervelwind Optreden werd genoemd: de
groep had vijf optredens in drie dagen. Vrijdag 17
september op Schiphol aangekomen, werden ze di-

rect naar het dak van restaurant De wijde Wereld gedirigeerd waar tv-opnames werden gemaakt voor het
NCRV-programma Tiener Magazine. Zaterdagavond
om half acht was in de Frieslandhal in Leeuwarden
het volgende optreden voor (slechts) duizend tieners:
het Jeugd Ontspanningscomité Leeuwarden opende
zijn jaarlijkse dansseizoen. Ook hier een ongelukkig
voorprogramma - zangeres Conny van Bergen kreeg
een appel naar het hoofd gegooid en staakte haar
optreden. Vervolgens ging het met een passagiersvliegtuigje van Leeuwarden naar het Zuid-Limburgse
vliegveld Beek waar de touringcar naar Grubbenvorst
wachtte. Op zondagmorgen werden The Searchers in
de radiostudio van de AVRO verwacht voor de opnames van twee programma’s die op een later tijdstip
uitgezonden zouden worden. Zondagavond werd Het
Wervelwind Optreden besloten met een concert in de
Rooti-Tooti club te Hengelo.
Het CVV faciliteerde en financierde het tienerfeest,
de bezoekers waren enthousiast, ondanks de gebrekkige organisatie van Radio Luxemburg. Mede door
deze ervaring zou er onder auspiciën van het CVV
geen internationaal popconcert meer plaatsvinden
in de veilinghal. Dit tienerfeest op 18 september 1965
was het eerste en het laatste.<

Theo Theelen (1948) was tot de pensioengerechtigde leeftijd werkzaam als accountmanager bij Arenalease en is in zijn vrije tijd een fervent (Buun)lezer en
(Ven)loper.
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KWE S TIE VAN

SM AAK

Venlo is dit jaar
Hoofdstad van de
Smaak. Maar wat is
dat eigenlijk, smaak?
Bestaat er zoiets
als goede smaak?
Of klopt het spreekwoord en valt er over
smaak - en het mogelijke gebrek daaraanniet te twisten? Een
speurtocht naar de
smaakvolle waarheid.

Achter de bar van café De Galerie op de Parade staat een grote pot.
Daarin zitten zure matjes. Snoepgoed. Als je een bepaald shotje bestelt,
krijg je een mierzoet drankje met daarin zo’n zuur matje. Je rekent een
paar euro af en mag – o hemels genot – dat geheel in een keer achterover slaan. U wordt er nog niet warm van? Veel jonge Venlonaren zijn
in het weekend graag bereid een flink deel van hun beperkte budget te
investeren in die shotjes. De term zuurverdiend komt daarvandaan.

Zelf drink ik graag een glas bier in de stad. Als het later wordt en het aantal glazen op het telraam in mijn hoofd eerst toeneemt en vervolgens
vervaagt, ligt er een verleiding op de loer. De shoarmatent, dürüm döner knoflooksaus. Ik kan er niks aan doen. Dat er in zo’n broodje meer
bacteriën zitten dan de baard van de verkoper stoppels telt, doet op dat
tijdstip zelden ter zake. Ik wil mijn dürüm döner knoflooksaus, ook al
krijg ik het nauwelijks meer uitgesproken.
Waarom geeft de jeugd geld uit aan een roodkleurig drankje met een
zure mat erin en waarom eet ik na het stappen een dürüm döner knoflooksaus? Omdat we het lekker vinden. Zo simpel is het. Misschien ranzig lekker, zoals je een volgetatoeëerd lijf lekker kunt vinden zonder de
dringende behoefte te voelen het mee te nemen naar de volgende familiedag -ja, je kunt stellen dat mijn relatie met döner en knoflooksaus
eerder op lust dan op liefde is gestoeld- maar toch: lekker!
En hoe we ook genieten van zure matjes en broodjes döner, het zal nooit
in ons opkomen die dingen te noemen als iemand in een serieus gesprek vraagt wat nu de beste smaak van de wereld heeft. Goede smaak,
dat appelleert aan andere dingen. De sterren van Michelin, exclusief
voer dat niet op de kaart staat bij eetcafé De Natte Hond om de hoek.
Geen kip maar kalfszwezerik. Vaak hangt er een prijskaartje aan en
wordt de exclusiviteit een zaak van de portemonnee: niet iedereen kan
een etentje in een sterrenrestaurant betalen. Maar zit exclusiviteit ook in
de smaakbeleving zelf? De ene mens heeft betere ogen dan de andere,
geldt hetzelfde voor onze smaakpapillen?

door Thijs Pennings
foto’s Peter de Ronde
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Het woord fijnproever betekent ‘iemand met een uiterst fijne smaak’.
Daaruit volgt dat onze smaken inderdaad verschillen en –belangrijker
nog– dat die verschillende smaken niet willekeurige stippen in een universum zijn maar gerangschikt kunnen worden op een morele schaal:
van uiterst geraffineerd tot weinig verfijnd. Een anekdote uit de roman Don Quichot van Miguel de Cervantes (gepubliceerd in twee delen,
1605/1615) bevestigt dat idee. Sancho Panza, dienaar van Don Quichot,
proeft wijn en beroept zich daarbij op de uitstekende smaak van zijn
familie. Om zijn betoog kracht bij te zetten, vertelt hij een verhaal over
twee familieleden van zijn vaderskant, ‘de twee beste wijnproevers die
La Mancha in lange jaren kende’.
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‘Men liet de twee wijn van een zeker vat proeven, en vroeg hun oordeel over den
staat, de kwaliteit en de gezondheid of ziekte van den wijn. De een proefde hem
met de punt van de tong; de ander bracht hem alleen even aan den neus. De eerste
zeide dat de wijn een ijzersmaakje had; de tweede beweerde dat de smaak meer
had van Corduaansch leer. De eigenaar zei dat het vat schoon was en dat er niets
bij was gedaan waardoor hij naar ijzer of leer kon smaken. Maar toch bleven
de beide vermaarde wijnproevers stokstijf bij wat zij gezegd hadden. Mettertijd
werd de wijn verkocht, en toen men het vat schoonmaakte vond men daarin een
sleuteltje dat aan een riem van Corduaansch leer hing.’

van Pierre Wind en een groot aantal andere chef-koks
schreef Ronald Giphart de roman Troost (2005). Het
verhaal gaat over een experimentele televisiekok,
wiens wereld instort tijdens de opnames van zijn programma op een chateau in Frankrijk. Het boek draait
om smaak, de verschillende delen van de roman zijn
vernoemd naar de basissmaken die we waarnemen:

Dat biedt inzicht. Wat vaak goede smaak wordt genoemd is dus eigenlijk
fijne smaak. De shotjes in de kroeg en de broodjes vlees van de kebabtent hebben een smaak die iedereen beleeft: sterk, soms zelfs allesoverheersend. Als je het in minder neutrale termen wil benoemen: lomp en
hufterig. Dat vind je lekker of niet, de nuance ontbreekt. Goede smaak
zit juist in die nuance, de verschillende kleuren in een gerecht en hoe die
samen allerlei nieuwe schakeringen opleveren. In een kookshow voor
kinderen op een commerciële tv-zender krijgen de jonge deelnemers in
de eerste aflevering de opdracht om een hapje van een gerecht te nemen en vervolgens zo veel mogelijk ingrediënten te noemen. Het is de
meest simpele smaaktest.

zoet, zuur, bitter en zout, door Giphart aangevuld
met zeep en bloed (tegenwoordig wordt umami vaak
als vijfde basissmaak genoemd). Hoofdpersoon Art
Troost legt in het eerste deel de wetten van de keuken
uit.

In de achttiende eeuw werd er naar hartenlust over smaak gediscussieerd. De verhandelingen van filosofen als David Hume en Adam Smith
en kunstenaar William Hogarth gingen niet exclusief over de smaak van
de tong maar over veel bredere esthetische waardeoordelen. Toch komt
de nuance ook bij hen naar voren als belangrijke component van het

Wa t vaak goe de smaak w o rdt g eno emd i s d u s e i ge n li jk fi jn e s m a a k .
smaakbegrip. In zijn boek De filosofie en de kunsten (1999) benoemt Thomas Baumeister drie betekenislagen van de smaak die door filosofen in
de achttiende eeuw werden onderscheiden. De eerste en belangrijkste:
‘Smaak is een vermogen om verschillen waar te nemen, om te discrimineren. Hij is niets anders dan een verfijnd waarnemingsvermogen dat
belangrijke nuances nog dáár waarneemt waar anderen geen onderscheid kunnen vaststellen.’
Andere componenten van smaak die Baumeister geeft, zijn het vermogen om aangenaam of onaangenaam geraakt te worden en het vermogen om iets op een juiste manier te beoordelen zonder dat je beschikt
over duidelijk omschreven richtlijnen. Die twee componenten lijken
echter meer van toepassing op kunstwerken en gebruiksvoorwerpen.
De lijnen daar zijn vager. Sommige mensen vinden luxaflex verschrikkelijk, andere houden van rode lingerie. Als het gaat om goede smaak in
combinatie met ons smaakzintuig zijn we zorgvuldiger en minder willekeurig. Iedereen mag alles lekker vinden, maar er bestaat –meer dan bij
mode of kunst– een zekere consensus over het feit of het lekker vinden
van tartaar van Roodbont IJsselrund (ja) of dürüm döner knoflooksaus
(nee) getuigt van goede smaak. Die consensus zit in fijne smaak en nuance.
Terug naar de literatuur, meer recent. Want welke nuances moet je aanbrengen om tot een gerecht te komen dat sterwaardig is? Met behulp
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komen willekeurige verschillen zijn. Die vraag wordt
beantwoord door Malcolm Gladwell, die in een artikel
voor The New Yorker en een TED-talk Howard Moskowitz introduceert. Het is een verhaal over spaghettisaus, aan het begin van de jaren tachtig nauwelijks in
verschillende varianten te koop. Howard Moskowitz
onderzocht de voorkeuren van mensen en probeerde

D e hoofdw e t van de s m aakle e r ze gt : b alans .

‘Zoals de scheikunde een Periodiek Systeem der Elementen heeft, zo kent de kookkunst een Periodiek Systeem
van Ingrediënten. Een maaltijd begint in de regel niet met
een overdaad aan zoetigheid, omdat een zoete sensatie de
speekselvloed doet afnemen. Speekselvloed is wat de wereld
gaande houdt. Zonder speeksel geen smaak, zonder smaak
geen trek, zonder trek geen bedrijvigheid, creativiteit, ondernemingszin. (…) De hoofdwet van de smaakleer zegt:
balans. Sommige eetculturen schrijven voor dat in ieder gerecht iedere basissmaak moet zijn vertegenwoordigd, maar
andere keukens hebben die voorwaarde niet. In de Franse
kookkunst zijn bijvoorbeeld veel voorgerechten een combinatie van bitter en zuur, omdat al eeuwenlang bekend is dat
juist deze smaken de spijsvertering op gang brengen.’
Een goede kok weet dus nuance in gerechten aan te
brengen en doet dat door de basissmaken op vakkundige wijze te combineren. Voor de resultaten van dergelijke kookkunst gaan we naar sterrenrestaurants en
meesterkoks. Of niet. Want hoe belangrijk vinden we
smaak nu eigenlijk? Art Troost vertelt in het boek van
Giphart over een Franse chef die Nederland een culinaire woestijn vindt, waar alleen de maatjesharing
valt te prijzen. ‘Iedereen zal het hiermee eens zijn:
de emotionele waarde die Nederlanders hechten aan
het begrip smaak, is dezelfde emotionele waarde die
ze voelen bij het begrip vuilniszakken buitenzetten.’
Dat mag dan misschien zo zijn, de groeiende populariteit van kookprogramma’s op televisie, streekproducten, evenementen rond eten en kookclubs geeft
aan dat veel mensen meer en meer met smaak bezig
zijn. En dat leidt zonder twijfel uiteindelijk tot een fijnere smaak.

die te clusteren. Bij de spaghettisaus leidde dat tot
drie categorieën: naturel, pittig en extra gevuld. Een
doorbraak, omdat die laatste categorie tot dat moment helemaal niet verkrijgbaar was. We hebben dus
wel degelijk verschillende voorkeuren. Het grappige
is volgens Gladwell dat we dat lang niet altijd weten. Voordat Moskowitz zijn ontdekking deed, heeft
de voedselindustrie decennialang mensen gevraagd
naar hun voorkeuren en nooit werd in die sessies de
hunkering naar extra gevulde spaghettisaus uitgesproken. Toch ligt daar de voorkeur van ongeveer
eenderde van de mensen.
Dit verhaal eindigt waar het begon: in een café in de
Venlose binnenstad. Louis Klaassens van De Klep is
kastelein, bierbrouwer en geestverwant van Malcolm
Gladwell als het gaat om smaak. Want hoe goed
weten we wat we willen? ‘Iedereen zegt een favoriet
merk bier te hebben’, zegt Klaassens. ‘Maar dat blijkt
vaak helemaal niet zo favoriet. Het is opvallend om
te zien hoeveel mensen bij een blinde proeverij een
ander bier als favoriet kiezen dan ze van tevoren hebben opgegeven. Zelfs hun minst favoriete bier kan als
lekkerste uit de test komen.’ Het is duidelijk. Onze
tong moet nog veel leren. <

Eerder schreef ik dat smaken kunnen verschillen op
een morele schaal: de een heeft een beter ontwikkeld
smaakzintuig dan de ander. De vraag die blijft staan
is of er los van het onderscheid op kwaliteit ook vol-
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Di e g eu r s te e g d a n o p n a a r b o v e n , n a a r o n z e
sl aapkamers. H e t ga f e e n v e i li g ge v o e l.

Em otie

G eur

A ssocia t ie

‘ Elke d ag heb ik te maken me t
h e t vr e emde fenomeen s maak .
Ke n n e n we ni et al lemaal d ie e in d e loze discussies over of ie t s we l
of n iet lekker is? Wat de e e n als
aan g e n aam er vaart, kan v o o r d e
an d e r r ondui t vi es zi jn. S maak is
e m otie en zeer persoo nlij k . Do o r
h e t s m aakzintuig en reu k v e rmo g e n te trainen, kan iema n d z ijn
s m aakbi bl io theek uitbreid e n . E e n
abs olute must bi nnen m ij n v ak g e bied , wijn. Voo r een w ij n k o p e r
s ch u ilt de uitdagi ng in he t s e le cte r e n van een wi jn die ty p is ch is
voor zijn soo rt, maar zi ch t o ch
on d er s c heidt o p basis van s maak .
Als w e smaak techni sch b e n ad e r e n , beo o rdel en we een aan t al
f a ce tte n zo al s geur, de mo n d be levin g, het smaakgehalt e , d e
com plexitei t en het smaak t y p e .
Uite in d el ijk is de totale b e le vin g en de balans in de wijn d e
d oor s la ggevende fac tor b in n e n
d e be oordel ing. Het ul ti e me d o e l
is n a tu urlijk dat mijn klan t e n
ze g g e n : deze wi jn beval t me , d it
s m aakt naar meer!’

‘S maak h e e ft v o o r m i j h e e l v e e l
me t ge u r t e mak e n . A l s s l a g e r s d o ch t e r ( S j raar e n B r a e d j e M a a s )
gro e id e ik o p in d e sl a g e r i j . I k
h e rin n e r me u it d ie t i j d v oor a l
d e ge u re n v an h e t v l e e s : r a uw ,
ge k o o k t , ge ro o k t , geb a k k e n . A l s
k le in e h ie ld ik me gr a a g op i n d e
ru imt e waar h e t v le e s w e r d g e ro o k t . Die ge u r was f a n t a s t i s c h .
O p d e h o e k wo o n d e e e n b a k k e r, G e rard v an S o e st , d i e b a k t e
h e e rlijk b ro o d . N a ee n a v on d j e
s t ap p e n h aald e h ij b r ood , b a k t e
mij n v ad e r wo rs t e n z a t e n z e
h e e rlijk s ame n t e e t e n . D i e g e ur
s t e e g d an o p n aar b o v e n , n a a r
o n z e s laap k ame rs . He t g a f e e n
v e ilig ge v o e l. N u is g e ur n e t z o
b e lan grijk in mijn e i g e n k e uk e n .
I k b e n aan ge s lo t e n b i j T h ui s a f g e h aald .n l e n k o o k e lk e w e e k v oor
an d e re me n s e n . De a f z ui g k a p
s t aat b ij mij n ie t aan , d a n r ui k
ik h e t e t e n n ie t . E n d a a r k ook i k
o p , o p d e in t u ït ie v a n m i j n g e ur.
N o o it v o lge n s re ce pt uur. ’

‘ S m a a k i s e e n c om b i n a t i e v a n d a t
wat je technisch waarneemt en de
a s s oc i a t i e d i e d a t op r oe p t . H e t
t e c h n i s c h e d e e l i s n i e t d i s c ut a b e l . D e a s s oc i a t i e e n w a t h e t b i j
j e op r oe p t w e l , z i j h e t s l e c h t s
deels.
B i j v oor b e e l d b i e r. S i n d s e e n a a n tal jaren menen veel mensen dat
z e H e r t og J a n h e t l e k k e r s t e p i l s
v i n d e n . Vr oe g e r w a s d a t B r a n d .
H un s m a a k i s n i e t v e r a n d e r d , d i e
van het bier misschien iets, maar
h un p e r c e p t i e z e k e r. Re c l a m e
en marketing zijn belangrijk.
Ee n b r ouw e r h e e f t H e r t og J a n e n
D om m e l s c h e e n s l a t e n on d e rz oe k e n i n e e n l a b or a t or i um . Z e
b l e k e n v oor 9 9 p r oc e n t i d e n t i e k .
Toc h s t a a n z e i n d e w a a r d e r i n g e n n i e t b e p a a l d n a a s t e l k a a r,
z e k e r i n Li m b ur g n i e t . O ok d e
om g e v i n g s p e e l t e e n r ol . A l s d e
m e n s e n w a a r j e b i j w i l t h or e n
H e r t og J a n d r i n k e n , d r i n k j i j d a t
ook . I k m e r k d a t m e n s e n w a a r d e
hechten aan wat ik vind van een
b i e r, om d a t z e m i j z i e n a l s k e n n e r. Z e w i l l e n d a n w e l g r a a g h un
mening bevestigd zien en zijn
v a a k t e l e ur g e s t e l d a l s i k i e t s
a n d e r s v i n d . Te r w i j l d a t b i j i e t s
p e r s oon l i j k s a l s s m a a k h e l e m a a l
niet belangrijk is.’

G uus Bend e rs, v ino loog

H e n n ie H ol t a cke r s , t h u i s k o k

L o u i s K l a a s s ens , b i er b r o u wer /k a s t el ei n

Guus Bend ers

H en n i e H ol t ac kers

Lou i s Kl aassen s

Als de m e ns e n w aar je b ij
w ilt hor e n H e r t og J an dr inke n,
dr ink jij dat ook

D oor he t s maakz i nt ui g en reukv e r m o ge n te tr a i n e n , k a n i e m a n d z i jn
sm aa k b ib liot he e k ui t brei den
Thijs Pennings (1982) is eindredacteur bij Omroep Venlo
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De man van
de muis met parels

Ted Noten ( Tegelen, 1956) houdt niet van sieraden, maar hij noemt zich
n o g s t e e d s s i e r a d e n m a k e r. Z i j n o b j e c t e n z i j n e v e n r e c a l c i t r a n t a l s h i j z e l f. G e s p r e k m e t e e n v r e e m d g a n g e r i n d e t o e g e p a s t e k u n s t .

door Thijs Lenssen
foto’s Peter de Ronde,
Atelier Ted Noten
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Godverdomme, promotiefilm! dacht hij toen Simone de Vries
hem enkele jaren geleden kwam vragen of ze een film over hem mocht
maken. Promotie had hij al niet meer nodig, hij was al internationaal
doorgebroken. Maar de documentaire zou worden uitgezonden in Het
Uur van de Wolf. ‘Uur van de Wolf! Als je daar in komt, word je als kunstenaar pas echt serieus genomen. En het is natuurlijk ook een egostreling.’ Toch aarzelde hij. ‘Ik merkte dat ze op zoek was naar de ellende,
de kwetsbaarheid van de kunstenaar. Ik heb vanaf het begin gezegd: dit
wordt geen psychodrama, daar heb ik geen zin in.’
Halverwege de film vertelt hij bijna schoorvoetend dat hij dagelijks hormonen moet spuiten. Doet hij dat niet, dan kan hij in coma raken. In het
minst erge geval wordt hij na drie maanden androgyn. Het is allemaal
het gevolg van een operatie op zijn 26e aan een tumor in zijn hoofd. Hij
wil er ook nu, tijdens het interview, niet de nadruk op leggen. Net zo
min als op de dood van zijn tweelingbroertje bij de geboorte. ‘Ik had het
geluk als eerste ter wereld te komen. Het rare is: het is iets abstracts,
maar het blijft je wel achtervolgen.’ Ted Noten heeft een ode aan dit
broertje gebracht door de commerciële lijn van zijn sieraden de naam
Fred te geven.
Sterfelijkheid is - naast schoonheid - een leitmotiv in zijn oeuvre en komt
blijkbaar niet uit de lucht vallen. De documentairemaakster rook dat
wellicht. Ze zat hem een jaar lang op zijn nek, vertelt hij. ‘Er hing voortdurend een soort dynamiek, spanning. Ze vroeg: “Hoe ziet je dag eruit?”
Ik zei: “Kom maar langs.” Stond ze ’s ochtends om 8 uur hier, ik nog in
mijn onderbroek, en zij maar filmen.’ In de schitterende documentaire,
getiteld Ted Noten: Goud, Zweet & Parels, is de ergernis zichtbaar. Zoals in
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Ik vind de parelketting het meest afgezaagde ding, het meest
frigide, meest niksding onder de sieraden

de scène waarin hij demonstratief een shirt met opschrift Fred draagt.
‘Klopt’, zegt hij. ‘En op het vliegveld keer ik met opzet mijn T-shirt binnenste buiten. Allemaal opstandigheid’.

bo v e n T h e P r i n c e s s ( 19 9 5 ) , b e ne d e n L a d y
K ba g n r. 4 ( 2 0 0 7 )
( f o to ’s A te l i e r Te d N ot e n )

Rebelsheid zit in zijn aard en is - het kan bijna niet anders - af te lezen
aan zijn werk. In zijn Amsterdamse atelier, gevestigd in een voormalig
schoolgebouw, is al meteen te zien dat hij geen gewone sieraden maakt.
Hier vallen vooral de vreemdsoortige, doorzichtige, in acrylaat gegoten
objecten op, zoals een koffer met zwevend gereedschap en een tasje
met een ribkarbonade. Ze doen denken aan zijn damestasje met verguld
pistool en aan de dode muis met parelketting. Met dit laatste object, The
Princess (1995), beleefde hij zijn doorbraak.
Er moet een moment zijn geweest dat je dacht: yes, hier ga ik
het mee maken.

‘Nee, dat heb je niet door. De beste dingen, daarbij voel ik tijdens het
maken wel: dit gaat goed. Maar dat ik zo’n tasje met pistool voor veertigduizend euro zou kunnen verkopen, daar heb ik niet aan gedacht, dat
heb ik me nooit gerealiseerd.’
Als je ergens mee kunt provoceren, is het met wapens of een
dood dier.

‘Jawel, maar dat gaat niet zo bewust. In die zin ben ik geen Damien Hirst:
voordat die iets doet, heeft hij een marketingplan, strategie, pr-mensen
om zich heen, en dat heb ik niet. The Princess was wel mijn eerste werk
waarvan ik achteraf kon zeggen: verdomme, dit is nou precies waar ik
tien jaar naar toe heb gewerkt. Die tijd heb je nodig om je eigen plan te
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Objec t R i etvel d Ac adem i e
( foto Peter de R on de)

vinden, je eigen methodiek, je moet een aantal criteria zien te vinden,
waar je je aan kunt ophangen.’
Hoe kwam je op het idee?

‘Een galerie daagde me uit om de parelketting te herzien, herinterpreteren, opnieuw te benoemen. Olie op het vuur voor me, want ik vind de
parelketting het meest afgezaagde ding, het meest frigide, meest niksding onder de sieraden. Toeval of niet: tijdens mijn ergernis over die
opdracht vond ik ‘s ochtends het dode muisje midden in mijn atelier.
Op lezingen vertel ik weleens dat ze de ketting al om had. Ha, mensen
willen verhalen.’
Een jaar nadat hij het kleinood maakte was het al verkocht, aan een rijke
dame in Chicago. In de documentaire gaat Ted Noten bij haar op bezoek.
‘I am the guy from the little mouse with the pearl necklace’, zegt hij op een
hotelkamer aan de telefoon. In de volgende scène staat hij in het huis
van de kunstverzamelaarster, neemt de muis - die weerloos gevangen is
in doorzichtig plastic - liefdevol in zijn handen, bekijkt haar nauwkeurig
en wil haar bijna strelen. ‘Ik ging erheen om haar terug te kopen, maar
toen ik zag dat ze naast een schilderij van Francis Bacon hing, dacht ik:
ik ga haar hier niet weghalen. Het was goed zo.’
Wat had je er voor over?

‘Twintigduizend euro.’
‘Deze dingetjes wil ik in elk geval nooit verkopen’, zegt hij als hij met
twee objecten komt aandragen. ‘Gemaakt op de Rietveld Academie.’
Het één is een abstract muursculptuurtje van hout, ijzer en ander mate-
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Het sieraad was het
eerste ding waarmee
mensen zich konden onderscheiden,
niet met een stoel,
een schilderij of een
schemerlamp

riaal. ‘Je kunt het alle kanten op bewegen. Ik kon toen al totaal verliefd
worden op het mixen van materialen. Dit was al zo’n ontdekking, om
zoiets te kunnen maken, spelen met vlakken, de achterkant is een stukje
gazet. Ogenschijnlijk een ding van niks en ook niet draagbaar.’
Daarna kwam het verhaal rond het sieraad, legt hij uit als hij het andere
voorwerp oppakt: een diamantvorm van pur schuim, met kleine portretten van meisjes en vrouwen op de zijkanten. ‘Wat is een sieraad? Mij was
duidelijk dat ik geen zuivere stylist was. Er moest een verhaal aan zitten,
commentaar, een provocatie. Ik had iets te vertellen, ik moest iets kwijt.
Toen heb ik dit verzonnen, rond de traditie van het sieraad. Iedere vrouw
herinnert zich het moment dat ze de eerste ring kreeg, soms met tranen
in de ogen. Het gaat om het moment van de handeling. Daar knoopt dit
ontwerp aan vast: een diamantvorm als erfstuk, met de eerste draagster,
de tweede, en ga zo maar door, er zit geschiedenis in. Het ging mij om
het verhaal, en het was een aanzet, een studie naar het sieraad.’
De symboolwaarde is essentieel...

‘Ja, een sieraad stikt van de connotaties, meer dan autonome kunst. Er
zit een moment aan vast, en het verhoudt zich tot een lichaam, terwijl
het schilderij… dat verhoudt zich tot de muur, de bank. Maar het sieraad heeft veel meer verhalen en lagen. Ik zeg altijd tegen autonome
praatjesmakers: “Het sieraad was het eerste ding waarmee mensen zich
konden onderscheiden, niet met een stoel, een schilderij of een schemerlamp.” Als je een leeuw had geschoten, sloeg je de tanden uit zijn
bek, en die deed je dan om, als trofee, om indruk te maken. Hoe meer
tanden je om had, des te meer vrouwen kwamen er op je af.’
Het is niet het enige moment in het gesprek dat Ted Noten een klein col-

Vo o r h e t Pr oje c t R e d Li gh t D e s ign in A m ste rd a m ( 2 0 0 8 ) i n s t al l e e r de Ted N ot e n e e n
sn a c k m a c h i n e m e t r ode r i n ge n ( f ot o A t e lie r
Te d No te n ) .
rech ts A te l i e r op n am e n ( fot o’ s Pe t e r d e
R o n d e)
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lege houdt over zijn vak. Een vak dat hij relatief laat ontdekte. Hij werd
geboren in Tegelen - ‘mijn oma runde hotel Geisler’ - en groeide op in
Swalmen, als zoon van een steenfabrikant.
‘Ik ben metselaar geweest, heb vier jaar in de psychiatrie gewerkt. En ik
heb drie jaar rondgereisd, in mijn hippietijd, door Europa, India, Afrika.’
Tijdens een van die reizen, in Griekenland, raakte hij gefascineerd door
een man die op straat sieraden maakte en verkocht. Zo is het begonnen, maar pas op zijn 27e, na de operatie aan de tumor, ging hij naar de
kunstacademie. ‘De Stadsacademie in Maastricht. Ik begon met de richting toegepaste kunst. Vormgeving in metaal en kunststoffen, zo heette
die afdeling. Ik zat bij Marcel Wanders in de klas. Maar voor mij waren
het toch sieraden. Ik heb er geleerd dingen te maken, ambachtelijk, gewoon, met hamers, vijlen. Maar ik wilde meer, ik wilde iets vertellen.
Ben ik naar de Rietveld gegaan. Daar zeiden ze: “Ja, maar dat kan niet
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Ik heb een sterk esthetische inslag, dat is mijn geluk geweest

Wa n n a S w ap You r R i n g? ( Tok yo, 2 0 10 ) .
Bezo ek ers k on de n h u n r i n g r u i le n v oor e e n
v a n d e v i jfh on de r d M i s s P i ggy r inge n,
o pg e h a n g e n i n de v or m v an e e n p is t ool
( f o to Ke i z o K i ok u ) .

meer. Ga maar terug naar Maastricht.” Daar zeiden ze: “Als jij naar die
anarchisten daarboven gaat, willen we je hier niet meer.” Ik ben blijven
aandringen op de Rietveld: ik wil iets kwijt, ik ben kunstenaar. “Oké”,
zeiden ze, “ga dan maar drie maanden schilderen en kom dan terug.
De enige optie, Ted.” Dat deed ik, heel radicaal: ik beschilderde mijn
lichaam, liep naakt de straat op, met een masker op, klom in een boom.
Ik was helemaal van God los. Toen ben ik teruggegaan. “Ja, oké, we zien
nog wel een kansje.”’
Wat vonden je ouders er van dat je naar de kunstacademie ging?

Mijn moeder vond het verschrikkelijk. We hadden geen tijdschriften,
geen krant. De kast stond vol met Konsalik. Draaiden alleen schlagermuziek, Venlose carnavalsmuziek. Ik heb er geen seconde spijt van
gehad dat dat zo was. In de familie was ook geen voorbeeld van een
kunstenaar. Achteraf heb ik me weleens afgevraagd: waarom had ik die
drang wel? Nu blijkt dat mijn grootvader banketbakker was in Tegelen,
en zijn broer in Roermond. Die deden dus al iets met kleuren en vormpjes, er zit iets in van esthetiek, dingen mooi maken, en dat is ook een
facet van het kunstenaarschap.
Je hebt eens gezegd dat je blij was dat je niet door je ouders
naar het museum werd meegenomen.

‘Ja, een geschenk, al die kinderen, die moeten het maar snappen.’
Even later: ‘De schoonheid is toch allemaal begonnen in Swalmen. Kijk,
mijn vader was eigenlijk ook een kunstenaar. Hij hoorde bij de repa-
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ratiegeneratie. Als er iets kapot ging, dan werd dat improviserend gemaakt. Als de aandrijfriem van de auto kapot was, deed mijn moeder de
panty uit… Zo repareerde hij alles. Dat was eigenlijk zo creatief, zoals
die man met niks een machine weer aan de praat kreeg. Maar het was
tegelijkertijd ook terreur. Want als dat ding de week erna weer kapot
ging, nou dan lag de fabriek weer twee dagen stil. En dan was het thuis
weer: het gaat slecht met de zaak. Als je dat als kind meekrijgt, is dat
een zorg. Daardoor was er geen tijd voor persoonlijke dingen: hou op
over die vriendin die het uit heeft gemaakt, want ik heb al genoeg aan
mijn hoofd. Maar je was tegelijkertijd deel van iets. Ik denk weleens…
als ik nu jongeren zie die alles gehad hebben op hun 14e, een iPhone,
noem maar op, die hebben nergens voor hoeven vechten. Mijn vriendjes
kregen van hun ouders een Puch. Ik zei: “Pap waar is mijn Puch?” “Hier
jongen, heb je honderd gulden, de rest moet je maar bijverdienen.” Dat
was verschrikkelijk, want ik reed een kutmobyletje van twintig gulden.
Uiteindelijk had ik natuurlijk ook een Puch, maar ik weet wel dat ik ermee naar bed ging. Ik koesterde dat ding, had er een band mee. Mijn
vriendjes reden hun brommer kapot.’
Het staat niet eens ver af van je esthetisch gevoel bij de kunst
die je maakt.

‘Klopt, ik heb een sterk esthetische inslag, dat is mijn geluk geweest,
want wat ik doe, is dingen maken die in eerste instantie verleidelijk zijn.
Mijn drijfveer is ook om baas te worden over het materiaal. Daarom is
goud zo verleidelijk, het is zo willig, het fijnste materiaal om mee te werken, het heeft heel veel overgave. IJzer is een verschrikking, ook de geur,
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Aan h et p rojec t Art R ehab ( M i ddl esbrou g h ,
2 0 1 1 ) w erkten t ax i c h au ffeu rs m ee al s tu ssen p ersoon ( foto’ s Atel i er Ted N oten ) .

er is niet mee te werken. Ik geef mijn studenten (hij geeft les aan de
Design Academy in Eindhoven, TL) weleens opdracht om een stoel te
maken. Dan ontwerpen ze iets op de computer, en dan zeggen ze: “Dit
is het.” “Wat, dit is het…, waar is het dan van gemaakt?” “Van hout.”
“Wat voor hout…, er zijn honderden soorten hout, heb je weleens een
stuk hout in handen gehad?” “Nee, maar God, hout is hout.” “Zo werkt
het niet hè, het is een samenhang van idee, maken en materiaalbeheersing. Wat ga je met het hout doen? Als je er één keer met schuurpapier
eroverheen gaat, heeft dat een heel ander effect dan wanneer je het vijf
keer doet.” “Ach wat.” “Haal maar eens tien vellen schuurpapier en ga
maar eens een dag schuren.”’
Accepteren ze dat?

‘Ze vervloeken me, maar zien waarschijnlijk later wel de zin ervan in.’
Een vaste baan als docent wil hij niet. ‘Gastcolleges, lezingen, work-
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shops doe ik, maar geen vaste baan. Dan ben je driekwart van de tijd
aan het vechten tegen het instituut. Plus, ik heb een autoriteitsconflict.
Als ik binnenkom, gaan de ramen eruit.’
Ted Noten behoort tot de top van de internationale kunst. Hij deed projecten met gerenommeerde musea. Zijn werk wordt over de hele wereld
verkocht. Allesbepalend voor dat werk is verwondering. ‘Ik ben de hele
dag verwonderd, en ik hoop dat dat nooit weggaat’, zegt hij aan het slot van
de documentaire. Hij voelde dat hij in een overgangsfase zat, en besloot
een sabbatical te nemen. Net in die periode werd hij gevraagd om een
eigen expositie samen te stellen, in het nieuwe Stedelijk Museum in Den
Bosch. Drie weken geleden opende deze. Naast eigen objecten toont hij
daarin vooral werk van kunstenaars die hem inspireren.
Die tentoonstelling kwam misschien wel precies op het goede
moment. Je kreeg gelegenheid de zaken op een rijtje te zetten?

‘Ja, maar ik had gehoopt dat ik meer reflectie zou kunnen vinden over
mijzelf. Hoe ga ik verder? Wat vind ik belangrijk om te gaan doen? Maar
ik ben toch meer gegijzeld om een goede tentoonstelling neer te zetten.
Ik ben er nog van aan het bijkomen.’
Je voelde je als Maradona in een leeg stadion, zei je in een
inter view.

Atelieropnamen ( foto’s Peter de Ronde)

‘Het is een heel gesloten ruimte van zevenhonderd m2, zonder ramen.
Het liefst had ik er een stuk muur uit willen halen, om de hele mooie
boom buiten zichtbaar te maken. En ik wilde er een caravan in zetten,
‘for smokers only’, zodat je de rook zag van mensen die zichzelf erin
zaten te vergiftigen. Ik wilde een Mercedes-Benz leasen en drie maanden stationair laten draaien, met een slang naar buiten. Ik wilde een
zwembad met een zeemeermin erin die parels zou tonen. Kermis! Dat
zit ook in me. En theater. Dat komt natuurlijk van de katholieke kerk,
de wierook, en verkleedpartijtjes, als kind dacht je: wat staat daar voor
een rare gast.’
Uiteindelijk is het allemaal anders geworden, mede dankzij het pamflet
De Ja-sprong van Anna Tilroe, dat net rond die tijd verscheen. Het handelt
over de rol en betekenis van de beeldende kunst. Hij leest voor: ‘“Maar
de kwestie kan niet los gezien worden van een kunstbegrip dat zo onbegrensd en
onbepaald is dat vaak het káder (zijn klemtoon, TL) van een tentoonstelling nodig
is om iets als kunst te herkennen.” Dit boek was essentieel, het heeft me gestuurd. Ik wilde er geen intellectueel sluitend verhaal van maken, waaraan de werken ondergeschikt zijn. Daar heb ik altijd tegen geageerd.
Uiteindelijk is het allemaal op intuïtie gebeurd en is het een soort zelfportret geworden.’
De tentoonstelling, die de titel Framed kreeg, is opgesplitst in tien kaders, tien cirkels, als ringen van een halsketting. Ze staan voor thema’s
als hebzucht, leegte, schoonheid, sterfelijkheid, lust en intimiteit.
Grote, sterk uiteenlopende namen zijn vertegenwoordigd, onder wie:
Francis Bacon, Marcel Duchamp, Damien Hirst en Charles Bukowski.
‘Belangrijk vond ik dat er geen hiërarchie in zat, in de zin dat ik autonome kunstobjecten boven design plaats. Zelfs huisvlijt zit erbij. Alles
heeft evenveel importantie.’
Notens eigen werk is vertegenwoordigd met onder meer Seven Necessities, zeven voorwerpen die elke vrouw bij zich moet hebben als ze de
straat op gaat. Ze zijn bijeengebracht in een soort luchtbel, onder het
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thema Lust. De objecten zijn gemaakt met een 3Dprinter. Esthetiek, precisie en vakmanschap gaan
erin samen. Tegelijkertijd leveren ze een commentaar
op styling, de Lady Gaga’s van deze tijd. Te zien zijn
onder meer een kuisheidsgordel, een trofeehelm en
een survivalkit. In geheime compartimenten zitten
de meest onverwachte spullen, zoals: een pistool,
een injectiespuit met botox, walvissperma en een
zelfmoordpil.
Bij de keuze van werk van anderen speelden soms
praktische overwegingen; hij was afhankelijk van wat
hij in bruikleen kon krijgen. De (kleine) Toren van Babel, het wereldberoemde schilderij van Pieter Brueghel, wilde hij er graag bij hebben, maar dat mocht hij
niet lenen. Wel laat hij de correspondentie zien, op
ansichtkaart en smartphone, met Sjarel Ex, directeur
van Museum Boijmans Van Beuningen.

die allemaal werden afgewezen. Het negende had
succes: voor Fragment of a Crucifixion, een abstracte
voorstelling waarin je een adelaar met prooi kunt
zien. ‘Als ik in een museum kwam en ik zag Bacon,
dan kreeg ik kippenvel, ging ik spontaan janken. Ik
kon het niet verklaren. De schoonheid is dat hij dingen deformeert - dat doe ik zelf eigenlijk ook. Ook
het kleurgebruik spreekt me erg aan. En hij weet de
verkniptheid, de misère, het menselijk falen, toegankelijk te maken door die rechthoekige lijntjes erin te
tekenen.’
Daardoor krijgt het een kader.

‘Ja. Met mijn tasjes kader ik ook dingen in een vorm.
Zodat mensen zeggen: wow, en dan pas begint het
commentaar. Ik ben altijd strontjaloers geweest. Als
ik het medium schilderen had gekozen, en ik had dit
bereikt… dan draaide ik me geen moment om in het
Waarom wilde je dat werk zo graag laten zien? graf.’
‘Dat is echt een stuk.., als je door het oog van een
sieradenmaker kijkt, dan kijk je naar details. Als je Ook audiovisuele bijdragen ontbreken niet op de
ervoor gaat staan, zie je steeds weer nieuwe details. tentoonstelling. Zoals de film Himmel über Berlin van
Het is maar een klein schilderij, maar het bevat zoveel Wim Wenders, waarin hoofdrolspeler Bruno Ganz
scenario’s en dingetjes, ook die wolken zoals die te- mijmert over het kind zijn. Ted Noten: ‘Wat als kind
gen het gebouw aan liggen.’
je scenario is, waar je in leeft, heeft zo’n enorm efVoor Francis Bacon deed hij acht bruikleenverzoeken, fect op je. Als mensen uit Korea en Japan hier komen,
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Trop hy H el m et, u i t de c ol l ec ti e Seven N ec essi ti es ( 2 0 1 2 ) ( foto Ted N oten )

en westerse dingen gaan maken, zeg ik: “Stop, het is
een geschenk wat je als kind hebt meegekregen, gooi
dat niet weg, niemand anders heeft zo’n film gehad
als jij.” Als das Kind Kind war, machte es kein Gesicht beim
fotografieren. Dat zegt toch alles. Ik bedoel: als kind
ben je onbevangen. En het eerste wat je afgeleerd
wordt, is eigenheid. Dat is wat je gedurende je hele
leven probeert terug te vinden: je eigenheid.’
Die eigenheid benadrukt hij ook met de geluidsopname van Charles Bukowski, die het gedicht Style
voordraagt. ‘Ik ben voortdurend op zoek geweest
naar dissonanten. Met dissonanten kun je reflecteren
en kun je je eigen identiteit verder bepalen. Bukowski
stond buiten alles, los van alles, was grof, onaangepast, had een outsiderpositie. Doordat je dissonant
bent, afwijkend, in de literatuur of in de kunst, de
handel of waar dan ook, creëer je ruimte voor anderen.’ Leest vervolgens het gedicht voor en zegt dan:
‘Ik heb me voorgenomen: als ik dit ga doen, dan kan
het alleen duizend procent, en geen 950 procent.
Dat is mijn geluk geweest, dat ik hele hoge eisen heb
gesteld, maar dat heeft ook af en toe zijn negatieve
kanten gehad. Je bent enorm kwetsbaar. Veel mensen
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zien kunstenaars nog altijd als lui die veel zuipen, die
maar wat doen, ze gooien wat verf tegen de muur en
dat is het. Ik maak dingen en ik heb het geluk gehad
dat mensen dat hebben opgepakt.’
Het gesprek komt op de Maastrichtse huisarts Jeu van
Sint Fiet, die verschillende werken van Noten heeft aangekocht, zoals ook van veel andere kunstenaars. Zijn
praktijkruimte is gemaakt door Atelier van Lieshout.
‘Jeu is een geweldige man, zeg ik ook altijd bij lezingen. “Zijn er rijken in de zaal?” vraag ik dan. “Nou,
dit is Jeu van Sint Fiet, een ouderwetse maecenas. Die
man heeft geld, koopt geen boten, geen tweede huis,
geen Rolex horloges. Hij geeft kunstenaars opdrachten, laat dat alsjeblieft een voorbeeld zijn.” Hij koopt
ook geen werk omdat hij weet dat het over tien jaar
meer waard is. Hij koopt werk omdat hij er een verbinding mee heeft. Ik heb een acrylaat tas voor hem
gemaakt, met zwevend doktersgereedschap erin, een
stethoscoop en zo. Als kinderen komen, zijn die bang.
Een dokter is akelig, en dan staat die tas daar, als een
soort aquarium. De kinderen wijzen: “Ach kijk, dat
heeft hij om.” Ze worden er rustiger van.’
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Ph ysi c i an ’ s B ag ( 2 0 0 4 ) ( foto Ted N oten )

nen stellen. Ik merk het in gezelschappen, als ze me vragen: “What are
you doing Ted?” “I am a jewelmaker.” “Bye Ted.”’
Je noemt je dus wel nog steeds sieradenmaker.

‘Maar dat is ook provocatie. En de thematiek blijft een sieraad. Ik verruim het begrip, want wie heeft er ooit gezegd dat een sieraad moet
eindigen in een paar oorbellen en een kettinkje. Ik wil het begrip verruimen, niet opnieuw uitvinden, of ook weer wel. Het project Chew your own
brooch hing daarmee samen. En refereerde ook aan mensen die zeggen:
“Moet dat schilderij een miljoen kosten? Mijn dochter van zeven kan
dat ook.” Maar dat is verdomme niet zo: de kunstenaar heeft zich kapot
gevochten om dat ding te maken. Zo makkelijk is het niet om iets te
maken. Daarom heb ik dit bedacht: Ik verkoop een pakje kauwgum, via
galeries en tentoonstellingen. Mensen kunnen er thuis op kauwen, het
resultaat sturen ze naar mij, en dat krijgen ze na drie weken, gegoten en
al, in zilver verguld, terug.’
Hij laat voorbeelden zien: ‘Dit is onder een schoen geplet, zoals kauwgum onder je schoen blijft plakken: flauwekul, hup. Deze vorm is door
een stukadoor gemaakt, die heeft zijn tanden gestuukt. En deze hier
komt van een curator van een museum, die heeft al referenties aan
kunst, aan Giacometti. Het origineelste was degene die het pakje ongeopend teruggestuurde, omdat hij wist dat hij dan de grootste hoeveelheid zilver eruit zou halen. Ik kreeg een telefoontje van iemand die
niet wist wat ze ermee aan moest. Paniek: “Ik zou niet weten hoe ik een
broche moet kauwen.” “Heeft u dan nooit op een kauwgum zitten kauwen, ermee spelen, kloten?” “Jawel, elke dag bijna.” “Wat is dan het
probleem?” “Het moet iets worden…” Nu heb ik jullie, dacht ik, want
dat zijn precies die mensen die in het museum roepen: “Dat kan mijn
dochter ook.”’
Het werd een daverend succes.

Als het om de verkoop van kunst gaat, zijn Damien
Hirst en Tracey Emin een treffend voorbeeld, vindt Ted
Noten. Dat verklaart hun deelname aan de tentoonstelling. Van de eerste staat er een grote, doorzichtige
bak, volgestouwd met ziekenhuisafval. ‘Damien Hirst
was een eyeopener: dat je als kunstenaar bepaalt wat
de markt is, net als Tracey Emin. Ik ga iets maken en
daar ga ik drie miljoen voor vragen, what the fuck,
wie heeft ooit gezegd dat dat niet mag.’
Van Marcel Duchamp toon je een boek met
gesprekken, en een notitie. Daarin staat dat in het
oeuvre van elke grote kunstenaar in werkelijkheid
maar vier of vijf dingen tellen, de rest is tijdvulling.
Ben je zelf al bijna zover?

‘Jazeker: dankzij de muis met parels, de tas met pistool, maar die zit alweer dicht tegen de muis aan. En
Chew your own brooch, dat vind ik ook een klassieker.
Dat was een project…’ Hij gaat terug in de geschiedenis, als een omweg om het achterliggende idee en de
betekenis van dit project uit te leggen.
‘Er is een moment geweest dat het sieraad in de toegepaste hoek is gedrukt. Maar als je kijkt naar sieradenmakers rond 1900, René Lalique en Fabergé, die
hadden discussies met componisten, met Diaghilev,
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met Picasso en andere schilders, die werden serieus
genomen op hetzelfde niveau. De edelsmid stond in
de middeleeuwen in de hiërarchie bovenaan. Want
hij kon zogenaamd goud maken. Alchemie. Wat is
er gebeurd? Er heeft een verschuiving plaatsgevonden. Rond 1900 stond het sieraad nog gelijk met de
autonome kunst en langzaam is het sieraad naar de
verdoemenis gegaan, door meerdere redenen. Het
heeft aan betekenis verloren. Als je ziet wat we nu aan
sieraden dragen, dat gaat nergens over, het is een
gouden dingske met wat diamantjes, een kettinkje,
onpersoonlijk, inwisselbaar, massaproductie. Mensen kopen het omdat de buurvrouw ook zo’n ding
heeft. Ze willen er vooral niet mee opvallen. Mede
daardoor heeft de vakman de discussie verloren met
de autonome kunst. En daar komt nog iets bij: als je
acht uur werkt - vijlen, solderen, maken - dan komt er
een stofje vrij in de hersenen, endorfine, waardoor je
fluitend naar huis gaat. De zin om in discussie te gaan
met wat je aan het maken bent, vervaagt, want tijdens
het maken stopt het intellectuele gevecht. Autonome
kunstenaars vechten voortdurend, als ze schilderen
zijn ze voortdurend in gesprek. De doodsteek van de
vakman is geweest dat hij de dialoog verloren heeft
met de autonome kunst. Die heeft zich erboven kun-

‘Het was kort na de muis, eind jaren negentig. Alsof er een stuwdam
openging. Ik heb het project in Rotterdam gedaan met zeshonderd kinderen, in Tokio, New York. En ik krijg nog steeds aanvragen. Het was
voor mij ook de ontdekking: ik was geen kunstenaar meer, maar een
entrepeneur, een soort aannemer. Er kwamen hier elke dag kauwgums
binnen. Op een gegeven moment was ik het zat, elke keer een malletje maken. Zij waren de kunstenaar, ik de uitvoerder. Iemand vroeg:
“Meneer Noten, kunt u voor mij kauwen?” “Ja natuurlijk, kost duizend
euro.” Verrek maar, dacht ik.’

De doodsteek van de
vakman is geweest dat
hij de dialoog verloren
heeft met de autonome
kunst. Die heeft zich
erboven kunnen stellen

Terugkomend op Duchamp zegt hij dat die, net na de academie al belangrijk voor hem was, vanwege het conceptuele element. ‘Maar het is
wel een geruststelling: dat je als kunstenaar niet je leven lang meesterwerken hoeft te maken. Duchamp levert een alibi. Uiteindelijk maak je
maar vier of vijf goeie dingen.’
Is je overgangsperiode nu voorbij? Je was gestopt met roken,
en dat had te maken met je periode van verwarring, drie jaar geleden.

Lachend: ‘Ik rook weer zoals je ziet.’
Wat doe je als je vastzit?

‘Dan ga ik wandelen, een kuil graven, onzinnige dingen doen. Of opnieuw ordenen, een soort rust brengen in het atelier, ruimte creëren.
Vandaar dat ik hiernaast het liefst lege tafels heb.’ Hij loopt naar de
naastgelegen werkkamer en laat zijn nieuwste creaties zien: tien objecten rond het thema ‘tas’. Zoals een tas in de vorm van een lange buis,
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Ted Noten (Tegelen, 1956) studeerde aan de Stadsacademie voor
Toegepaste Kunsten in Maastricht
en aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In 2003 won
hij de eerste Harrie Tillieprijs
voor vrije vormgeving van de gemeente Roermond. In 2012 was hij
Kunstenaar van het Jaar. Hij deed
projecten voor internationale musea, waaronder het Mint Museum
in Charlotte en het Museum of
Contemporary Art in Tokio. Dichter
bij huis bevindt zijn werk zich in
de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het nieuwe
Stedelijk Museum in Den Bosch
en het FNAC in Parijs. Dit jaar was
hij curator van de tentoonstelling
Framed in het Stedelijk Museum
in Den Bosch. Sinds 2006 werkt hij
met een team van mensen, onder
wie Cathelijne Engelkes en Marcel
van Kan, beiden afkomstig uit het
Limburgse Nuth. Meer informatie:
www.tednoten.com.

een kooitje, en een verzameling tassen die aan elkaar vastzitten. ‘Ik wil
mensen, journalisten, filosofen, kunstenaars uitnodigen om hiermee
aan de slag te gaan, erover te reflecteren.’ Het is bijna een spiegel van
de dialoog zoals die rond 1900 tussen verschillende disciplines plaatsvond.
Hij is dus weer volop bezig. ‘Maar ik ben wel iets kwijt van de roekeloosheid van vroeger. Ik reisde ooit vanuit Tokio helemaal over land terug
met de trein. Dat zou ik nu niet meer kunnen, te gevaarlijk, met mijn
aandoening. Dat hoeft ook niet meer, ik ben nu 56, heb gereisd, ik heb
het allemaal kunnen doen. En als er nu iemand een afspraak wil op zondag, zeg ik: “Sorry, on Saturday and Sunday I am in my dacha with my
wife.”’<

Uiteindelijk maak je
maar vier of vijf goeie
dingen

Thijs Lenssen (1957) is journalist/tekstschrijver en
Buunredacteur. Voor Dagblad De Limburger/Het
Limburgs Dagblad verzorgt hij de wekelijkse kunstrubriek Nabeeld.

NB: het inter view vond plaats in juni.
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Marcel van den Hombergh (43) | Monteur bij Haffmans BV | Uit Venlo | Eerste album: Well respected Kinks – Kinks
Favoriet: Kinks – Kinks | Koopt: The Witmark Demos 1962-1964 – Bob Dylan

Struine n b ij S o u nds 3

joeks in tijden van tWeesPalt binnen jocus
Wat zou er van de venlose vastelaovend terechtkomen zonder
jocus? antwoord: dan zou de vastelaovend gewoon doorgaan. stamtaofel vaat 11 bewees dat al in de jaren zeventig. jocus was door
ruzie verdeeld en de jongens van vaat 11 trokken de kar. voor het
eerst worden hun verhalen nu geboekstaafd. twee leden blikken
terug op de periode waarin elf vrienden buutkampioenschappen
organiseerden, jocus’ Prônkzitting succesvol maakten, en de vastelaovend vanaf 1966 tot diep in de jaren tachtig smoel gaven.

11

F oto Pet er d e Ron de

vastelaovendgeschiedenis:

vaat

On derste ri j:W i m Perée, Jan Pol l u x , Jac q van E l sw i jc k ( van l i n ks n aar rec h ts) Tw eede ri j: Jan B u c h h ol z , Karel Z an ol i , T heo van
H eyster Derde ri j:C oen Vestjen s, H ay C rom p voets, W i el Vestjen s B oven ste ri j: Jan Kok, Pi et Pol l u x
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P i e t po l l ux , T h e o v an H e ys t e r, Ha y
C ro mpv o e t s , Coe n v e s t je n s , W im Pe r é e

Jos w ol ff, Pi et Pol l u x , C oen Vestjen s

door Guus Benders
foto’s archief Vaat 11
en Peter de Ronde
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vastelaovesGekke
Het idee voor een stamtafel kwam voor het eerst ter sprake in d’n optoch
van 1966. Tijdens een oponthoud in de stoet ontstond het plan om een
clubje op te richten. Coen Vestjens was een van die initiatiefnemers en
herinnert zich nog goed hoe hij na de vastelaovend langsging bij zijn
vriend Jan Pollux. ‘Jan had de naam Vaat 11 al bedacht. Daarna is een
brief geschreven naar een paar bekenden die vroeger ook woonden in
het centrum, de meesten in het hoekje Lommstraat, Bergstraat, Jodenstraat, Bolwaterstraat. Daarmee was het eigenlijk beklonken.’
‘We kenden elkaar eigenlijk al jaren,’ vult Jacq van Elswijck hem aan.
Ook hij was vanaf het eerste moment bij Vaat 11 betrokken. ‘We kwamen
in dezelfde kroegen. Sommige waren vrienden, andere goede kennissen. Wij waren allemaal veel bij Philip Janssen, waar nu de Gaaspiep is.
Boven het café is nu een zaaltje, maar dat was er toen nog niet. Philip
woonde daar zelf. Daar kon je dus geen stamtafel beginnen.’ Daarom
werd uitgeweken naar Prins Hendrik. Een plek die daarna de vaste uitvalsbasis van Vaat 11 zou worden.
Behalve Jacq van Elswijck, Jan Pollux en Coen Vestjens, bestond Vaat 11
uit Piet Pollux, Wiel Vestjens, Hay Crompvoets, Theo van Heyster, Wim
Perée, Karel Zanoli, Jan Kok en Karel Vriens. De meeste van hen waren
vastelaovesgekke die meeliepen met de optocht en de Boérebroélof. Karel
Vriens verliet de club na het eerste jaar, het was niets voor hem. Hij werd
vervangen door Jan Buchholz en met deze toevoeging was de basis-elf
compleet.

Jacq van Elswijck en Coen Vestjes waren de benjamins
van Vaat 11. Bij de oprichting in 1966 waren ze 23 jaar
oud en moest het leven nog beginnen. Inmiddels zijn
ze de 70 gepasseerd. Op uitnodiging van de Buun
halen ze herinneringen op aan de stamtafel. Hoewel
Vaat 11 in 2000 officieel is opgehouden te bestaan,
komen de overgebleven leden nog wekelijks samen
in de kroeg. Van de oorspronkelijke elf vrienden
heeft een meerderheid inmiddels een kruisje achter
zijn naam. Nog maar vijf van hen zijn in leven.
buutteReedneRs
Piet Pollux, Jan Pollux en Wiel Vestjes waren ten tijde
van de oprichting van Vaat 11 actief als buuttereedner. Over de manier waarop buutkampioenschappen
toen georganiseerd werden, bestond echter wrevel.
Coen: ‘Dat zijn we dus maar zelf gaan doen.’
Die beslissing zou een gouden zet blijken, want het
Noord- en Midden-Limburgse buutkampioenschap
groeide uit tot een evenement van naam en faam.
Het werd het eerste grote succesnummer van Vaat
11, met voorrondes in dorpen in de regio en met een
finale in Prins van Oranje die lang van tevoren uitverkocht was.

Coen: ‘De eerste buutkampioenschappen en de drie
voorselecties in de regio waren meteen een enorm
succes. We hadden een volle zaal met stoelen op
plekken waar dat eigenlijk helemaal niet mocht. Om
de avond in goede banen te leiden en het geheel aan
elkaar te praten, werd Jocus ingeschakeld. Vors Joeccius Sef Hendrikx presenteerde het gebeuren. Wij
van Vaat 11 hadden genoeg werk aan de organisatie
en het programma.’
In 1967 was Jos Wolff Jocus-prins. Op de avond dat
hij werd uitgeroepen vond tevens de eerste finale
van het buutkampioenschap plaats. Wiel Vestjens
ging met de eer strijken en werd buutkampioen van
Noord-Limburg. Jos Wolff: ‘Mijn eerste optreden als
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prins was een bezoekje aan Prins Hendrik om Wiel te onderscheiden met
een medaille. Het was mijn eerste officiële handeling.’ Jacq: ‘Toen hebben we het spek-en-boëne-lid in het leven geroepen.’ Prins en adjudanten
van Jocus kregen deze titel voor een jaar. Die gaf het recht op aanwezigheid bij vergaderingen van Vaat 11 op vrijdagavond. Een recht waar Jos
graag gebruik van maakte. Coen: ‘Jos baalde er aan het eind van het jaar
dan ook van dat hij niet meer zou mogen komen. Op instigatie van Piet
is daarom de titel Beschermheer van Vaat 11 in het leven geroepen.’ Jos:
‘Die functie was het toppunt van kwazel. Ik mocht aanwezig zijn, maar ik
had geen stemrecht en moest vooral mijn mond houden.’
De betrokkenheid van Jos had echter wel positieve gevolgen voor Vaat
11. Jos werd in 1967 namelijk voorzitter van de Joekskemissie van Jocus
en lid van de Raad van Elf. Hij was in die functie verantwoordelijk voor
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de jaarlijkse zittingen. Een klus die hem weinig werk
kostte. ‘Piet, Jan en Wiel deden een buut. Vaat 11
kwam met de Beerbrouwers en dan was al negentig
procent gevuld,’ lacht Jos. ‘“De zitting is rond,” werd
dan gezegd, al kon niemand me zeggen wat er precies ging gebeuren. De details kwamen pas veertien
dagen van tevoren. Maar het waren altijd goede zittingen. De jongens van Vaat 11 traden op in de hele
provincie. En als zij in Sittard een goede buuttereedner hoorden, werd die meteen vastgelegd. Desnoods
voor het jaar daarna. Ik had er eigenlijk heel weinig
werk mee. Ik hoefde alleen nog te zorgen voor een
dansgroep en wat muziek.’
Maar ook dat laatste was makkelijk in te vullen. De
bekende liedjesschrijver en muzikant Giel Aerts verzorgde namelijk de muziek voor de Beerbrouwers.
Hij was makkelijk te strikken. Die Beerbrouwers waren een gewilde act, op Jocus-zittingen én daarbuiten. Met actuele spitsvondige teksten gebracht op
bekende melodieën, hekelden De Beerbrouwers de
toestand in het Venlose op humoristische wijze. De
meeste teksten werden geschreven door Ad Pollux,
de oudste broer van Piet en Jan. Die woonde in Eindhoven, maar had wel de Venlose krant.

Om verzekerd te zijn van hulp richtte Vaat 11 een ereclubje op voor mensen met specifieke kwaliteiten.
Coen: ‘Omdat we maar met elf waren, konden we extra hulp gebruiken. Zo is het idee voor het Gilde van
Vaat 11 ontstaan. Daar kwamen mensen voor in aanmerking waarvan wij verwachtten dat ze ons op een
of ander gebied konden ondersteunen. Behalve Ad
Pollux en Giel Aerts waren ook illustrator Piet Camps,
journalist Cor Deneer en fotograaf René de Swart lid
van dit Gilde. Daarmee was eigenlijk alles voorhanden binnen de groep.
Ook Frans Boermans had een los-vast relatie met
Vaat 11. Hij was bevriend met Wiel Vestjes die veel van
zijn vastelaovesleedjes beroemd heeft gemaakt. Verder
schreef hij teksten voor de Beerbrouwers, vooral in de
periode nadat Ad Pollux gestorven was. Jacq: ‘Frans
woonde bij mij in de straat. Iedere dinsdagavond
ging ik bij hem op bezoek. Ik moest wachten tot het
journaal was afgelopen. Pas daarna mocht ik komen,
werd er gealdehaord en werden er een paar flessen bier
gedronken. Ideeën en aanzetten voor liedjes ontstonden ter plekke; een onderwerp of een melodie. Rond
een uur of elf ging ik naar huis en anderhalf uur later
hoorde ik dan meestal eerst het losliggende rooster
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voor de deur en vervolgens het klepperen van de brievenbus. Dan lag er een envelopje met vier, vijf of zes
liedjes. Compleet uitgewerkt met melodie en tekst.
Altijd met hetzelfde briefje erbij: “Kijk maar wat je er
mee doet…”’
Reizen
De eerste elf waren hoogtij-jaren voor de stamtafel.
Behalve de succesvolle buutkampioenschappen die
een begrip werden, optredens op de zittingen van
Jocus en de zelf georganiseerde uitverkochte feestavonden, wisten ook bedrijven en clubs Vaat 11 te
vinden. Jacq: ‘We hadden een breed netwerk van artiesten en buuttereedners. Als de PTT of Frans Maes
een Vastelaovesaovond wilde organiseren, dan namen
wij dat aan. Voor een bepaald bedrag verzorgden wij
het hele programma en de presentatie. Daar hadden
zij dan geen omkijken naar.’
Het eerste jubileum van Vaat 11 werd niet gevierd
aan het einde van de eerste 11 jaar, maar op de helft
daarvan, in 1971. Met een feest en een receptie. Jos:
‘Hón-der-den bezoekers in de Prins van Oranje. Pinnepakke-vol.’ En er werd ter gelegenheid van de helf van
elf besloten om een reis naar Berlijn te maken. Drie
dagen, twee overnachtingen.
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Jacq: ‘Dat was een prachtige happening. Toen we terugkwamen was het eerste wat Piet Pollux zei: “Op de
eerste plaats gaan we dit ieder jaar doen. Want als we
dit nog twee jaar doen dan zijn het voor de thuissituatie verworven rechten. Verder zijn drie dagen te kort,
want twee van die dagen gaan op aan reizen, dus dat
moeten er minimaal vier worden.” Vanaf die tijd gingen we ieder jaar en standaard vier dagen - of vijf
als er een jubileum was.’ ‘Of als er een zogenaamde
aanbieding was,’ gniffelt Coen. Jacq: ‘Inderdaad, dan
werd het thuisfront wijsgemaakt dat het goedkoper
was om vijf in plaats van vier dagen te gaan.’
Over de reizen naar zowat alle Europese hoofdsteden
worden nog altijd met regelmaat sappige herinneringen opgehaald op de wekelijkse bijeenkomsten. Het
zijn jongensverhalen vol drinkgelagen, pikanterietjes
en andere avonturen. Voor henzelf is een half woord
soms genoeg als gezamenlijke herinnering aan een
van die vroegere uitspattingen. Jacq: ‘En we gaan nog
ieder jaar, nu standaard vijf dagen. Komende zondag
vertrekken we voor de 43ste keer, ditmaal naar Valencia. We bezoeken altijd een grote stad en nooit twee
keer achter elkaar dezelfde. Al zijn we in al die jaren
wel vaker in Berlijn geweest.’
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O v e r d e r e ize n na a r zowat alle Euro pese ho o fdsteden wo rden n o g altijd met regelmaat
s a p p ige he r inne r inge n opgehaald o p de wekelijkse bijeenko msten. Het z ijn jo n gen sverha le n v ol d r inkge la ge n, pikan terietjes en andere avo nturen.

Ha y C ro m p v oe t s , J an P ol l u x , Ka r e l Za noli,
P i et P o l l u x , W i m P e r é e , J an K o k, Ka r e l
T h i e l en

Ruzie bij jocus
De afgelopen vijftig jaar zijn ieder jaar vier carnavalsliedjes toegevoegd
aan de vastelaovescatalogus van Jocus. Na ruim een halve eeuw is de verzameling uitgegroeid tot een indrukwekkend repertoire. Eén jaar in de
cyclus ontbreekt echter: in 1972 verscheen er geen vastelaoves-LP onder
de vlag van Jocus. Vaste platenproducent Phonogram maakte dat jaar
wel een Venlose plaat met daarop vier vastelaovesleedjes. Maar die kwam
uit onder auspiciën van Vaat 11.
“Het stedje van lol en plezeer (…) gaat een van zijn meest trieste feestseizoenen
tegemoet. Kon eerder de befaamde “leedjesaovond” (sic.) van het carnavalsgezelschap Jocus al geen doorgang vinden door interne onenigheid in de vereniging,
thans zijn ook de traditionele “elf-elf-zittingen” ten offer gevallen aan de innerlijke twisten in een der oudsten carnavalsgezelschappen in Limburg.”
Zo meldde het Dagblad voor Noord-Limburg op 5 november 1971.
Geen leedjesaovend, en dus ook geen Jocus-grammofoonplaat met vier
nieuwe leedjes. Het kwam door een interne crisis in de Jocus-gelederen,
zoals het stuk in Dagblad voor Noord-Limburg hierboven beschrijft.
Vlak voor de leedjesaovend liep tijdens een ledenvergadering van Jocus
een kwart van de aanwezigen weg, waardoor twee kampen ontstonden
binnen Jocus. Activiteiten werden afgelast en korte tijd keken de twee
kampen elkaar nauwelijks aan.
Aan de basis van de onenigheid stond een verkiezing van twee nieuwelingen in de Raad van Elf. Jos: ‘Voorafgaand aan de verkiezing was er in-
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W i e l Ve stj e n s al s k e r s v e r s e w i nna a r v a n he t
eerste bu u t k am p i oe n s c h ap .

tern overleg geweest met Vors Joeccius Sef Hendrikx.
Het was een goed gesprek bij hem in de tuin met een
borreltje. Er waren twee geschikte kandidaten voor
de vacatures in de raad en de Vors was akkoord.’
De kandidaten waren Leopold Hogenhuis en Joep
Schreurs. Zij waren bovendien een stemverbinding
aangegaan. Dat betekende dat ze allebei gekozen
wilden worden, of geen van beiden. Hun benoeming
leek een formaliteit. Jos Wolff kan zich de vergadering
nog goed herinneren: ‘Leopold Hogenhuis werd zoals
verwacht met alle pluspunten naar voren gebracht en
bij acclamatie gekozen. Maar dat gold niet voor Joep
Schreurs. De Vors katte hem af waardoor een negatief
beeld ontstond. Vreemd, want er was in de achterban
op voorhand overeenstemming over de voordracht.
Maar door de onnodig blamerende presentatie kreeg
Schreurs uiteindelijk geen meerderheid. En vanwege
de stemverbinding stelde Hogenhuis daarop zijn zetel opnieuw ter beschikking. Het waarom hierachter
is me nooit duidelijk geworden. Bij zijn aftreden vijftien jaar later heeft Hendrikx diezelfde Joep Schreurs
nota bene aangedragen als zijn opvolger. Dat heb ik
altijd onbegrijpelijk gevonden’.
De gebeurtenis bleef niet zonder gevolgen. Cor Deneer stond op en stelde: ‘Ik leg me hier niet bij neer.
Er zijn beloftes gedaan in de aanloop. Als dit zo blijft,
dan zeg ik mijn lidmaatschap op.’ Deneer was destijds een belangrijk Jocus-lid. Jos: ‘Hij was journalist
bij Dagblad voor Noord-Limburg en deed de pers en
propaganda voor Jocus. En dat was heel veel in die
tijd.’
Daarna volgde de een na de ander. ‘De mensen van
Vaat 11 en die van het Gilde van Vaat 11, zoals Piet
Camps, René de Swart en Nico Lebesque stonden op.
Met de volle overtuiging dat ik dan niet kon blijven
zitten, ben ik toen ook opgestaan,’ zegt Jos. Ongeveer
twintig van de tachtig aanwezigen liepen de zaal uit.
‘Onder hen zowat de hele pers- en propagandakemissie.’
Jacq: ‘Omdat niet alleen de zes leden van Vaat 11 die
lid waren van Jocus maar ook alle Gilde-leden daarbij
waren, werd het gezien als een coup van Vaat 11.’
Het Jocus-bestuur zag zich genoodzaakt om af te
treden. De twee groepen stonden als kemphanen tegenover elkaar, terwijl de leedjesaovend en de zittingen
voor de deur stonden. Coen: ‘Sommige mensen opperden dat Vaat 11 het dan maar over moest nemen.’
‘Maar wij waren geen vastelaovesvereniging,’ vult Jacq
aan, ‘en het was ook niet onze intentie om Jocus te
laten ploffen. Bovendien was de tijd te kort om alsnog
een leedjesaovend op poten te zetten.’
De Jocus-plaat zou daarom niet doorgaan. Maar er
lagen natuurlijk wel liedjes op de plank van de gebruikelijke deelnemers. De groep Jocus-afvalligen
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rond Vaat 11 had bovendien goede contacten met
platenmaatschappij Phonogram. Daarom is het idee
ontstaan om die plaat toch op te nemen, buiten Jocus
om. Ad Pollux had liedjes geschreven, Frans Wetjens
maakte de muziek.
De vier nummers De Mellekboer, Plök d’n daag, Verzeuk
en Holadie-jee-ja, zijn inmiddels bekende vastelaovesleedjes geworden. Toen de familie Pollux in 2012 de
Boerebroelof organiseerde werd het liedje Holadiejee-ja van wijlen ome Addie nog eens afgestoft en als
lijflied gebruikt tijdens het evenement. Coen: ‘Twee
jaar later wist niemand meer dat het geen Jocusliedjes waren. Ook omdat Piet, Jan, Hay en Wiel de
gebruikelijke zangers van Jocus waren. De liedjes
werden veel gedraaid, maar in de optocht van 1972
mochten ze niet gespeeld worden.’ Jacq: ‘Pas een
paar jaar geleden heeft Jocus de Vaat 11-nummers uit
72 alsnog geadopteerd en toegevoegd aan zijn eigen
catalogus.’
Later in het jaar zijn de twee kampen wel weer bij elkaar bijgekomen. Er is toen een gezamenlijke verklaring uitgegeven, die ook in de krant is gepubliceerd.
Er stond onder meer in dat de ontstane situatie niet
de intentie was van Vaat 11. ‘Waar geen wrijving is,
is ook geen warmte,’ stelt Jos terugkijkend vast. Het
heeft na die botsing wel een hele tijd geduurd voordat de plooien daadwerkelijk weer recht gestreken
waren. Jacq: ‘We zijn bij Jocus gebleven, maar niet
meer in functie. Jos is uit de Raad van Elf gegaan, ik
ben uit de Joekskemissie gestapt.’
soestdijk
Een ander opmerkelijk hoogtepunt uit de Vaat 11-archieven is een carnavalsfeest op paleis Soestdijk in
1981. Karel Thielen, adjudant van Jos Wolff in 1967 en
tevens lid van het Gilde van Vaat 11 had goed contact
met Hans Foks, de chef-kok van paleis Soestdijk. Jos:
‘We zijn een paar keer op bezoek geweest bij Foks als
we toevallig ergens in het midden van het land waren.
Karel moest dan bij de poort de auto uit, mee in een
hokje en uiteindelijk kregen we toestemming om de
keuken te bezoeken.’
Tijdens een van die bezoeken is het idee ontstaan om
op Soestdijk een carnavalsfeest te organiseren voor
het personeel. Zo gezegd, zo gedaan. Na de nodige
voorbereidingen is een delegatie van Vaat 11, vergezeld door de Köbes-kepel en zanger Willy Caron, afgereisd naar Holland.
De groep werd ontvangen op het Paleis op de Dam
met een rondleiding en wat te eten. Wat er op het
menu stond kunnen de heren zich nog goed herinneren. Coen: ‘Niemand kan zeggen dat hij rijsttafel
gehad heeft in het Paleis op de Dam, maar wij wel.’
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C oen Vestjen s, Ger Lu c ker, Jan B u c hhol z , H ay B ru n c ken , Jac q van E l sw i jk, C or Den eer

J a c q v a n E l s w i jc k , J an K ok , K a r e l Za noli,
J a n B u ch h ol z , W i m P e r é e , P i e t Pollux,
C o en Ve stj e n s , J an P ol l u x , w i e l Ve s t j e ns ,
Ha y C ro m p v oe t s , T h e o v an H e y s t e r.
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Jos: ‘Als ik er langs kom is dat ook altijd het eerste dat bij me opkomt:
rijsttafel.’
Na het eten volgde de eigenlijke carnavalsavond op Soestdijk. De Beerbrouwers hadden alle liedjes vertaald in het Nederlands. Het voltallige
personeel van het koninklijk huis was daar. Verkleed. Jos lacht: ‘Een of
andere secretaresse had een jurkje aan met allemaal babbelaers erop genaaid en een bordje: “snoepje van de week.”’
Coen: ‘Van tevoren hadden we streng vergaderd en instructies uitgedeeld. Degenen met een drinkreputatie en de grootste mond werden
gevraagd zich in te houden. Maar om 23.00 uur stond iedereen op de
tafel. We hadden ieder tien consumptiebonnen gekregen, maar voordat
die op waren werd er al niet meer naar bonnen gevraagd. Toen rond
middernacht een aantal van ons begon aan de whisky-cola werd de sfeer
al snel losser.’

‘Op een gegeven moment was het bier op. Met een
motorfiets met zijspan van de marechaussee is toen
bij een kroeg in de buurt nog een vat bier gehaald,
ongekend. Toch was dat niet het mooiste moment
van de avond. Voor het feest begon waren we door
een gang met prachtige barokke spiegels gekomen.
De een nog mooier dan de andere. Willy Caron liet
zich tegen Foks ontvallen dat hij al jaren op zoek was
naar zo’n spiegel. Foks antwoordde dat hij zich er
eentje uit kon zoeken als het afgelopen was, omdat
de kelder toch vol stond met “die rotzooi”. Toen de
avond rond een uur of een was afgelopen liep Willy
met Foks door die gang en zocht hij een spiegel uit.
Die werd netjes van de muur gehaald en ging mee de

bus in. Alsof het de normaalste zaak van de wereld
was.’
GeneRatieclub

Lange tijd was Vaat 11 niet weg te denken bij ongeveer alles wat er in Venlo georganiseerd werd. Dat
de heren een rol kregen bij de Venlose Revues van
Frans Boermans in de jaren tachtig, was dan ook
niet meer dan vanzelfsprekend. Coen. ‘Bij de eerste naoorlogse revue heeft de volledige stamtafel
meegedaan. Daar kregen we ook de vrijheid om
het gedeelte rond de Butterfahrt zelf in te richten
en te bedenken. Dat was een zeer groot succes.’
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J o s Wo l f f , N i c o Ve r b e e k , Ton H e nd r ikx, Tw a n Munt e n, W ie l Ve s t j e ns , F r an s Scheepers

Toch werd het aantal activiteiten in de loop van
de jaren minder. Jos heeft het ooit een keer mooi
verwoord: “In de beginjaore van Vaat 11, als d’r dan örges aan ‘t begin van de Straolseweg eine hond zoot te
schiéte, dan stond geej dao rônd umhaer um te zinge. As
noow de halve Straolsewaeg in brand steit, got ge nog
neet mier kiéke…”

uitdelen van het spek-en-boëne-lidmaatschap op de
prinsenreceptie in de Maaspoort merkte je dat
goed. De Hofkapel speelde wel ons lijflied “Waat
zit d’r in det Vaat” als we de bühne op kwamen, maar
je hoorde dat een derde van de zaal dat niet meer
kende. Dat werd daarna de helft en nog later twee
derde.’

Ook het eerste succes van Vaat 11, het jaarlijkse
buutkampioenschap, kende een aantal topjaren
maar liep daarna terug in kwaliteit. Buuttereedners konden die avonden steeds moeilijker dragen. Er moest een bijprogramma komen, wat veel
geld kostte. Coen: ‘Na de gloriejaren is er ook wel
vaker gesproken over uitbreiding van de groep. Ik
ben daar altijd tegen geweest. Wij zijn een generatieclub; geen kegelclub of een carnavalsvereniging. Het uitgangspunt was: “Na ons komt niets
meer”. Ik ben blij dat we dat ook zo hebben gehouden, ook al betekent het dat je op een gegeven
moment tegen een uiterste houdbaarheidsdatum
aanloopt. Er ontvallen je mensen en die zijn niet
altijd vervangbaar.’
Het publiek veranderde ook. Een jongere generatie verloor het contact met Vaat 11. Jacq: ‘Bij het

Met de Beerbrouwers van Vaat 11 gebeurde hetzelfde. Optredens werden minder en na 22 jaar is er
een punt achter gezet. Jacq: ‘Mensen vonden dat
jammer. En binnen het groepje was er ook discussie over, maar ik had persoonlijk liever dat mensen
het jammer vonden, dan dat ze later zouden zeggen: dat hadden ze al jaren eerder moeten doen.’
Coen: ‘En toen Frans Boermans gestorven is,
kwamen er ook andere gezichten naar voren. Een
nieuwe generatie met een andere aanpak en een
andere sfeer. En dat is ook goed. Dat moet zelfs.’
Jacq: ‘Er kwam een besef dat de tijd die geweest
was, niet meer terugkwam.’ In 2000 is daarom besloten om Vaat 11 officieel op te heffen. Jacq werpt
een blik op tafel waar een lijst van de Vaat 11-leden
ligt: ‘Je ziet ook de kruisjes op de lijst. De elf waren niet meer compleet. Dat was ook een reden om
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Jos Wol ff, Jaq van E l sw i jc k, C oen Vestjen s

onze naam te veranderen. Nu zijn we gewoon een
clubje van vrienden: De Vrinde van ’t Vaat, of kortweg ’t Vaat.’ <

Guus Benders (1980) is journalist en cultuurwetenschapper.
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door Roger Abrahams
foto’s Egon Notermans, Peter de Ronde

DE

CURRY
TOVENAAR

Het Ven l ose Hel a T h i ssen – j a , va n de cur r y – wi l al ti j d a l s l ek k er ste
ui t de b us k om en en h eef t da ar m ee op m er k el i j k succes. D e b el a n gr i j k ste sm a ak p a p i l l en van h et b edr i j f b evi n den zi ch i n de m on d van
één m a n : W i m va n Hoof, p r oducton twi k k el a ar en zel f b en oem d vak i di oot. ‘E i gen l i j k i s cur r y k etch up .’
Om maar met de deur in huis te vallen: de keuken van Hela Thissen lijkt in niets op een snackbar. De ruimte waar de algemeen directeur
ons naartoe heeft geleid, heeft een hoog plafond, waaronder zich twee
lange eettafels van donkerbruin hout bevinden, voorzien van een smal
kleedje en gevulde kleine bloemenvazen, geflankeerd door boekenkasten in dezelfde kleur en rustend op een vloer van lichtbruin laminaat.
Haaks op de langwerpige eetzaal bevindt zich een keuken, die vrij zicht
biedt op al het blinkende roestvrij staal dat een professionele kok nodig
heeft. Alles oogt spic en span. Er hangt een kruidige geur – maar vet?
Nee. En dat terwijl de beroemde curry in de rode fles, waarmee heel Nederland het bedrijf associeert, juist in de snackbar zijn habitat heeft.
86
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We m o e t e n al s le k k e rs t e u i t e e n b l i n de te s t
kome n

Tenminste, dat dachten we. ‘In de horeca vind je onze curry ook,’ zegt
Hay Thissen. ‘Hij wordt gebruikt als basis voor soep of marinade.’ Wim
van Hoof, chef productie en productontwikkeling, schuift aan. Van
Hoof: ‘We komen onze curry op onverwachte plekken tegen. Zelfs in de
film Flodder.’
Dit stuk zou eigenlijk moeten gaan over de smaakfilosofie van Hela Thissen – daarmee verslaat het kleine bedrijf uit Noord-Limburg namelijk
grote jongens als Calvé en Remia - maar een verhaal over de curryimporteur kan niet om de curry zelf heen. En dat geeft niet, want de geschiedenis daarvan is heus jongensboekmateriaal. Het begon allemaal
in 1965, met Thissens vader Harry. ‘Mijn ouders startten een friture aan
de Kaldenkerkerweg,’ vertelt Hay. ‘Je had daar lunchroom De Prins en
concertgebouw De Prins, dus mijn ouders dachten: dan beginnen wij
friture De Prins.’ Na een tijdje stuitte Thissen senior op een saus die hem
intrigeerde. Het was een dik, roodbruin mengsel dat sinds 1963 op de
markt was en geproduceerd bleek te worden door de firma Hermann
Laue – Hela – in Hamburg. Thissen zocht contact met de Duitsers en
sloot op 1 november 1967 een proefcontract voor de verkoop van tweehonderd dozen Curry-Gewürz-Ketchup – de saus in kwestie. Hoewel hij
dat aantal in zijn eerste jaar net niet haalde, werd het proefcontract in
oktober 1968, net na de geboorte van de kleine Hay, omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De kersverse importeur voor de Nederlandse
markt zou het vertrouwen niet beschamen: in zijn tweede jaar verkocht
hij vierhonderd dozen en in zijn derde jaar al achthonderd in twee maan-
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den tijd. Het was het jaar 1970 en de geboorte van de
frikandel speelde het nog jonge Hela Thissen in de
kaart. Bovendien verscheen de speciaalsaus – curry,
mayonaise, uitjes – op de markt, en die werd razend
populair. Saillant detail: van de twee mensen in Nederland die de uitvinding van de ‘speciaal’ claimden,
was er één Harry Thissen. De ander was een Heerlenaar. Hay, die sinds 1991 de scepter zwaait: ‘Wie de
allereerste was, zullen we nooit weten.’
Hoewel de curryimport nog steeds de kurk is waarop
het bedrijf drijft – de Venlonaren produceren het niet
– is Hela Thissen meer dan alleen die frietversiering.
Bouillon, soep, marinade, gevriesdroogde keukenkruiden, kleurstoffen, zelfs delicaat spul als bavaroise
en marsepein wordt geleverd vanuit het bedrijfspand
op Trade Port West in Venlo-Blerick. Het bedrijf is een
gevestigde naam in de slagers- en bakkerswereld,
waar het als preferred supplier geldt – jargon voor voorkeursleverancier, een predicaat dat je pas krijgt als je
aan een ellenlange lijst eisen voldoet. Thissen: ‘Dat
gaat extreem ver. Je moet precies kunnen aangeven
waar je ingrediënten vandaan komen, stuk voor stuk.’
‘Van zaadje tot karbonaadje,’ specificeert Van Hoof.
Ook bewerkt Hela met zijn kruidenmelanges onver-

wachte voedingsmiddelen tot hapjes en snacks, zoals
restpasta die achterblijft na het snijden van bijvoorbeeld tagliatelle, of champignonsteeltjes die de teler
normaliter weggooit. In de woorden van Van Hoof,
die inzake slogans een soepelheid aan de dag legt
waar een reclameman jaloers op mag zijn: ‘Van waste
naar feest.’
En dan zijn er de dressings. In 2005 koopt de Venlose firma Deano op, een saus- en dressingmaker
uit Brunssum. Tomatenketchup wordt gedomineerd
door Heinz, barbecuesauzen ziet de Nederlander het
liefst in een flesje Calvé, maar bij de saladedressings
lijkt nog wat te halen, stelt Thissen. ‘Onze strategie is
om een niche te zoeken waar heel veel kleine aanbieders zijn en waar niemand een marktaandeel van vijftig procent heeft.’ Deano verkoopt ongeveer de helft
van zijn producten niet onder eigen naam, maar onder de naam van een ander bedrijf – als zogenoemd
private label. Thissen stoot dat af. Wat overblijft, is de
juiste infrastructuur om met een nieuwe dressing te
beginnen. Voor de goede orde: Thissen junior gooit
zich niet opeens op dressings om het currysucces van
zijn vader te evenaren. ‘Dat vind ik niet van belang.
We verkopen nu drie keer zoveel curry als in 1991. Mij

BUUN

89

eigen variant nog lekkerder te maken. En verhip: gelanceerd in januari 2013, zit de honing-mosterddressing van Hela Thissen nu al op zo’n 60 procent van de
hoeveelheid van de zo succesvolle mosterd-dille. De
directeur, zelfverzekerd: ‘Ik denk dat ze aan het eind
van het jaar marktleider is in haar segment.’

gaat het erom om unique selling points te definiëren.’ Zijn eisen komen in
drievoud. ‘Eén: een goede verpakking. Twee: dat de winkelier aan ons
kan verdienen. Immers, wij zijn niet zo groot als Unilever, wij zijn afhankelijk van de supermarkten. Die moeten ons inkopen. En drie, het
belangrijkste: wij moeten als lekkerste uit een blinde test komen.’
Na de ontmanteling van Deano zet Van Hoof, de smaakmeester van
Hela, zich aan de ontwikkeling van een saladedressing: mosterd-dille.
Hij proeft, hij mengt, hij vraagt anderen om hun mening. En warempel
– eenmaal in de winkel doet de S&S Mosterd-Dille het uitstekend. Sterker: ‘Op een bepaald moment was het de beste verkopende saus in zijn
soort,’ zegt Thissen. Op naar de volgende dressing. Die heeft een smaak
die zo mogelijk nóg meer dertien-in-één-dozijn lijkt: honing-mosterd.
Remia en Calvé hebben er ook een, maar Thissen neemt zich voor om de
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Als vanzelf draaien de ogen richting Wim van Hoof.
Als deze producten zo goed lopen, waar ligt dat dan
aan? Met andere woorden: smaakmeester, wat maakt
een smaak lekker? ‘Dat bepaalt de consument,’ zegt
Van Hoof. ‘Wij niet.‘ Akkoord, maar een nieuwe
smaak begint toch bij hem. Hoe gaat dat dan? ‘Heel
anders dan je zou denken,’ zegt Van Hoof. Kan hij het
laten zien? ‘Jazeker.’ Hij staat op van zijn stoel. Terwijl Thissen zich excuseert – een vergadering wacht –
loopt Van Hoof naar de keuken. ‘Dit is mijn kantoor,’
zegt hij. Waarschijnlijk doelt hij op de glimmende apparatuur, maar hij loopt naar een wit bureau dat in
een hoek staat. Hij drukt op een paar toetsen van zijn
computer, het geratel van een printer weerkaatst tegen de muurtegels. Van Hoof komt terug, wapperend
met een vel papier. ‘Dit is het allereerste begin van
een recept.’ Op het papier, een eenvoudig, wit A4‘tje,
staat het logo van Hela, met daaronder een rijtje in

te vullen gegevens – datum, naam project – en een
tabel van zes kolommen met ‘Recept’ erboven. In de
linkerkolom staan de woorden ‘Ingrediënt’ en ‘Datum’, in de overige ‘Test 1’ tot en met ‘Test 5’. Van
Hoof: ‘Een dressing, de datum, mijn naam - that’s it.
Je gaat er blanco in. En dan maar proberen.’
Dit smaakt naar meer. Stel: Hela Thissen wil een mosterd-koriander-dressing. Hoe gaat dat? Van Hoof legt
het formulier op een roestvrijstalen werkblad en pakt
een pen. ‘Mosterd-koriander-dressing,’ noteert hij.
Dan neemt hij een witte jas van een haak, trekt hem
aan en knoopt hem dicht. Het rode Hela-logo prijkt
voorop. ‘Zo’n verzoek komt bijvoorbeeld van de afdeling marketing,’ vertelt hij, terwijl hij bukt en enkele
deuren opent van de kast die tegen de achterwand
van de ruimte staat. ‘Ik weet in elk geval dat zo’n saus
een jaar houdbaar moet zijn, voor de supermarkten.‘
Op het werkblad verschijnen een weegschaal en een
aantal rode bakken. ‘Zo’n dressing zal grofweg voor
twintig tot dertig procent uit olie bestaan, voor zeven
tot acht procent uit azijn, voor een zuurtje, en in dit
geval voor tien tot vijftien procent uit koriander. Dan
heeft het de smaak van koriander, maar niet overheersend.‘ Is dit intuïtie? Is dit kennis? ‘Dit is twintig
jaar ervaring.‘
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Van Hoof rolt een rek met Hela-kruidenpoeders dichterbij en trekt er
een bus uit. ‘Ik begin met witte peper,‘ doceert hij. ‘Zwarte peper geeft
puntjes en dan krijg je niet de mooie gladde saus die een dressing moet
zijn.‘ Hij strooit wat peper in een van de rode bakken en plaatst deze
op de weegschaal. ‘Eén gram. Ik werk altijd naar duizend gram, één
kilo. Dat is handig voor de productieafdeling.‘ Hij pakt een pen en noteert het op het formulier. Nadat hij ook uienpoeder heeft toegevoegd,
schuift hij de eerste rode bak aan de kant en neemt een tweede. ‘Dat
waren de droge poeders. Nu het natte deel.’ Uit de koelkast haalt hij een
plastic bak mosterd. De inhoud van twee volle lepels verdwijnen in de
bak. ‘Wil je een beetje power? Dan doen we er sambal bij.’ Hij draait het
deksel van een klein potje met rode inhoud. In een mum van tijd staat
het aanrechtblad vol met maatbekers met olie, met azijn, er is gembersiroop gebruikt en wat al niet meer. Uiteindelijk plaatst Van Hoof een
kom met inhoud in een keukenmachine, waar een garde het definitieve
mengwerk doet. ‘Normaliter laat ik hem twintig minuten draaien, maar
dan doen we nu maar even niet.’ Hij neemt een vierkant, wit bord uit de
kast en zet het op het werkblad. ‘Dan wil ik zien hoe de dressing op een
bord terechtkomt.’ Met een soeplepel in de ene hand laat Van Hoof een
weinig van het mengsel op het bord druppen, dat hij in de andere hand
houdt. Langzaam roteert hij het bord en observeert hoe roze-gele druppels sporen trekken op het porselein. Goedkeurend: ‘Dit hoeft voor een
salade niet veel dikker te zijn. Dan gaan we proeven.’ Van Hoof schept
een beetje saus op een gewone lepel. Terwijl hij hem naar zijn mond
brengt: ‘Deze zal nog nergens naar smaken, want ik heb zomaar iets ge-
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daan.’ De lepel gaat zijn mond in. Van Hoofs lippen,
gelegen tussen de grijs-witte baard en snor, maken
een smakkend geluid. ‘Hij is niet eens zo slecht. Hier,
proef maar.’

ervan wordt gevraagd, maar ook over bijvoorbeeld de
dikte en de zuurgraad. Ook moeten de proefpersonen altijd aangeven of zij de saus zelf zouden kopen.
Hela Thissen hanteert een duidelijke standaard: elk
product moet in deze test een score van minimaal 76
procent behalen, en op die laatste vraag moet zeker
80 procent ja antwoorden. Lukt dat niet, dan wordt
het recept veranderd op basis van de antwoorden, of
het project wordt afgeblazen. Lukt dat wel, dan beschrijft het bovenstaande de Werdegang van zomaar
een smaak naar lekker.

Niet eens zo slecht – dat is een goed begin. Maar ook
pas het halve werk. Na het eerste recept volgen nog
vijftien à twintig versies voor een saus wordt getest.
Zo’n test vindt altijd plaats onder medewerkers van
het bedrijf. Verloopt hij voorspoedig, dan komt de
afdeling marketing in actie. Zij benadert proefpersonen uit haar bestand, die een monster krijgen toegestuurd. Erbij hoort een uitgebreide vragenlijst over de ‘Wij zijn een van de weinige bedrijven die smaak heel
saus, waarin niet alleen een mening over de smaak belangrijk vinden,’ stelt Van Hoof, terwijl hij zijn witte
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J e g aat e r b l an c o in . En d a n m a a r
pro be r e n

jas uittrekt en weer aan de haak hangt. ‘Andere bedrijven leggen bijvoorbeeld de nadruk op veiligheid. Die creëren eerst een technologisch
veilige saus – die, om maar iets te noemen, niet opeens gaat gisten na
drie dagen in de koelkast – en daarna maken ze hem lekker. Wij maken éérst een lekkere saus, en maken die vervolgens veilig. Wij willen
het lekkerste product. Lekker is onze filosofie.’ Of lekker ook gezond is?
Nee, niet altijd. ‘Ik kom uit Helmond, en daar zeggen ze: hoe vetter, hoe
better.’ Desalniettemin: Hela Thissen biedt een keur aan producten die
in een bewust dieet passen. En als een typisch gezond ingrediënt een
saus smakelijker zou maken voor het testpubliek, zo erkent Van Hoof,
dan voegde hij het ogenblikkelijk toe. ‘Maar saus bevat olie, en olie is nu
eenmaal niet light.‘ Lekker is de filosofie.
Wie Van Hoof bezig ziet in zijn domein, en diens positie overdenkt, vraagt
zich af: is Hela Thissen niet kwetsbaar met een afdeling productontwikkeling bestaande uit één persoon? Van Hoof glimlacht als hij de vraag
hoort. ‘Tja. In dit bedrijf is er voor alle posities een back-up, behalve
voor mij. Als ik zou wegvallen, zou er even een zwart gat zijn.’ Maar niet
voor lang: het bedrijf, zo onthult Van Hoof, is bezig met het zoeken van
een opvolger. Iemand uit de horeca heeft de voorkeur, maar Van Hoof
benadrukt: ‘Hij hoeft geen ervaring te hebben. Hij moet gevoel hebben
voor eten en smaak. Als dat er is, hebben we vijf jaar om hem of haar de
vaardigheden bij te brengen die nodig zijn. Dan ben ik 65.’
Brandt hij niet van verlangen om voor die tijd met een saus te komen

94

BUUN

die iedereen versteld doet staan? ‘Natuurlijk,’ zegt
Van Hoof, terwijl hij naar een manshoge kast achter zijn bureau loopt. ‘Aan één kant zou ik graag
een smaak als mayonaise, ketchup of curry ontwikkelen. Aan de andere kant: over tien jaar weet niemand meer wie de uitvinder is.’ Hij opent de deuren

tot een opvallende uitspraak. ‘Eigenlijk is curry
ketchup,’ zegt hij. ‘Het staat ook op de fles: currykruiden-ketchup. Nee, het is geen ketchup met kerrie. Kerrie is een droog poeder, een kruidenmengsel
– er bestaat immers geen kerrieplant. In dat mengsel
zit het geheim van het recept van de Hela-curry.’ En

van de kast. Vier schappen vol klappers en mappen
zien we, keurig naast elkaar gerangschikt. ‘Dit zijn
alle recepten die ik ooit heb ontwikkeld,’ licht Van
Hoof toe. ‘Soms noemen ze me hier de tovenaar.’ De
relativering bevindt zich rechtsonder, in een hoek
van de kast. Wijzend op een vijftal klappers: ‘En zo
weinig zijn er succesvol. In dit vak moet je met teleurstellingen kunnen omgaan, haha!’ Bij het zien
van zoveel mislukte recepten bij elkaar worden we
nieuwsgierig. Van Hoof wil er wel een kwijt. ‘Ik heb
een paar jaar geleden geprobeerd om de smaak speciaal te vatten: mayonaise, curry en gesnipperde ui.
Nou: één ondefinieerbare drab. De uitjes bleven niet
knapperig en vers, de curry en de mayonaise liepen
door elkaar. Het kan niet. De mensen hier vonden
de saus wel lekker, hoor. Maar dan vroegen ze: “Wat
voor smaak is dit?” Dan zei ik: “Speciaal.” Zij: “Nee,
helemáál niet!” Overigens denk ik dat de mosterddilledressing, en zeker de honing-mosterddressing,
heel goed een iconische saus zou kunnen worden.’

dat geheim kennen slechts drie mensen: de twee directeuren en de productieleider van Hela Duitsland.
Maar Van Hoof, de smakentovenaar, goochelt die
curry toch zeker zo uit zijn hoge hoed? Dat wel, bekent deze. ‘Het recept ken ik niet, maar het resultaat
is hetzelfde. Jaren geleden dacht ik: ik moet me eens
over die curry buigen. De mensen hier wisten ervan,
ze zeiden: die curry, dat lukt jou nooit. Ik experimenteerde een tijdje, tussen het werk door, totdat ik
dacht dat ik hem had. Tijdens een bedrijfsbarbecue
ging ik naar het magazijn, maakte een fles curry leeg,
vulde hem met mijn mengsel en zette hem op tafel.
Geen haan die ernaar kraaide. Ik vroeg nog: “Wat is
er met die curry aan de hand? Is die oud of zo?” Iedereen antwoordde: “Wat nou? Je bent gek.”’ <

Zover is het nog niet. Vooralsnog blijft curry, zoals
gezegd, de grote rode kurk waarop Hela Thissen
drijft. Is het geheim van de smaak van curry wél te
verklaren, vragen we? De vraag verleidt Van Hoof

Roger Abrahams (1977) is historicus, journalist en humorist. Hij is de bedenker
van Managuay, een fictief land in Zuid-Amerika. Persbureau Managuay publiceert enkele malen per week actueel Managuay-nieuws op www.managuay.info.
In 2013 verscheen het Grote Managuay-Vakantie-Doeboek.
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door Pieter Duijf

DE KORTE BLOEITIJD VAN HET
VELDENSE OPENLUCHTTHEATER
Symbool van de plaatselijke wederopbouw
In de vrije natuur van Velden, vlakbij het buurtschap
Schandelo, liggen restanten van een amfitheater. Het was
na de oorlog een van de drie professioneel uitgeruste
openluchttheaters in Limburg. De theaters in Tegelen en
Valkenburg bestaan nog steeds. Het openluchttheater in
Velden raakte na 1950 in ver val. De huidige grondeigenaar
Lei Geelen wil het voormalige cultuurbolwerk weer zichtbaar
maken. Een relaas over het ontstaan en de teloorgang van
het openluchttheater, dat tevens het symbool was van de
wederopbouw van Velden.

Foto link s: Pasfoto identitei tsbewijs
Chris van Erp
(coll. familie Van Erp)
Foto rechts: De familie van Erp voor
hun huis aan de Markt in 1949. In de
deuropening: Chris en Maria van ErpAmmerlaan. Daarnaast de vier dochters,
v.l.n.r. Myriam, Yvonne, Const antine
en Eleonore
(coll. familie Van Erp).
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Als begin maart 1945 een einde komt aan de Duitse bezetting van Velden, ligt het dorp voor een groot gedeelte in puin. De meeste inwoners
verblijven nog op hun evacuatieadressen in Drenthe en Groningen.
Nog geen twee weken na de bevrijding wordt de dan 32-jarige Chris
van Erp uit Valkenswaard aangesteld door de gemeente Arcen en Velden als ‘bouwkundig opzichter in dienst van den Wederopbouw’. Zijn salaris
bedraagt 225 gulden per maand. Daarnaast ontvangt hij als vader van
vier dochters een maandelijkse toelage van 66,67 gulden en nog eens

Anneke Knaapen-in ’t Zandt (links)
speelde mee in Joseph in Dothan (1947)
en in Mariken van Nimwegen (1948).
Hier bekijkt ze samen met landgoedeigenaar Lei Geelen de plek waar ooit het
Veldense openluchttheater lag
( foto: Peter de Ronde).
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60 gulden als voorlopige tegemoetkoming in reis- en pensionkosten.
In november 1945 vestigt hij zich in een zwaar gehavende woning aan
de Schipholweg in Velden. Zijn gezin volgt later.

Advertentie Dagblad voor NoordLimburg
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).

Van Erp komt terecht in een kleine gesloten gemeenschap, waar hij
als buitenstaander de nodige scepsis ontmoet. Hij wordt omschreven

Kajotters en verkenners graven de voor
de akoestiek zo belangrijke vijver uit
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
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als een vriendelijke, ontwapenende en inspirerende persoonlijkheid,
maar bovenal als een harde werker. Hij beweegt zich voort op een imposante motor. Zijn opdracht is duidelijk: voordat de winter aanbreekt
moeten alle inwoners onderdak hebben. Ondanks de beperkte middelen lukt hem dat buitengewoon goed.
De raadsnotulen van oktober 1951 geven een goed beeld van de situatie in Arcen en Velden direct na de oorlog: 22 woningen zijn totaal
verwoest, 27 woningen onherstelbaar beschadigd en dus rijp voor de
sloop, 102 woningen zwaar maar herstelbaar beschadigd en vierhonderd woningen licht beschadigd. Honderd huizen en boerderijen hebben pannen- en glasschade.
Van Erp toont zich sociaal en cultureel bewogen. Na het zien van de
door leden van de fanfare opgevoerde Nieuwjaarsrevue Ik bin d’r kepot
van neemt hij het voortouw om een culturele vereniging op te richten
met als eerste doel het stichten van een openluchttheater. De oprichtingsvergadering wordt belegd op vrijdag 10 mei 1946 in het lokaal bij
de meisjesschool. Vertegenwoordigers uit het verenigingsleven zijn
aanwezig. Het wordt een ‘vereeniging die ter overkoepeling aller plaatselijke
vereenigingen met cultureelen inslag zich tot doel stelt het gemeenschapsbesef door
een gezamenlijk cultureel streven te verhogen en daardoor daadwerkelijk aan den
geestelijken wederopbouw mede te werken.’
Chris van Erp is dan al wekenlang met een groep verkenners in de weer
met de aanleg van het amfitheater in de buitenlucht. Hij gelooft rotsvast
in zijn plannen. Locatie is een oude duinpan nabij de Voorterberg. Voor
de akoestiek wordt een vijver gegraven, want water absorbeert nu een-

maal geen geluid, het is een natuurlijke geleider. Arcen en Velden geldt
in die jaren als de meest natuurrijke gemeente van Noord-Limburg.
Het theater wordt op zaterdagavond 31 augustus 1946 bij gelegenheid
van het jaarlijkse Koninginnefeest officieel in gebruik genomen. De
gemeente stelt een buste van Koningin Wilhelmina beschikbaar. Dit
borstbeeld pronkt op een eilandje in de aangelegde vijver.
Van Erp, voorzitter van de Culturele Vereniging, houdt een bevlogen
openingstoespraak:
‘Is Velden niet gezegend met een mooie, rijke natuur? Welk eldorado voor de Ruiterclub? Waar klinkt de fanfare mooier dan buiten? Geldt dit ook voor zang en
volksdans? En de verkenners? ...ja de verkenners… en daarmee was de idee van
een openluchttheater geboren. Een door zijn natuurlijke ligging en aanleg zeer
geschikte plaats gevonden bij de Bong (Hasselterheide). Met de eigenaren was
spoedig accoord en …toen sloeg de heele Verkennerij met onstuimig enthousiasme
aan het graven en bouwen. Ook de Kajotters (Katholieke Arbeidsjongeren, PD)
sprongen bij. Er was jonge mannenkracht voor noodig en mannenwil om door
te zetten. Niet allen hielden vol doch een kleine vastberaden kern volhardde en
geholpen door enkele vaktechnische vrijwilligers streefde men standvastig naar
het doel. Het werd een lange taaie worsteling met het onbarmhartige zand, duizenden kruiwagens werden volgeschept en weer leeggestort op het amphitheater;
paardentractie schoot te hulp, allengs kwam de vorm van de vijver, toen het benedentooneel, daarna het boventooneel, het speelpodium voor de muziek, de berken
balustrades, het bruggetje, de zitbanken en zoo is het dag na dag uitsluitend in de
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Bovenste foto:
Tableau de la troupe Joseph in Dothan (coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
Onderste foto:
Gedeelte van de verjongde cast in Kermis der IJdelheid (1949) (coll. Streekmuseum
de Hansenhof ).

Scène uit Mariken van Nimwegen,
opgevoerd in 1948, met v.l.n.r. Doortje
Lamers (Mariken), Hay Hoeijmakers
(God de Vader) en Frits Berden (duivel)
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
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vrije uren onder onze handen gegroeid en gevormd tot een in onze natuurrijke omgeving passend geheel. Reeds hebben we het fantastisch effect der schijnwerpers,
die het theater bij avond in een sprookjesachtige wonderwereld omtooveren als een
stil wonder aanschouwd in de onbewogen natuurlijke spiegel van den vijver. Wie
kan de bekoring daarvan weerstaan? Een eenvoudig lied, het wordt hier in deze
geheel eigen sfeer tot een lafenis voor onze naar rust en evenwicht dorstende ziel.
Als een druppel kostbare dauw komt elk gesproken woord over het natuurlijke
klankbord van het water tot ons door oorlogsleed schier verdroogd gemoed. Hier
brengen landelijke eenvoud en het frissche temperament van onze ruiters met hun
met veel geduld geoefende paarden naast het ernstige spel der verkenners, de zang
der Kajotters en de charme van de volksdans, die afwisseling en spanning in een
programma, dat eerst en vooral wil zijn een uiting van zich op eigen wezen bezinnende volkscultuur, spiegel en klankbord van geest en hart onzer zwaar getroffen
menschen, een echo van nieuw ontwaakt leven, welke opklinkt uit dit door velen

dood gewaand Maasdal. Hier is het eerste woord aan de natuur. Het tweede aan
de cultuur. Het laatste woord aan de bovennatuur. Ziet hier de lijn, de volgorde en
vooral de diepere zin van ons streven, niet om deszelfs wil, doch om onze behoefte
tot het stellen van een eenvoudige positieve daad, het scheppen van een centrum
van ontspanning en ontwikkeling in den goeden opbouwenden zin des woords.’
De eerste voorstelling is een soort acte de présence van het culturele
leven in Velden, waarbij vooralsnog geen vergelijking gemaakt wordt
met de beroemde Midzomernachtsdroom in Valkenburg of de Tegelse
Passiespelen, die beide ook in de openlucht worden opgevoerd. De
fanfare, de zangers van Bel Canto, het jongenskoor, de Verkenners,
de Kajotters, de Volksdansgroep en ruiterclub Zeldenrust laten op
deze heldere maar frisse avond hun vaardigheden zien en horen. De
verslaggever van het Dagblad voor Noord-Limburg is opgetogen over de
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‘weldadige en warme’ prestaties van de Veldenaren, maar hij uit ook
opbouwende en bruikbare kritiek. Zo schrijft hij:‘De zang van het dubbel-mannenkwartet Bel Canto en van het jongenskoor klonk bekoorlijk, ook de
fanfareklanken boeiden. Maar het optreden van deze muziekvereenigingen was
nog te zaalachtig.’ Nochtans voorziet hij ‘dat Velden in de toekomst een voorname plaats zal innemen in het cultureele leven van Limburg.’

Foto link s:
Ondanks haar hoge leeftijd is Anneke
Knaapen-in ’t Zandt nog steeds als vrijwilliger verbonden aan Streekmuseum
de Hansenhof in buurtschap Hasselt
( foto: Peter de Ronde).
Foto rechts:
De zes andere zonen van Abraham in
Joseph in Dothan
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
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Een jaar later wordt de lat een stuk hoger gelegd. Onder leiding van
regisseur Grad van Enckevort uit Sevenum wordt er al vanaf het vroege
voorjaar van 1947 druk gerepeteerd om het uit 1640 stammende beroemde treurspel Jozef in Dothan van Joost van den Vondel op te voeren in het Veldense openluchttheater. Het is een gedurfde keuze. De
Veldense acteurs waren tot dan toe blijven steken op het niveau van
revueachtige kluchten vol dorpse onderbroekenlol zonder hoge culturele waarde. Jozef in Dothan blijkt inderdaad een waagstuk voor het
grotendeels laag opgeleide plaatselijke publiek. De belangstelling is
niet overweldigend, maar voor de organisatie bevredigend. Columnist
‘Frenske van de Kwartelenmert’ (pseudoniem voor dorpskapper Jan
Schlooz) is behoorlijk kort door de bocht in het lokale blad De Kiëskop:
‘…en toen ben ik doorgelopen naar het Openluchttheater. Daar speelden ze Jozef
in Dothan. De grote mensen vonden het heel mooi, maar ik had veel liever gehad
dat ze Jozef in plaats van in de put in de vijver hadden geduwd, dan had hij lekker
kunnen ‘kielpe’ en dan was hij misschien ook nog verdronken, maar dat zou erg
zijn geweest.’
Grad van Enckevort zal meer stukken voor zijn rekening nemen. Hij is
al even bevlogen als de initiatiefnemer van het theater. De Sevenummer is een kleurrijk en impulsief man. Tijdens de oorlog zit hij samen
met zijn vrouw Gré in Horst en Sevenum in het cultureel verzet tegen
de Duitsers. Binnen deze beweging is hij absolute hoofdrolspeler. Hij
is jong, weerbarstig, zit vol idealen en is zijn tijd ver vooruit - maar
daarom ook omstreden. Hij straalt voortdurend iets van de ‘eeuwige

Kermis der IJdelheid (1949) met st aand
v.l.n.r. Hat Vosbeek, Sraar Hermkens,
Wiel Lommen, Fien Janssen, Jan Derix,
Truus Cornet en Jan Clabbers. Zittend
v.l.n.r. Gerda Duijf, Truus Hermkens,
Toos Steegh, Jan Steegh en Jan Theelen
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).

student’ uit. De gevestigde orde in zijn woonplaats is bijna bang voor
hem. De gymnasiast Grad houdt van schrijvers en toneelspelers, maar
hij zoekt ook verdieping in het geloof. Als boerenzoon leest hij Le Traité
de l’amour de Dieu van Francis de Sales.
Op 9 juli 1944 wordt hij in Haelen aangehouden door de Duitsers en
meegenomen naar de Sicherheitsdienst in Maastricht. Hij wordt verwisseld met een priester, naam- en plaatsgenoot Grad van Enckevort
(‘van Doncks’). In de verhoren weet hij de Duitsers niet te overtuigen
en daarom wordt hij overgebracht naar een werkkamp in Alsdorf. Met
zijn arrestatie komt er een einde aan het culturele verzet in Horst en Sevenum. Om thuis te komen maakt hij na de oorlog nog een hele zwerftocht te voet en liftend door Duitsland.
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Kort voor Pasen 1947 krijgt Chris van Erp, voorzitter van de Culturele
Vereniging en ambtenaar van wederopbouw, te maken met de naweeën
van diezelfde oorlog. Hij wordt opgepakt op verdenking van ‘jodenverklikkerij’. Zijn jongste dochter Myriam Dissel-van Erp weet het zich nog
goed te herinneren. ‘Het was verschrikkelijk natuurlijk, die verdenking
en later die veroordeling. Volkomen onterecht. Het had allemaal te maken met zijn zus, die nog bij haar ouders woonde en een relatie had met
een man die de ouders niet vertrouwden. Op hun verzoek heeft mijn
vader een pakketje, dat die man bij hen in bewaring had gegeven, bij de
politie in Voorburg afgegeven. Door zijn naïveteit en goedwillendheid
was hij in een wespennest terechtgekomen. Wel heeft mijn vader zich
aan het begin van de oorlog als beroepsmilitair moeten verantwoorden
voor de militaire tuchtrechter voor het weigeren van een dienstbevel.
Die weigering ging vooraf aan een bombardement op een brug bij Dordrecht over de Maas. Door het niet opvolgen van het dienstbevel heeft
hij zelfs mensenlevens gered. Hij is hiervoor dan ook vrijgesproken.’

Overzichtsfoto van het amfitheater voor
de openingsvoorstelling op 31 augustus
1946 (Koninginnefeest). Op het eilandje
in de vijver prijkt een borstbeeld van
Koningin Wilhelmina, voor die gelegenheid in bruikleen gegeven door de toenmalige gemeente Arcen en Velden. Deze
buste is nog het enige t astbare attribuut
uit die tijd en is opgeslagen in het Venlose gemeentearchief, maar is mogelijk
vanaf 2014 te zien in Streekmuseum de
Hansenhof
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
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Chris van Erp wordt tijdens zijn detentie vrijwillig tewerkgesteld bij de
technische dienst van de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Zo kan hij zijn
gezin voorzien in het levensonderhoud. Hij verblijft in het St. Ignatiuscollege in Valkenburg, dat tijdelijk is ingericht als bewaringskamp.
Twee jaar later, op 23 april 1949, komt hij onverwacht vervroegd vrij.
Zeer aannemelijk is dat hij het slachtoffer is geweest van een gerechtelijke dwaling. Na de oorlog arresteerden de Binnenlandse Strijdkrachten tal van al dan niet vermeende landverraders. Misstanden waren
geen uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan het lot van ‘moffenmeiden’:
vaak geen nazi’s of prostituees, maar vrouwen die toevallig een Duitse
soldaat leuk vonden. Onderzoeken werden dikwijls niet verricht, processen-verbaal niet opgemaakt en dossiers niet gevormd. Chaos en
willekeur heersten. De verdachte personen werden geïnterneerd in provisorische kampen.
Ambtenaren van wederopbouw werden voordat ze werden aangesteld
eerst grondig gescreend, dus het blazoen van Van Erp was bij zijn indiensttreding nog glanzend. Met een twijfelachtig verleden solliciteren
naar een dergelijke functie zou dan ook uiterst dom zijn geweest. Dat is
vragen om problemen. Niettemin heeft Van Erp bij zijn aanhouding kennelijk alle schijn tegen. Zou het kunnen dat iemand het minder goed met
hem voorhad?
Vreemd is ook dat de gehele oplage van De Kiëskop nummer 11 (maart 1947)
nergens meer te traceren valt. Misschien heeft dit te maken met een twijfelachtige bijdrage van de al eerder genoemde columnist ‘Frenske van de
Kwartelenmert’, die zich vaak in een weinig fijnbesnaarde stijl insinuerend
uitlaat over de handel en wandel in het dorp, niet in de laatste plaats over
de in zijn ogen moeizame vorderingen van de wederopbouw. Voor de traag
lopende geldstromen vanuit Den Haag heeft de scribent geen oog. De populist ‘Frenske van de Kwartelenmert’ bedient zich graag van roddel en
achterklap. Een van de gevoeligste kwesties is de sanering van de Markt,
noodzakelijk omdat de verwoestingen het plein zodanig hebben geschonden dat deze in zijn geheel op de schop moet. Een ander favoriet onderwerp
is het oprakelen van dorpse twisten tussen Arcen en Velden.
Nijpende vraag is waarom de complete oplage van De Kiëskop 11 is verdwenen. Het lijkt in ieder geval op een doelbewuste actie. Had dit te maken
met de aanstaande arrestatie van Chris van Erp? Helaas is een en ander
door het ontbreken van de genoemde editie van De Kiëskop niet meer te
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Joseph in Dothan met Hat Vosbeek
(links) en Jan Duijf
(coll. Pieter Duijf ).

Opgeluchte en trotse gezichten na een
geslaagde opvoering van Kermis der
IJdelheid met in het midden(met stropdas) de glunderende regisseu r Grad van
Enckevort uit Sevenum
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
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verifiëren. Evenmin weten oudere Veldenaren hier iets over te vertellen.
Opvallend is dat ‘Frenske’ zich in de allerlaatste Kiëskop (oktober 1950)
zowaar verontschuldigt: ‘Als ik ooit iemand met schrijven heb pijn gedaan, moeten jullie het me echt vergeven, want dat heb ik nooit bedoeld!’
In de tijd dat Chris van Erp in detentie zit, heeft zijn echtgenote Maria het
met haar dochters Eleonore, Constantine, Yvonne en Myriam erg zwaar.
De nu in de stad Groningen woonachtige, gepensioneerde kantonrechter
Myriam: ‘Ik denk dat we wel opvielen in Velden. We praatten anders, we
hadden een piano, we aten vaak met zilveren bestek en we hadden altijd
keurige kleren aan, gemaakt door mijn moeder. Ze was lerares aan een
huishoudschool geweest maar mocht dit beroep niet meer uitoefenen nadat ze trouwde. Dat was de regel toentertijd in het onderwijs. Ik ben altijd
overtuigd geweest van de onschuld van mijn vader. Dat ik later rechter
ben geworden, heeft hier beslist mee te maken.’
Een grote groep mensen, onder wie pastoor Kessels en kapelaan Engelen
die dichtbij het gezin staan, blijven Chris van Erp en zijn familie door dik
en dun steunen. Myriam: ‘Dat zal ik nooit vergeten. Ook de familie van
meester Jan Koppers heeft ons enorm geholpen. Ik weet het niet zeker,
maar we kregen volgens mij geregeld iets toegestopt in de vorm van wat
geld of eten. Akelig vond ik het gebonk op de voordeur en de ramen door
dronken cafégangers, ‘s nachts. We waren inmiddels verhuisd naar een
kleinere woning aan de Markt.’
Maar het leven gaat door, ook voor het openluchttheater. Op 25 augustus
1947 is er een uitstapje voor de crew van Jozef in Dothan naar Zuid-Limburg. Op Rolduc bij Kerkrade wordt het gezelschap rondgeleid door

oud-dorpsgenoot professor Van Hees. Daarna gaat het richting Wittem,
waar wat wordt gedronken in een café bij het klooster. De volgende halte
is het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. ’s Avonds bezoeken de
Veldense acteurs de operettevoorstelling Der Zigeunerbaron van Franz Lehar
in het Valkenburgse openluchttheater. Vooraf wordt nog gedineerd. Op
de menukaart prijken frites, compote (appelmoes) en knakworst. Het
complete menuutje kost 1,60 gulden.
Een jaar later wordt op 6 en 13 juni 1948 het middeleeuwse stuk Mariken
van Nimwegen opgevoerd. Dit toneelspel speelt zich af in de streek tussen
Nijmegen en Venlo. ‘Bij ons!’ zegt men in die tijd in Velden. Regisseur Grad
van Enckevort, die gecharmeerd is van massaspelen, snijdt het aanplakbiljet uit linoleum. Hij vraagt de schooljeugd om de affiches in te kleuren.
Voor de kostumering dienen de prenten van Pieter Breughel als inspiratiebron. ‘Deze kunnen we prachtig nabootsen: een knalrood geverfde onderbroek die
het ﬂuwelen broekje der aristocratie imiteert. Daarboven een blauwe blouse met lange
mouwen. Het geheel wordt opgeblousd door een riem met geldbuidel en mijn drinkebroers zijn gekleed. Met kartonnen kappen rond de schoenen en een baret met pauwveren is de illusie volkomen.’ Van Enckevort toont zich in alles uiterst creatief.
Voor de aankleding van de hoofdrolspeelster leent hij de bruidsjurk van zijn
schoonzus. ‘Die jurk heb ik nog steeds niet terug!’ zegt Jeanne Jansen-den
Mulder quasi-verontwaardigd door de telefoon.
Aan het spel doen dit keer ruim honderdvijftig acteurs en figuranten mee.
Het wordt in Velden vooral een spectaculair stuk met vechtpartijen om de
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beeldschone Mariken, op paarden aanstuivende soldaten en zwaarddansen, waarbij de dorpsgek zelfs wordt onthoofd. De voorstellingen worden
druk bezocht, niet alleen door Veldenaren. De derde en laatste voorstelling
op 27 juni 1948 moet vanwege een hoosbui worden afgelast. Ze had het
sluitstuk van de Landdag van Jonge Boeren in Noord-Limburg moeten worden. De organisatie daarvan rekent op tweeduizend deelnemers maar door
het slechte weer komen er slechts zevenhonderd opdagen. Vanaf de Markt
start een optocht met vaandels, ploegen en andere landbouwwerktuigen.
De fanfare en de ruiterclub escorteren de stoet naar het openluchttheater.
De Jonge Boeren zijn die zomer ook druk in de weer met het opknappen van
het openluchttheater, noodzakelijk vanwege de vele zandverstuivingen. De
gemeente vervangt het woeste hobbelige toegangspad door een echte weg.

Lei Geelen (eigenaar landgoed De Turfkoele). Zijn vurige wens is dat het openluchttheater weer in ere wordt hersteld
en in gebruik genomen
( foto: Peter de Ronde).
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In het voorjaar van 1949 kalefatert de verkennerij het multifunctionele
amfitheater op voor de grote Koempoelan op 28 en 29 mei, waaraan
enkele honderden verkenners zullen deelnemen. In ‘De Kiëskop’ lezen
we: ‘Vindingrijke opstellingen van berkentakken staan verspreid in dit prachtige
‘buiten’ van Velden. Men ziet er een altaartje, waaraan geen spijker is gebruikt.
Men noemt dit in verkennerstraal ‘sjorren’ en op werkelijk ingenieuze wijze zijn
daar met primitieve middelen deze aardige bouwsels geconstrueerd.’
Op Eerste Pinksterdag, 5 juni 1949, gaat Kermis der IJdelheid in première.
Op 19 juni volgt nog een tweede opvoering. Het stuk is gebaseerd op de
barokke tragedie Cenodoxus, de dokter van Parijs uit 1600 van Jakob Bidermann. Wederom is Grad van Enckevort artistiek leider. Hij staat noodgedwongen voor een opvallend jonge spelersgroep. De belangstelling
onder de oude garde is blijkbaar tanende. De zwaarte van het stuk is voor
de meesten de drijfveer om af te haken.
Grad van Enckevort schrijft namens de Culturele Vereniging de volgende
veelzeggende brief naar de redactie van De Kiëskop:
‘Als hofregisseur van de heerlijkheid Velden mag ik geen enkele kans onbenut laten belangstelling te wekken voor wat daar wordt opgebouwd. Zelfs de felste tegenstander
zal moeten toegeven dat er hard gewerkt is en dat Velden onder de Limburgse openluchttheaters zijn eigen plaats eervol heeft veroverd. De stukken die gespeeld worden
zijn niet de gemakkelijkste, de reclameafﬁches zijn niet van de lelijkste, de regie en
enscenering zoeken steeds nieuwe wegen om hun gedachten voor het voetlicht te brengen en de akoestiek van het theater is van de beste.
Maar als we dan een gewetensonderzoek houden, ontdekken we tot onze ontsteltenis dat
er veel meer gepresteerd kan worden. De talenten, die iedere plaats en ook Velden bezit,
houden zich afzijdig. Waarom? Omdat de stukken te ernstig zijn? U meent toch niet dat
we op aarde zijn om ons een bult te lachen, noch om beroemd te worden.
Maar wat we doen, mag toch geen belediging zijn voor de Eeuwige Schoonheid, die God
is. Bovendien, ook in dit stuk komen vrolijke scènes voor, maar het zijn niet de oerkomieken die we de rollen konden laten vertolken. Toch zullen de jongeren u versteld doen staan,
want vergeet het niet, slechts twee zijn erbij, die al eerder op de planken stonden.
Het zit me nog steeds dwars dat het eerst gekozen stuk ‘Willem Tell’ moest stranden
door gebrek aan medewerking. Wat zou actueler zijn geweest dan deze vrijheidsstrijd
van Tell, die voor geen onderdrukker week, en wat zou een schoner combinatie van
spel en muziek zijn geweest, dan dit spel van Schiller en de ouverture van Rossini
door de Fanfare?!
Willen we iets groots bereiken, dat de toets der kritiek kan doorstaan en iedere bewondering zal afdwingen dan moeten we niet komen met een gemakkelijk in elkaar
gedraaide rammelende operette zoals Valkenburg er helaas zoveel geeft. We moeten
tot een algemene samenwerking komen!

Opmerking: Had de fanfare het te druk met de voorbereidingen van de viering van
het eigen 85-jarig bestaan op 25 juli????’

Een gedeelte van de spelersgroep in
Kermis der IJdelheid
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).
Advertentie uit Dagblad voor NoordLimburg
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).

De belangstelling is niet daverend, waarschijnlijk door de slechte weersvooruitzichten en de kermissen in de omtrek. Kenners loven de kwaliteit
van vooral de debutanten en het spel kan beter bekoren dan dat van Mariken van Nimwegen. We lezen in de krant: ‘Het geheel der opvoering bewijst hoe
een jong regisseur met talent en liefde de jongeren drilt om de gelederen van het al te
magere amateurtoneel te vullen.’
Op zondag 14 augustus 1949 haalt de Culturele Vereniging bij wijze van
proef het beroepstoneelgezelschap Limburg van Gabriel Deckers uit
Beek naar het openluchttheater voor de opvoering van het successtuk De
Kaartridder van Heppeneert. Alle zitplaatsen zijn sinds lange tijd weer bezet.
Na afloop applaudisseren de toeschouwers minutenlang.
In 1950 is de inmiddels moreel gerehabiliteerde Chris van Erp weer actief
binnen de Culturele Vereniging. Hij maakt zich persoonlijk sterk voor
een optreden van de Kamer van de Dans, een afdeling van de Utrechtse studentengemeenschap Veritas. Hij ziet de dans als ‘een cultuurgoed dat in deze
tijd vergiftigd is door allerlei ‘moderne’ invloeden en bedorven door een onmenselijk
samenstelsel van bewegingen, die men naar gelang swing, jitterbug of bebop heeft
gedoopt.’ De dansavond, aangekondigd als Hofbal, wordt gegeven op zondag 2 juli 1950. Op het programma staan menuetten van Beethoven en
Mozart, de Baskische Wals, de Gavotte, de Quadrille des Lanciers en diverse andere dansen. Zestien paren laten de oude traditionele dansen in volle glo-
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Gedeelte uit de notulen van een gemeenteraadsvergadering in 1950
(coll. Streekmuseum de Hansenhof ).

rie zien. Van Erp spreekt van ‘een sprookje, vooral toen de avond was gevallen en
de dansers met theater en de prachtige achtergrond in een gloed van licht werden gezet, bleek nog eens welk een prachtig bezit Velden aan dit theater heeft.’ Het publiek
bestaat voornamelijk uit toeristen, een doelgroep die het bestuur van de
Culturele Vereniging steeds meer wil aanspreken. De ambities zijn hoog.
Ter afsluiting van de zomervakantie vindt eind augustus 1950 een kindervoorstelling plaats. Een ingehuurd gezelschap voert het sprookje Prinses
Irina op. De opkomst is echter zeer matig. De Culturele Vereniging kampt
met een exploitatietekort van 200 gulden. Dit tekort wordt aangevuld
door de gemeente op voorwaarde dat het theater en omgeving goed worden onderhouden. Het is min of meer het allerlaatste wapenfeit rondom
het Openluchttheater. Op 30 mei 1951 houdt de Culturele Vereniging nog
een vergadering. Dat is meteen de laatste stuiptrekking.
Chris van Erp, de stuwende kracht achter het Openluchttheater, is dan al
met zijn gezin verhuisd naar het Franse Mulhouse waar hij in opdracht
van het Venrayse bouwbedrijf J.P.A. Nelissen de bouw van ziekenhuizen
gaat begeleiden. Als zijn dochters de studentikoze leeftijd bereiken, keert
hij met zijn gezin terug naar Nederland. Chris van Erp sterft in 2001 te
Den Haag. Hij is dan 89 jaar oud.
In hetzelfde jaar overlijdt zijn medestander Grad van Enckevort. De Venlose publicist Wiel Basten typeert hem als ‘een bevlogen en sociale man, later
uitgerangeerd als bezoldigd bedrijfsleider/secretaris bij de Boerenbond in Sevenum.
Hij woonde halverwege Sevenum en Kronenberg aan de Hees. Van dat huis had hij
drie buitengevels wit geschilderd, de muur aan Sevenumse zijde niet, als een soort
stil protest tegen de hoge heren daar. Hij volgde ook keramieklessen aan de Vrije
Academie in Venlo.’ Nadat hij zijn baard liet groeien kreeg hij de bijnaam
‘Wilde Jezus’. Tot op hoge leeftijd sprong Grad van Enckevort venijnig op
de barricaden en was hij actief in de lokale politiek.
Zijn lijfspreuk: Aquae multae non potuérunt exstinguuere caritatum (Vele wateren
kunnen het vuur der liefde niet doven).
In Velden blijft het vuur vooralsnog branden: er zijn plannen om het
openluchttheater weer zichtbaar te maken. Het is een idee van Louis
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Geraadpleegde bronnen
• Archief familie van Erp (met dank
aan Myriam Dissel-van Erp)
• Dagblad voor Noord-Limburg,
diverse artikelen
• De Kiëskop, contactblad voor
Veldense soldaten in voormalig
Nederlands-Indië.
• De Spar, het Cultureel Verzet tijdens
de bezetting in ons land door de
Duitsers, 1940-1945, Het Gilde Regio
Horst Sevenum – door Chr. Claassens, 1987.
• Gemeentearchief Venlo
• Heerlenvertelt.nl
• Streekmuseum de Hansenhof Velden
• Velde tusse grens en Maas, 2012
(standaardwerk over de cultuur- en
natuurhistorie van Velden)

Vooruitlopend op de ontwikkelingen is de plek waar de vijver zal moeten komen al
afgezet met paaltjes en lint ( foto: Peter de Ronde).

Reutelingsperger, een Arcenaar nota bene. Een werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere Buurtvereniging Schandelo en IVN de
Maasduinen bekijkt momenteel samen met landgoedeigenaar Lei Geelen
wat er mogelijk is. Op de wensenlijst staan in ieder geval een gedeeltelijke
bomenkap op de plek van het openluchttheater en het opnieuw uitgraven
van de vijver. Steun is er ook vanuit de gemeente, die als voorwaarde stelt
dat er voldoende draagvlak onder de plaatselijke bevolking moet zijn. <

Pieter Duijf (Velden, 1954) is tekstschrijver en journalist.
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St am gast en:
Piet en Jo ep Aer t s
Ro ep naam :
De m enk es v an Aer t s
Leeft ijd:
Ee n eiige t weeling, sam en 150
jaar
Vas t e dag: Zo ndag
Dr ank : B ier

Café La Taberna

S ta m g a S t E n

Elk caf é heeft er wel een
paar, klanten die steeds
weer terugkomen. Soms
al jarenlang. Waarom
eigenlijk? We schoven aan

bij stamgasten in drie
willekeurige caf és, in
Bleric k, Belfeld en Steyl.
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H o e lan g al s t amgas t ?

‘Sinds 1959 komen wij in de kroeg.
We waren toen 21 jaar en kwamen
net uit militaire dienst. Daar hadden we geproefd aan het uitgaan.
We hebben toen bij café Baer Kerp
met een aantal vrienden Real Baerkes opgericht. We speelden cafévoetbal en hadden witte tenue’s
net als Real Madrid. Voetballen
doen we niet meer, maar de kroeg
bezoeken wel.’
Waaro m d e z e k ro e g?

‘Café Baer Kerp bestaat al lang
niet meer. Wij woonden zelf op de
Kloosterstraat en met de kastelein konden wij het goed vinden.
Het was een leuke kroeg waar wij
ons thuis voelden. Er waren in die
tijd meer dan dertig kroegen in
Blerick. Maar onze vriendenclub
zat altijd bij Baer. Over wat wij al-

lemaal hebben meegemaakt zou
je een boek kunnen schrijven. Een
anekdote: Baer was zelf ook niet
vies van een drankje. Hij is een
keer goed onder de trein gekomen
met zijn overbuurman van café de
Grot. Met één kwartje gingen ze bij
elkaar over en weer borreltjes drinken. Ze zijn die middag aardig wat
keren de straat over gestoken.’ Inmiddels is café La Taberna van Mario en Connie het vaste thuishonk
geworden. De spaarkas heeft hier
ongeveer vijftien jaar geleden zijn

StamgaStEn: PiEt En Jo EP aErtS > ro EPnaam: DE mE nkES van aErtS >
L EEftiJD: EEnEiigE tWEEL ing, SamEn 150 Jaar > vaSt E Dag: Zo nDag > Drank : BiEr

nieuwe onderdak gekregen. Het
is een knusse kroeg waar de leden
van Real Baerkes zich nog regelmatig treffen.
H oe b e l a n g r i j k i s d e k r oe g ?

‘De kroeg is heel belangrijk. Het
brengt ontzettend veel plezier en
kameraadschap. In al die jaren
hebben wij nog nooit vervelende
dingen meegemaakt. Samen zingen, moppen tappen, sterke verhalen vertellen en kaarten. Kastelein
Baer Kerp heeft ooit wel eens tegen ons gezegd: “Jullie zijn geen
klanten, maar vrienden.” In het
café deel je de lach en de traan.’
Joep zijn vrouw zei eens: ‘Al zou de
koningin op bezoek komen, dan ga
je nog naar de kroeg.’ En Piet zijn
zoon vroeg eens aan zijn vrouw,
toen ze langs Baer Kerp liepen:
‘Mam, heej woént pap toch?’

Wa t w or d t e r g e g e t e n n a h e t
c a f é b e z oe k ?

‘We zijn inmiddels alle twee weduwnaar. Maar toen onze vrouwen nog leefden was het vaker zo
dat de soep koud was en de vrouw
heet. Zonder gekheid, we eten op
zondag altijd een goede maaltijd:
soep, vlees, groente en aardappelen. We zijn goede drinkers, dus
dan moet je ook een goede bodem
hebben.’
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St am gast en:
J e u Rein d er s en H ar Peet er s
Leeft ijd:
H ar is t w aalf jaar jo nger dan Jeu
Vast e dag:
Week en d , n a het wandelen
Dr an k :B ier v an het v at

S ta m g a S t E n
Café Maalbeekerhöhe

S tam g a St En: J Eu rE i n D E rS En H a r P E E tE rS > LEEf tiJD: Ha r iS tWa a Lf Ja a r
J on gEr D a n J E u > vaS t E D a g : W E E k En D, n a H Et Wa n DELEn > Dr a n k :
BiE r va n HE t vat

ternet. In het café werd lief en
leed gedeeld, maar vooral plezier
gemaakt. Wat dat betreft is bij
Truusje de tijd stil blijven staan’,
zegt Har. ‘Dit is het stamcafé van
de familie Reinders. Door mijn
vrouw ben ik hier lang geleden
terechtgekomen. Er wordt vaak
gezongen, want als je zingt kun je
niet straevele. Als Jeu een lied inzet, dan volgt de rest vanzelf. Het
zijn vooral oude liedjes zoals De
Waar o m dit c afé?
smokkelaar en Aan het strand stil en
verlaten. En de dames zijn er bijna
Het café Maalbekerhöhe ligt in altijd bij; samen uit, samen thuis is
het bosgebied Maalbeek dicht ons motto.’
bij de Duitse grens in Belfeld. In
het gebied kan prachtig worden E én st er k k r o egv er haal
gewandeld. Dit doen de twee
schoonbroers dan ook met enige ‘De grens tussen Duitsland en Neregelmaat. Op zondagochtend derland werd vroeger streng betrekken ze er op uit voor een flin- waakt’, vertelt Jeu serieus. ‘Twee
ke tocht om vervolgens een pilsje Nederlandse grenswachters die
te drinken bij barvrouw Truusje. hun dienst er bijna hadden opzitWat is ju llie b and?

‘Ik bin Jeu van Reinders mit korte
“ei”, dus neet die van de riéke tak.’
Har is getrouwd met een zusje van
Jeu. De twee schoonbroers kennen
elkaar al lang. Ze delen een passie
voor de natuur en voor het café.
‘We hebben dezelfde humor, drinken graag een glaasje bier en vinden het fantastisch om verhalen te
horen en te vertellen’, vertelt Har.

‘Dit is nog echt een oud bruin
café’, vertelt Jeu. ‘Hier worden nog
mooie verhalen verteld en oude
liedjes gezongen. De radio staat
nooit aan. Mensen gaan gewoon
met elkaar in gesprek. Mensen uit
het dorp, fietsers, wandelaars en
toeristen, want het Pieterpad loopt
ook door het gebied.’

ten, zagen dat een man zich had
opgehangen aan een boom op
hun grondgebied. Om een hoop
regelwerk te voorkomen besloten
ze de persoon te verplaatsen naar
Duits grondgebied. Toen de Duitse
patrouille later voorbij kwam, zouden die hebben geroepen: “Verdomme, hebben die Hollanders
die kerel weer teruggehangen.”’

Ho e b elangr ijk is de k r o eg?

‘Vroeger was er niet veel. De mensen hadden geen krant, tv of in-
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St am gast en:
Pet er O t t enheijm en
Jo v an der Velden
Leeft ijd:
Pet er 67 jaar,
maar ges c h at t e leeft ijd is 35.
Jo is 65 jaar
Vas t e d ag:Do nder dag
Dr ank : Pilsk e

Café QuaTre bras

S ta m g a S t E n
H o e k e n n e n j u llie e l k a a r ?

Jo: ‘Tegelen is niet zo heel groot.
We zijn van dezelfde leeftijd, dus
toen we eenmaal uitgingen, kwamen we elkaar tegen. Daarnaast
zijn we allebei prins geweest van
Tegelen.’
Peter: ‘Toen ik prins was in 1975
hebben ze het liedje Zô’nne gooje
hebbe weej nog noëits gehad geschreven’.
Jo: ‘Daarnaast zitten we samen bij
de kaart- en de loterijclub.’
H o e was h e t h o re cal e v e n
v ro e ge r?

Peter: ‘Tegelen had in de jaren
zestig meer dan vijftig cafés. Dat
waren natuurlijk ook veel huiskamercafés. De mensen gingen vaak
naar de kroeg. Het was ook nog
betaalbaar; 45 cent voor een pilsje
en drie kleintjes voor één gulden.

Sander Mattheijssen (Blerick, 1981) is communicatiespecialist en heeft een eigen bedrijf BLAUW Communicatie. Daarnaast is hij actief bij stichtingen,
besturen en verenigingen. De blauwe draad in zijn
leven is carnaval. Hij geeft lezingen en werkt momenteel aan een boek over carnaval.
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Jo: ‘Ik heb meer dan zeventien jaar
in het volkscafé van mijn schoonouders meegewerkt, D’n Oeles.
Jammer dat dit café inmiddels
is gesloten. Ik kwam er vaak en
graag. De Posthuisstraat werd de
Bavarialaan genoemd. Er zaten vijf
kroegen op honderdvijftig meter.’
Peter: ‘Vroeger speelde zich veel af
in het café. Sportclubs hadden nog
geen kantine. Veel verenigingen
hadden hun thuishonk dus bij een
kroeg. Na het werk ging men vaak
een biertje drinken. Toen het loon

StamgaStEn: PEt Er ottE nHEiJm En Jo van DEr vEL DEn > L EEftiJD: PEtE r 67 Jaar , maar
gEScHatt E L EEftiJD iS 35. Jo iS 65 Jaar > vaStE Dag: Do nDErDag > Drank : PiL SkE

niet meer contant werd betaald
maar via de bank, vroegen veel
vrouwen zich af waar die loonsverhoging ineens vandaan kwam.’
H oe b e l a n g r i j k i s d e k r oe g ?

Jo: ‘Een café heeft een sociale
functie. Vroeger gingen mensen
naar de kroeg, tegenwoordig gaan
ze naar de dokter. De kastelein was
vroeger ook een arts. Hij luisterde
naar je verhalen. Daar kon je je
problemen bespreken. Het gaat
niet om het drinken, maar puur
om de gezelligheid. Lekker praten,
kaarten en flauwekul maken.’
Wa t m a a k j e m e e i n h e t c a f é ?

Peter: ‘In al die jaren hebben wij
van alles meegemaakt. We zitten
bijvoorbeeld allebei bij loterijclub
de Toekomst. De club heeft dertig

leden. Toen er weer eens een jubileum te vieren viel, werd er een
foto gemaakt van de 26 aanwezige
leden. Wij waren toen met de oudprinsen naar de wijnfeesten. Toen
we terugkwamen hebben we met
z’n vieren een foto gemaakt met
allemaal lege stoelen erop en die
paginagroot in de Tegelse krant laten plaatsen: “Loterijclub De Toekomst viert jubileum; op deze foto
ontbreken…”’
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André Wiehager (47) | Beeldend kunstenaar | Uit Blerick | Eerste album: Hotel California – Eagles
Favoriet: Unconquered People – Israel Vibration | Koopt: The Seer – Swans

Struine n b ij S o u nds 4

Met‘Rossie’
weer terug
naar de
basis

door Marcel Abrahams
foto’s Egon Notermans

Sinds dit seizoen is Ger van Rosmalen (58) de nieuwe teammanager
v a n V V V. A l s v o e t b a l l e r s p e e l d e d e m a t e l o o s p o p u l a i r e ‘ R o s s i e ’ m e e r
dan 400 officiële duels voor de Koelclub. Nu moet hij de band met de
a c h t e r b a n v e r s t e v i g e n . ‘A l s d e s p e l e r s e r v o o r k n o k k e n , m o g e n z e b e s t
F oto P ete r de R on de

een keer verliezen.’
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Een leven lang in de ban van de bal, zo had ook de kop boven een verhaal
over Ger van Rosmalen kunnen luiden. Want waar Van Rosmalen is, is het
onderwerp ‘voetbal’ niet ver weg. Als speler deed de karaktervoetballer
alles om te winnen, als amateurtrainer volgde hij de verrichtingen van
zijn ploeg steevast met een bal onder de voet. En ook nu, voorafgaand
aan een interview aan de Blerickse kant van de Maas, neemt Van Rosmalen nog snel even de stand van zaken in de voetbalwereld door. Dat doet
hij met de geestdrift van de oud-voetballer die in zijn hoofd nog altijd
speler is.
|

Je komt oorspronkelijk uit Blerick. Hoe zag je jeugd eruit?

‘Ik woonde met mijn ouders en broers op de Horsterweg. Mijn vader en
moeder trouwden op jonge leeftijd en woonden in een zogeheten noodwoning. Die huizen zijn al lang afgebroken. Mijn vader werkte bij spanstaalproducent NDI. Mijn moeder, de spil om wie alles draaide, zorgde
voor het huishouden. Ik had drie broers: Nick, Frans en Bernie. Twee van
hen zijn overleden: Frans kreeg op zijn zeventiende een ongeluk met de
brommer, Nick was 34 toen hij aan de gevolgen van een hersentumor
stierf.
In onze jeugd woonden we vlakbij de kazerne en dat leverde nog weleens
vermakelijke taferelen op. Soldaten die te laat terugkeerden van verlof
klommen over ons tuinhek om stiekem weer hun plekje in de kazerne
op te zoeken. Toen ik elf was, verhuisden we met het gezin naar de Hendrik van Veldekestraat, eveneens in Blerick. Iedere dag voetbalde ik op
het Lambertusplein met jongens als Ai van Bergen, Peter van Deurzen en
Huub Gaal, die later furore maakten in het eerste elftal van amateurclub
SV Blerick.’
|

Tussen de bedrijven door ging je ook nog naar school.

‘Klopt, maar een echte student was ik niet, daarvoor voetbalde ik te
graag. Na de lts ging ik direct aan de slag als machinebankwerker en
verwarmingsmonteur bij de zaak van de gebroeders De Jong op de Kloosterstraat. Daarnaast volgde ik nog een opleiding in Roermond.’
|

Op je zestiende speelde je al in het eerste elftal van amateurclub
SV Blerick. Niet veel later vertrok je naar Feyenoord. Hoe kwam dat?

‘Ik viel snel op, want vanaf mijn twaalfde voetbalde ik al in het Limburgs
elftal. Drie jaar later deed ik met de A1 van SVB mee aan het Nederlands
kampioenschap, dat door Ajax werd gewonnen. Feyenoord scoutte me
en de toenmalige manager Fred Blankemeijer bekeek me een paar keer
bij SVB, waar ik inmiddels in het eerste speelde. Hij zei: “Die tribune in
Blerick lijkt misschien op een omgekeerde sigarendoos, maar toch wil ik
jou wel naar Rotterdam halen”.’
|

Je tekende je eerste profcontract.

‘Ik bleef bij SVB spelen, maar mocht één keer in de drie weken met het
eerste van Feyenoord meetrainen. Ik reisde dan per trein van Blerick naar
Nijmegen, waar coach Wiel Coerver me oppikte voor de tocht naar Rotterdam. Coerver gaf me ook huiswerk mee, vooral veel kap- en draaioe-
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feningen. Het aanbod van Feyenoord was goed. Mijn éénjarige contract
leverde me exclusief premies 18.000 gulden op, bovendien fungeerde de
Zeeuwse familie Ritico als gastgezin. Ik trainde mee met grote jongens
als Willem van Hanegem, Wim Rijsbergen en Eddy Treijtel. Van Hanegem
bracht me na de training soms naar mijn gastgezin. Iedere keer in een
andere auto overigens, want hij reed er nog weleens eentje in puin.’
|

De periode bij Feyenoord bleef beperkt tot een jaar.

‘Het was een leerzame tijd, ik werd in Rotterdam mentaal en verbaal sterker. In de top gaat het alleen om winnen, de mindere goden haken snel
af. Mijn contract werd niet verlengd, maar ik was harder geworden als
persoon. Ik was eigenlijk veranderd in een ettertje. Voordat ik naar Feyenoord ging, had VVV zich al eens gemeld. Maar die club weigerde me
3500 gulden per jaar te betalen. Toen VVV hoorde dat ik weer vrij man
was, kwamen ze opnieuw langs. Dat sprak me wel aan, want trainer Rob
Baan had van VVV een stabiele organisatie gemaakt. Uiteindelijk tekende
ik voor één seizoen. Dat deed ik altijd, want ik wilde alle opties open houden. Daarom had ik naast het voetbal vaak een parttime baan; die kon ik
namelijk op ieder gewenst moment opzeggen.’
|

Als profspeler speelde je vrijwel uitsluitend in het shirt van VVV.
Wat is hét hoogtepunt uit je voetballoopbaan?

‘Zonder twijfel de promotie naar de eredivisie in 1976. We wonnen de nacompetitie dankzij die legendarische wedstrijd op de Wageningse Berg,
waar we FC Wageningen met 2-0 versloegen. Als jong broekie scoorde ik
de eerste goal. Stefan Kurcinac zette vanaf rechts voor en ik tikte de bal
met mijn scheenbeen binnen. Drie dagen eerder had ik al op identieke
wijze gescoord tegen Vitesse. Dertienduizend Venlose supporters waren
meegekomen en gingen uit hun dak. De terugreis was fantastisch. Vanaf
Lomm stonden de mensen drie rijen dik op straat te juichen. In Venlo was
het een gekkenhuis, we feestten tot in de vroege uurtjes.’
|

Wie was je beste trainer, en waarom?

‘Sef Vergoossen was zijn tijd ver vooruit. Niet alleen maakte hij spelers
individueel beter, maar hij was ook psychologisch erg sterk. Hij had mensenkennis en bekommerde zich om iedere voetballer, ook de spelers die
geblesseerd waren of buiten de boot vielen. Sef was dag en nacht op de
club en legde de basis voor de successen van midden jaren tachtig, toen
VVV onder coach Jan Reker twee keer vijfde werd in de eredivisie. Reker
borduurde knap voort op het werk van Sef. Jan was een teambuilder, hij
kreeg ons als spelers zo gek dat we samen de dug-outs verbouwden en
een pad aanlegden naar De Kraal, waar we trainden.’
|

Wie was de beste speler waarmee je zelf gevoetbald hebt?

‘Dan noem ik er twee. Willem van Hanegem was natuurlijk een grootheid, hij dacht altijd drie stappen vooruit en legde de bal neer waar hij
wilde. Daarnaast had hij een duidelijke mening. We trainden altijd om
tien uur ’s ochtends maar coach Wiel Coerver begon eens een kwartier
later. “Mannen, we gaan beginnen”, riep Coerver. Maar daar had Van Ha-
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negem geen zin in. “Nee hoor, we beginnen altijd om tien uur, nu is het
te laat. Er wordt niet meer getraind.” Coerver schikte zich daar maar in
en ging weer terug naar zijn kantoor. Maar Van Hanegem had ook een
andere kant. Zo woonde de terreinknecht van Feyenoord met zijn minder
valide vrouw praktisch in het stadion. Die vrouw had een rolstoel nodig
maar daar was even geen geld voor. Van Hanegem bedacht zich geen
moment, ging de stad in en kwam terug met een rolstoel. Kortom: het
hart op de juiste plek.’
‘Verder wil ik nog de naam van Remy Reynierse noemen. Hij was in de
jaren tachtig de Michel Platini van VVV, een formidabele spelverdeler die
iedere week excelleerde. Hij stond altijd vrij en liet de ploeg beter spelen,
ook omdat een speler als ik het vuile werk voor hem opknapte.’
|

Na veertien jaar was je voetbalcarrière afgelopen.
Belandde je in het beruchte ‘zwarte gat’?

‘Het afscheid was pijnlijk. Na drie meniscusoperaties en een zware
botoperatie kon ik het niet meer belopen, ik kwam op het veld steeds
een fractie te laat. Na aﬂoop van een uitduel bij DS’79 hakte ik de knoop
door en stopte ik per direct met voetballen. Vrij snel daarna ging ik onder Sef Vergoossen stage lopen bij de A-jeugd van VVV en zat ik naast
trainer Jan Reker op de bank bij het eerste. De toenmalige VVV-voorzitter Jan Gerits, tevens directeur van het Dagblad voor Noord-Limburg,
hielp me op maatschappelijk vlak. Ik begon bij drukkerij Van Grinsven
als chauffeur en werkte me via cursussen op tot medewerker buitendienst van de distributieafdeling van de krant. In een zwart gat heb ik
dus nooit gezeten.’
|

Je werkte vijftien jaar succesvol als amateurtrainer bij onder
andere Tiglieja, FCV en HBSV. Toen kreeg je hartproblemen.
Te veel hooi op de vork genomen?

‘Dat viel wel mee, want bij vrijwel alle clubs waar ik werkte maakte ik een
mooie tijd mee en werd ik kampioen. Bij Reuver zetten ze me op non-actief, alleen maar omdat ik had aangegeven dat ik een nieuwe uitdaging
zocht. Dat werd een enorme rel. Uiteindelijk kwamen we er toch uit, en
gelukkig had ik in HBSV al een nieuwe club gevonden. Vanuit het niets
kreeg ik last van mijn hart. Vreemd, want ik leidde een gezond leven. Gedurende een stevige openhartoperatie kreeg ik een aantal omleidingen,
daarna was ik een jaar uit de roulatie. Mijn wilskracht en goede basisconditie hielpen me er uiteindelijk weer bovenop.’
|

Ook je dochter Gwen kreeg problemen met haar gezondheid.
Kun je daarover iets vertellen?

‘In juli 2009 keerde ik met mijn vrouw halsoverkop terug van een vakantie in Spanje. Gwen had een herseninfarct gekregen. Ze was op dat moment pas 28 jaar. De revalidatie kostte haar een jaar, waarna in oktober
2010 opnieuw het noodlot toesloeg. Gwen werd op de fiets geschept door
een vrachtwagen, de chauffeur sloeg rechtsaf waar dat verboden was. In
het ziekenhuis werd al snel een keiharde diagnose gesteld: een complete
dwarslaesie. Gwen was tot aan haar middel verlamd. Een enorme klap
voor haar en de rest van de familie.’
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|

Hoe gingen jullie daarmee om?

‘Ons gezin wordt gekenmerkt door sportiviteit en gedrevenheid. Gwen
toonde die karaktertrekken door de knop om te zetten en keihard te werken aan haar herstel. Mijn vrouw Leny, zus Maud, Gwens vriend Bram,
de schoonfamilie en ik hebben haar, samen met alle andere vrienden,
zoveel mogelijk proberen te helpen. Eenmaal in de rolstoel ontvouwde
Gwen direct nieuwe, ambitieuze plannen. In 2011 kocht ze een handbike
en nam ze met een wielergroep deel aan de Bike Buddy Challenge. Met
die renners en haar buddy Peter Meijs bedwong Gwen de Franse Col du
Galibier. Dat resultaat gaf haar de moed om weer nieuwe uitdagingen op
te pakken. In juni van dit jaar fietste ze in Oostenrijk de Kaunertaler Gletscher op. Inmiddels is ze al zo ver dat ze ook lotgenoten stimuleert om
grenzen te verleggen. Gwen heeft een lange weg afgelegd, dat is knap.
Naar buiten toe straalt ze veel positiviteit uit - maar er zijn nog steeds
momenten waarop ze het moeilijk heeft.’
|

Eenmaal in de
rolstoel ontvouwde
Gwen direct nieuwe,
ambitieuze plannen

Terug naar het voetbal. Wanneer werd je door VVV benaderd om
teammanager te worden?

‘Dat gebeurde tijdens de nacompetitie van afgelopen seizoen. Het was
dus nog niet duidelijk op welk niveau VVV zou uitkomen maar desondanks wilde de club mij hebben. Kennelijk zei ik zo nu en dan toch iets
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in de ploeg door de ondergrens zakte. Dat mag niet meer en dat signaal
kan iemand als ik geven. Tijdens duels zal ik ook regelmatig op de bank
zitten. Verder denk ik dat het goed is als clubmensen zich meer laten
zien, ook als het tegenzit. VVV moet terug naar de basis, het clubgevoel
mag best aangewakkerd worden.’
|

Moet VVV als degradant binnen één jaar weer terugkeren
naar de eredivisie?

‘Dat zou ideaal zijn. Het elftal moet in ieder geval meedraaien in de top
en uitstralen: “Wij zijn VVV, kom maar op.” Mocht de club terugkeren
naar de eredivisie dan zou het goed zijn als de organisatie er ook klaar
voor is. In een jojo-effect - dan weer eerste divisie, dan weer eredivisie hebben de supporters geen zin meer.’
|

In je eigen loopbaan was je bijna altijd semi-prof met een baan
naast het voetbal. Hoe kijk je tegen de huidige voetballerij aan?

‘Ik wil eerst het beeld nuanceren dat vroeger alles beter was. Ook in mijn
tijd gaven voetballers veel geld uit en kochten ze bloesjes van zevenhonderd gulden. Tegenwoordig gaat er natuurlijk wel erg veel geld om in de
voetballerij. Nu verdienen ook matige spelers kapitalen, dat is niet best.
Je moet natuurlijk wél eerst een bal goed kunnen aannemen voordat je
gaat cashen. Topspelers mogen wat mij betreft, als ze presteren, goed
verdienen. Voor hen komt het publiek naar het stadion.’
|

verstandigs over voetbal en beleidszaken. Ik vond het mooi dat er aan mij
werd gedacht. Ik ben nu fulltime in dienst en heb mijn baan als rayonmanager distributie bij uitgeverij Wegener opgezegd.’
|

VVV wil graag in een nieuw stadion spelen, om op die manier uit te
groeien tot een structurele eredivisionist. Deel je die ambitie?

‘Absoluut, als club moet je vooruit. De Koel is een fantastisch stadion,
maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor het
Event Center Venlo vind ik goed, zo’n stadion is een verrijking voor de
regio. Het is natuurlijk wél zo dat je als stad activiteiten op elkaar af
moet stemmen en dat diverse partijen elkaar niet gaan tegenwerken. Ik
bezoek soms het Gelredome in Arnhem: de hele binnenstad profiteert
van dat stadion. In Venlo wonen meer dan honderdduizend mensen, die
moet je iets bieden. Stilstand is achteruitgang.’
|

Je moet bij VVV de door de degradatie beschadigde band met de
achterban herstellen. Hoe ga je dat doen?

‘Ik neem mijn ervaring als speler en trainer mee, maar kan het niet alleen. Ik ken de club door en door en weet wat de mensen op de tribunes
verlangen: inzet. Als de spelers ervoor knokken, mogen ze best een keer
verliezen. Afgelopen jaar hebben de fans teveel wedstrijden gezien waar-
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Welke huidige voetballers doen je denken aan jezelf als speler?

‘Ik herken me in de mentaliteit en opofferingsgezindheid van Mark van
Bommel, die onlangs is gestopt. Hij lag in de clinch met de voormalige
bondscoach Marco van Basten, maar pakte de draad toch weer op. Van
Bommel was natuurlijk van internationale klasse. Qua niveau spiegel ik
me meer aan Ruud Vormer van Feyenoord: zo’n jongen bewaakt de balans in het team en deelt op zijn tijd een goede beuk uit.’
|

Sluit jij je werkzame leven af bij VVV?

‘Daar ga ik wel vanuit. Ik heb een contract getekend voor vier jaar, en
verwacht daarna ook voor de club actief te blijven. Inderdaad: de cirkel
is rond.’ <

Marcel Abrahams (1975) is manager communicatie van projectorganisatie MFC de Kazerne. In het verleden
werkte hij als verslaggever voor Dagblad De Limburger en NRC Handelsblad. Hij is co-auteur van het boek
Bronsgroen debuut in Oranje- Limburgers en het Nederlands elftal (2002).

Ger van Rosmalen (1955) speelde
behoudens een jaar bij Feyenoord zijn
gehele loopbaan voor VVV (1975-1988). In
404 officiële duels voor de Koelclub scoorde
hij 59 keer. Op de lijst van spelers met de
meeste duels voor VVV staat Van Rosmalen
op de tweede plek. Met de Venlose formatie
promoveerde de middenvelder in 1976 en
1985 naar de eredivisie.
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door Jeroen Maas
beeldmateriaal Albert Kiefer

Over het nut van geschiedenis en ‘alde stein’ in het bijzonder
Venlo kent sinds dit jaar een stichting die zich inzet voor
het behoud van erfgoed. Het zijn betrokken burgers, die
zich zorgen maken over de tanende aandacht voor het
Venlose verleden. Een van de leden is Jeroen Maas,
ook bekend als woordvoerder van actiecomité Red Ons
Fort, dat met succes aandacht vroeg voor een ‘stapel
oude stenen’ onder het Blerickse kazerneterrein. Die
stenen horen bij een Spaans fort, volgens een recent
archeologisch rapport zelfs een topvondst van Europese
allure. Wat maakt overblijfselen uit het verleden nu zo
belangwekkend? Wat is het nut van geschiedenis? Een
persoonlijke zoektocht naar een antwoord.
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Over het nut van geschiedenis en ‘alde stein’ in het bijzonder

In juli 2013 liep ik mee tijdens een rondleiding langs fort
Sint-Michiel op het Blerickse kazerneterrein. Ik was met
mijn 42 jaar van alle deelnemers met afstand de jongste.
De overige twintig personen vielen, zo schatte ik, allemaal in de categorie 55 plus. Halverwege de rondleiding
sloot stadsarcheoloog Maarten Dolmans aan. Met hem
raakte ik in gesprek over geschiedenis, bronnen, erfgoed en het redden van het fort in het bijzonder. Volgens
Dolmans zal iemand pas interesse in erfgoed vertonen
als hij het kan zien en aanraken, ademen en beleven.
Aha, dacht ik, hoor ik hier Johan Huizinga (1872-1945)
spreken, een van onze grootste historici? Het was tenslotte Huizinga die sprak over de ‘historische sensatie’
of ‘historische ervaring’. Je moet de geschiedenis als het
ware kunnen aanraken om er door gefascineerd te worden. In die zin was ik het met de stadsarcheoloog eens:
een gereconstrueerd fort dat je kunt aanraken en waar je
omheen kunt lopen, zal veel meer waardering opwekken dan een maquette of wat lijnen op de grond.
Daarom hou ik zo van oude dingen: gebouwen, schilderijen, beeldhouwwerken… Die voorwerpen uit het
verleden zijn wat mij betreft tijdmachines. Ze bestaan en
zijn aanraakbaar. Wanneer ik in een museum voor een
schilderij van een oude meester sta, dan bekruipt mij altijd een vreemde sensatie. Als ik mij dan fixeer op één
punt zie ik voor me hoe de schilder eeuwen geleden voor
het laatst zijn penseel van het doek haalde, zijn leven
voortzette en uiteindelijk overleed. Dat doek echter, met
daarop dat laatste punt van aanraking, is altijd blijven
bestaan. Het veranderde wellicht vele malen van plek
maar nu hangt het voor mijn neus. Ik kijk naar precies
hetzelfde schilderij als lang geleden de kunstenaar. De
tijd is voortgeschreden, een hele geschiedenis is gepasseerd, maar de enige constante in dit verhaal, onveranderd, is het kunstwerk. Ik krijg dan de onbedwingbare
neiging om dat ene puntje op het schilderij aan te raken
en daarmee op de een of andere manier de cirkel weer
rond te maken. Dichter dan dat kan ik niet bij het verleden komen. Dát is voor mij de ware tijdmachine. Ik fantaseer weleens: als ik zo stil mogelijk zou blijven staan
en de aarde even heel snel in de rewind ging, zou ik op
een zeker moment vanzelf naast de schilder komen te
staan, of op zijn voeten, tijdens het schilderen van het
schilderij.

verleden bereikbaar is, en wel om de in mijn ogen eenvoudige reden dat de toekomst ‘er nog niet is’. Het verleden is geweest, heeft plaatsgevonden en zou dus ‘bereisbaar’ moeten zijn. Van de andere kant: waar moet ik
dan precies naar toe? Waar is dat verleden dan gebleven?
Als je daar dieper over nadenkt, moet je tot de conclusie
komen dat zowel het verleden als de toekomst nergens
verblijft en dat er dus inderdaad alleen sprake kan zijn
van een ‘nu’ dat voortdurend opschuift richting de toekomst, richting het volgende ‘nu’.
Met die conclusie is de vraag gerechtvaardigd wat het
nut van geschiedschrijving is, van de wetenschap die
dat verleden bestudeert, en wat de toegevoegde waarde
is van aandacht voor erfgoed, bijvoorbeeld in de vorm
van het reconstrueren van een oud fort. Het vreemde is
dat het verleden als zodanig verdwenen, is maar dat zaken uit datzelfde verleden er nog wél zijn: bijvoorbeeld
de resten van een fort. Over de toekomst kunnen we
zoiets niet beweren. Al zou je ook van de overblijfselen
uit het verleden kunnen stellen dat die juist het ‘nu’ vormen. Dat het fort ‘nu’ is; al vanaf het moment dat het
gebouwd werd is het gewoon altijd doorgegaan met ‘nu’
te zijn. En omdat het er nog altijd is, heeft het nooit tot
het verleden behoord.

Zulke gedachten bekruipen mij telkens als ik naar de
maan kijk. Toen Gaius Julius Caesar in 49 v. Chr. ’s
nachts in zijn legerkamp liep te peinzen of het nou wel
verstandig was om de volgende dag het riviertje de Rubicon over te steken (en daarmee een zekere burgeroorlog
te ontketenen), zal hij vast ook een blik op de maan geworpen hebben. Al ijsberend voor je tent ontkom je daar
eenvoudigweg niet aan. Maar dat was dezelfde maan die
ik nu zie. Precies dezelfde. Hij hangt er nog altijd. Caesar
besloot na die nacht vol twijfel tóch de Rubicon over te
steken en uiteindelijk leverde hem dat in 44 v. Chr. 23
messteken in de Senaat op.
Caesar is er niet meer. De maan wel. En ik kan hem zien.
Caesars blik van toen en mijn blik van nu kunnen op
exact dezelfde plek vallen. Heb ik daarmee op de een of
andere manier de tijd doorbroken? De geschiedenis een
hak gezet? Bestaat er überhaupt zoiets als tijd? Of is dat
louter een menselijk concept? Is tijd slechts een voortdurende verplaatsing (de aarde draait) of is het verandering
of groei (bomen, planten, mensen)? Dan zou het om de
route van A naar B gaan en niet zozeer om een verplaatMaar wat is nu precies ‘geschiedenis’? Bestaat er über- sing in tijd, van vroeger naar later? Als tijd inderdaad een
haupt een verleden, of is er alleen een zeer vluchtig ‘nu’, constante is of zelfs niet bestaat, dan is er dus ook geen
zonder verleden en toekomst? Stel dat er een werkende geschiedenis.
tijdmachine zou bestaan, zou je dan alleen naar het verleden kunnen reizen, alleen naar de toekomst, of naar Het verwarrende is natuurlijk dat bepaalde dingen, in teallebei? Ik heb de neiging te antwoorden dat alleen het genstelling tot het fort en de maan, er niet meer zijn. Die
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Over het nut van geschiedenis en ‘alde stein’ in het bijzonder

horen wel degelijk bij vroeger, bij de geschiedenis. Caesar zou volgens de overlevering tijdens de overtocht van
de Rubicon de gevleugelde woorden ‘alea iacta est’ gesproken hebben: de teerling is geworpen, er is nu geen
weg terug. Maar die woorden van hem zijn er niet meer,
weggevlogen in die koude Noord-Italiaanse nacht. En
daarmee zijn ze geschiedenis. We zullen dus nooit weten of hij daadwerkelijk iets dergelijks gezegd heeft en
daarmee raken we de kern van het probleem. Natuurlijk
zijn er dingen in het verleden gebeurd, natuurlijk is er
een ‘geschiedenis’, maar wát is er precies gebeurd? Hoe
is iets gezegd? Hoe heeft iets of iemand eruitgezien?
En hoe kunnen we dat ooit zeker weten? Natuurlijk,
er zijn bronnen, geschreven en omgeschreven, maar
die dienen getoetst te worden op betrouwbaarheid. Ze
dragen het probleem van interpretatie met zich mee.
De Utrechtse professor Pieter Geijl (1887-1966) zei het
treffend: ‘De waarheid mag voor God één zijn, voor de
mens heeft zij vele kanten.’ Daaruit concludeerde hij dat
de geschiedenis als een ‘discussie zonder eind’ is: de
uiteindelijke historische waarheid zullen wij wel nooit
vinden, maar dat mag de historicus niet verhinderen er
eerlijk en oprecht naar te blijven streven. Je zou kunnen
zeggen ‘wat maakt mij het uit wat er precies is gebeurd’,
maar het vervelende is dat wij mensen toch de sterke neiging hebben, als nieuwsgierige Aagjes, om dat nu juist
wél te willen weten.

een historisch volledig juiste reconstructie en dan maar
wat minder groot? Wetenschap en emotie komen elkaar
tegen. ‘Als we het dan toch gaan reconstrueren dan maar
meteen zo indrukwekkend mogelijk’, zal de gemiddelde
Venlose burger waarschijnlijk zeggen. Misschien wordt
het eens tijd voor een volksraadpleging?

De hamvraag: waarom is dit nu allemaal zo belangrijk?
Waarom moet het fort Sint-Michiel gereconstrueerd
worden? Waarom is dat beter dan er een Lijnstad-concept of een voetbalstadion overheen te bouwen? Wat is
het belang van geschiedenis?
Wat mij betreft is het belangrijkste antwoord dit: het
dwingt ons tot overpeinzing. De geschiedenis houdt
ons een spiegel voor en geeft de mogelijkheid tot reflectie. Geschiedenis biedt ons de mogelijkheid om het ‘nu’
een plek te geven, om een pas op de plaats te maken, om
even achterom te kijken. Belangrijk onderdeel daarvan
is het pure genieten van ‘vroeger’ en die historische sensatie. Even fantaseren, je trachten voor te stellen ‘wie es
gewesen ist’. Proberen in de verte het gebulder van kanonnen te horen, het tromgeroffel van naderende troepen,
het geschreeuw van bevelen op de muren van het fort.
Even in zo’n tijdmachine springen en een reis naar het
verleden maken. Maar dan wel in het ‘nu’, lopend rondom de muren van een nog bestaand fort. Het kan. Het
kan absoluut! Tijdmachines liggen helaas niet voor het
oprapen. Het fort is zo’n tijdmachine, laten we er alsjeDe beroemde Duitse historicus Leopold von Ranke blieft zuinig op zijn.
(1795-1886) huldigde het volgende standpunt: de geschiedschrijving moet ‘bloss zeigen wie es gewesen (ist)’. Een Aan het einde van de rondleiding was eigenlijk iedereen,
reconstructie van de geschiedenis dus. Niet meer en niet het er volmondig over eens dat het fort hoe dan ook beminder. En dat is nog lastig genoeg als je, zoals in het waard diende te blijven. Een volledige reconstructie was
voorgaande beschreven, eerst nog eens moet vaststellen geheel op zijn plaats. Toen ik opmerkte dat de Venlose
wat nu precies tot die geschiedenis behoort. Een pure politiek dan nog wel eerst even een signaal van de Venreconstructie vereist feitenkennis en daar ligt een groot lose kiezer moest krijgen, begon men wat tegen te stribprobleem, juist omdat het hier om het verleden gaat. belen. Natuurlijk, het fort móest gered worden, het is
Want wat zie je bijvoorbeeld in het geval van het fort zonder twijfel een parel voor de stad, maar om daar nou
Sint-Michiel als ‘de waarheid’? Ga je terug naar de situ- je hele stemgedrag voor om te gooien… ‘Er zijn zoveel
atie zoals die was bij aanvang van de bouw op Sint-Mi- andere dingen die óók belangrijk zijn.’
chaëlsdag 29 september 1641? Of neem je de situatie in
de Franse tijd als uitgangspunt voor een reconstructie? Ik wierp nog een laatste blik op de stoere muren van ons
Of gebruik je de meest gedetailleerde bouwtekeningen prachtige fort. Er is nog een lange weg te gaan, zeker
die er nog bestaan en ga je dan dus naar de negentiende voor mij als docent geschiedenis. Want in de ogen van
eeuw? Dat is erg lastig, zeker bij zo’n fort dat in vele eeu- veel te veel mensen is geschiedenis toch vooral ‘eine haup
wen verschillende bouwlagen en bezetters heeft gekend. alde stein’. <
Persoonlijk lijkt het mij het beste om terug te keren naar
de Spaanse tijd en de Tachtigjarige Oorlog, een sleuteltijdvak in de Vaderlandse geschiedenis. Kan het mooier?
Maar dan wordt het fort niet in zijn meest omvangrijke Jeroen Maas (Venlo,1970) studeerde Nederlands Recht, was advocaat en doceerde
en imposante vorm hersteld. Het gaat erom wat je ver- drie jaar Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2005 is hij dowacht. Grandeur en uitstraling, imposante muren? Of cent Geschiedenis en Maatschappijleer aan Het College in Weert.
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Rubin van Nistelrooy (15) | Student havo 3 Valuascollege Venlo | Uit Venlo | Eerste album: Ten – Pearl Jam
Favoriet: Appetite for Destruction – Guns ‘n Roses | Koopt: Hail to the King - Avenged Sevenfold

Struine n b ij S o u nds 5

door Gerrit van der Vorst

De strapatsen van de
Venlose superspion

Alfred Meiler
In de jaren vóór de Duitse bezetting is de strategisch gelegen
grensplaats Venlo uitvalsbasis voor spionnen van verschillende
mogendheden. Daarvan getuigt het Venlo-incident dat
Hitler aangrijpt om Nederland binnen te vallen. Een van
de wegbereiders voor die inval is Alfred Meiler: hij opereert
veertien jaar als Abwehr-spion vanuit Venlo. Aansluitend wordt
hij voorbereid op een missie als atoomspion in de VS. Om daar
binnen te komen, biedt hij zich aan als dubbelspion. FBIdirecteur J. Edgar Hoover neemt het risico, zet Meiler in tegen
de nazi’s en presenteert dat later als een groot FBI-succes.

F oto P ete r de R on de

Maar wie heeft wie gebruikt? Is Meiler ‘the spy who double-
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crossed Adolf Hitler’, of ‘the spy who fooled J. Edgar Hoover’? Een
reconstructie van het leven van superspion Meiler.
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Alfred Meiler wordt op 1 augustus 1891 in Nijmegen geboren uit een Nederlandse vader en een Duitse
moeder. Na een faillissement als sigarenfabrikant
speelt vader Meiler vanaf 1895 met succes in op nieuwe ontwikkelingen rond verlichting en elektriciteit.
Hij sticht in Amsterdam de elektrochemische fabriek
M.Ph. Meiler en een groothandel, waarbij hij een
agentschap voert voor een Duitse firma in elektrische
producten.

De spionnen houden elkaar wél in
de gaten. Alfred Meiler wordt gevolgd door Franse en Engelse geheime diensten. Dat is nog niet zo
eenvoudig, want hij werkt onder
veel namen van andere personen
en fictieve namen. (3)
De Abwehr-contraspionagedienst
in Nederland heeft haar hoofdkwartier in Villa Arcadia in Scheveningen. Van daaruit wordt Alfred
Meiler, die zelf ook twee subagenten ‘runt’, aangestuurd. De dienst
probeert onder andere Duitse
deserteurs en spionnen naar
Duitsland te krijgen en volgens
de Engelse geheime dienst, die
hem volgt, heeft Meiler daarmee
succes. Officieel woont Meijler in
die tijd bij zijn ouders in Amsterdam, maar hij heeft uitvalsbases in
vooral Nijmegen en ook Arnhem.
(4)
Hij werkt veel in het Nederlands/Duitse grensgebied, zogenaamd als
handelsreiziger voor Siemens-Schuckert, producent van elektrische apparaten. Ook wordt hij vaak in Venlo gesignaleerd.

Net als zijn twee jongere broers gaat Alfred Meiler in
zijn vaders bedrijf werken, maar niet voor lang. Hij
wordt beroepsworstelaar. De dagbladen De Telegraaf
en Nieuws van de Dag beschrijven in december 1912
hoe Meiler bij een worstelmanifestatie weliswaar een
partij verliest, maar het publiek imponeert met een
demonstratie van zijn buitengewone lichaamskracht.
Zo weet hij uit een dwangbuis te komen en breekt hij
een grote spijker in tweeën.(1) Van het worstelen hoeft
Meiler niet te leven, want hij wordt als contraspion
gerekruteerd door de Duitse geheime dienst Abwehr.
Het contact is waarschijnlijk tot stand gekomen via
zakelijke relaties van Meiler senior. De Meilers gelden als vurig Duitsgezind en fel anti-Engels.
Vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog krioelt het in
Nederland van spionnen voor Duitsland, Engeland
en andere mogendheden. Zolang de neutraliteit niet
in gevaar komt en de wet niet wordt overtreden, legt
Nederland ze niets in de weg. Meiler wisselt zelfs informatie uit met hoge Nederlandse legerofficieren.(2)

Reclame van de firma M.Ph. Meiler.

Volgens het dossier van de Engelse geheime dienst (dat loopt
tot najaar 1919) is Meiler 1,75 meter lang, heeft hij zwart,
enigszins gekruld haar en zwarte wenkbrauwen, bruine ogen,
een vol en tamelijk zongebrand gelaat met harde trekken, een
prominente onderlip en op het midden van zijn rechterwang
een opvallend litteken. ‘Joods type’ staat er als bijzonderheid
bij vermeld. Het dossier bevat slechts één onduidelijke foto.
Het inschrijvingsregister van de Amsterdamse strafgevangenis
(uit najaar 1919) bevat een vrijwel gelijkluidend signalement,
afgezien van Meilers lengte (1,67 meter), een ovaal aangezicht
en het ontbreken van een litteken.

De enige beschikbare, vage foto van Alfred Meiler,
uit diens dossier van de Engelse geheime dienst bij
de National Archives van Engeland.
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Een litteken wordt evenmin vermeld in het FBI-dossier
(vanaf 1942), en ook de rest van het signalement wijkt af.
Meiler wordt beschreven als een zwaargebouwde man van
middelbare lengte, met een bril met hoornen montuur waar hij uitdrukkingsloos doorheen kijkt - en een Iersachtig
uiterlijk.

Na de Eerste Wereldoorlog moet Duitsland volgens het Verdrag
van Versailles ook de Abwehr opdoeken. De Engelse geheime dienst
volgt Alfred Meiler tot november 1919, en constateert dat hij zich ontpopt heeft als zware crimineel. Hij zou handelen in Duitse vuurwapens,
mensen beroven na ze te hebben neergeslagen en in april 1919 zou
Meiler zelfs ene ‘Zwarte Sjaak’ neergeschoten hebben – waarna de politie drie paspoorten op hem zou hebben aangetroffen. Voor de rechter
komt Meiler pas na een grote diefstal eind juli 1919. Terwijl een Nijmeegse kennis seks heeft met een prostituée, vist Meiler op ingenieuze
wijze een bedrag van 4.025 gulden uit de portefeuille van de man. Bij
politieonderzoek valt Meiler door de mand: hij moet in november 1919
voor tweeëneenhalf jaar de Amsterdamse strafgevangenis in. Om onverklaarbare redenen krijgt hij een jaar later gratie.(5)
Duitsland mag vanaf 1921 weer een leger(tje) uitrusten, en ook de Abwehr-dienst herrijst. Ervaren spionnen zoals Alfred Meiler zijn meer
dan welkom. Dat Meiler een jood is, is kennelijk geen beletsel, ook al
wijten veel Duitsers de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog aan ‘de
joden’.
De Meilers hebben dan overigens het joodse geloof al verruild voor het
Nederlands Hervormde, en de beide broers van Alfred Meiler huwen
later ook elk een niet-joodse vrouw. Hij zelf stapt vanuit de criminaliteit weer over naar de spionage. Die stap ontgaat de Engelse geheime
dienst: na een vluchtige check in 1924 wordt het Engelse Meilerdossier
gesloten.
In juni 1925 vertrekt Alfred Meiler naar Mönchengladbach, waar hij met
de joodse Elizabeth Nathan trouwt. Als de Abwehr hem vervolgens als
spion naar Venlo stuurt, wordt hij daar - hoewel hij bepaald geen gelovig type is - lid van de joodse geloofsgemeente. Waarschijnlijk vanwege

Omdat Alfred Meiler onder andere de identiteit van
zijn jongere broer Max vaker ‘leent’, legt de Engelse
geheime dienst aanvankelijk ook een dossier voor
Max Meiler aan (privécollectie).

1

De Telegraaf van 3 december 1912, ‘Worstelen.
Lorentz tegen Meiler.’, De Telegraaf van 14
december 1912, ‘Worstelen. Lorentz wint tegen
Meiler.’ en Het Nieuws van de dag van 16
december 1912, ‘Sport. Worstelen.’

2

Meiler noemt later kapitein Boellaard van de
Cavalerie en generaal-majoor Latour van de
Derde Infanterie Divisie.

3

Hij gebruikt onder meer de schuilnamen
Bounda, Donselaar, Ernst, van Norden,
Odion, Oltman, Pfeiffer en Schwarz alsook de
identiteiten van ene Gerrit Oosterhof en van zijn
broer Max Meiler.

4

Meiler opereert vooral vanaf het adres
Grotestraat 33 in Nijmegen en vanaf het adres
Apeldoornseweg 192 in Arnhem, waar hij
woont met een vrouw die Neumeyer heet.

5

Koninklijk Besluit KB No. 67 van 19 november
1920 (inmiddels vernietigd).
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zijn echtgenote die zich in 1929 bij hem voegt - ze
verhuizen een jaar later van Kleine Kerkstraat 11 naar
Straelseweg 39 - maar het is ook een dekmantel.
Net als de groothandel die Meiler op Lohofstraat 1
begint. Electro Meiler heeft geen winkel, er komt
nooit bezoek en de directeur is elke dag in zijn luxe
auto op reis, toch doet deze groothandel blijkbaar
uitstekende zaken. De Meilers voeren namelijk een
sjieke staat. Alfred Meiler laat het geld rollen en
krijgt in Venlo de status van invloedrijke zakenman.
Hardnekkige geruchten over hoerenbezoek doen
daar niets aan af.
Achter de joodse zakenman gaat een fulltime Abwehr-spion schuil. De Abwehr sluist via de enige
grote afnemer van de groothandel een stevig spionnensalaris naar Meiler toe.

Die afnemer is Nedinsco, ook gevestigd in Venlo.

Alfred Meiler woont vanaf 1932 op Kleine Kerkstraat 11, aan de linkerkant
die later geheel afgebroken zou worden en vervangen door nieuwbouw
(coll. Sef Derkx).

Aan deze Nederlandsche Instrumenten Compagnie
is weinig ‘Nederlandsch’.
Het bedrijf Carl Zeiss in Jena moet haar militaire afdeling, een van de belangrijkste bedrijven van de Duitse oorlogsindustrie, volgens het vredesverdrag van
Versailles sluiten. Om de research en productie van
geavanceerde optiek voor oorlogsmaterieel voort te
kunnen zetten, hebben de Duitsers Nedinsco opgezet.
Zogenaamd een Nederlands bedrijf dat de bedoelde
optiek gaat leveren aan Nederland en andere landen.
Venlo is een logische vestigingsplaats. De stad ligt
aan de grens en strategisch ten opzichte van het Rijnland, beschikt over goede transportmogelijkheden
over water en spoor, en kent een Duits-vriendelijk
klimaat.

Het Nedinsco-complex in 1930 (coll. John Decker).
6

Algemeen Handelsblad van 16 juni 1922, ‘De
Zeissfabriek te Venlo’, Het Vaderland van 16
juni 1922, ‘De instrumentfabriek te Venlo’ en
De Sumatra post van 7 augustus 1922, ‘De
instrumentfabriek te Venlo’.

7

De Telegraaf van 24 april 1929, ‘Dir. van
instrumentenfabriek te Venlo vrijgesproken.’

8

Algemeen Handelsbad van 17 februari
1932,‘Wapens en controle, Nieuwe Fransche
beweringen‘, en Limburger Koerier van
3 februari 1932, ‘Oorlogsparasieten in
Nederland?’

Luchtfoto van dat complex (coll. John Decker).

Het bedrijf Electro Meiler wordt aanvankelijk
gevestigd in de Lohofstraat
(coll. Sef Derkx).
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Al vanaf de start van Nedinsco in 1922 zijn er verdenkingen dat hiermee
het Verdrag van Versailles wordt ontdoken, maar dat wordt ontkend,
zelfs door de Nederlandse regering.(6) In 1929 spreekt de Venlose kantonrechter Nedinsco vrij van de beschuldiging van wapenopslag.(7) Drie
jaar later laaien de verdenkingen weer op als gevolg van Franse beschuldigingen. Wederom ontkenningen; de Limburger Koerier hoont de beschuldigingen zelfs weg.(8)
De productie lijdt er niet onder: camera’s, richtapparatuur, afstandsmeters, seinlampen, periscopen en andere fijnoptiek blijven van de band
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ringen en noviteiten waarbij (militaire) adviseurs van Nedinsco geïnteresseerd meekijken. Boven de grensstreek bij Venlo, bij uitstek geschikt
voor een eventuele Duitse inval, voert de koninklijke luchtmacht proefvluchten met Nedinsco-camera’s uit. Nedinsco-experts houden aan die
proefvluchten haarscherpe opnamen over, onder meer van militaire
objecten langs de Maas, zoals de Maaskazematten. Nedinsco-gastheer
Von Bonin ontvangt in hotel Het Zwijnshoofd militaire delegaties uit
alle delen van de wereld, en ook dat levert interessante informatie op.
Het bedrijf is eveneens betrokken bij de geheime Marsupius-operatie.
Treinladingen nog bruikbare optische instrumenten van oude Duitse
oorlogsschepen worden via Noorwegen en Zweden getransporteerd
naar Nedinsco-magazijnen. De geheime code Vadimonium(9) voor de
Marsupius-correspondentie is uitsluitend bekend bij de bedrijfsleider en de bureauchef/correspondent. Ingenieur Erich Schreiber en de
adellijke Freiherr Udo von Bonin, een voormalige marineofficier uit de
Eerste Wereldoorlog, leiden Marsupius. De operatie draagt bij aan de

9

Venlo wordt in die code bijvoorbeeld Vibo
genoemd, Jena Ilerda en Amerika München.

De topmensen van Nedinsco, zoals Schreiber en Von Bonin, wonen aan de lommerrijke Oostsingel, later Burgemeester van Rijnsingel geheten (coll. John Decker).

Diplomingenieur Erich Schreiber (Berlijn, 1885),
bedrijfsleider van Nedinsco van 1921 tot 1941
(privécollectie).

Freiherr Udo Wilhelm Bogislav von Bonin
(Breslau, 1894), marineofficier en Abwehr-functionaris (privécollectie).

rollen. Bij latere leveringen aan de Duitse Wehrmacht zal Nedinsco genoegen nemen met winstmarges tot hoogstens 8 procent, maar de legers en marines van andere landen betalen aanzienlijk hogere marges,
tot soms 200 procent. Uit die winst wordt de research gefinancierd.
Het leger en de marine van Nederland zijn proefkonijnen voor verbete-
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Op 11 november 1930 vliegt boven het Nedinscocomplex het luchtschip LZ 127 Graf Zeppelin, 237
meter lang, met een diameter van 30,5 meter en
een inhoud van 105.000 m3 is (coll. Gemeentearchief Venlo).
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Mr. Bernard Marie Berger (Venlo, 1887 – aldaar, 1967) is burgemeester van de gemeente Venlo van november 1921 tot en met februari 1952, uitgezonderd een
deel van de oorlogsjaren (privécollectie).

De Graf Zeppelin boven Venlo (coll. Gemeentearchief Venlo).
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voortvarende wedergeboorte van de Duitse marine in 1933: er ligt in
Venlo een voorraad verbeterde instrumenten. Het latere succes van de
Duitse U-boten dankt die marine mede aan Marsupius. Geen wonder,
dat Schreiber en Von Bonin na 10 mei 1940 het Kriegsverdienstkreuz
eerste klasse zullen krijgen.(10)
De twee heren verhullen hun geheime activiteiten goed. Ze verwerven
status in Venlo als voorbeeldig geïntegreerde, geëngageerde en gerespecteerde vertegenwoordigers van de gemeenschap van Rijksduitsers.
Ze vervullen belangrijke functies: Schreiber is bijvoorbeeld voorman
van de Ortsgruppe Venlo van de NSDAP. Daarnaast zitten ze in Venlose
feestcomités, zoals voor een groots concours hippique en de huldiging
van het tweede regiment infanterie.
Op verzoek van burgemeester Bernard Berger laat Schreiber bovendien
Nedinsco in 1929 stevig bijdragen aan de kosten van een Polygoon-promotiefilm over Venlo. Von Bonin zorgt voor een kolossale stunt, die
landelijk veel aandacht trekt, door op 11 november 1930 het luchtschip
LZ 127 Graf Zeppelin over het Nedinsco-gebouw en Venlo te laten vliegen.(11)
Venlo vaart wel bij de aanwezigheid van Nedinsco. Zijn klik met de
Nedinsco-leiding brengt burgemeester Berger op een idee. Na een ontmoeting met de Duitse gezant voor Nederland(12) verzoekt Berger hem
om in Venlo weer een Duits viceconsulaat te vestigen. En dan Udo von
Bonin tot viceconsul te benoemen. De Duitsers missen deze kans voor
open doel niet.(13) Vanaf de herfst van 1932 kan ook de geheime Marsupius-correspondentie gewoon per consulaire post verzonden worden.
Wat Venlo niet bevroedt, is dat de Abwehr bij Nedinsco een spionage-

10 De Waarheid van 22 februari 1946,
‘De optische fabrieken te Venlo, Duits
camouflagebedrijf dient genationaliseerd te
worden’, De Waarheid van 12 november 1960,
‘De affaire Nedinsco, Van Versailles tot de
Parijse accoorden: Duitse agressie 1939 werd
ook in Nederland technisch voorbereid’ en Jan
Snellen, ‘De erfvijand, een eeuw gevaar uit het
oosten’, Uitgeverij en boekhandel Pegasus,
Amsterdam, 1961.
11 Een verslag hiervan is te vinden in Buun
2006, ‘De Zeppelin komt’, geschreven door Ed
Hendrickx.
12 Julius Graf von Zech-Burkersroda (1885-1946)
ontmoet burgemeester Berger bij gelegenheid
van de opening van de nieuwe Duitsche school
in Venlo.
13 Het werkgebied voor het viceconsulaat is het
gedeelte van Limburg benoorden de spoorlijn
Vlodrop-Roermond-Weert tot de grens met
de provincie Noord-Brabant (Algemeen
Handelsblad van 20 september 1932,
‘Consulaire dienst’).
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14 Andere medewerkers zijn in elk geval twee
Duitse directeuren van fabrieken in Venlo,
Kahrmann en Hiller. Laatstgenoemde, directeur
van de Cooperatieve ijsfabriek in Venlo, duikt
tijdens de bezetting ook op bij de Abwehr in
Den Haag, zij het onder een andere naam.
15 In het Venlose bevolkingsregister wordt als
adres C 293 aangetekend. Later wordt het adres
Boschweg 307 in Velden genoemd.

Het zomerhuis van Alfred Meiler in de veertiger jaren (privécollectie).

Het zomerhuis van Alfred Meiler in de huidige staat ( foto Gerrit van der Vorst).

De ruïne van Meiler wordt omstreeks 1990 afgebroken, in verband met de aantrekkingskracht op
hangjongeren. Wat overblijft, is het aardewerken reliëf van Madonna met kind, eerder aan de voorkant
ingemetseld ( foto Gerrit van der Vorst).
Op de achtergrond het voormalige pand van Electro Meiler, Straelseweg 39. Het pand werd in 1975 door brand verwoest (privécollectie).

centrum heeft ingericht. Von Bonin heeft de leiding
en de ervaren Alfred Meiler is een van zijn naaste
medewerkers.(14) Wel moeten beiden hun intensieve
onderlinge contact kunnen verantwoorden, maar
dat probleem lost Von Bonin soepel op. Als voorzitter van de Deutsche Schulverein in Venlo haalt hij de kinderloze! - Meiler binnen als bestuurslid. Dat
ze ook nog eens lid worden van de Venlose burgerwacht is dus voor het contact niet meer nodig, maar
ze krijgen daar elk een wapenvergunning voor van
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commissaris Schnebbelié van de Venlose gemeentepolitie.
Met deze plaatselijke sleutelfiguur - Schnebbelié is
tevens grenscommissaris van de rijkspolitie - weten
Von Bonin en Meiler een goede relatie te ontwikkelen. Udo von Bonin neemt (net als Erich Schreiber)
zitting in het Oranjecomité waar ook Schnebbelié
deel van uitmaakt. Alfred Meiler reist met de Duitsgezinde politiecommissaris vaker naar Duitsland.
Zakenman annex spion Alfred Meiler heeft zich on-

dertussen eveneens als verdienstelijk Venlonaar geprofileerd. De joodse Meiler verwerft bijvoorbeeld in het zeer rooms-katholieke Venlo
veel goodwill bij gelegenheid van de Limburgse propagandatoer van
de vrijdenkersvereniging De Dageraad, in juli 1931. De vereniging is
tegen het nationaalsocialisme en het antisemitisme, maar ook atheïstisch. Als de katholieke geestelijkheid oproept tot een blokkade van de
vrijdenkers, stelt Meiler daar twee auto’s voor beschikbaar.
In juli 1932 koopt Meiler een bosperceel in Velden, ter hoogte van
Genooi.(15) Formeel gaan de Meilers daar in een zomerhuisje met buitentoilet en zonder elektriciteit en stromend water wonen. In werkelijkheid leven ze in het nieuwe pand van Electro Meiler: Straelseweg
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‘In Venlo is nota bene een Jood voorman. Daarom is [de NSB] niet slecht en
ook niet anti-katholiek, maar toch zeker ook niet pro.’ (19)

Provinciaal NSB-leider Maximilianus Victor Eugène Hubertus Josef Maria,
graaf de Marchant et d’Ansembourg (Gulpen, 1894 - Heerlen, 1975), prominent NSB-lid (coll. uitgeverij ProMiL).

Aan (contra)spionage denkt niemand, uitgezonderd een kennis die ziet dat Meiler in zijn bos Gestapo-agenten ontmoet en dat de twee verdiepingen
hoge ruïne die hij er laat bouwen, als uitkijktoren
naar de grens en de Maas kan fungeren.

Kort verslag in Volk en Vaderland van de eerste NSB-vergadering in Venlo.

39. Heeft de aankoop te maken met de bergplaatsen voor wapens die gewezen Duitse officieren in
de buurt van Venlo en Arcen hebben aangelegd(16),
of wil Meiler bepaalde spionageactiviteiten aan het
zicht van pottenkijkers onttrekken?
In het voorjaar van 1934 spelen zich op en nabij het
bosperceel van Meiler nooit opgehelderde gebeurtenissen af, die de pers halen. Er wordt ingebroken. Volgens
Meiler is er geen geld gestolen, maar wel onder meer
zijn vuurwapen plus scherpe patronen.(17) Enkele weken
later wordt verband gelegd met een professioneel gemaakt, geheimzinnig onderaards vertrek dat dan ontdekt wordt nabij het ‘buitengoed’ van Meiler.(18)
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Als begin 1933 Hitler aan de macht komt, krijgen
de joodse Duitsers het extra zwaar. De positie van Alfred Meiler komt onder druk te staan. Maar hij weet
veel en is met zijn ervaring bovendien van groot belang voor Von Bonins spionagecentrum. Von Bonin
bedenkt een list en geeft Meiler opdracht om diens
betrouwbaarheid in nationaalsocialistisch opzicht
overtuigend te bewijzen. Meiler moet zich aanmelden
bij de NSB. Op 3 mei 1933 wordt hij, na een uitgebreide ballotage, het tweede NSB-lid in Venlo. En meteen
ook bestuurslid, wat zichtbaar wordt als de Venlose
NSB-afdeling op vrijdag 4 augustus 1933 naar buiten treedt. Zo’n tweehonderd personen komen af op
de openbare avondbijeenkomst in zaal Bellevue/Het
Kegelpaleis aan de Goltziusstraat. Meiler baart daar
opzien. Op de voorpagina van de Nieuwe Venlosche
Courant van 7 augustus 1933 staat te lezen:

Tegen de achtergrond van antisemitisme regent het bij de NSB uiteenlopende klachten. Zo zou Meiler zijn dienstbode niet met rust kunnen
laten en hij zou aanplakbiljetten van de concurrerende Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij zwart geverfd hebben. Het
NSB-hoofdkwartier in Utrecht tikt kringleider John Boddé meteen op
zijn vingers, met de vraag of het tactisch nou zo verstandig is om in het
katholieke Venlo een jood op de voorgrond te plaatsen.
Volgens Boddé is er geen beter bestuurslid te vinden dan de enthousiaste, gulle en actieve Meiler, die als penningmeester juist weinig op de
voorgrond treedt. Daar komt de kringleider niet mee weg. De kwestie
wordt aan NSB-leider Mussert voorgelegd met de vraag of joden een bestuursfunctie mogen vervullen, in het bijzonder in specifiek katholieke
streken, waarna het NSB-hoofdkwartier een rapport verlangt.
Op 8 september 1933 rapporteert Boddé: kameraad Meiler heeft als lid
van de Venlose burgerwacht een wapenvergunning, heeft twee auto’s
beschikbaar gesteld voor de blokkade tegen De Dageraad en is bovenal
een verbazend enthousiast NSB-lid. Zo mag de knokploeg van de NSB,
de Weerbaarheids Afdeling (WA), in zijn bos trainen. Ook leent hij zijn
auto aan WA-leden als die in Roermond gaan oefenen. Bovendien hebben zes werkeloze NSB-leden op zijn kosten de tweede NSB-landdag
bijgewoond. Hij heeft goede relaties, ook binnen de NSB. Zijn bestuursfunctie heeft hij in het belang van de beweging al opgegeven. Meiler is
weliswaar joods, maar als zodanig een uitzondering:
‘Evenals een vos nooit zijn streken verliest, verliest een jood nooit zijn arrogantie. Dit geldt ook voor Meiler, die zich gaarne op den voorgrond plaatst.
M. is een tamelijke krachtpatser en een van de weinige joden die, ook indien
hij alleen is, niet bang is of [vijanden?] uit den weg gaat.’
De klachten zijn grotendeels ongegrond gebleken, maar Boddé zou
Meiler liever kwijt zijn, om van alle gedonder af te zijn.
Meiler mag blijven. Sterker nog, begin 1935 benoemt provinciaal
NSB-leider graaf Marchant d’Ansembourg hem opnieuw in een bestuursfunctie voor de NSB-Venlo. Meijler wordt nota bene groepsleider, de hoogste afdelingsfunctie op dat moment. Kameraad Meiler
is als ‘Israëliet’ een uitzondering, argumenteert de graaf richting het
NSB-hoofdkwartier, en hij is verder gul en gewoon de beste.
Een half jaar later moet ‘Het Graofke’ de functie zelf tijdelijk waarnemen, omdat Kameraad Meiler zijn ontslag heeft genomen. Naar eigen
zeggen ‘uit angst voor broodroof’, maar dat is pertinente flauwekul want
Electro Meiler is een nepbedrijf. En Meiler blijft ook sterk betrokken
bij de NSB-Venlo. Zo betaalt hij de huur van het kringhuis, het propagandawerk en de uniformen, en blijft hij actief propagandist voor het
NSB-blad ‘Volk en Vaderland’. Waarschijnlijk heeft hij zich voldoende
geprofileerd als nationaalsocialist en vraagt het spionagewerk zijn volledige inzet.

16 De Tribune van 7 november 1932, ‘De
wapensmokkelarij der nazi’s. Het gaat
ongestoord verder. Belangrijke bergplaatsen in
de buurt van Venlo. Gewezen Duitsche officieren
hebben de leiding. Verbinding met Den Haag.’
17 ‘Onbewoond huis geplunderd’, Het Vaderland
van 3 februari 1934 en De Banier van
5 februari 1934.
18 ‘Een geheimzinnig hol, Verzamelplaats voor
smokkelaars?’, De Tijd en Nieuwsblad voor het
Noorden van 23 maart 1934.
19 De joodse geloofsgemeente in Venlo weet
aanvankelijk niet goed wat ze hiermee aan
moet. Als de NSB op 21 oktober 1933 in
Roermond een massabijeenkomst met wel
duizend deelnemers organiseert, zitten vijf
prominente joodse Venlonaren in de zaal. Men
neemt echter afstand van de NSB, al blijven
er geruchten over NSB-lidmaatschappen
van individuele joden, en Meiler roept
vooral verontwaardiging op bij zijn Venlose
geloofsgenoten. Zie hiervoor: Gemeentearchief
Venlo, bevolkingsregister; archief
gemeentepolitie I 1843-1960, toegang 31,
inventarisnummer 285, losse correspondentie
(geheim): rapport van NSB-bijeenkomst op 21
oktober 1933.
20 Zie bijvoorbeeld: ‘Duitsche spionnage in de
Ver. Staten, Duitsche officieren in actieven
dienst beschuldigd van “samenzwering”,
Nadere bijzonderheden uit de aanklacht’,
Het Vaderland van 22 juni 1938, ‘Spionage
in Amerika. Een geruchtmakend proces te
New York begonnen. Hoe Duitschland achter
militaire geheimen komt.’, Nieuwsblad
van Frieschland van 21 oktober 1938,
‘Verenigde Staten, De Duits-Amerikaanse
bond bevorderde de spionnage, Foto’s van
bombardementsvliegtuigen’, Het Volksdagblad
van 4 november 1938 en ‘Het bruine net over
de wereld, De Duitse spionnage in de Verenigde
Staten’, Het Volksdagblad van 22 november
1938.

Udo von Bonin is namelijk eind 1934 vertrokken naar het Reichsmarine-amt in Berlijn. Vier jaar later zal hij tijdens een geruchtmakend
proces over een Duits spionagenetwerk in de VS in de pers worden opgevoerd als leidinggevende functionaris.(20) Dat leest men in Venlo ook,
maar men komt niet op het idee dat Von Bonin vanuit Nedinsco leiding
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Wilhelm Jakob Cammans (Hüls, 1894 - Berlijn, 1938) met zijn echtgenote
Emma Cammans-Frank die, net als het echtpaar Meiler-Nathan, lid is van de
Nederlands Israëlitische gemeente in Venlo (coll. Sef Derkx).

heeft gegeven aan een spionagenetwerk. Een verband
met Meiler wordt al helemaal niet gelegd, kennelijk
ook niet door commissaris Schnebbelié.
Venlose NSB’ers merken ondertussen wel dat Meiler relaties bij de Gestapo heeft en dat geruchten,
als zou hij niet meer in Duitsland mogen komen,
onjuist zijn. Als bijvoorbeeld in 1935 een potentieel
NSB-lid, eerder verdacht van communistische activiteit in Duitsland, gescreend moet worden, belt Meiler in aanwezigheid van een andere Venlose NSB’er
met een Gestapo-agent in Düsseldorf, ‘of het zijn broer
was’. Vervolgens draaft de Gestapo-agent nota bene
bij Meiler thuis op, om inlichtingen te verschaffen
over het aspirant NSB-lid. Het voorval illustreert
Meilers machtige netwerk.
Alfred Meiler doet niet eens geheimzinnig over
dergelijke Gestapo-contacten. Als Venlonaar Willy
Cammans in januari 1937 door de Gestapo wordt gearresteerd, laat Meiler aan een andere NSB’er blijken
dat hij meteen en volledig op de hoogte is. Hij vertelt dat Cammans gespioneerd heeft voor de Franse
inlichtingendienst en dat hij het spionagemateriaal,
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zoals tekeningen van vliegvelden, verborg in de luidspreker van zijn auto.
Cammans wordt in april 1938 in Berlijn onthoofd,
wat in de Nederlandse pers veel ophef wekt. Lang is
verondersteld dat hij onschuldig was. In het Dagblad
voor Noord-Limburg zal in 1988 nog een artikel verschijnen onder de kop ‘Een spion was hij zeker niet’.(21)
Maar een spion - voor Frankrijk - was Cammans wel
degelijk, concludeert het Limburgs Dagblad vijf jaar
later na uitgebreid onderzoek.(22) Alfred Meiler weet
dat dus al in 1937.
Meiler blijft lid van de joodse geloofsgemeente van
Venlo. Gezien is hij daar niet, zeker niet na zijn toetreding tot de NSB. Een van zijn geloofsgenoten
noemt hem later ‘protserig’ en geen aangenaam
mens.
Op grond van zijn belastbare inkomen draagt Meiler
overigens stevig bij aan de geloofsgemeente. Dat lijkt
een opmerkelijke besteding van nazi-geld, maar de
Duitsers hebben veel interesse in joodse vluchtelingen in het buitenland. Welke rol Meiler hier gespeeld
heeft, is niet meer te achterhalen.
Nadat in de nacht van 9 op 10 november 1938 in
Duitsland de vernietigende Kristallnacht heeft
plaatsgevonden, toont Alfred Meiler zich opeens onverwacht hulpvaardig. In het jaarverslag over 1938
prijst de joodse geloofsgemeente zijn financiële bijdrage aan de hulpverlening aan vluchtelingen. Later
steekt echter de verdenking de kop op dat Alfred Meiler zijn betrokkenheid misbruikt heeft om stevig te
verdienen aan de smokkel van illegale joodse vluchtelingen naar België.(23)
Aan het medegevoel van Alfred Meiler met de joodse Duitsers kan getwijfeld worden. Hij is in 1939 wel
betrokken bij de emigratie van zijn bejaarde joodse
schoonouders Nathan-Holländer uit Duitsland naar
de VS, maar de vraag is in hoeverre hij gebukt gaat
onder de Jodenvervolging.
Als de Duitse oorlogsdreiging in 1939 sterk toeneemt, valt eindelijk op dat Meiler vaak de grens over
gaat en ook zijn caravan nogal eens in de buurt van
de Hollandse Waterlinie parkeert. De procureur-generaal in Den Bosch laat hem daarom schaduwen,
maar dat levert kennelijk geen bewijzen voor spionage op. Zulke bewijzen heeft de Engelse geheime
dienst niet nodig: Meiler wordt in 1939 weer op de
zwarte lijst geplaatst.

van ‘Grossagent’ (superspion) heeft gekregen. Op 10 mei 1940, bij de
Duitse inval - waarvan Meiler waarschijnlijk vooraf op de hoogte is geweest - wacht hij de ontwikkelingen in Amsterdam af. Na de capitulatie
krijgt hij een oproep van Von Bonin, die voor de Abwehr in Den Haag
blijkt te zitten. Von Bonin vertelt dat Meiler voor spionage naar de VS
moet. Meiler uit bezwaren: zijn vingerafdrukken zijn als gevolg van zijn
criminele verleden bekend bij politiediensten en bovendien denkt hij terecht - dat andere geheime diensten hem kennen als Abwehr-spion.
Hij laat zijn reserves echter varen als hem een kapitaal in het vooruitzicht wordt gesteld. Bovendien mag zijn echtgenote mee.
De Duitsers zorgen ervoor dat de Meilers maar liefst 30.000 gulden
krijgen voor hun woning en (nep)bedrijf, en ze verhuizen in juli 1940
van Venlo naar Naarden.(24) Alfred Meiler wordt vervolgens meer dan
een jaar lang door de Abwehr getraind in de omgang met codes en het
assembleren van een zendtoestel.
Begin 1942 helpt de Abwehr Alfred Meiler om zijn huis in Naarden te
verkopen en de opbrengst om te wisselen voor minstens 15.000 dollar.
De Meilers vertrekken naar Parijs, waar carrièremaker Von Bonin inmiddels een leidinggevende functie bekleedt bij de plaatselijke Abwehrstelle. De ex-viceconsul van Venlo bedient zich nu van de schuilnaam
Berger, misschien wel een spottende hommage aan de coöperatieve
Venlose burgemeester.
Meiler krijgt voor zijn missie als atoomspion aanvullende training en
les in de beginselen van de atoomfysica. Dan kunnen Alfred Meiler en
zijn echtgenote op weg naar de VS. Meiler heet voor de Abwehr voortaan Walter Köhler.(25)
Bij de Spaans-Franse grens worden ze overgenomen door de Spaanse
geheime dienst(26), die ze in Madrid aflevert. Meiler heeft een visum voor
Argentinië nodig, van waaruit hij de VS binnen moet zien te komen. Als
dat niet lukt, mag hij van Von Bonin proberen om een visum voor de VS
te bemachtigen, door zich voor te doen als anti-Duitse jood. Het zal niet
eenvoudig worden, want de eerdere bezwaren van Alfred Meiler waren
reëel. Bij screening door de Amerikanen zal informatie op tafel komen
waardoor hij een visum kan vergeten. Meiler moet iets verzinnen.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

Op 31 januari 1942 bezoekt hij de Nederlandse consul-generaal in

weten kerngeleerden over de hele wereld al dat een
atoombom een belangrijk wapen kan worden. Duitsland en de VS stellen uiteraard veel belang in elkaars
vorderingen om zo’n bom te maken.
Dan blijkt dat Alfred Meiler voor de Abwehr de status

Madrid. Als die laat blijken dat hij kennissen in Venlo heeft, gaat Meiler ‘los’. Hij vertelt door de nazi’s gedwongen te zijn tot spionage.
Maar hij is eigenlijk anti-Duits en bereid om in omgekeerde richting
te gaan werken. Meiler gaat ver bij zijn toneelstukje. Hij vertelt dat het
Zeiss-bedrijf Nedinsco een Duits spionagecentrum is geweest en dat hij

Een uitdagende advertentie van Electro-Meiler in de Limburger Koerier van begin januari 1939, zes weken na Kristallnacht.

21 Geert Drost, ‘Een spion was hij zeker niet’,
Dagblad voor Noord-Limburg van 23 april
1988.
22 Jan van Lieshout, ‘Spionage voor de Fransen
kostte schoenmaker in Venlo het hoofd’,
Limburgs Dagblad van 18 december 1993.
23 Verslag van gesprek van Kurt Keizer en
Han Hol op 29 oktober 1987 (kopie in
bezit van de auteur).24
Adres
Amersfoortsestraatweg 2 in Naarden.
25 De naam is mogelijk ontleend aan die van een
hoge nazi: de fel antisemitische ministerpresident van de Duitse deelstaat Baden.
26 Servicio de Investigation de la Police Militar.
De beide Spaanse geheime agenten die de
Meilers overbrengen, zijn markies de Saavedra,
regelmatig bezoeker van graaf Marchant
d’Ansembourg op Kasteel Amstenrade, en
Gomez del Barco.
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nietsvermoedend jarenlang de beste relaties met de
als spionagechef ontmaskerde Udo von Bonin heeft
onderhouden. Hij is in Den Haag en Parijs getraind
voor een missie in de VS en onthult bijzonderheden
van zijn spionnenuitrusting.(27)Ten slotte zegt hij toe
in Amerika Nederlanders te zullen ontmaskeren, die
voor Duitsland spioneren en noemt hij namen. De
consul-generaal is op zijn hoede - dekt Meiler zichzelf in? - maar gaandeweg krijgt hij toch het idee dat
Meiler openhartig de waarheid vertelt.
Ook bij gesprekken met andere Nederlandse vertegenwoordigers geeft Meiler belangrijke informatie
prijs, zoals de namen van de Amerikaanse atoomgeleerden die hij in opdracht van Duitsland moet bespioneren. Ten slotte zegt hij in de VS zo snel mogelijk contact te willen opnemen met de diplomatieke
vertegenwoordigers aldaar, om zijn zegje verder te
doen. Hij herhaalt zijn hele act ten slotte ook bij het
Amerikaanse consulaat.
Dan vernemen beide consulaten via de Nederlandse inlichtingendienst CID en de Engelse geheime
dienst, dat Meiler tijdens de Eerste Wereldoorlog
voor de Duitsers heeft gespioneerd. En mogelijk ook
in het interbellum, gelet op een verklaring van de
voormalige dienstbode van Meiler over Electro Meiler.
Men twijfelt. De inzet van ‘omgedraaide’ spionnen
is altijd al een risicovolle aangelegenheid, omdat ze
ook weer ‘teruggedraaid’ kunnen worden. Hoe betrouwbaar is Meiler?
Inmiddels is echter de interesse gewekt van FBI-baas
J. Edgar Hoover, die in een vergelijkbaar geval succes
geboekt meent te hebben. Hoover heeft weinig boodschap aan het Nederlandse en Engelse wantrouwen
tegen Meiler en laat hem op basis van gecalculeerd
risico naar de VS overkomen.
Ter hoogte van de kust van Florida moet het schip
waarmee de Meilers reizen een noodsignaal uitzenden. Meiler alias Walter Köhler heeft een ernstige
longontsteking opgelopen en wordt door de kustwacht in kritieke toestand overgebracht naar een
ziekenhuis.
Ondertussen staat de FBI in New York tevergeefs op
hem te wachten. Na een verbeten zoektocht treffen
ze hem aan in Florida. Daar ontdekt de FBI dat Meilers vrouw het grootste deel van Meilers spionnenkapitaal - op mysterieuze wijze aangegroeid tot 40.000
dollar? - heeft begraven. De FBI neemt het geld in beslag. Na Meilers herstel, vanaf zomer 1942, wordt hij
stevig aan de tand gevoeld.
De Nederlandse autoriteiten zijn inmiddels buitengewoon wantrouwend geworden, zeker nadat een
van Madrid naar Curaçao uitgeweken Nederlander
heeft verklaard dat Meiler in restaurant Edelweiss in
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John Edgar Hoover (Washington D.C., 1895 - aldaar 1972) is vanaf 1924
48 jaar lang Hoofd van de FBI (privécollectie).

Madrid druk contact onderhield met Gestapo-agenten. De Nederlandse regering in Londen maakt zich
zorgen en meerdere diplomatieke vertegenwoordigers in de VS houden zich bezig met de zaak-Meiler.
Deze voert een nieuw toneelstukje op: hij meldt zich
in december 1942 eindelijk bij de Nederlandse consul-generaal in New York, naar eigen zeggen tegen
de wil van de FBI. Hij verkeert in ‘totaal overspannen
toestand’, vertelt dat hij geprobeerd heeft zelfmoord
te plegen en barst herhaald in tranen uit. Hij vertelt nu ook over zijn spionageactiviteiten tijdens de
Eerste Wereldoorlog en zijn veroordeling wegens
verduistering. Ook vertelt hij dat hij een bedrag van
10.000 dollar, onderweg in Portugal ontvangen, af
zou moeten geven aan een onbekende Nederlander
in New York.(28) Zijn act is overbodig. De FBI negeert
de Nederlandse bemoeizucht en besluit begin 1943
om Meiler daadwerkelijk tegen de nazi’s in te zetten, nadat die nog enkele namen en signalementen
van andere Abwehr-spionnen in de VS prijsgegeven
heeft.
Halverwege maart 1943 beseft de Nederlandse minister van Justitie dat het geval Meiler overgelaten moet
worden aan de Amerikanen die immers volledig op
de hoogte zijn. Meiler laat zich daarna niet meer zien.

Het Amerikaanse plan is om namens Meiler
via zijn zendinstallatie misleidende berichten naar
Duitsland te sturen. Drie FBI-agenten bewaken ‘Pat

J.’ (zoals Meiler door de Amerikanen wordt genoemd), maar dat
zijn er te weinig om hem dag en
nacht in de gaten te houden. De
sluwe Meiler ontkomt regelmatig.
De FBI denkt desondanks hem in
de greep te hebben: de dienst heeft
namelijk zijn 40.000 dollar nog in
haar bezit, ‘a pistol in his back’. Maar
die financiële druk werkt alleen als
zij erin slaagt geldstromen vanuit
de Abwehr richting Meiler te blokkeren. En dat lukt ook al niet. De
FBI merkt op enig moment dat de
Nederlander over veel meer geld
beschikt dan hij gespaard kan
hebben van zijn salaris als diamantwerker, wekelijks maximaal
25 dollar. Blijkbaar heeft hij toch
verzwegen contacten in de VS.
Nadien worden twee Abwehr-zendingen opgemerkt. Zo constateert
de FBI dat twee verzamelingen van
zeldzame postzegels, in plaats van
elk 2.000 dollar, slechts 150 dollar
opbrengen. En de FBI berooft een
Nederlandse Abwehr-koerier van
6.000 dollar aan juwelen, bestemd
voor Meiler.
De FBI maakt zich weliswaar geen grote zorgen over de onbetrouwbaarheid van Meiler, maar ze laten hem niet zelf de misleidende berichten naar Duitsland zenden. Al kunnen ze het ook weer niet zonder
hem. Tijdenlang bestudeert een FBI-team van speciale agenten, taalwetenschappers en radiotechnici Meilers zendtechniek en taalgebruik.
Conclusies: hij maakt bij het zenden strepen en punten bijna even lang,
beheerst de Engelse taal slecht en doorspekt zijn Duits met Nederlandse uitdrukkingen. Het is onmogelijk voor een FBI-man om authentiek
uitziende Meiler-berichten te zenden. Meiler moet zelf telkens bij de
zendsessies aanwezig zijn.
Op 7 februari 1943 begint een FBI-man vanaf Long Island namens
Meiler alias Walter Köhler boodschappen naar de Abwehr - ‘Uncle’ genoemd - te sturen. Gedurende meer dan twee jaar ontvangt de Abwehr
in 231 zendsessies in totaal 115 subtiel misleidende berichten, met voldoende ware informatie om betrouwbaar over te komen. In de berichten
worden drie denkbeeldige subagenten van ‘Walter Köhler’ opgevoerd.
Er komen uiteraard ook berichten retour. Eind 1944 laat J. Edgar Hoover
aan president Roosevelt doorgeven dat Meiler opdracht heeft gekregen
om na te gaan hoe New Yorkers zullen reageren als de eerste atoombom over de stad zou worden afgeworpen. Was het een reactie op het
bericht dat de FBI in november 1944 namens Meiler heeft gezonden,
waarin stond dat fabrieken aan de westkust atoombommen probeerden
te maken?
Verdere informatie over het Amerikaanse Manhattan-atoombomproject
volgt niet, maar bij de Abwehr is men toch enthousiast over Köhler. Als

Max Meiler (Nijmegen, 1893 - Neuengamme,
1945). Deze foto is ook opgenomen in Het grote
gebod, gedenkboek voor de illegaliteit ( foto uit
NIOD-dossier voor het gedenkboek).

27 Zo laat Meiler uit te vergroten miniatuurfoto’s
van 2 bij 2 centimeter zien, waarop de
assemblage-instructies staan voor al in de VS
aanwezige onderdelen van een zendtoestel,
een muziekblad met het Wilhelmus, waarop
met onzichtbare inkt het zendschema en
de ontvangstcode staan geschreven, en een
gebedenboek waar zijn geheime code aan te
ontlenen is.
28 Dit bedrag zou bestemd zijn voor de joodse
Nederlander Daniel Wolff die daarmee voor
de Abwehr in de VS een netwerk voor nucleaire
spionage zou moeten opzetten. Verondersteld
wordt dat hij zo deportatie van zijn vrouw en
kinderen uit Nederland wilde voorkomen, maar
dat lukte niet.
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Alfred Meiler heeft ‘Uncle’ ook niet meer nodig.

Paul Meiler (Nijmegen, 1895 - Amsterdam, 1947), de jongste broer van
Alfred Meiler (privécollectie).

de Abwehr-top in 1944 in ongenade valt wegens verdenking van samenzwering tegen Hitler, komt de geheime dienst onder leiding van Walter Schellenberg,
de man achter het beroemde Venlo-incident. Die laat
de resultaten van alle Abwehr-spionnen grondig evalueren. ‘Walter Köhler’ is een van de weinige blijvers,
Schellenberg is zeer tevreden over hem.
Op 26 april 1945 komt in de immense, onderaardse
bunker van de Abwehr in het kapotgebombardeerde
Hamburg nog een laatste bericht van Köhler binnen.
De gedemotiveerde achterblijvers werpen het ongelezen in de prullenbak, maar laten ‘Uncle’ nog wel
reageren:
‘Omstandigheden dwingen ons om de communicatie op
te schorten, maar blijf alsjeblieft volgens schema eens per
week stand by staan. Wanhoop niet. We zullen naar je
uitzien en je belangen beschermen als te doen gebruikelijk.’(29)

De FBI geeft hem eindelijk zijn kapitaal terug en daarmee begint hij een juwelierszaak in New York.
Zijn beide in Amsterdam woonachtige broers komen
er slechter vanaf. Max Meiler, als illegaal werker en
jodenhelper eveneens actief in Venlo en omstreken,
overlijdt in concentratiekamp Neuengamme. Paul
Meiler, eigenaar van een florerende groothandel in
elektrische apparaten, wordt ernstig ziek en overlijdt
in oktober 1947, als gevolg van medicijngebruik dat
nodig was om het onderduiken te kunnen doorstaan.
Een verzoek van Alfred Meiler om herstel van het contact, wijst de familie af: met een ‘broedermoordenaar’
wil men niets meer te maken hebben.
Wie wel contact met hem wil, is de Nederlandse politieke recherche. Niet vanwege zijn spionageactiviteiten, maar omdat hij ervan verdacht wordt in zijn
Venlose jaren voor de Duitse Sicherheitsdienst gewerkt te hebben en betrokken te zijn geweest bij het
geval Cammans. Het bewijs is niet rond te krijgen,
ook omdat Meiler in de VS zit, en in 1949 geeft de
politieke recherche het op. Een jaar later sluit ook de
Engelse geheime dienst het dossier Meiler. Men is
hem tot die tijd blijven wantrouwen.
Enkele jaren daarvoor, in 1946, voert J. Edgar Hoover
hem onder de naam Albert van Loop in een Readers
Digest-artikel op als ‘The spy who double-crossed Adolf
Hitler’. Waarschijnlijk leverde ‘Pat J.’ een bijdrage aan
grote operaties, waarbij de Duitsers misleid werden,
zoals IRONSIDE II - de misleidende suggestie van
invasie bij Bordeaux - en de operatie OVERLORD,
waarvan vooral D-Day bekend is. Het moet te achterhalen zijn in FBI-dossiers, op naam van Walter Ko(e)
hler, die ter inzage zijn of komen onder de War Crimes Disclosure Acts.
Alfred Meiler overlijdt op 1 april 1966, vierenzeventig
jaar oud.(30)

In 1971 publiceert de Hongaarse onderzoeksjournalist Ladislas Farago op basis van onderzoek van de
Abwehr-archieven en gesprekken met drie voormalige Abwehr-officieren opmerkelijke bevindingen over
de rol van Walter Köhler. De ware identiteit van Köhler is dan nog niet bekend en blijkbaar ook in diens
Abwehr-dossier verdoezeld.
Köhler zou volgens dat dossier een rooms-katholieke inwoner van Gouda zijn, daar geboren op 15 oktober 1885. Een zwaargebouwde, loensende man, met
ovaal aangezicht, blauwgrijze ogen en een opvallend
slecht gebit met gaten. Hij zou in augustus 1939 ingelijfd zijn en in 1941 al eerder in de VS zijn geweest
voor de Abwehr.
Kort daarna capituleert Duitsland op alle fronten. Farago constateert dat ‘Walter Köhler’ in de VS een
‘Uncle’ is uitgepraat.
tweede zendtoestel heeft laten assembleren en la150
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ten bedienen door onbekenden.
Daarmee zou via een alternatieve
verbinding vanuit Rochester werkelijk vitale informatie naar de
Abwehr zijn gezonden, uiteraard
buiten medeweten van de FBI. Volgens Farago zou Köhler anders in
1944 ook nooit zo glanzend door
de evaluatie van de Abwehr zijn
gekomen. Hij schrijft over Walter Köhler als ‘The spy who fooled J.
Edgar Hoover’. Het zou betekenen
dat de door de Duitsers gezonden informatie even misleidend
is geweest als de informatie in de
FBI-berichten.
Pas in 1999 zal de Nederlandse onderzoeksjournalist Wim Klinkenberg vaststellen dat Walter Köhler in werkelijkheid Alfred Meiler
was. <

Gerrit P. van der Vorst (Venlo, 1946) heeft zich na
zijn loopbaan als ICT-manager bij Nederlandse
universiteiten toegelegd op onderzoek naar gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Hij doet daar
regelmatig verslag van. Momenteel werkt hij aan
een boek over Venlo en de Duitse Jodenvervolging
in 1933-1945.

Belangrijkste bronnen
Literatuur:
- Ladislas Farago, ‘The Spy Who Fooled J. Edgar Hoover’ in: The Game of the
Foxes, PAN Books Ltd, Londen, 1971.
- Thaddeus Holt, The Deceivers: Allied Military Deception in the Second
World War, Skyhorse Publishing, New York, tweede druk, 2007.
- Wim Klinkenberg, ‘Alfred Meiler, of Een Nederlands topacteur in een
Atlantische dubbelrol’ in: Buitenlandsche Zaken, Historiën uit de Tweede
Wereldoorlog, In de Knipscheer, 1991.
- scribd.com/doc/111944938/Die_Atombombenfrage (onder meer op
basis van Edgar Mayer en Thomas Mehner, Die Angst der Amerikaner vor
der deutschen Atombombe, Neue Informationen und Dokumente zum
Grössten Geheimnis des Dritten Reiches, Kopp Verlag, 2007).

Archieven:
- Gemeentearchieven Amsterdam, Nijmegen en Venlo: bevolkingsregister.
- Koninklijke Bibliotheek, kranten (www.kb.nl).
- Nationaal Archief: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR),
toegang 2.09.09, PF Amsterdam T69384, inventarisnummer 107441,
dossier Alfred Meiler.
- Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis, archief Wim
Klinkenberg, inventarisnummers 217 en 218, stukken betreffende
naspeuringen naar het echtpaar Alfred en Elisabeth Meiler-Nathan, 1990.
- National Archives, KV Records of the Security Service, KV2 The Security
Service: Personal Files (PF Series), German Intelligence and Suspected
Agents, KV2/2102 Alfred Meiler, 1916 Jan 01 – 1943 Dec 31 en KV2/2103
Alfred Meiler, 1943 (1944?) Jan 01 – 1955 Dec 31.
- NIOD, toegang 249-0564A, NSB-antisemitisme, en toegang 123, NSB,
1931-1945, Afdeling Organisatie en Personeel.
- Noord-Hollands Archief, archief 896, gevangenissen Amsterdam,
inschrijvingsregisters, model A, A4/5, B 4/1, Alfred Meiler, en archief 198,
arrondissementsrechtbank, inventarisnummer 317, 1919, nummers 22762450 (9-28.10).

29 Letterlijk: ‘Conditions compel us to suspend
communications, but please continue to stand
by on schedule once a week. Do not despair. We
will look out for you and protect your interests
as usual.’
30 Ironisch genoeg is zijn achternaam dan
toevallig ook al de Duitse uitdrukking voor
kernreactor.
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k o r t v er haal

T

oen Eef en ik nog bij Hemingway werkten, lang, lang geleden, misschien herinnert u het zich nog wel: toen je je steak nog met guldens
moest betalen, kwamen er op zaterdagmiddag altijd drie dames borrelen. En iedere
zaterdagmiddag bestelden die drie dames een glaasje rode port extra. Dat portje zetten ze dan bij de vierde stoel die aan het tafeltje stond en die vierde stoel bleef altijd
leeg. Het portje bleef staan, onaangeroerd, ook als de andere glazen leeg waren en de
dames vertrokken.
‘Waarom is dat?’ vroeg Noor een keer, toen ze bij ons aan de bar zat en ik de port in
de gootsteen mikte.
‘Ze waren vroeger met vier,’ zei Eef. ‘Maar de vierde, die is dood.’
‘O,’ zei Noor.
We zeiden even niets.
Wij zijn met drie.
We zijn altijd met drie geweest.
Of nee, dat laatste is niet helemaal waar.
Ik kwam er later bij.
Een jaartje.
Grubbenvorst, 1984. Ik kwam op de kleuterschool en Eef en Noor waren er al. Ik was
alleen. Ik keek het schoolplein over en ik weet niet meer precies wat ik dacht, maar ik
weet wel dat ik uit alle karren die er waren besloot om in die van Noor en Eef te gaan
Eef, Han n eke en No o r
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zitten. Ik weet nog dat ik bang was dat ze me uit hun kar zouden gooien, maar ik mocht
blijven zitten. Ik vond het erg gecompliceerd, zo’n schoolplein met allemaal kinderen.
Nog steeds eigenlijk.
We waren de enige dromers op de lagere school, althans, dat dachten we, tussen alle
andere kinderen met knikkers, LA Gears en NafNaf. Wij bouwden in de hoek van het
speelplein een heel denkbeeldig huis van vuur. Een ander kind speelde een keer mee,
maar verklapte onze geheime plek toen aan de rest van de school. Ik herinner me dat
nog alsof het vorige week is gebeurd. Ik zag haar pas, op straat, maar eigenlijk vind ik
het nog steeds een stom wijf. Het is al bijna dertig jaar geleden. Het ging om een denkbeeldig huis in de hoek van het schoolplein. We waren vijf. Maar nog steeds denk ik: die
daar kun je niet vertrouwen, dat stomme kind.
We wisten wel van New Kids On The Block en we wisten wel van Take That en we
droomden wel eens over acteurs in series als Heart Break High en 21 Jump Street, maar
ondertussen stond er op Noors koelkast met watervaste stift gewoon Oh schmerz, hier
zittert das gequelte Herz geschreven. En Lebet, lebet, sterbet, ruhet hier, ihr verlassnen
Kuchlein ihr.

En er bleek nog een couplet in The Boxer te zitten, dat Simon & Garfunkel voor het
eerst zongen in 1969. Dat wisten wij toen niet, en ik denk dat Eef en Noor het nu nog
niet weten, maar dat is niet erg, want we weten al een tijdje precies waar het over
gaat.
Als wij Simon & Garfunkel waren geweest, dan was ik Garfunkel en Noor Simon en
Eef was te allen tijde The Boxer geweest. Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld,
het leven. Je neemt een liedje, je zingt en voordat je het weet is het 2013.
Now the years are rolling by me
They are rockin’ evenly
I am older than I once was
And younger than I’ll be and that’s not unusual
Kinderen worden geboren, kinderen gaan praten, kinderen doen ineens dingen die wij
ook deden en ineens zien we hoe wij zijn, hoe onze moeders zijn, hoe de wereld maar
gewoon wat doet en hoe wij maar gewoon doorleven.
Lalalai. Lalalalalalalai. Lalalai. Lalalalalalalalalalalaaaaalaaaaaaai.

‘Omdat we zo vaak kip eten,’ zei Noor.
En zongen we tijdens het preipoten in de zomervakantie liedjes van Simon & Garfunkel.
Lalalai. Lalalalalalalai. Lalalai. Lalalalalalalalalalalaaaaalaaaaaaai.
Uur na uur na uur.
Rij na rij.

Als ze me toen uit die kar hadden gegooid, misschien had ik dit nu helemaal niet
getypt.

Er was een tijd dat we alle drie sigaretten rookten. Die periode heeft ongeveer veertien
seconden geduurd en ik denk dat het ongeveer in 1994 geweest moest zijn. Kurt Cobain
was net dood, mijn haar was paars en Eefs haar had twee voorste plukken die met pure
waterstofperoxide wit waren gebleekt en ’s middags stonden we met z’n drieën te biljarten bij de Splinter. Dan paften Eef en ik een heel pakje blauwe Camels weg. Noor deed
daar niet aan, aan roken. Een goeie sigaar misschien, bij een goeie single malt, dat wel,
maar sigaretten met een malibu-cola-light? Nooit.

Misschien had u nu de BUUN vastgehad en had u mij nu helemaal niet horen vertellen
in uw hoofd. Dan was ik misschien ook LA Gears gaan dragen en was ik niet blijven
dromen, had ik misschien wel helemaal geen ruimte gehad om een dromer te blijven.
Als je met z’n drieën het gevoel hebt dat je de coolste van het schoolplein bent, dan ben
je dat ergens ook, ook als je het misschien niet bent. Tenminste: Noor en ik vonden
onszelf de coolste mensen uit De Splinter.

Noor is altijd de wijste van ons drieën geweest.
Tot die veertien seconden.

Eef niet. Die steekt niet zo in elkaar. Later hoorden we dat alle jongens in De Splinter
verliefd waren op Eef. Zo gaat dat.

We zaten aan de rand van het moeras in Grub op een bankje en keken uit over een beekje
met rietpluimen en Eef en ik gaven Noor een peuk. Eén van ons drieën had liefdesverdriet, vraag me niet wie, je houdt dat niet meer bij op een gegeven moment bij meisjes
van die leeftijd, maar iemand van ons had liefdesverdriet en dus waren we alle drie
dronken van een fles Dimple die Noor van haar spaargeld had gekocht. De drank herinner je je wel, de jongens vergeet je. Op den duur draait dat om, gek is dat.

Lalalai. Lalalalalalai. Lalalai.

Noor bekeek de sigaret alsof ze een Azteek was die een sigaret had gevonden in zijn
voortuin, draaide hem vervolgens net zo lang rond tot ze ‘m verkeerd om vasthad, hem
tussen haar lippen klemde, waarna ze ernstig kijkend de filter aanstak. Eef en ik bekeken het schouwspel verbijsterd. Noor viel ondertussen hoestend van het bankje.
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Uiteindelijk zijn we alle drie zelfstandigen geworden. We hebben geen baas, we schrijven facturen en zuchten dat we eens moeten gaan sparen voor een pensioen of een arbeidsongeschiktheidverzekering. Terwijl we een kaasje eten, een IPA drinken en onze
hooggehakte benen over de andere gooien terwijl we aan de bar zitten van De Klep.
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‘Eigenlijk verandert er niks, zo vanaf het schoolplein op de lagere school,’ zegt Noor.
‘Dat denken we wel, maar dat is niet zo.’
‘We hebben alleen niet meer een dikke bril en een lapje voor ons oog,’ zegt Eef. Eef
had vroeger een plus-bril, een pleister op het linker glas en qua haar had ze een pony
zo dik dat ze uit een Vrouwtje Theelepel-aflevering gestapt leek te zijn, Noor droeg
gebreide vesten en broeken met veel zakken en bloemen erop geborduurd en ik, ik was
bleek en dun, met een ielig knotje op het hoofd.
Dat verandert wel. Uiterlijk verandert. Ik denk dat mensen zich daarom vergissen. Die
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denken dat we volwassen worden en daardoor wijzer, of dat we dan ineens weten wat
we doen.
Eef, Noor en ik zitten op de trap van de Maasboulevard en we eten een ijsje. We kijken
naar de nieuwe gebouwen, naar de woontoren, naar daar waar Patatte Wiel stond. Ik
vertel over een literaire avond, waar ik die avond ervoor was, in Amsterdam, over de
minder gerenommeerde schrijvers die met de meer gerenommeerde schrijvers geanimeerde gesprekken voeren, en dat ik daar dan stond en niet wist in welke kar ik
moest gaan zitten.
‘Iedereen doet maar wat,’ zeg ik. ‘Net zoals op het schoolplein.’
Uiteindelijk ben ik in geen enkele kar gaan zitten, maar buiten gaan staan roken.
Terwijl ik keek naar de voorbij razende auto’s.
Terwijl ik dacht: was ik maar thuis.
Op een dag, dan zijn we wijs.
Ik had ook Bridge Over Troubled Water kunnen gebruiken bij dit verhaal. Dat zongen
we ook op de preiplak.
Maar op één of andere manier steken we niet zo elkaar, wij drie.
We zingen niet lieflijk dat we een brug voor elkaar neerleggen.
We zingen van lalalai en dan tillen we onze rechterhand op en dan mimen we de
drumslag.
Lalalai.
Lalalalalalalalalalalaaaaalaaaaaaai.
Uur na uur.
Rij na rij.
Autorit na autorit.
Of op de fiets langs Andeno of in Velden wachten op het veer. Heen en weer. Jaar na
jaar. Huis na huis. Met ouders die oud worden en ouderlijke huizen die te koop staan.
Lalalalalalalalalalalaaaaalaaaaaaai.
Tot er uiteindelijk een portje op de tafel staat en de andere twee afrekenen.
Tot er uiteindelijk twee portjes staan en de laatste omkijkt, de lamp uitdoet en kijkt,
met dezelfde ogen als toen in die kar, lacht met dezelfde lippen als toen op het bankje,
die in- en uitademt een heel leven lang tot de allerlaatste adem en uiteindelijk sterft.
Tot de laatste alles meeneemt, alle herinneringen, alle voetstappen op het speelplein
van de Mariaschool, alle keren dat onze wielen draaiden over het fietspad, door de
stad, naar het Thomascollege, alle harten die braken, alle glazen die braken, alle
voetstappen in De Splinter, De Loco en De Klep, alle afdrukken die we achterlieten in
het bos bij Kaldenbroek, de tranen die we lieten, alle liedjes die we zongen.
Alles vervliegt, tot het laatste hoofd overblijft, tot er niemand meer een portje voor
ons bestelt, totdat de laatste sterft en alles vergeten is.
Als een echo ergens in de verte, in de nacht dat iemand op een fiets die niks met dit
verhaal te maken heeft denkt: zingt daar nu iemand?
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I am just a poor boy
Though my story’s seldom told
I have squandered my resistance
For a pocketful of mumbles
Such are promises
All lies and jests
Still a man hears what he wants
to hear
And disregards the rest

Daar, in de verte?
Hoor ik dat nu goed?
No it isn’t strange

When I left my home and my
family
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station
Running scared
Laying low, seeking out the
poorer quarters
Where the ragged people go
Looking for the places only they
would know
Lie la lie...
Asking only workman’s wages
I come looking for a job
But I get no offers
Just a come-on from the whores
on Seventh Avenue
I do declare, there were times
when I was so lonesome
I took some comfort there
Lie la lie...
Then I’m laying out my winter
clothes
And wishing I was gone
Going home
Where the New York City winters
aren’t bleeding me,
Leading me, going home.
In the clearing stands a boxer
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of every glove that laid him
down
Or cut him till he cried out
In his anger and his shame
‘I am leaving, I am leaving’
But the fighter still remains
Lie la lie...

After changes upon changes
We are more or less the same
After changes we are more or less the same
La-la-lie. La-la-la-la-la-la-lie. La-la-lie. La-la-la-la-la-la-la-la-la-lalaaaaa-lie.
Tot dan zijn we er.
Wij met z’n drieën.

Hanneke Hendrix (Tegelen, 1980) is schrijfster en hoorspelmaker. Ze maakt programma’s voor NTR en BNN.
Haar debuutroman De verjaardagen (2012) is genomineerd voor de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2013
en de Academica Literatuurprijs 2013.
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Noor Roelofs

Drie Vrouwen

Drie Vrouwen

Bijna vastelaovend.
In de Klep wordt alles dat
breekbaar is,
weggehaald. Alles dat los zit,
vastgesjord.
Alsof ze een schip klaarmaken
voor de storm.
Wij drieën zitten bij elkaar.
We praten veel,
want we zijn vrouwen
en iedere storm van
welke aard ook
wordt besproken
en gespiegeld
en gewogen.
Vooral die des levens.
Wij raken elkaar soms kwijt
in zo’n storm.
Zoals je elkaar soms kwijt raakt
in het geweld van een feest.
Want vastelaovend is als
de wereld en over de wereld
blazen de passaten.
Soms rukt de wind
een masker af.
En denk je: ‘oh oh’
of: ‘aha’.
Maar je kunt elkaar niet helpen.
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Vaak blijf je zelf
ternauwernood staande
met twee handen aan de balustrade
of weggedoken in je kooi.
En je vraagt je af:
‘wat is er nu allemaal gaande’.
We raken elkaar
maar voor even kwijt.
Als de wind gaat liggen,
zien we elkaar terug.
Dan zitten we weer
samen.
En praten veel,
want we hebben elkaar
goed leren kennen
en denken nog steeds:
‘prachtwijven zijn het’.
Daarom praten we veel,

Ron Wilschut (44) | Procesoperator bij Nunhems Netherlands | Uit Haelen
Eerste album: Dynasty – Kiss | Favoriet: All shall fall - Immortal | Koopt: Terrible Certainty – Kreator

Drie Vrouwen

Struine n b ij S o u nds 6

Noor Roelofs

en we zijn vrouwen,
en we bereiden ons voor,
tenslotte steekt er alweer

Noor Roelofs (Horst, 1979) is sinds 31 januari 2013 stadsdichter van Venlo.
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een stevige bries op.
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je be nt o n z e k e r e n

wi l t nie t afga a n

B on k, reg i e Irm g ard Tu m m ers, 2 0 0 8

twintig jaar al bestaat theater de garage, het centrum voor amateurtoneel voor noord-limburg. kees verbeek stond er zelf op de planken,
zoals ook zijn inmiddels tot actrice uitgegroeide dochter lotte. hij
bladert terug in de geschiedenis van het jubilerende theater.
door Kees Verbeek
portretfoto’s Peter de Ronde
theaterfoto’s Carla Dienaar

De M arabu n t a, Josep h H ou l en T h eaterc om p ag n i e, 1 9 9 5
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Aan belangstelling van de schrijvende media heeft het Theater de

Garage nooit ontbroken. De drie volle ordners krantenknipsels vormen
dan ook een redelijk getrouwe weergave van de twintigjarige geschiedenis van het theater aan de Saxenkampstraat in Venlo-Zuid. Bladeren
is herinneren. De eerste voorstelling ooit was het bekende Voorjaarsontwaken uit 1891 van Frank Wedekind in een regie van Sjef Royen op
zaterdag 20 november 1993. Het ging over de ontluikende seksualiteit
van enkele tieners en de botsing met de burgerlijke seksuele moraal.
Gespeeld door jongeren uit Zuid-Limburg. Iemand uit mijn gezelschap
was vol bewondering dat ‘die kinderen’ zoveel tekst konden onthouden.
Ik was geëmotioneerd door de transparantie en de kwetsbaarheid van
diezelfde kinderen, die toch eigenlijk min of meer ook zichzelf speelden. Het gebruikelijke pauzegekakel in de toch al krappe foyer van De
Garage was onverdraaglijk. Ik ben een blokje om gelopen en ja, ik heb
gehuild.
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de garage

dan is het goed als je je buiten je eigen club eens kunt
oriënteren op je theatrale mogelijkheden. Daar hebben we altijd de cursussen voor gehad, maar ook die
producties waarin je met andere mensen werkt dan
je gewend bent. Een andere regisseur, andere medespelers, een heel ander soort stuk. In wezen is dat talentontwikkeling ja, ook voor volwassenen.’

l i n ks Dow n an d ou t i n V., reg i e Arjan G ebraad, 2 0 1 0
boven B on k, m i dden B i g B roth er, reg i e N at asja van
T i l bu rg , 2 0 1 3

sChoorvoetende amateur
In de loop van de jaren maakten heel wat mensen van
deze mogelijkheden gebruik. Ook mensen die nooit
theater hebben gedaan, zoals afgelopen seizoen de
deelnemers aan de cursus Seniorentheater. Huiscolumnist Onno P. Eensma van De Garage deed daar in
huisorgaan Het Vooruitzicht wat cynisch over: ‘Nooit
wil iemand in een hokje gestopt worden, maar noem
dat hokje doelgroep en zie: het volk stroomt toe.’
José Jansma, een van de deelneemsters, vertelde bij
Omroep Venlo waarom ze juist in een ouderengroep
haar theaterervaring wilde opdoen, niet gemengd
met jongeren: ze zou het anders wellicht niet hebben
aangedurfd. Het tekent de schoorvoetende amateur:
je bent onzeker en wilt niet afgaan. Haar cursusleider
Natasja van Tilburg hierover in Dagblad De Limburger: ‘Ouderen hebben niet zo de behoefte zich groot
te houden, wat kinderen wel hebben. Ze durven ook
meer, terwijl ze zelf het tegenovergestelde denken.’

Zo heb ik nogal wat persoonlijke herinneringen aan De Garage. Aan theaterstukken die ik zag, aan eigen rollen, aan cursussen, aan jongerenvoorstellingen van hoog niveau, aan de eerste optredens in 1996 met
dochter Lotte, aan dansvoorstellingen en aan spelers en regisseurs die
ik in de loop van de tijd geïnterviewd heb. Ik blader.
Cursuswerk
Dat eerste seizoen, 1993-1994, waren er weinig voorstellingen. Wel veel
cursuswerk, ook vandaag nog: schminken, café chantant, clownerie,
licht en geluid, decor, kostuum, comedy, buikdansen. Er liep zelfs enige
tijd een meerjarige opleiding regisseren. Aan de workshop stem- en
spreektechniek ergens halverwege de jaren negentig namen een dominee en een docent deel om hun spreken in het openbaar te verbeteren.
Een van de jongste cursussen zijn de masterclasses voor de gevorderde
amateur, verzorgd door Herman Bolte. Piet Nillesen, coördinator, beheerder en ziel van De Garage: ‘Dat is werk op de vierkante millimeter. Je
moet als acteur beseffen dat alles wat je doet door het publiek gelezen
wordt. Alles heeft betekenis. Elk gebaar, je positie in de scène, waarom
ga je daar staan en niet daar, waarom zet je je voet zus en niet zo. Alles
wordt ontleed. Je doet die tekst nu op deze manier, maar probeer eens
dit, probeer eens dat. Als speler moet je je bewust zijn van wat je doet
en daar moet je ook mee leren spelen. Daar is veel animo voor. Mensen
zijn enorm leergierig.’
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Buiten je eigen CluB
Pas in oktober 1994 was de eerste eigen productie te
zien in De Garage, Met gesloten deuren van Sartre. Vele
zouden volgen. Volgens Nillesen behoren de eigen
producties, net als het cursuswerk, tot de core business – al zal hij dat begrip nooit gebruiken – van het
theater: ‘Gewoonlijk kopen theaters voorstellingen
in om ze aan een zo groot mogelijk publiek te verkopen. Wij zijn ervoor om spelers in het amateurveld
de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen. Veel
verenigingen zijn vaak als het ware gevangen in een
bepaald repertoiresegment. Deels door eigen keuzes, deels door hun publiek dat wegblijft als ze iets
anders proberen. Als speler zit je daar dan ook in en

De cursus bleek trouwens een schot in de roos. Voor
de derde editie, dit seizoen, waren er in juli al dertig
inschrijvingen.
wat vet!
Ook talloze jongeren vonden hun weg naar De Garage, vooral dankzij diverse speciale jongerenproducties. De eerste al in januari 1996. Het was het resultaat
van een jeugdtheaterweek onder leiding van Eric Verouden, acteur bij de Joseph Houlen Compagnie. Volgens een artikel destijds in De Limburger waren het
vijf dagen van zingen, dansen, mime, volleyballen,
blindemannetje spelen, acrobatiek en improvisatie:
‘Ze bedenken samen decors, zoeken samen muziek
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uit en vullen de scènes zelf in. Om samen te komen
tot een serieuze voorstelling, als afsluiting. “Want”,
zo zegt Verouden, “theater is ook een kunst van opvoering. Eens gaat het gordijn op.”’
De talloze latere jeugdtheaterproducties waren bepaald niet van huis-, tuin- en schoolpleinniveau.
Bewerkte klassieke stukken, zoals Medea, Othello en
Ifigenia Koningskind bijvoorbeeld. In 1999 Encore une
fois, dat losjes geïnspireerd was op A.F.Th.’s Het leven uit een dag. De ondergang van een vleesfabriek in
Zuid-Limburg inspireerde in 2008 tot het bij tijden
absurdistische Bonk in een decor van honderden rode
kratten: ‘Tussen de uitbeenlijn en de etiketteermachine voltrekt zich mijn leven’. Down and Out in Venlo
uit mei 2010 ging over opgroeien in een stad die, volgens regisseur Arjan Gebraad uit Tilburg, ‘door anderen steeds als het ware op de reservebank gezet
wordt’. Ook door hemzelf trouwens, want aanvankelijk vond hij Venlo wel erg ver weg, vertelde hij in een
interview dat ik met hem had: ‘Over Amsterdam zou
ik zoiets nooit zeggen, terwijl dat zelfs nog tien kilometer verder van Tilburg is dan Venlo. Daarmee had
ik gelijk het thema van de voorstelling te pakken.’ Of,
zoals de voorstellingstekst het wil: ‘Volgens de Randstad ben je niet hip, volgens het buurland waar je aan
grenst doe je niet mee. Niemand die zegt: “Kom je
Nebel, regie Arjan Gebraad, 2011

links Nebel, regie Arjan Gebraad, 2011, rechts Bonk

daar vandaan? Wat vet!” Overal om je heen lijkt het neemt van zijn vertrouwde omgeving. Een voorsteltegebeuren. Behalve bij jou. Wat doe je dan?’
ling over angst voor het onbekende. Of de tragikomedie Wachten, die in 2008 niet alleen in De Garage
Bijzondere mensen
werd gespeeld, maar ook in de Stadsschouwburg van
Nog zo’n rood draadje door de geschiedenis van Sittard, tijdens het Eenakterfestival dat jaar. In 2011
Theater de Garage wordt gesponnen door Theater speelden ze Hemelse Modder, waarin Ties en Sofia naar
Katarsis, met regisseur Kitty Korebrits, van en voor een verzorgingstehuis moeten. Kortom, net als bij de
mensen met een verstandelijke beperking. Of zoals jongerenproducties gaat het wel ergens over.
Katarsis zelf het noemt: theater door bijzondere men- Op een ander niveau dan het inhoudelijke gaat het ersen. Opgericht in 2001 improviseren ze wekelijks in over dat cursisten en deelnemers aan producties hun
De Garage over zelfgekozen thema’s en natuurlijk ko- theatrale mogelijkheden verkennen. Hun talent, of
men daar voorstellingen van. Zoals Vrijheid, in 2005, hun gebrek daaraan. Ook meer basaal nog: je durven
waarin een groep mensen verhuist en dus afscheid laten zien, je durven laten horen, nadenken over wat
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je wilt. Of, zoals een van de jongeren het verwoorde
in De Limburger van 5 januari 1996: ‘Samenwerken,
jezelf beter leren kennen en blind leren vertrouwen
op jezelf en anderen.’
Het gaat dus niet alleen over artisticiteit, maar ook
over persoonlijke ontwikkeling. En hebben we niet
sterke persoonlijkheden nodig voor een gezond functionerende democratie?
testzone
Al die workshops, cursussen en voorstellingen, zou
dat ook niet in de Maaspoort kunnen? Piet Nillesen:
‘Laat ik een tegenvraag stellen: zie jij dat gebeuren?
Die stap is enorm groot. En duur voor de verenigingen. Hier werken deelnemers op de theatervloer,
waardoor ze al doende kunnen wennen aan de theateromgeving waarin ze straks optreden. We hebben
hier ook voorstellingen van amateurgezelschappen
die ze eerder al in hun eigen zaaltje gespeeld hebben
maar die ze ook daarbuiten een keer willen laten zien.
Spelenderwijs uit Velden is hier weleens geweest, net
als Ventiel uit Venray. Ze zouden natuurlijk een zaal
in De Maaspoort kunnen huren, maar dat heb ik nog
nooit meegemaakt. De drempel, ook de financiële, is
bij ons stukken lager. Een dansgroep als Pium heeft
haar debuut hier gemaakt. Neutjesrang bracht bij
ons zijn eerste theatervoorstelling. May Rooijakkers
speelt hier haar monologen. Willem Kurstjens en
Edwin Tusveld hebben hier hun toneelstukken kunnen opvoeren. De hoogste klas van de Vrije School
heeft hier Don Quichot gedaan. Toch anders dan in de
eigen aula. De musicalgroepen van het Kunstencentrum en Stella Duce spelen hier. Laagdrempelig en
niet duur. En voor elke groep geldt: een voorstelling
kan ook eens minder goed uitpakken. Dat wil je niet
in De Maaspoort. Hier ook niet, maar het is toch veiliger. Meer dan in De Maaspoort is dit een testzone.’
spiegelen
Een andere belangrijke rode draad in de geschiedenis van Theater de Garage is samenwerking en
uitwisseling. Zo boekt Nillesen van meet af aan amateurvoorstellingen uit landelijke circuits. Lokale spelers spiegelen zich daaraan. Cor van Leipsig, een van
de initiatiefnemers van de theaterwerkplaats, vertelde in juni 1998 aan verslaggever Ruud Linssen van De
Trompetter hoe hij Tsjechovs De drie zusters zag in een
uitvoering van het inmiddels vaste gastgezelschap
Studio Noordholland. Zelf had hij een jaar lang aan
hetzelfde stuk gewerkt maar het niet kunnen doorgronden: ‘Tijdens die voorstelling zag ik ineens waar
het stuk over ging. Ze spraken het uit alsof het hun
eigen taal was, die aan de tafel gesproken had kunnen worden.’
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Lokaal en provinciaal komen in de loop van de tijd
allerlei vormen van samenwerking tot stand, zowel
voor theater- als dansgezelschappen. Door uitwisselingsafspraken met andere kleine Limburgse theaters, zoals Theater Karroesel in Geleen en Pesthuys
Podium in Maastricht, wordt de drempel voor de verenigingen verlaagd om ook elders in de provincie hun
theatrale ei te leggen: andere plek, ander publiek en
vaker spelen.
En dan Venlo zelf. Made in Venlo, waarin De Garage
zou samenwerken met De Nieuwe Scène, Perron55
en het Kunstencentrum, is door de politiek om zeep
geholpen als ‘een onzinproject’ -toenmalig VVD-wethouder Mark Verheijen, ‘waar wij niet om gevraagd
hebben’ -destijds CDA-lijsttrekker Jos Teeuwen, maar
samenwerking is inmiddels wel min of meer een subsidie-eis. Voor De Garage is dat niet nieuw. Al ver voor
Made in Venlo verleende het werktheater zijn medewerking aan het toenmalige Festival voor Religieuze
Muziek, aan theaterprojecten in het Venrayse Odapark en aan de tentoonstelling Jong! in het Limburgs
Museum. Hoezo onzinproject?
grenzhopper
Interessant zijn euregionale festivals als Stoffwechsel en Grenzhopper met voorstellingen aan weerskanten van de grens. Ik praat erover met Roger Dick,
werkzaam bij NetteKultur, zeg maar de cultuurafdeling van de stad Nettetal. Hij is betrokken bij allerlei
grensoverschrijdende cultuurprojecten, zoals Trefpunktkunst, met beeldend kunstenaars uit Nettetal
en Venlo. Verder heeft hij zo zijn connecties in Venray,
Roermond en Weert. Vindt hij dat Europa juist in de
grensstreken vorm moet krijgen, meer dan in Brussel? ‘Genau’, beaamt hij. Stoffwechsel was in 2007
een festival van voornamelijk Duitse voorstellingen,
waarvan er een in Theater de Garage gegeven werd.
Twee jaar later veranderde Stoffwechsel in Grenzhopper, namen meer Nederlandse theatergroepen deel
en kwamen er ook meer Nederlandse speelplekken.
Roger Dick: ‘Dirk Windbergs kwam destijds bij mij,
2006 moet dat geweest zijn. Hij is theatermaker en
had een idee voor een theaterfestival, maar kreeg
geen geld bijelkaar. Kulturraum Niederrhein had nog
geld, maar zou dat nooit aan één gemeente willen uitgeven. Ik moest toen aan Venlo denken. Via Theater
de Maaspoort kwam ik bij De Garage terecht. Piet was
er onmiddellijk voor in. Het was vervolgens vrij eenvoudig om ook Nederlands geld los te krijgen. Bij het
Huis voor de Kunsten in Roermond bijvoorbeeld; ik
had daar al vaker mee samengewerkt.’ Dat eerste jaar
was het nog vrij klein, met weinig voorstellingen. Twee
jaar was er meer geld en een groter festival onder een
andere naam. Dick: ‘Stoffwechsel heeft bij ons twee

Dagboek van een flat, regie Saartje Hoogland, 2009

betekenissen; zowel stofwisseling en gedaantewisseling. Het Nederlands kent dat niet. Grenzhopper leek
ons een heel goed alternatief. Zoals een grasshopper,
een krekel, die over de grens heen en weer springt.
Het was een goed jaar, 2009, evenals 2011. Ik herinner me de openingsvoorstelling in 2009 in jullie stadhuis. Na de toespraken van de beide burgemeesters
en de festivalleiding had ik een pauze gepland, zodat
“de bestuurders weer naar huis kunnen”. Zo had ik
dat gezegd, want ik wist dat burgemeester Wagner
van Nettetal andere verplichtingen had. Jullie burgemeester Bruls sprak me daar op aan. Voor hem had
dat niet gehoeven, want hij was van plan om de hele
middag te blijven en ook de voorstelling te zien. Dat
heeft me werkelijk goed gedaan.’
Inmiddels is er niet meer zoveel geld beschikbaar
voor een groter grensoverschrijdend festival. ‘Het
geld van Nordrhein-Westfalen was als startgeld bedoeld en de tijden zijn anders dan twee jaar geleden.
Het is daarmee niet afgelopen maar het zal een andere vorm krijgen. Geen groepen van elders hierheen
halen, maar gezamenlijke workshops. Dat deden we
trouwens ook in 2009 al. We hebben zowel met seni-

oren als met jongeren Duits-Nederlandse producties
gemaakt, die heel succesvol waren. Dat willen we blijven doen.’ Een concreet plan ligt er echter nog niet.
Dick: ‘Leider, nein.’
toekomst
Wie de ordners doorbladert, komt verschillende artikelen tegen over het voortbestaan of de teloorgang
van Theater de Garage. Dat lijkt het wat zorgelijk te
maken, maar Piet Nillesen is optimistisch: ‘Ik ben
daar niet bezorgd over. Ja, we zijn vele procenten in
subsidie achteruitgelopen. Prettig is dat niet, maar
we weten nu wel wat ons te doen staat: dat geld op
een andere manier terughalen. Deels door elke uitgave, zelfs de kleinste, driemaal te overdenken en
deels door prijzen te verhogen. Het jaarverslag wordt
niet meer gedrukt en via de post verspreid, maar is
via internet te lezen. Voorheen was deelname aan het
jeugdtheater gratis, tegenwoordig betalen de jongeren een soort lidmaatschapsgeld. De entree gaat wat
omhoog, evenals de huurkosten die gezelschappen
betalen als ze van de zaal gebruik willen maken. Verder zijn we ons wat aan het verbreden. We program-
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boven De Marabunta, midden Big Brother

meren nu ook muziek en literatuur. We doen dat om
voor een groter publiek interessant te zijn. Vorig jaar
zijn we met abonnementen begonnen. Je hebt dan
tegen een gereduceerd tarief de keuze uit drie tot negen voorstellingen. Daar is belangstelling voor. Nog
niet overweldigend, maar de Garagepas begon ook
schoorvoetend. Je moet dat de tijd geven.’
De Garage blijft ook op de vertrouwde plek aan de
Saxenkampstraat. Nillesen: ‘Het is vreselijk jammer
dat Made in Venlo als vermeend megalomaan project om zeep geholpen is. Kijk, ik zie ook niet direct
hoe we samen met De Nieuwe Scène een voorstelling
hadden gemaakt. Met Perron is dat tot nu toe ook
nooit gebeurd. Maar je zou je programmering op el-

kaar kunnen afstemmen, zodat je een eigen festival
hebt, of een speciale themaweek. En je gezamenlijke
uitstraling is natuurlijk veel groter dan de verschillende podiums apart. Kijk eens naar ECI Cultuurfabriek in Roermond. Dat loopt nu niet zo gladjes, maar
ik denk dat het kinderziektes zijn. We waren onlangs
in Arnhem. Een gloednieuw gebouw, midden in de
stad, Rozet heet het, het huis van heel diverse instellingen: de bibliotheek, het Historisch Museum Arnhem, Kunstbedrijf, Volksuniversiteit en er komt een
Erfgoedcentrum. Afgelopen zomer heeft er de modebiënnale plaatsgevonden. Heel indrukwekkend. Je
ziet die clustervorming in meer plaatsen, maar hier
in Venlo is dat kennelijk niet mogelijk. Wij blijven dus

links Ro ver, dro n keman , regie Bregje Aarts, 201 2
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lex uiting

Everybody’s world, tekst Edwin Tusveld, regie Gerrie Abels, 1997

op onze plek en we blijven doen waar we goed in zijn.
Voor het cursuswerk gaan we nog meer de aansluiting
zoeken bij verenigingen: wat willen zij dat wij voor
hen ontwikkelen?’ Theater de Garage blijft ook eigen
voorstellingen maken. Dit jaar onder meer rond het
boek Venlose Verhalen, dit jaar het boekenweekgeschenk tijdens de Week van het Limburgse Boek bij
Koops. ‘Ook zijn we met Jan Lamers van VenloDroom
in gesprek over wijktheater met wijkbewoners voor
wijkbewoners.’
Plannen te over voor de twintigjarige. Plannen die
niet zonder de vrijwilligers te realiseren zijn. Nillesen: ‘Ik prijs me echt gelukkig met de vrijwilligers die
we hebben. Er blijft steeds nieuwe aanwas, ook van
jonge mensen. Een enkeling vindt het na twee jaar
wel genoeg, maar de meesten zijn al jaren trouw medewerker. Zonder hen geen Garage.’ <

Kees Verbeek (1950) is publicist en tekstschrijver. Hij schreef boeken in samenwerking met beeldend kunstenaars Sjer Jacobs en Yvonne Cup en een brochure
over de glazeniers Diego Semprun Nicolas en Sylvia Nicolas. Ook droeg hij bij aan
de bundel Cuyperskoorts (2013). Voor Omroep Venlo TV verzorgt hij het agendaprogramma Uit!
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‘r ar e d i n g e n d o e n d i e an d e r s n i e t g e ac c e p t e e r d
zou d e n w o r d e n ’
‘ Vo or m i j w a s h e t d e on t d e k k i n g v a n e e n n i e uw e
t he a t e r v or m . Ee n v or m d i e ov e r b e w e g e n g a a t , ov e r
je e i g e n l i c h a a m , ov e r h e t c r e ë r e n v a n e e n b e e l d op
h et p od i um . D a n h e b i k h e t v oor a l ov e r d e v oor s t e l ling e n m e t A r j a n . B i j S a a r t j e H oog l a n d h a d i k m i j n
e er s t e e r v a r i n g m e t e e n a v on d v ul l e n d e v oor s t e l ling , m e t e e n d e c or e n e e n l i c h t p l a n , e e n v e r h a a l
met e e n b e g i n e n e e n e i n d e n k a a r t v e r k oop . H e e l
le u k om t e d oe n . Tot d a n t oe h a d i k a l l e e n k or t e
e ind p r e s e n t a t i e s v a n w or k s h op s e n t on e e l l e s s e n
ge d a a n . ’ J a s p e r Va e s s e n n a m d e e l a a n d r i e j e ug d t he a t e r v oor s t e l l i n g e n : D a gb o ek v a n een f l a t - h e t a f s t u d e e r p r oj e c t v a n S a a r t j e v oor d e Ton e e l a c a d e m i e
e n D o wn a nd o u t i n V e n Neb el v a n A r j a n G e b r a a d .
Jas p e r z i t n u i n h e t l a a t s t e j a a r v a n d e op l e i d i n g
Th e a t e r v or m g e v i n g i n G r on i n g e n w a a r i n d e c or,
lic h t , k os t uum , k or t om h e t on t w e r p e n v a n t on e e l b e e l d e n v oor op e r a , t h e a t e r e n f e s t i v a l s a a n b od
k om e n . I n T h e a t e r d e G a r a g e h e e f t h i j t on e e l l e s s e n
ge v ol g d b i j M a r i e t Ta n s e n a l s l e e r l i n g v a n C ol le g e D e n H ul s t e r v ol ov e r g a v e m e e g e d a a n a a n d e
cu l t ur e l e a v on d e n . ‘ I k s p e e l d e v oor a l t y p e t j e s : j e

k o n je v er p laat sen in iem and ander s en r ar e dingen
do en die ander s niet geac c ep teer d zo u den wo r den.
Pas v eel lat er k r eeg ik do o r dat het o o k m o gelijk
is iet s m eer v anu it je eigen p er so o n te do en, m eer
v er diep ing aan t e b r engen.’
To c h v o lgt Jasp er geen to neelo p leiding. ‘Ik v o nd
het o nt zet tend leu k , m aar ik denk dat het m e aan
talent en m o tiv at ie o ntb r eek t o m m e als ac t eu r te
o nt wik k elen. O o k dat heb ik inm iddels geleer d.
Maar het b lijft een dier b ar e ho b b y ; afgelo p en
zo m er heb ik no g m eegesp eeld in een v o o r st elling
in Gr o ningen. T heater de Gar age heeft m ijn liefde
v o o r het theater aangewak k er d. B o v endien is het
waar dev o l v o o r wat ik nu do e. Ik weet v an het o ntstaan v an een v o o r st elling, ik weet wat een ac teu r
en een v o o r st elling no dig heb b en en ho e daar m ee
o m te gaan. Dat geeft m e b eslist een v o o r sp r o ng
b ij o p dr ac ht en die ik k r ijg.’

‘s pelers k un n en va a k m ooie din gen a a n reik en ’
‘Ik v r aag sp eler s altijd een r o lb io gr afie te sc hr ijv en. Wie is het p er so nage dat ze sp elen? Met wie
in het st u k heb b en ze wat? Wat b et ek ent dat ? Ze

m o gen o o k t o ev o egen wat ze m issen. Allem aal in
de ik - v o r m . Ze b eginnen dan al een b eet je in hu n
r o l t e k r u ip en. Als r egisseu r heb ik m ijn ideeën
o v er het stu k , m aar ik denk o o k : “ denk effe lek k er
zelf na.” ’ Vijftien jaar geleden is het nu dat Mar io n
Pingen u it Velden de dr iejar ige r egiec u r su s b ij
De Gar age afr o ndde. Ze weet inm iddels niet m eer
o f ze het idee v o o r die r o lb io gr afie u it die c u r su s
heeft o p gep ik t , o f u it een v an de v ele b o ek jes en
ar tik elen o v er to neel die ze leest . Mar io n st ar t te
m et de r egiec u r su s nadat ze in haar wo o np laat s lid
gewo r den was v an Sp elender wijs: ‘Ik was zo fanat iek , dat ik alles wilde weten o v er t o neel. Ik had
o o k een go eie k lik m et o nze r egisseu r, de inm iddels o v er leden Jan Janssen. Daar k o n ik heel go ed
m ee sp ar r en. Sam en u itv inden wat er in een r o l
m o et zit ten. Het wezen v an r egie is dat je p r o b eer t
je sp eler s t e v er leiden zic h o p hu n gem ak te v o elen
m et wat jij v an ze v r aagt. Ik heb een b eeld v an wat
ik wil zien. Tegelijk – en dat is de k u nst – m o et dat
niet o naantastb aar zijn. Sp eler s k u nnen je m o o ie
dingen aanr eik en en daar m o et je je v o o r o p enst ellen. Het is altijd een wisselwer k ing.’
De c u r su s, die nu niet m eer in die v o r m gegev en
wo r dt, heeft haar v eel geb r ac ht : ‘Dan m o est je een
eenak t er u itzo ek en, daar sp eler s b ij v inden en het
r esu ltaat laten zien. Dat was niet altijd m ak k elijk ,
want de do c ent en – Ger r ie Ab els en Lo ek Sijb er s –
sp aar den je niet. Mij m aak t zo iets str ijdb aar, du s
ik heb er v eel u it gehaald. Ik heb v eel handv at ten
gek r egen o m m ij v er der te o nt wik k elen. Na aflo o p
k r eeg ik m et een de v r aag o m de Veldense Rev u e t e
do en en inm iddels heb ik de r egie gedaan b ij v ersc hillende Lim b u r gse gezelsc hap p en. Mo m ent eel
b en ik aan het wer k b ij St ella Du c e in Venlo - Zu id.’
E en v an de m o tiev en ac hter het c u r su swer k is het
gev en v an een k waliteit sim p u ls aan het am ateu rt o neel in Lim b u r g: ‘E r zijn gezelsc hap p en die zic h
go ed v o elen b ij de m anier waar o p ze b ezig zijn.
Maar de c lu b s die er v o o r o p enst aan, ja, die k o m en
wel degelijk v er der. Je m er k t dat als je een v er eniging dr ie jaar ac ht er elk aar heb t. E v engo ed is het
altijd een k west ie v an go ed afstem m en. Ik leg de
lat o p een b ep aalde ho o gte, m aar heeft de v er eniging die am b itie o o k ? Daar m o et je een b alans in
v inden. Dat lu k t so m s niet, v aak wel. B o v endien
heb je naast am b it ies o o k t e m ak en m et sp eler s die
o p r ep et ities wat str ess v an t hu is m eenem en. O o k
daar m o et je m ee k u nnen o m gaan.’ Do o r de r egiec u r su s is Mar io n Pingen ander s naar t o neel gaan
k ijk en en dat heeft v o o r- en nadelen: ‘Je ziet m eer
wat er m et de p er so nages geb eu r t, wat hu n m o t iev en zijn. De ander e k ant is dat je k r it isc her b ent en
als k ijk er je o nb ev angenheid k wijtr aak t.’
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Denis Lewis (64) | Fotograaf | Uit Wales (Groot-Brittannië) | Eerste album: More Chuck Berry – Chuck Berry
Favoriet: The best of Muddy Waters – Muddy Waters | Koopt: Hoot your Belly – Jimmy Lee Williams

Struine n b ij S o u nds 7

AUSSENKOMMANDO

VENLO

door Marcel Hogenhuis
foto’s Peter de Ronde en
archief Marcel Hogenhuis
Wie via de Schaapsdijkweg in Venlo richting de Groote
Heide rijdt, ziet aan de rechterkant een kapelletje. Op de
muur naast dit voormalige wachthuisje hangt een plaquette die herinnert aan de slachtoffers van de oorlogsactiviteiten rond het vroegere vliegveld, Fliegerhorst Venlo. De
vele slachtoffers onder de Royal Air Force, United States
Army Air Force en Luftwaffe zijn niet zo verrassend: vanuit
Venlo werd jarenlang een hevige luchtstrijd gevoerd. Ook
de omgekomen burgers zijn verklaarbaar: door noodaf-

F ot o Pet er d e Ro nd e

worpen van aangeschoten bommenwerpers of missers
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tijdens bombardementen. Een bijna vergeten groep echter
vormen de gevangenen van kamp Vught die hier dwangarbeid hebben verricht. Een reconstructie.
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Schaapsdijkweg, voormalige
hoofdingang van het
vliegveld met wachthuisje en
gedenkplaquette

In de cirkel de hangaar waarin de gevangenen van Aussenkommando Venlo waren gehuisvest.

Toen vanaf oktober 1940 het Nederlandse hulpvliegveldje Venlo werd
uitgebreid tot een grote Duitse vliegbasis, bleken veel bedrijven en
arbeiders graag bereid om dit werk te verrichten. Na de moeilijke
crisisjaren waren de relatief hoge lonen en grote Duitse orders aan
bouwmaterialen zeer welkom. Geld speelde geen rol, de Luftwaffe-leiding had haast en de bezetter kon rijkelijk putten uit de Nederlandse
schatkist. Al in maart 1941 streken de eerste Duitse nachtjagers op het
vliegveld neer om vanuit deze basis Britse bommenwerpers te onderscheppen die onderweg waren naar het Duitse Roergebied.

KAMP VUGHT In de zomer van 1943 was de oorlogssituatie ingrijpend gewijzigd. Op alle fronten werd de geallieerde druk op het Duitse
Derde Rijk opgevoerd. De Amerikaanse luchtmacht mengde zich in de
strijd. Al gauw bleken veel Duitse vliegvelden kwetsbaar voor geallieerde luchtaanvallen. Het Luftgaukommando Holland in Amsterdam gaf
daarom het bevel diverse Nederlandse vliegbasissen uit te breiden met
verder van de startbanen gelegen opstelplaatsen en taxibanen. De benodigde arbeidskrachten werden gevonden in het Konzentrationslager
’s Hertogenbosch, beter bekend als Kamp Vught. Ook de lokale Bauleitung van vliegveld Venlo, onderdeel van de Organisation Todt, kreeg
een contingent joodse gevangenen uit dit kamp toegewezen. Deze ‘dependance’ van Kamp Vught heette Aussenkommando Venlo.
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Op 30 augustus 1943 noteerde David Koker, gevangene in Kamp Vught, in zijn dagboek: ‘Er gaat
een Kommando naar Venlo. Vliegveld. Gevaarlijk.’ Dit
transport vond plaats op vrijdag 3 september: zo’n
honderd gevangenen werden per trein naar Venlo
gevoerd. Op 9 september arriveerden nog eens honderd mannen. Frits Langstadt, de joodse Lagerälteste van het eerste transport naar Venlo, berichtte
in 1948 over de aankomst: ‘Wij marcheerden in onze
gevangenenkleding door de stad naar het vliegveld. Omdat vanwege de kerkgang veel mensen op straat waren,
veroorzaakten we grote opwinding. De mensen waren
zeer obstinaat en werden ten slotte door de politie weggejaagd.’ Er bestaat weinig twijfel dat hiermee de
gemeentepolitie werd bedoeld, maar opvallend genoeg maken de rapportenboeken geen melding over
dit ingrijpen.
De aanblik van deze gevangenen in grijs-donkerblauw gestreepte kampkleding maakte destijds
grote indruk op Venlonaar J. Thissen. Hij zag op de
Kaldenkerkerweg de grote groep kaalgeschoren
mannen voorbijtrekken in rijen van vier tot vijf personen, bewaakt door SS’ers. Volgens Thissen waren
de gevangenen zelfs geboeid aan de voeten. De stoet

ging via de Leutherweg naar het vliegveld, alwaar
de gevangenen een hangaar kregen toebedeeld
als onderkomen. Deze zogenaamde Wärmehalle
(verwarmde hangaar) stond aan de oostelijke rand
van de latere zandafgraving van de ﬁrma Hecker.
De Venlonaren die op het vliegveld werkten, noemden de hangaar ‘de Joëdekeet’. Het terrein rondom
de hangaar was provisorisch afgegrendeld met rollen prikkeldraad. De hangaar kende geen sanitaire
voorzieningen. De gevangenen deden hun behoeften in één ijzeren ton. ’s Nachts gingen de deuren
op slot, ook als het vliegveld werd aangevallen door
Engelse stoorvliegers. Vooral bij bominslagen in de
buurt schudde het bouwwerk ﬂink en een enkele
keer brak paniek uit onder de opgesloten dwangarbeiders.
De bijna allemaal joodse gevangenen werden aan
het werk gezet in de bossen aan de oost- en zuidoostzijde van het grote vliegveldterrein. Daar, deels
op Duits grondgebied, moesten bomen worden
geveld en het vrijgekomen terrein worden geëgaliseerd. Met hoogovenslakken werden nieuwe taxibanen aangelegd. Dit zware lichamelijk werk duurde
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Kamp Vught ( foto: nl.m.wikipedia.org)

De bouw van vliegveld Venlo
werd goed bet aald, maar in
1943 en 1944 grepen de Dui tsers
terug op dwangarbeiders uit
kamp Vught.

in de regel van ’s morgens zeven tot ’s avonds zeven met een uur pauze
tussen de middag. De leiding van het Aussenkommando Venlo lag in
handen van de SS Oberscharrführer Georg Huber, geassisteerd door
een of twee kapo’s (‘kampoudsten’, vaak criminele gevangenen die
zich in ruil voor beperkte privileges inspanden om hun medegevangenen in het gareel te houden). Verder had Huber een peloton Luftwaffe-militairen tot zijn beschikking voor de bewaking van de gevangenen.
Op zondag 3 oktober 1943 werd een deel van het Aussenkommando
afgelost door zo’n vijfhonderd nieuwe gevangenen. Die nieuwe lichting
bestond voor het merendeel uit joden van het buitencommando Moerdijk. Zij werden aangevuld met gevangenen uit Vught. Izak de Lange
was een van de dwangarbeiders die werd afgelost en Venlo dus verliet.
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Hij verklaarde na de oorlog: ‘Wij keerden met de trein
terug naar Vught. Dat was eind september of begin oktober. Veertien dagen later werden we naar Westerbork gedeporteerd.’ Uit archiefstukken blijkt dat Izak de Lange
inderdaad bij het transport naar Westerbork van 18
oktober zat. Hij was uiteindelijk een van de weinige
overlevenden van deze eerste fase van Aussenkommando Venlo.
Onder de nieuwe groep dwangarbeiders bevond
zich Jacob Barend, een joodse schoenmaker uit Amsterdam. Op 14 oktober 1943 overleed hij, 33 jaar
oud, aan de Schaapsdijkweg in Venlo. Hoewel zijn
overlijdensacte ‘Uraemie bei Niereninsufﬁziens’ ver-

meldt als ofﬁciële doodsoorzaak, zijn er gegronde
redenen om die lezing in twijfel te trekken. Allereerst wekt het overlijdensregister van Kamp Vught
de indruk dat de meeste sterfgevallen een natuurlijke oorzaak hadden, ook als ze aan ondervoeding
of mishandelingen te wijten waren. Verder is er de
opvallende locatie waar Barend is omgekomen: de
Schaapsdijkweg ligt immers aan de westelijke grens
van het vliegveld, zo’n drie kilometer verwijderd van
de plaatsen waar zijn lotgenoten werden afgebeuld.
Aan de Schaapsdijkweg stond alleen de hoofdingang
van het vliegveld met een wachtgebouw, voorzien
van een cellenblok. In deze Hauptwache waren ook
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crematiebevel Jacob Barend

Jacob Barend

enkele Rijksduitsers werkzaam die in verband gebracht zijn met mishandelingen van opgesloten bemanningsleden van neergestorte geallieerde toestellen. Alles wijst erop dat Barend - vóór de oorlog verwoed
amateurbokser - in het cellenblok zat en daar door mishandeling (of
erger) om het leven is gekomen. Hij is voor zover bekend het enige
joodse slachtoffer van Aussenkommando Venlo die op het vliegveld het
leven liet.
Dat de dagen van dit buitencommando geteld waren, was de gevangenen in kamp Vught niet ontgaan. Kort na 10 oktober 1943 noteerde
David Koker in zijn dagboek: ‘Zondag overigens: onze fabriek is met angst
gevuld. De Venlo’ers komen terug. Er zal weer een transport gaan.’ Dat einde
kwam inderdaad enkele dagen later. Langstadt bericht hierover: ‘Op
een zaterdagavond kregen we telefonisch bericht dat we de volgende morgen
om tien uur aan het station moesten staan en dat ons kommando dan afgelost
zou worden. De gehele ploeg van zevenhonderd man zou vertrekken. Die avond
gingen we alles pakken, voorradige levensmiddelen werden gaargekookt, pap
en pudding gemaakt en opgegeten. ’s Morgens gingen we marcherend naar het
station.’
Ook de stoffelijke resten van Jacob Barend gingen mee terug naar Vught
en werden op 18 oktober gecremeerd. Daarmee staat vast dat op zondag 17 oktober 1943 het Aussenkommando Venlo ophield te bestaan,
voorlopig althans. Het overgrote deel van deze groep ging half november op transport en van die ruim duizend mensen keerden er slechts 38
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terug na de oorlog. Er zijn daarom ook maar weinig
getuigenverklaringen over deze eerste periode van
het buitencommando bewaard gebleven. Voor de
aanwezigheid van kampgevangenen in Venlo na 17
oktober 1943 ontbreken vooralsnog aanwijzingen:
op sterktestaatjes uit de periode november 1943 tot
maart 1944 komt Venlo niet eens voor.

TERREUR VAN DE KAMPLEIDING

Vliegveld Venlo werd op 25 februari 1944 voor het eerst
gebombardeerd door ruim tachtig B-26 Marauder
bommenwerpers van de 9e Amerikaanse luchtmacht.

De startbanen werden nauwelijks getroffen maar de
grote reparatiehal aan de Manegeweg brandde uit.
In de namiddag van 30 maart scheerden Amerikaanse P-47 Thunderbolt jachtbommenwerpers over het
vliegveld. Ze schoten op alles wat los en vast zat en beschadigden enkele Duitse toestellen. Deze aanvallen
zullen er mede toe hebben bijgedragen dat de plannen om vliegveld Venlo uit te breiden, weer uit de kast
werden gehaald. Op 19 april werden opnieuw gevangenen uit Kamp Vught naar Venlo getransporteerd.
De transportlijst van die datum toont de gemêleerde
samenstelling: 101 Belgen, zeven Fransen, drie Duitsers, drie Joegoslaven, twee Italianen, een Rus en een
Turk. Op 31 mei arriveerden nog eens 82 gevangenen uit Vught, dit keer vooral Nederlanders. Het totale Aussenkommando telde nu exact tweehonderd
mannen en aan dat aantal werd tot eind augustus
pijnlijk nauwkeurig de hand gehouden. SS-Oberscharrführer Huber voerde opnieuw het bevel en hij
kreeg assistentie van twee kapo’s, G. Hohenleitner
en K. Adrijan De bewakingsploeg werd gevormd
door militairen van de Luftwaffe, waarschijnlijk van
het Flieger-Regiment 51, waarvan een compagnie op
de Venlose vliegbasis was gelegerd.
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Wederom moesten de dwangarbeiders bomen vellen, boomwortels verwijderen en het terrein egaliseren. Ook werden ze ingezet bij het lossen
van wagons met stenen voor de taxibanen in aanleg. De tweehonderd
man sterke ploeg was in drie groepen opgesplitst. Eén daarvan werd
tewerkgesteld bij een nieuw, geïmproviseerd munitiedepot nabij de
Ravensheideweg ten zuiden van Tegelen. Ongeveer vijftig gevangenen
sleepten daar met zware munitiekisten. Ze werden gehuisvest in een
barak, aldus een bericht van spionagegroep Albrecht uit juli 1944.
Huber oefende een ware terreur uit. De vondst van (verboden) postzegels
en postpapier in de pakketten die de gevangenen soms ontvingen maar
hen dikwijls werden onthouden, kwam het hele contingent te staan op
een strafappel tot tien uur ’s avonds, en geen eten. Iedereen moest gehurkt zitten en de armen gestrekt voor zich houden. Wie dat niet volhield
en omviel werd door Huber overeind geschopt of geslagen.
Toen op zeker moment een clandestiene bijbel werd gevonden, vroeg
Huber aan de eigenaar of deze in God geloofde. Op het bevestigende antwoord was de reactie van Huber dat er maar één god was: Adolf
Hitler. Daarna begon Huber de gevangene met stokslagen, stompen
en schoppen te bestoken. Behalve stelselmatige mishandelingen werd
er ook honger geleden: het dagelijkse rantsoen bestond uit niet meer
dan slappe kofﬁe in de ochtend, schrale soep tussen de middag en 450
gram brood. Door familie opgestuurde pakketten brachten soms enige
aanvulling.
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kaartje Groep Albrecht 17-7-1944 van het munitiedepot bij Tegelen

Van dit alles drong uiteraard bijna niets door buiten het vliegveld, al was het bestaan van ‘mensen in gevangenispakken’ algemeen bekend
onder de Venlonaren die op het vliegveld werkten.
De Vught-gevangenen mochten af en toe brieven
aan familie versturen, maar deze kon daaruit niet
opmaken hoe het hun vader of zoon daadwerkelijk
verging.
Kort na 6 juni 1944 sijpelde het nieuws door dat de
geallieerde invasie in Normandië was begonnen. De
gevangenen durfden hun vreugde echter nauwelijks
te uiten, uit angst voor Huber en zijn bewakers. Het

moreel werd verder versterkt door succesvolle vluchtpogingen. Waar ontsnappen uit Kamp Vught met zijn
dubbele prikkeldraadomheining, gracht, bemande
wachttorens en talloze SS-bewakers zeer moeilijk
was, lag dat anders bij de Aussenkommando’s. Alleen al uit Gilze-Rijen zijn 22 ontsnappingen gedocumenteerd. Ook uit het Venlose buitencommando
wisten diverse gevangenen te vluchten.

ONTSNAPT! Op 24 mei 1944 was een ploeg gevangenen aan het werk bij een weg richting kasteel
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Krieckenbeck. De Belg H. Maquet en Italiaan B. Bandera slaagden erin
om zich een beetje af te zonderen. Ze verstopten zich vlakbij een moerassig gebied. Tot de duisternis hielden zij zich stil, en vervolgens ontsnapten ze. Hun poging strandde echter bij de Belgische grens: beiden
werden naar Kamp Vught gebracht, maar ze zouden de oorlog overleven.
Meer succes hadden de Belgen N. Schroeder en G. Chartier ongeveer
een maand later. Zij vroegen een niet zo snuggere bewaker om toestemming voor een plaspauze en maakten van diens onoplettendheid
gebruik om zich heel goed te verstoppen in een kuil. Ze kozen bewust
voor een vlucht richting Duitsland om achtervolgers op een dwaalspoor
te brengen. Na een lange voettocht passeerden zij de Belgische grens
en bleven tot de bevrijding op vrije voeten.
Een andere gelegenheid deed zich voor op 15 augustus. Ongeveer vijftien man waren aan het werk, toen motorengeronk de komst van een
formatie bommenwerpers aankondigde: het tweede grote bombardement op vliegveld Venlo was ingezet. De gevangenen werden naar een
schuilloopgraaf gejaagd en zochten dekking. Niet veel later kwam echter een bom bij hen neer. Over die dramatische gebeurtenis verhaalde
W. van de Stokker na de oorlog: ‘(…) wij waren door de druk van de
bom de kluts kwijt (…) toen ik ging staan, lagen al mijn vrienden onder
de grond, ik zag niets, ook geen SS’ers (…) ik wou ze allen trachten eruit te halen, maar dat was niet te doen want de Tommies waren steeds
bezig met gooien. Ik besloot snel te vluchten (…). Ik liep op mijn blote
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geen slachtoffers zijn gevallen, mag een wonder heten, want veel bommen waren uitgerust met tijdontstekingen en konden dus ook later nog ontploffen.
De Geallieerden hoopten met deze vertraagd optredende explosies een al te snel herstel van het vliegveld door de Duitsers te belemmeren.
Bij het derde en laatste zware bombardement van
vliegveld Venlo op 3 september 1944 vielen geen
slachtoffers onder de gevangenen. Daarentegen wist
de Belg A. Depasse van de verwarring gebruik te maken om te ontsnappen. De dag erna volgde een massale ontsnapping, waarbij liefst tien dwangarbeiders
wisten te ontkomen: vijf Belgen, twee Joegoslaven,
De bominslag in de schuilloopgraaf had aan vier twee Nederlanders en een Turk. Voor zover nu beBelgen het leven gekost: E. Biard, M. Chambeau, R. kend, is dit de grootste uitbraak van gevangenen
Peters en J. Verlaine. Anderen raakten gewond. De geweest uit een buitencommando van kamp Vught.
slachtoffers werden op een vrachtwagen geladen
maar kregen geen medische hulp. Tijdens het transport naar Vught overleed Nederlander G. Bosman EINDE FLIEGERHORST Dit bombardement
aan zijn verwondingen. De doden zijn in het crema- door de Britse Royal Air Force luidde het einde van
Fliegerhorst Venlo in. De volgende dag werden zestorium van Kamp Vught gecremeerd.
De lijdensweg was nog niet voorbij. De overgebleven honderd Venlonaren bij elkaar gedreven om de schagevangenen kregen de opdracht om bomtrechters te de zover te herstellen dat de hier gestationeerde
vullen, maar ook blindgangers te ruimen. Dat hierbij Luftwaffe-toestellen de basis konden verlaten. Die
voeten en door alles heen, over versperring en prikkeldraad (…). Ik ging de spoorlijn over, heb daar gebeld
bij een wit boerenhuisje en vroeg bescheiden om een
beetje water.’ Van de Stokker had geluk, het (helaas
nog onbekende) echtpaar hielp hem aan andere kleren en gaf hem geld. Met behulp van de tram naar
Nijmegen en de trein was hij de volgende dag terug
in zijn woonplaats. Op het vliegveld vond men zijn
bebloede klompen en men gaf hem daarom aan als
‘vermist, waarschijnlijk dood’. Onderzoek naar de
identiteit van een andere Belgische vluchteling is
nog niet afgerond.
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namiddag vertrokken de eerste onderdelen van het grondpersoneel
per vrachtwagen. De nachtjagers verlieten het zwaar getroffen vliegveld in de vroege ochtenduren van 5 september.
De noodzaak om het Aussenkommando Venlo voort te zetten verviel en
dat leidde tot een merkwaardig tafereel waarvan tenminste twee Belgische dwangarbeiders onbedoeld getuige waren. Op Dolle Dinsdag 5 september zocht de commandant van het Venlose vliegveld Oberstleutnant
J. Augspurger (of mogelijk zijn plaatsvervanger Hauptmann W.Scharschmidt) naar Huber. Huber werd opgedragen om de gevangenen vrij
te laten, omdat het niet langer noodzakelijk was om hen naar Duitsland
over te brengen. Daar had Huber heel andere gedachten over: de gevangenen waren uitsluitend zijn verantwoordelijkheid en hij zou hen naar
een ander concentratiekamp brengen in Duitsland. Zeker na de blamage
van de grote ontsnapping een dag eerder zal Huber het uit zijn hoofd
hebben gelaten om eigenmachtig gevangenen vrij te laten.
Of deze poging van de vliegveldcommandant door menslievendheid
of opportunisme was ingegeven, zullen we waarschijnlijk nooit weten.
Wel staat vast dat diverse gevangenen in hun naoorlogse verslagen
een duidelijk onderscheid maakten tussen het brute optreden van de
SS’er Huber en de kapo’s enerzijds en de Luftwaffe-bewakers anderzijds. Een onbekend deel van de gevangenen is op 7 september 1944
via kamp Vught naar het ‘Schutzhaftlager’ Sachsenhausen in Duitsland
afgevoerd. Een ander deel werd op 6 september te voet naar Grefrath
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Britse luchtfoto van 2-8-1944 toont de zuidoosthoek van het vliegveld even ten noorden van Leuth. De lichtgekleurde wegen
in de bossen zijn nieuwe t axibanen, aangelegd door Vughtgevangenen.

gedirigeerd. Na een overnachting op een boerderij
is ook deze groep de volgende dag per trein naar Sachsenhausen vervoerd. Vele gevangenen uit het Aussenkommando Venlo zouden alsnog bezwijken in de
maanden die volgden tot aan de bevrijding.

Marcel Hogenhuis (Groningen, 1963) studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam op de historie van Fliegerhorst Venlo. Hij werkte mee aan de bekroonde
documentaire ‘Het Venlo Incident’ van Omroep Venlo en geeft regelmatig lezingen over thema’s uit de lokale oorlogsgeschiedenis. Hij is een van de docenten
bij de Venlogie cursusreeks.

Wat rest, zijn talloze sporen in het landschap en plaquettes die de herinnering aan dit donkerste hoofdstuk uit de historie van vliegveld Venlo levendig
moeten houden. <
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Bronnen:

WO-II (Amsterdam 1995, doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam)

Schaapsdijkweg,
gedenkplaquette aan de muur
van de hoofdingang van het
vliegveld.

David Koker, Dagboek geschreven in Vught (bezorgd en ingeleid door Karel van het Reve, Amsterdam, G.A.

foto Peter de R on de

Marcel Hogenhuis, Fliegerhorst Venlo - De rol van Luftwaffe-vliegveld Venlo in de Duitse luchtverdediging in

van Oorschot, 1977)
NIOD,190a, inv.18-33, OB 44 A rapporten
NIOD, 250g inv.nr. 83 Processen-verbaal van Belgische autoriteiten over Belgische gevangenen, verslag J.
Hubin, juli 1947, verslag A. Depasse, maart 1948
NIOD, 250g (verklaringen in diverse bestanden van o.a. J. Adam, A. L’Hereux, A. Depasse, A.G. Schaap, H.G.
van Dok, J. Hubin, H. Maquet, N. Schroeder)
NIOD, 250g inv.nr. 344 Lijsten van transporten naar Westerbork, 18 oktober 1943
NIOD, 250g inv.nr. 513 Lijsten van gevangenen die in de periode 18 januari 1943 tot 30 augustus 1944 zijn
overleden
NIOD, 250g inv.nr. 819 Opgaven van aantallen gevangenen die tewerkgesteld zijn in buitencommando’s, 19
april – 1 september 1944
NIOD, 250g inv.nr. 919 Notities van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over ontvluchtingen, 14
juni 1977
NIOD, 250g inv.nr. 920 Verslagen van ontvluchte gevangenen, W. van de Stokker, september 1948
Verzeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer-SS 1933-1945, International Red Cross Tracing Service
(Geneve, zj.) 157
En verder: gesprekken met J. Eeftink (dd. 13-9-2005) en J. Scholte (dd. 4-6-2003).

188

BUUN

BUUN

189

Lara Hoevenaar (19) | Student zang Conser vatorium Maastricht | Uit Venlo | Eerste album: Up & Down The Party Album –
Venga Boys | Favoriet: Timeless – Sergio Mendes | Koopt: Sing to the Moon – Laura Mvula
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Sm okkel sc èn e aan de Teg el se g ren s m et sol daat- c om m i ez en i n h et stru i kg ew as ( c ol l . H . C roon en )

door Willem Kurstjens
foto’s Gemeentearchief Venlo en collectie Henk Croonen

I

n het Venlo en tegelen van de Eerste Wereldoorlog

tiert de smokkelhandel welig. Ook vrouwen en kin-

deren maken zich er schuldig aan. de strijd tussen gezag en bukkers - zoals smokkelaars genoemd worden
- ontaardt in schietpartijen met dodelijke slachtoffers.
Willem kurstjens schrijft erover in zijn boek Venlo in

F ot o Pet er d e Ro nd e

de Eerste Wereldoorlog, dat in het voorjaar van 2014
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verschijnt, gelijktijdig met een expositie over die oorlog in het Limburgs Museum. Een voorpublicatie*.
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K eulse Bariere 1 91 0

groot aantal producten bij waaraan bij de bevolking
een tekort kan ontstaan. Denk aan cacao en koffie,
die van overzee moeten komen. Ten slotte is er een
reeks producten die rechtstreeks de Nederlandse
neutraliteit in gevaar brengen, omdat de Duitsers
ze in de oorlogsindustrie of aan het front gebruiken.
Bijvoorbeeld munitie en buskruit. In al die goederen
ontstaat langs de oostgrens een levendige smokkelhandel. Vooral in en rond Venlo, waar de voedingswaren favoriet zijn.
Logistiek knooppunt

Op 6 september 1916 discussieert de gemeenteraad van Venlo
over het ontslag van de stoker P. Theeuwen, die werkt bij de gemeentelijke gasfabriek. Hij is betrapt op smokkel. De burgemeester heeft hem
op staande voet ontslagen, maar Theeuwen laat het er niet bij zitten
en gaat in beroep bij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan.
Raadslid Zijlstra vraag begrip voor het gedrag van Theeuwen, dat voor
zijn tijd niet uitzonderlijk genoemd mag worden, immers: Venlo is een
bukstad.
Die bewering blijft door zijn collega’s in de raad onweersproken, niet
omdat men niet zou weten wat hij met dit woord bedoelt, maar omdat
het kennelijk waar is. In die tijd is ‘buk’ een courant woord: behalve bukstad en bukker is er ook het werkwoord bukken, je hebt een bukstraat
en zelfs een bukkostuum. Buk is synoniem met smokkel. Het woord is
eigenlijk een afkorting: b.u.k. - wat staat voor ‘bereid uit klapper(olie)’een aanduiding voor plantenvet, gebruikt voor de productie van zeep,
destijds een schaars product in Duitsland waarvoor veel geld wordt betaald.
Het is zeker niet het enige artikel waarin wordt gesmokkeld. Bijna alles waarvoor de regering een uitvoerverbod heeft uitgevaardigd, is
smokkelwaar. Die uitvoerverboden dateren van het begin van de Eerste Wereldoorlog, die uitbreekt op 28 juli 1914. Aanvankelijk hebben de
verboden alleen betrekking op dieren en dingen die het Nederlandse
leger, dat op 1 augustus is gemobiliseerd, nodig heeft voor een mogelijke oorlogvoering. Paarden en hooi bijvoorbeeld. Al snel komt daar een
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Venlo dankt zijn status als smokkelbolwerk vooral
aan het feit dat het bij het dichtbevolkte en strategisch belangrijke Ruhrgebied ligt. Bovendien is het
een logistiek knooppunt. Het heeft een haven en twee
spoorwegstations met een doorgaande verbinding
naar Duitsland: een Nederlands station geëxploiteerd
door de Staatsspoorwegen, en een Duits, dat behoort
aan de Köln-Mindener Bahngesellschaft.
Over het spoor vindt geregeld ‘verboden uitvoer’
plaats, zoals smokkel officieel wordt genoemd. Dat
gebeurt op verschillende manieren. Zo steekt het
spoorwegpersoneel wel eens wat weg op een locomotief of in de wagons of rijtuigen dat er later in Duitsland uit wordt gehaald. Daarnaast komt het voor dat
een wagon wordt ‘overladen’ met bijvoorbeeld een
paar ton aardappelen teveel, waarvoor geen toestemming (‘consent’) is verleend. Andere smokkelroutes
gaan over de weg via de officiële grensovergangen bij
de Keulse en Weselse Barrière, door het bos of kriskras door het open veld.
Hiervoor is een ‘voorloper’ nodig, iemand die het terrein kent en weet waar zich wegversperringen met
landweersoldaten bevinden, die op de smokkelhandel moeten toezien. De meeste van die soldaten komen uit Limburg zelf en zijn vaak niet te beroerd om
het met de smokkelaars op een akkoordje te gooien,
maar wat de Duitse grenswacht doet, is onzeker.
Voorzichtigheid is dan ook geboden.
Ook grensgebieden met aan weerszijden akkers en
weidegronden lenen zich goed voor smokkel. Niets
is gemakkelijker dan een paard aan het leidsel mee
te nemen en dan ergens over de grens te jagen, waar
het wordt opgevangen door zijn toekomstige Duitse
eigenaar. Mede om die reden kondigt de regering de
Staat van Beleg af, waarbij alleen al het vervoeren of
meenemen van dieren of dingen naar de grens strafbaar wordt gesteld. De straffen die op aanhouding
volgen, zijn fors. Een gevangenisstraf van vijf maanden is geen uitzondering.

Eenlingen en kleine groepjes
Een maand na het uitbreken van de oorlog vinden de
eerste arrestaties plaats. Op 29 augustus 1914 wordt
de Venlose paardenkoopman J.B. aangehouden als
hij een paard aan een Duitser wil verkopen, en twee
dagen later de paardenkoopman F.K., eveneens uit
Venlo, voor het smokkelen van 850 kilo tarwemeel.
Daarna worden ook Duitsers, vooral vrouwen, betrapt, die vaak in groepjes te voet naar Venlo komen.
De voedseltekorten in Duitsland lopen snel op na het
begin van de oorlog. Keizer Wilhelm II heeft zijn volk
beloofd dat de soldaten in de herfst weer thuis zijn en
velen geloven hem blindelings. Zij leggen geen voedselvoorraden aan en moeten dat al snel met honger
en schaarste bekopen.
Op 26 september worden vier vrouwen uit Hinsbeck aangehouden met kleine hoeveelheden rijst
en tarwemeel, van een halve tot anderhalve kilo per
persoon. Een van de vrouwen heeft ook een maaltje
peulvruchten bij zich. Ze worden allemaal bij verstek
veroordeeld tot een boete van één gulden, een niet
onaanzienlijk bedrag in een tijd waarin het gemiddelde weekloon zo’n vier gulden bedraagt - maar altijd
nog een veel lagere straf dan de vijf, respectievelijk
drie maanden die de bovengenoemde paardenhandelaren tegen zich horen eisen.
Smokkel lijkt dan nog vooral een zaak van eenlingen
en kleine groepjes, waaraan nog weinig organisatie
te pas komt. Toch is ook in die eerste maanden al het
verschil zichtbaar tussen beroepssmokkelaars, mensen die het vooral om financieel gewin is te doen, en
volkssmokkelaars, mensen die door honger gedreven
worden.
Eerste Linie
Al snel loopt het met de smokkel de spuigaten uit.
Vooral de beroepsbukkers laten het breed hangen.
Ze wekken de ergernis op van het grote publiek en
lopen in het oog bij waarnemers van de geallieerde
mogendheden, die beginnen te twijfelen aan de Nederlandse neutraliteit. De term ‘oorlogswinstmakers’
of ‘ow’ers’ doet zijn intrede. De regering besluit tegenmaatregelen te treffen. Op 31 december 1915
wordt de grensstreek tot vijf kilometer landinwaarts
als Eerste Linie bestempeld. Daarbinnen mag niets
vervoerd worden zonder speciale vergunning. Overtreding geldt als een ernstig misdrijf. Met de naleving
worden de ‘commiezen’ van het ministerie van Financiën belast, die in de plaats komen van de soms al
te meegaande landweermannen en indien nodig assistentie kunnen aanvragen van het leger. Op 1 april
1916 komen er zo’n tweeduizend in dienst, in novem-
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Ook komen ze bijeen in huizen en cafés om te overleggen en na aﬂoop de buit te verdelen. Deze panden
krijgen al snel bekendheid als smokkelnesten. Niet
toevallig liggen ze vaak aan smokkelroutes, zoals de
Kaldenkerkerweg en Mauritsstraat in Tegelen en de
Kaldenkerkerweg in Venlo, allemaal ‘bukstraten’.
De bendeleiders dragen soms een ‘bukkostuum’,
door de burgemeester van Tegelen, C.W. van Basten
Batenburg, in een rapport aan de officier van justitie
omschreven als ‘een manchester kostuum met kaplaarzen, horloge met gouden ketting en drie ringen om de vingers, etc.’ Hun activiteiten blijven niet onopgemerkt.
De berichten over smokkelbendes in de kranten nemen gedurende de oorlog in aantal en lengte toe. Zo
wordt van de in april 1916 gedode landbouwer Van
der H. uit Blerick gemeld dat hij deel uitmaakt van
een grote smokkelbende. Enkele maanden later worden in Afferden dertig smokkelaars aangehouden, allen lid van een bende die uit wel zestig tot zeventig
personen bestaat.
sluwe broeders

ber 1918 is hun aantal verdrievoudigd. Ze gaan voortvarend te werk: in Limburg en Noord-Brabant alleen
al houden ze rond de veertigduizend personen aan
en deporteren hen naar plaatsen buiten de provincie.
‘Achter de waterlinie zetten’ heet dat, een lot dat ook
stoker Theeuwen te beurt valt. Bij verzet of weigerachtigheid wordt geweld niet geschuwd.
Begin april 1916 schieten surveillerende commiezen
een Blerickse boer, Van der H., dood, als hij op herhaaldelijk aanroepen niet blijft staan. Eind juni valt
de 18-jarige Anna T. uit Lobberich dodelijk getroffen
neer, precies op de grens met Nederland. Op 5 september bericht de Nieuwe Venlosche Courant dat er op
zaterdag overdag en ’s nachts bij Tegelen niet minder dan tweeduizend Duitsers illegaal de grens zijn
gepasseerd: ‘Er werden karrenvrachten aangehouden en
in die nacht leek het in de richting van de heide wel een
oorlogsveld, zo geweldig was het geweervuur.’ Twee dagen
later meldt de krant dat er een smokkelaar door kogels is gewond en twee weken later dat er zelfs een is
doodgeschoten. In de krant van 26 september wordt
dit bericht gecorrigeerd: de smokkelaar is niet op de
plaats doodgebleven, maar vijf uur later overleden
aan bloedverlies. De verslaggever uit zijn verbazing
over de hoeveelheid in beslag genomen smokkel-
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waar, die onder meer in de zustersschool te Tegelen
tentoongesteld wordt: ‘Wie zich verbeeldde enkele pakken en zakjes, enz. te vinden in het daarvoor bestemde lokaal der oude zustersschool, slaat de handen in elkaar bij
het zien der werkelijkheid. Een ambtenaar schatte het deze
week verzamelde op een waarde van drieduizend gulden,
aan de gewone prijs berekend. En als men dan telt dat er
woekerprijzen worden betaald - zoals bijv. gisteren nog bij
een aanhouding bleek: 4 Mark tot 4,50 Mark toe voor het
spek - kan men begrijpen wat het uitmaakt voor diegenen
die het overbrengen.’
Een maand later, op 26 oktober is het opnieuw raak:
even boven Steyl wordt een smokkelaar aangeschoten. De plaatselijke geneesheer, dokter Wreesman,
brengt de man met zijn auto naar huis. In november 1916 meldt de redactie van Het Leven dat in Limburg de driehonderdste smokkelaar door soldaten is
doodgeschoten.
Bendes, verkenners en verspieders
Met de inzet van de commiezen wordt het smokkelen gevaarlijker. Beroepssmokkelaars dekken zich
hiertegen in en sluiten zich aaneen tot bendes. Naast
voorlopers stellen ze verkenners en verspieders aan.

Een buitengewone bende smokkelaars vormen de
paters van het Missiehuis in Steyl. Bij het uitbreken
van de oorlog steekt daar een storm van gejuich op.
Als het Grote Vaderland ten strijde trekt, vergeten
sommige paters en broeders hun religieuze intenties op slag en melden zich als vrijwilliger aan. Tussen de blijvers zijn er die het Duitse thuisfront in de
nood willen bijstaan. Op de tram van Steyl naar Venlo
worden volgens de machinist van destijds heel wat
verdachte pakketjes meegevoerd, terwijl in een kar
met drukwerk voor Duitsland de nodige smokkelwaar wordt aangetroffen. Steylenaar Louis Cleophas
schrijft hierover in zijn Herinneringen: ‘Dikke hammen Dez e en vol g en de p ag i n a: een sol daat- c om m i es dem on streert
en andere artikelen kwamen te voorschijn. Er waren brieven h oe sm okkel w aar verstop t kan w orden i n de on derdel en van een
bijgevoegd naar familie in Duitsland met zinspelingen op de kru i w ag en ( c ol l . H . C roon en )
domme Hollanders. Ze voelden zich al overheersers. Paard
en wagen, en ook de broeder die de kar vervoerde werden
ingerekend. De mensen hier hadden er allemaal lol van.’
en heersers, priesters brengen dank aan ‘Gottes Namen’.
De redactie van het sociaaldemocratische dagblad Moet dan een broeder, die zijns broeders leven rekken wil,
Het Volk wijdt er in de editie van 27 april 1917 een he- zich daarbij voor ‘t gebruik van ‘Gottes Namen’ schamen?
keldicht aan onder de titel ‘Gottes Namen’:
Wilde hordes
Een broeder van het Missiehuis te Steyl
vervoerde drukwerk, geestelijke spijzen:
Zo hecht en goed georganiseerd de smokkelbendes
een lading ‘Almanachs’ en: ‘Gottes Namen’ stond er op,
zijn, zo ongeorganiseerd en roekeloos zijn de hordes
maar een van de kommiezen voelde argwaan rijzen.
hongerende Duitse burgers die aan het einde van 1916
Het drukwerk werd ontpakt, ‘t bleek olie, zeep,
de grens over komen. Ze lijken zich nergens iets van
vet, spek en meer nog, dat tot voedsel strekt,
aan te trekken en luisteren alleen naar hun maag. Op
en verontwaardigd heeft de grenswacht zich getoond,
25 november 1916 maakt de Nieuwe Venlosche Courant
dat ‘Gottes Namen’ zulk een smokkellading dekte.
melding van driehonderd smokkelaars, meest vrouWeest kalm! De moord der volkeren heeft plaats
wen, die op één avond in Tegelen zijn aangehouden
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bezit van smokkelwaar, die zij tegen fabelachtig hoge prijzen hadden ingekocht. Tegen elf uur in de avond werden de
laatste personen over de grenzen gezet.’
De smokkelarij neemt in die herfst ongekende proporties aan. Pas als het Militair Gezag besluit om
iedere smokkelaar gevangen te zetten, neemt de
volkssmokkel af en krijgen de beroepsbukkers weer
de overhand.

Sm okkel aars aan de Ven l ose g ren s ( c ol l . au teu r)

Materiële verleiding

en daarvandaan in twee kolonnes naar Venlo gebracht om er de nacht door te brengen en vervolgens
bij de grens aan de Duitse autoriteiten te worden
overgeleverd. Op 7 december 1916 is het nog erger:
‘Wie gisteren de Tegelseweg passeerde zal de indruk hebben
gekregen alsof een groot deel der Tegelse inwoners naar Venlo moest worden overgebracht. Wat was weer het geval? De
hoofdcommies, de assistent en een veertiental ambtenaren
van hier hadden zich gisternamiddag te 2 uur naar Tegelen
begeven om de aldaar vertoevende Duitsers aan te houden
en zodoende te beletten dat deze met de nodige levensmiddelen zouden trachten over de grenzen te komen. Circa 400
Duitsers, meestal vrouwen en kinderen, werden via Venlo
over de grenzen gebracht. Velen hunner waren reeds in het
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De koopgolf die jaar in jaar uit van de steilrand afrolt
en in het najaar van 1916 een regelrechte springvloed
wordt, laat de Venlose en Tegelse bevolking niet onberoerd, te beginnen met de lagere standen, die er
sinds het begin van de oorlog het nodige op achteruit
zijn gegaan: in veel fabrieken is een loonkorting van
dertig procent doorgevoerd, lonen zijn maandenlang
in inﬂaterend Duits geld betaald, prijzen zijn sterk gestegen en er heeft nooit een looncompensatie plaatsgevonden. De getroffenen staan niet onverschillig
tegenover de vrouwen en kinderen die ’s avonds of
’s nachts aan hun deur kloppen en om eten komen
vragen. Sommigen steken hen wat toe uit medelijden, anderen gaan door hun knieën voor het goud en
de sieraden die hun worden aangeboden.
In Tegelen maakt het bestuur van de Katholieke Arbeidersbeweging zich zorgen over de tanende moraal
van de arbeiders. Toenmalig bestuurslid Piet Jacobs
schrijft hierover in een terugblik: ‘Naarmate dit economisch onkruid (van de smokkelhandel, W.K.) tierde en zich
verspreidde, daalde de belangstelling voor de organisatie.
(…) De vergaderingen werden slecht bezocht en het oude
idealisme, de geestdrift waarmee men anders de dingen
placht aan te pakken en waarmee zovele ondernemingen tot
een goed einde waren gebracht, was eruit.’ In Venlo uit het
gemeentebestuur zijn verontrusting. In het Verslag
van de toestand van de Gemeente Venlo over 1916 worden
de verleidingen van de smokkelhandel breed uitgemeten. Ook hier moeten de arbeiders het ontgelden.
Al te gemakkelijk laten ze zich door smokkelaars voor
hun karretje spannen, met als gevolg verkwistend gedrag en een daling van het morele peil, hetgeen blijkt
uit een toename van het aantal diefstallen en seksuele buitensporigheden. Indirect acht men de smokkelhandel zelfs verantwoordelijk voor het stijgen van
de kosten van de armenzorg over dat jaar, omdat er
vele huisvaders en zelfs enkele huismoeders bij het
smokkelen worden gearresteerd en dan voor enkele
maanden lang Venlo uitgezet, waardoor hun kinderen op bedeling zijn aangewezen. Tegen deze achtergrond vindt de discussie plaats rond het ontslag van
de stoker Theeuwen. Er moet een voorbeeld worden
gesteld, en wel terstond.

Zedelijke verwording
Terwijl de burgerlijke autoriteiten zich richten op de
materiële gevaren van de smokkeldrift - graaizucht
en verkwisting -, maken de geestelijke autoriteiten
zich vooral zorgen over de zedelijke gevaren: drankzucht en seksuele uitspattingen. Dat de verleidingen
van de smokkelhandel niet gering zijn bewijst het
verslag van de Duitse politiesergeant Riether aan de
rechtbank van Mönchen-Gladbach uit mei 1917. Hij
schrijft daarin onder meer:
‘De smokkel van levensmiddelen hier aan de grens is niet
alleen levensgevaarlijk, maar ook in zedelijk opzicht zeer gevaarlijk. Dit komt doordat hele troepen mannen, vrouwen,
opgeschoten jongens en meisjes en kinderen in het donker
van de nacht samen de grens oversteken en soms samen
in de bosjes moeten liggen, enerzijds omdat de Hollandse
grensambtenaren scherp toezicht en klopjachten houden,
anderzijds omdat het oversteken van de grens door de Duitse bewakers zeer bemoeilijkt wordt. Ook wordt er door de
smokkelaars (mannen en vrouwen) vaak een gemeenschappelijk onderkomen gezocht in de dakpannenfabrieken, stallen, schuren en (hooischelven). Dat hierbij ontucht zeer voor
de hand ligt, hoeft wel geen betoog. De Hollandse hulpbe-

ambten zijn afkomstig uit militaire korpsen. Het zijn meestal jongelieden in de leeftijd van 20 tot 28 jaar, die er vaak
op uit zijn met Duitse meisjes en vrouwen verbindingen
aan te knopen. Voor geld zorgen deze hulpbeambten er dan
voor dat zij met hun goederen de grens over komen. Dat het
hierbij onder de smokkelaars met de douaneambtenaren tot
buitenechtelijk geslachtsverkeer komt, weet ik persoonlijk
heel goed. Ook is het hier in het dorp algemeen bekend dat
eerstgenoemden, als er door het ingrijpen van de Hollandse
douaniers geen andere mogelijkheid is om de goederen over
de grens te brengen, zich verlagen geslachtsverkeer aan te
bieden, zodat de laatstgenoemden ze ongehinderd laten
passeren.’
Na een geslaagde smokkeltocht is het goed fuiven. Zo
schrijft burgemeester Van Basten Batenburg over de
exploitant van een café annex smokkelnest: ‘Voor omstreeks drie maanden bevonden de marechaussees van het
detachement, toen alhier gestationeerd, dat hij omstreeks
middernacht achter zijn huis op het open erf met nog twee
andere als groot-smokkelaars bekend staande personen aan
het champagne drinken was. Bij hen stond een mand met
circa 20 ﬂessen champagne, waarvan er + 12 reeds leeggedronken waren en waarvan er nog acht gevuld waren.
Zij presenteerden de marechaussees ook om mee te drinken,
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Ve rdachten van de aanslag o p so ldaat-co mmies v. d.

Sm okkel aars

angst voor represailles

Meij, lin ks veldwachter Verco uteren (co ll. H. Cro o nen )

maar die weigerden. Tegen één uur à half twee uur ’s nachts,
toen de marechaussees uit de buurt gingen, waren ze nog
steeds aan het drinken.’
Geen wonder dat zowel in Tegelen als in Venlo afdelingen van de katholieke vereniging tegen zedenverwildering Eer en Deugd worden opgericht of nieuw
leven ingeblazen. Dat laatste gebeurt in Venlo in het
voorjaar van 1915. De redactie van de Nieuwe Venlosche
Courant wijdt er lange lovende artikelen aan.
Escalatie
In het voorjaar van 1917 bereikt de smokkelhandel in
de regio een hoogtepunt. De cijfers in het jaarverslag
van de gemeente Venlo liegen er niet om. Er is een
forse toename van het aantal geregistreerde gevallen
van illegale uitvoer van 61 in 1915 tot 783 in 1916 en
905 in 1917, waarna het in 1918 weer iets afneemt tot
617.
In Tegelen is het niet anders. In een brief aan de Commissaris van de Koningin beklaagt burgemeester Van
Basten Batenburg zich over de ontwrichtende werking ervan: van het verbrassen van het vele geld, dat
op grote schaal met smokkelen wordt verdiend, tot en
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met het inzetten van kinderen als voorposten voor de
honderden Duitse smokkelaars die in Tegelen, Venlo
of Baarlo ‘inkopen’ komen doen. Hij schrijft onder
meer: ‘Schoolkinderen lopen hier met briefjes van 20 mark
of meer in de zak, aankomende jongeren van b.v. 16 jaar
werken niet meer op de fabriek, geven b.v. ﬂ. 8,- per week
kostgeld aan de ouders en verkwisten het meer verdiende.
En juist die mensen, waartegen de ambtenaren herhaaldelijk moeten optreden, grijpen elke gelegenheid te baat om
het wettelijk gezag te dwarsbomen en te belasteren.’
Het water staat hem aan de lippen. Zelfs met werkdagen van negen uur ’s morgens tot één uur ’s nachts
krijgt hij het werk niet af. Hoe kan het ook anders,
want: ‘Deze gemeente is, als ik het zo eens noemen mag,
te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet.
De burgemeester moet hier heel veel zelf afdoen.’ Teveel
processen verbaal, te weinig politie, stapels inlichtingenformulieren van officieren van justitie die beantwoord moeten worden, karrenvrachten met in
beslag genomen smokkelwaar die liggen te wachten
om naar Venlo te worden gebracht, aanhoudingen en
verhoren, er komt volgens hem geen einde aan.
Een escalatie kan dan ook niet uitblijven. Op 16 februari 1917, bericht de Nieuwe Venlosche Courant over

de dood van een smokkelaar in Tegelen:
‘Dinsdagavond om ongeveer 7 uur werd door veldwachter
Vercouteren te Tegelen een groepje smokkelaars aangehouden en van hen 6 zakken meel in beslag genomen. Als voorloper deed dienst de 27-jarige H. Kalbers geboren te Weert
en woonachtig in Duitsland, die de laatste tijd hier te lande
verblijf hield.‘s Avonds om 9 uur werd dezelfde troep smokkelaars wederom door de veldwachter aangehouden met 7
K.G. spek en 1 K.G margarine. ‘s Nachts werden zij nog eens
door de kommiezen aangehouden. Door al die tegenslag verbolgen trokken K. met zijn kornuiten naar de woning van
Vercouteren. Zij trapten tegen de deur, wierpen een raam
open en uitten bedreigingen tegen de veldwachter die echter
niet thuis was. Zijn vrouw belde hem op en Vercouteren ging
daarop de smokkelaars na. Toen zij hem zagen, begonnen zij
te schreeuwen en te dreigen en vormden een kring rondom
hem, die steeds nauwer werd. Enkelen trokken hun jas uit.
Ofschoon Vercouteren met de revolver in de hand hen herhaaldelijk aanmaande terug te gaan, hen waarschuwende
dat hij zou schieten, bleef het vijftal opdringen. Toen richtte
Vercouteren zijn wapen op de borst van K. en schoot hem
een kogel door het hart. K. was onmiddellijk dood.’

De Tegelse burgemeester is bang dat een incident
als met Vercouteren zich in de toekomst herhaalt
en vraagt bij de districtscommandant van de marechaussee een detachement marechaussees aan. Zijn
verzoek wordt ingewilligd. Na twee maanden vraagt
hij of ze niet langer kunnen blijven, liefst voor onbepaalde tijd, want ze weten van aanpakken: ‘Sedert 1
maart zijn door de marechaussee 220 proces-verbalen opgemaakt; bovendien + 40 voordrachten voor uitzetting uit het
in staat van beleg verklaarde gebied van Tegelse inwoners
en meer dan 200 van Duitsers.’ Ook dit verzoek wordt
ingewilligd. Hoe lang ze in Tegelen zijn gebleven, is
niet duidelijk, wél dat het hun aan werk niet ontbroken heeft. Het aantal geregistreerde overtredingen
is sinds hun komst bijna verdrievoudigd. De angst
voor represailles door smokkelaars is bij Van Basten
Batenburg echter niet minder geworden. In dezelfde
brief aan de officier van justitie over de champagne
drinkende caféhouder-smokkelaar schrijft hij bij wijze van nawoord: ‘Mag ik u beleefd verzoeken – met het
oog op mijn persoonlijke veiligheid – noch aan de betreffende, noch op de openbare rechtzitting te willen vermelden
dat deze ambtelijke inlichtingen van mij afkomstig zijn.’
Intussen beraadt men zich ook in Venlo op een hardere aanpak. Zo dringt de Venlose commissaris van politie, B. J. L. Forceville, er bij de commandant van het
veldleger op aan het koffiehuis aan de Parade 55 te
sluiten, dat volgens hem een smokkelnest is, en pleit
hij voor de uitzetting van een Duits gezin dat illegaal
in Venlo verblijft en zich met smokkelen bezighoudt.
Ook van de Duitse deserteurs moet hij weinig hebben. Op 18 maart 1917 bericht hij aan burgemeester
Van Rijn dat er zich op dat moment 98 Duitse deserteurs in Venlo bevinden, weliswaar met een geldige
verblijfsvergunning, maar: ‘Over het algemeen doen
deserteurs niet anders dan smokkelen en was het naar mijn
bescheiden mening hoogst gewenscht dat het merendeel der
deserteurs, uit de maatschappij, althans uit het grensgebied,
verwijderd worden. Nog heden weer is een deserteur gearresteerd wegens rijwieldiefstal.’
Grimmigheid
Op 10 maart 1918 wordt de publieke opinie in Venlo
opgeschrikt door de aanslag op het leven van soldaat-commies Van der Meij. Samen met sergeantcommies Luchtenburg arresteert hij die morgen bij
het trappistenklooster in Tegelen een bende van
zeven Duitse smokkelaars, die hij in zijn eentje naar
Venlo moet brengen. Bij de spoorwegovergang aan
de Onderste Molen laat een van hen zich kermend
op de grond vallen. Als Van der Meij hem sommeert
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Van R i j n r ond 19 0 0 .

W. R. C. van Basten Batenburg.

de Ve n l os e b ur ge m e e s t e r H.B.J . Va n Rij n

De Tegelse burgemeester W. R. C. van Basten

( c ol l . G.A .V.)

Baten burg (co ll. G. A.V. )

door te lopen wordt hij van achteren met een ﬂes
buiten westen geslagen, waarna men hem naar een
kleigroeve sleept en in het water gooit. Door de plons
in het koude water komt hij weer bij en bereikt meer
dood dan levend het huis van mevrouw Selen in het
buurtschap Egypte, die de politie en het ziekenhuis
belt. De eerste die zich bij het slachtoffer meldt, is
veldwachter Vercouteren. Hij gaat op onderzoek uit,
maar komt de daders niet op het spoor. Deze verraden zichzelf als ze op hun vlucht terug naar Duitsland
komen vast te zitten in de prikkeldraadversperringen
langs de grens. Van het quarantaine-kamp op de
Kleine Heide worden ze overgebracht naar de marechausseekazerne in Venlo, waar ze door Vercouteren en marechaussee Hulsman worden verhoord.
Daarbij gaat Vercouteren kennelijk zo hardhandig
te werk dat een van de smokkelaars zijn glazen oog
uit zijn kas rukt en het hem naar zijn hoofd slingert.
Een verhaal van horen zeggen, maar wel een dat de
grimmigheid waarmee de smokkelhandel beoefend
én bestreden wordt, treffend illustreert. Net zoals het
verhaal dat smokkelaars een foto van Vercouteren bij
zich hebben, die zich een reputatie van houwdegen
heeft verworven. Drie dagen nadat hij in Tegelen een
smokkelaar heeft doodgeschoten, haalt hij de krant
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met een nieuwe arrestatie. Zo gaat het door tot 11
november 1918, als de oorlog eindigt, met veel ‘bukken’, rennen en schieten. Stoker P. Theeuwen is dan
weer allang als stoker aan het werk bij de gasfabriek.
Na een verblijf ‘achter de waterlinie’ heeft burgemeester Van Rijn hem op aandringen van de gemeenteraad moeten terugnemen. Dat Van Rijn hem zonder
voorafgaande waarschuwing heeft ontslagen, druist
volgens de raad regelrecht in tegen het werkliedenreglement. Ook Theeuwens latere verzoek om uitbetaling van het gederfde loon over de periode dat hij
ontslagen was, wordt door de raad gehonoreerd. De
discussie daarover is zo mogelijk nog feller, omdat
Van Rijn ervan wordt beschuldigd Theeuwens vrouw
voor steun naar het armbestuur te hebben verwezen,
wat als een publieke vernedering wordt gezien. <
(*) In deze voorpublicatie zijn geen voetnoten en bronvermeldingen opgenomen, in het boek uiteraard wel.
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foto’s Peter de Ronde
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Of ik een vergadering bij wil wonen. ‘Dan krijg

je meteen een beeld van hoe het eraan toe gaat.’ Aan
de telefoon heb ik de oprichter van Onze Oogst. Het
is januari 2013. Mijn zoektocht naar een nieuw maatschappelijk bewustzijn in mijn eigen stad begint bij
deze biologische buurtmoestuin in Venlo-Oost, een
initiatief van Dieuwertje Crasborn en Maaike van Strijp. Aan hen hoef ik niet uit te leggen wat ik bedoel
met dat nieuwe bewustzijn. Zij zijn één van de pioniers
en willen net als duizenden andere Nederlanders
niet meer afhankelijk zijn van kolossale, machtige
en bureaucratische systemen en multinationals die
bepalen hoe ze leven, wat ze eten en waar hun geld
naartoe gaat. Door de diverse crises zijn mensen hun
vertrouwen in grote bedrijven en instellingen kwijtgeraakt en zoeken ze naar manieren om zelf oplossingen voor hun problemen te vinden. En dat lukt vrij
aardig. Althans, daar lijkt het op.
Een week later zit ik in de kantine van welzijnsorganisatie Kan Doen aan de vergadertafel bij Onze

komen. Een week later is Dieuwertje weer beter. Ze
lacht: ‘Zo’n vergadering verloopt ineens heel chaotisch als ik er niet bij ben.’
Chaotisch of niet, de moestuin werkt. Bewoners van
allerlei pluimage hebben zich aangemeld en zijn enthousiast over ‘hun nieuwe tuin.’ Buurtgenoten die
elkaar uitsluitend van gezicht kenden, voelen zich verbonden doordat ze een gezamenlijk project hebben
en het allerbelangrijkste: iedereen is blij dat er straks
eerlijke, gezonde voeding binnen handbereik is.
Dieuwertje is tevens eigenaar van haar eigen bedrijf
Gemeenschappelijk Belang, waarmee ze als professional de do-it-yourself-economie wil ondersteunen. Een
gat in de markt, zou je denken. Onze Oogst is volgens
haar tekenend voor hoe een burgerinitiatief functioneert: ‘Mensen willen graag iets samen doen, elkaar
helpen maar iemand moet de kar trekken. Men wil van
alles en weet elkaar ook wel te vinden, maar de dagelijkse sores slokt mensen op.’ Het liefst wil ze deze
buurtmoestuin nu loslaten en verder gaan met het opzetten van andere projecten van Onze Oogst.‘Dat was
ook het idee: ik heb de partijen bij elkaar gezocht en
het plan vormgegeven. Nu moeten de bewoners het
zelf gaan doen. Maar je ziet al bij zo’n vergadering:
je hebt een kartrekker nodig.’ Dieuwertje ziet zichzelf wel als zo’n kartrekker, maar - en hier loopt ze
meteen tegen de muren van het heersende systeem
op – wel graag betaald. ‘In onze maatschappij is het

D o o r d e div e rs e cris e s zijn m e nsen hun ver t r ouwen in gr ot e bed ri j ve n e n i n s t e llinge n k wijtge ra a k t en zoeken ze naar manier en om
z elf o p l o s s i n g e n v oor hun p rob le m e n t e vinden.
Oogst. Geen scheten laten en maximaal twee suikerklontjes. De huisregels liegen er niet om. Op de
tafel onder het felle tl-licht staan thermoskannen
koffie en thee. Drie mannen en vijf vrouwen roeren in
hun mokken en wachten af. Dieuwertje zelf is ziek en
notuliste Marie-Claire komt een kwartier te laat binnenstormen. ‘Waren jullie op mij aan het wachten?’
Giechelend: ‘Oeps.. sorry!’ Er moet van alles geregeld
worden, want zaterdag willen ze vooruit kunnen. Er
moeten tempexbakken komen, liefst gratis – ‘bij de
Brüder misschien?’ – en paardenmest gehaald worden – ‘die is toch wel vrij van antibiotica en zo?’ Het
gesprek gaat alle kanten op en er wordt uitgebreid
tijd genomen voor ieders mening of opmerking.
‘Wie heeft thuis nog zaadjes en welke?’ Mensen praten door elkaar en de notulist kijkt verward om zich
heen: ‘Eh, wie had nou welke zaadjes? Ik heb het even
gemist.’ Snel wordt duidelijk hoeveel kennis er voor
handen is. De één heeft een hoveniersopleiding, de
ander studeerde biologie en de ondernemer heeft
een breed netwerk in de stad wat handig van pas kan
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heel normaal dat ambtenaren betaald krijgen voor dit
soort projecten, maar als een ondernemer zoals ik of
een burger een initiatief neemt, gaat men er vanuit
dat het allemaal vrijwillig gebeurt. Waarom zou een
ambtenaar wel betaald krijgen en ik niet?’
Ik leg de vraag voor aan Dion Nijskens, ambtenaar
bij Openbare Werken. Hij heeft Venlo op participatiekaart.nl gezet, een website waar burgerinitiatieven
op worden weergegeven. Venlo telt er 126, waarbij
het vooral gaat om bewoners die hun eigen straat
schoon houden. Het antwoord op mijn vraag heeft
Dion niet. De participatiekaart is volgens hem meer
een uitvloeisel van overheidsbeleid dan dat het inzoomt op de nieuwe trend waarin burgers het heft in
handen nemen. Dion: ‘Toen we op 1 januari 2012 zijn
gestopt met het opruimen van zwerfvuil, moesten we
de inwoners noodgedwongen meer verantwoordelijkheid geven.’
Teleurgesteld ga ik naar huis: dit is niet het nieuwe
bewustzijn waar ik naar op zoek ben, dit is gewoon

een overheid die taken doorspeelt naar de burger.
Wat ik zoek is dat andere perspectief, die wereldwijde verandering in het bewustzijn, die omslag in
het denken van een ik-gerichte identiteit naar een
wij-samenleving, een beweging waarin mensen niet
meer puur op winst en groei en eigenbelang gericht
zijn, maar proberen met elkaar een betere omgeving
voor zichzelf te creëren.
Eenmaal thuis kan ik het toch niet laten om eens te
kijken welke initiatieven er zoal op die participatiekaart staan. Boven verwachting stuit ik op een leuk
verhaal in Venlo-Zuid, waar een lollig crossbaantje
voor kinderen werd gerealiseerd op initiatief van een
moeder uit de buurt. Eerder was er al spontaan een
fietscrossbaantje ontstaan, toen wat hopen zand waren blijven liggen na een bouwproject. Kinderen uit
de buurt scheurden eroverheen met hun racefietsjes
en creëerden zo in no-time een te gekke speelplek,
gratis en voor niks. Tot het zand werd weggehaald.
Initiatiefneemster Mirian Bongaertz: ‘Teleurstelling
alom natuurlijk, plotseling was hun speelplek weg.’
Mirian stuurde een mailtje naar de wijkraad: of er
niet even wat nieuw zand gestort kon worden. Mirian:
“Ik bedoel, zand genoeg toch? Kleine moeite. Dacht
ik.’ Helaas, Mirian kwam in een traject van mailen en
bellen met de wijkraad en de gemeente. Er moesten
kinderhandtekeningen verzameld worden om te garanderen dat er wel voldoende jeugdig draagvlak was
voor de crossbaan. Toen dat het geval bleek – maar
liefst vijftien kinderen tekenden toen haar zoontje
langs de deuren ging – moest worden aangetoond
dat de buurt geen bezwaar had en weer werden er
handtekeningen verzameld. Vervolgens ontstond een
discussie over hoe en wat. Hoeveel zand moest er komen, waar precies en hoe moest het eruit komen te
zien? Mirian lacht nu ze het verhaal navertelt: ‘Hoeveel “kuub” wilden ze weten… Ja hallo, weet ik veel,
gewoon een bergje zand waar de kinderen overheen
kunnen crossen.’ Giechelend, met armbewegingen:
‘Stond ik die man met zijn heftruck aanwijzingen te
geven. Alsof ik daar verstand van heb.’ Praktisch ingesteld als moeders zijn, stelde Mirian nog voor dat
de gemeente prullenbakken plaatst, zodat de kinderen hun rommel meteen weg konden gooien. ‘Maar
nee, dat was kennelijk een brug te ver.’ Maar goed, de
buurt was blij met de nieuwe crossbaan en even was
er zelfs sprake van een feestelijke opening. Mirian: ‘Er
was een potje voor, zeiden ze, maar dat bleek uiteindelijk toch leeg.’ Ondanks de ambtelijke molen waar
ze in terechtkwam, vindt Mirian het ‘niet veel voorstellen’ wat ze gedaan heeft. ‘Ik ben gewoon een moeder
die een leuk speelplekje voor de kinderen wil.’
F i dan E l c oçak en Di eu w ertje C rasborn
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Eveneens in Venlo-Zuid ontpopte Ed Bastiaans,

manager van de Albert Heijn aan de Van Nijvenheimstraat, zich de afgelopen jaren tot een local hero met
allerlei acties om de leefbaarheid in het gebied rond
zijn winkel te vergroten. Zo organiseerde hij diverse
opruimacties, specifiek gericht op de rommel én de
overlast van scholieren die de buurt “onveilig” maken.
Ook nam hij deel aan de actie Nederland Schoon. Ed
maakte een degelijk schoonmaakplan: ‘Je moet zoiets
toch een beetje fatsoenlijk aanpakken. Wie doet wat?
Wie regelt de bezems? Dat soort dingen.’ Ed besloot
het niet bij één opruimdagje te houden en formeerde
opnieuw een werkgroepje met zijn buurt. ‘We hebben
afgesproken dat de grote winkeliers zoals ik de gezamenlijke delen opruimen, de kleine winkeliers het
stuk voor hun pand en de bewoners hun eigen stoepje. Klaar is Kees.’ De achterliggende gedachte bij al
zijn inspanningen is simpel: ‘Ik wil meer betekenen
voor mijn buren dan alleen het runnen van de winkel. Waarom zou je niet zelf kunnen zorgen voor een
schone en veilige omgeving?’ Naast schoon en veilig,

vraag me af hoe dat zit? Dat we niet zonder overheid
kunnen is duidelijk, maar moet zij ons zo dicht op de
huid zitten en projectjes overnemen, zoals dat bij Mirian en Ed gebeurde?
Volgens strateeg Geert Schmitz, kartrekker van de
tak Vitale Gemeenschappen van de Regio Venlo, is
de overheid nog veel te gulzig. ‘Ze zit overal met haar
neus tussen – met alle goede bedoelingen – maar zo
moet het niet. Die duurzame samenleving die we zo
graag willen kan alleen maar door burgers gemaakt
worden, niet door de overheid.’
Geert is al twintig jaar bezig met het bestuderen van
de verandering van de samenleving en het streven
naar meer duurzame verbindingen. Hij schreef er
meerdere essays over. Hij schetst een beeld van een
emancipatiebeweging die nog in ontwikkeling is.
Waar het om gaat is dat burgers loskomen van systemen zoals de overheid en de markt. Geert: ‘Het
draait om nieuwe verhoudingen tussen mensen. Nu
verhouden mensen zich tot systemen en tot regeltjes

I k w i l me e r b e te k e n e n v oor m ijn bur en dan alleen het r unnen
va n d e w i n k e l . Wa a rom zou je nie t ze lf kunnen zor gen voor een
s c h on e e n v e i l i ge om ge v ing?
vindt hij ook dat het wel wat beter kan met de onderlinge saamhorigheid. Daarvoor organiseerde hij de
Burendag. Ed: ‘Je moet het zien als een multi-cultibraderietje om buurtbewoners met elkaar in gesprek
te brengen. Ik dacht: deze mensen wonen dicht bij
elkaar maar ze zijn niet echt ‘samen’. Het is zo “ieder
voor zich” tegenwoordig.” De burendag werd een hit,
de animo was enorm en dat zag ook het wijkoverleg
en de gemeente. Met alle goeie bedoelingen begon
de gemeente zich ermee te bemoeien en de Burendag van Ed ging een eigen leven leiden. Ed: ‘Er kwam
een subsidiepotje van de gemeente – ter stimulans.
Op een gegeven moment werd het hele gebeuren zo
groot, met draaimolens en weet ik wat allemaal… Het
achterliggende idee ging verloren. Dit was nooit de
bedoeling van mijn Burendag.’
Het verhaal van Mirian en Ed zet me aan het denken.
Allebei acteerden ze volledig vanuit een eigen behoefte en een eigen idee voor een betere omgeving,
en toch komt de overheid vroeg of laat in beeld. Ik
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in plaats van tot elkaar. Er moet een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarin sámenleven voorop staat. Niet
uitgedrukt in lijstjes of cijfers, maar gericht op prettiger samenleven.’ Hij drukt mij op het hart op zoek te
gaan naar die pioniers, mensen die daar nu al bewust
mee bezig zijn, en hun verhalen op te schrijven. Mijn
missie: de bezieling zoeken. Wat drijft deze mensen?

Ik besluit de ambtenarij even te laten voor wat
ze is en zoek mijn heil bij ‘gewone’ mensen. Ik speur
kranten en internet af naar Venlose emancipatiestrijders, lokale wereldverbeteraars en doe-het-zelvers.
Zo kom ik tot mijn grote verbazing onder meer terecht in een van de villa’s op Nieuw Stalberg. Het is
zo’n beetje de laatste plaats waar ik een burgerinitiatief zou verwachten. Wilma Walenberg lacht: ‘We wonen hier met veel plezier, maar eerlijk is eerlijk: er is
amper sociale samenhang. Bewoners zijn figuurlijk,
maar vooral ook letterlijk van elkaar gescheiden. Iedereen is met zichzelf bezig.’ De hoge schuttingen en
beveiligde oprijlanen maken in een oogopslag duide-

E d B asti aan s

lijk waar ze op doelt. ‘Het is niet dat men niet wil socializen, hoor. Maar het komt er gewoon niet van.’
Om toch een buurtgevoel te creëren, organiseerde
ze al eens een buurtbarbecue: ‘Dan krijg ik de buurt
wel gemobiliseerd. Haal wat kratten bier erbij en je
hebt zo een paar sterke mannen die meehelpen met
de tent opzetten en het sjouwen van de zware spul.
Maar je merkt toch dat het als een pudding ineenzakt
zodra de harde kern de kar niet meer trekt.’ Ondanks
die ‘pudding’ heeft ze nu een nieuwe ambitie: een
buurtmoestuin: ‘Ik heb nog geen concrete stappen
ondernomen, maar ik vind het gewoon leuk. Ook in
deze villawijk is het goed als mensen meer met elkaar
optrekken en zo’n tuin kan een bindmiddel zijn.’
Na mijn bezoek aan Wilma stuit ik op twee wat meer
bedrijfsmatige zorginitiatieven, zoals het OYA Center,
dat mensen met Down een kans in het bedrijfsleven
wil bieden en Kidz Base, een initiatief van onder meer
ondernemer Martin Frankort om kinderen in een
moeilijke situatie een leuke dag te bezorgen. Wat me
opvalt in die verhalen is de zoektocht naar nieuw kapitaal, niet in de vorm van geld, maar in de vorm van
personen: mensen die gratis hun diensten aanbie-

den of hun naam eraan willen verbinden. Gezien het
succes lijkt dat vrij aardig te lukken. Hoewel, beide
initiatiefnemers drukken me op het hart dat het flink
doorploeteren is om het commitment van iedereen
vast te houden.
In de kroeg en op feestjes gooi ik ‘mijn’ thema steeds
vaker op tafel, ik maak afspraken met ondernemers
en praat met vrienden over de bottom-up netwerksamenleving in Venlo. Hoe meer mensen ik spreek, hoe
meer me duidelijk wordt dat ik niet de enige ben die
zich aangetrokken voelt tot het idee van een andere
manier van leven: autonomer, gezamenlijker, eenvoudiger en eerlijker. Maar er zijn ook kritische geluiden.
Sommigen zeggen: ‘Wat is er dan zo anders aan die
nieuwe beweging van je?’ Anderen vinden het wel vernieuwend en spannend klinken, maar begrijpen niet
helemaal waar ik het over heb. Weer anderen vragen
zich af of er werkelijk sprake is van een nieuw elan.
Is het niet gewoon terug naar de jaren vijftig? Ook
wordt opgemerkt dat buitenlandse culturen sowieso
veel meer gebaseerd zijn op samen en zelf. Ik verzand
in eindeloze filosofische gesprekken waardoor ik na
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Vo o r w a a r de v o o r de ze n i e u w e e co n o mi e i s da t me n s e n o p
l o ka a l n i v e a u me t e l ka a r g a a n s a me n w e r ke n . E n h e t mo e t v a n o n de ro p ko me n

J a n L i n sse n

afloop denk: hallo, ik ben toch niet gek? Er is écht wel Jan Linssen, Venlonaar van geboorte, nu woonachtig
iets aan hand hier in Venlo. Of?
in Hout-Blerick. Jan verdient zijn geld met een technisch hoogstandje dat hij ooit bedacht heeft en beMijn twijfel wordt in de maanden die volgen weg- steedt nu al zijn tijd aan het promoten van duurzame
genomen. Er is iets veranderd, ineens zie ik geen vra- energie. Eerst maakte hij zijn eigen huis energieneugende gezichten meer maar instemmende knikjes. traal. Daarna begon hij zich in te zetten om ook andeAls ik koffie drink bij Milk & Cookies met een vriendin ren zover te krijgen: ‘Ik heb er altijd al een hekel aan
en haar vertel over mijn zoektocht, vangt Louis Klaas- gehad om afhankelijk te zijn.’ Volgens Jan is het niet
sens van Café de Klep ons gesprek op. Als ik drie meer de vraag óf de maatschappij verandert, maar
woorden heb gesproken, weet hij genoeg: ‘Oh ja, ik hoe snel: ‘We koersen af op een nieuwe economie.
geloof echt wel dat er iets moet en zal veranderen.
Iemand noemde ze “ civil
Zoals de maatschappij nu in elkaar zit… We moeten
naar een andere verhouding in de samenleving, een s er vant s” . Kijk, dat vind ik een
waarbij je verbonden bent met je eigen omgeving en g eschikt woor d
niet met een onbekende instantie.’ De behoefte aan
meer onafhankelijkheid is bij hem en zijn vrouw Eef Ik noem het op zijn Limburgs “ôzze nieje economie”.
ook aanwezig. Zij financierden hun tapinstallatie Voorwaarde voor deze nieuwe economie is dat mendoor middel van crowd funding om geen speelbal van sen op lokaal niveau met elkaar gaan samenwerken.
de oppermachtige brouwerijen te hoeven zijn. Hun En het moet van onderop komen.’ Over de rol van de
78 ‘aandeelhouders’ krijgen hun investering over tien overheid is Jan heel duidelijk: ‘Ambtenaren moeten
jaar terug en ontvangen jaarlijks tien procent verzil- leren dat ze in dienst staan van de gemeenschap en
verd in de vorm van consumptiebonnen.
niet andersom. Iemand noemde ze “civil servants”.
Dezelfde drang naar onafhankelijkheid tref ik aan bij Kijk, dat vind ik een geschikt woord.’
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Verder kan de “nieje economie” volgens hem alleen
werken als er lokale verbondenheid is. ‘Laat mensen
uit een wijk meedenken over de openbare ruimte.
Dan komt er iemand die zegt: ik wil daar wel een
boom en een schommel. Leuk idee, maar wat vinden
je buren ervan? Dan moet hij dus naar de buren met
zijn verhaal. En zij weer samen naar hún buren. En zo
vertakt zo’n gesprek zich binnen de kortste keren. Sociale cohesie ontstaat dan in een mum van tijd.’
Jan heeft het druk. Hij treedt op als energiecoach
en is betrokken bij tal van energiecoöperaties in de
regio. Hij helpt en initieert: ‘We zijn bezig in Beesel,
in Leudal, in Peel en Maas, Sittard.’ Als hij praat over
“bezig” dan heeft hij het over het opzetten van een
eigen energienetwerk. Zijn droom? Heel Limburg
zelfvoorzienend en onafhankelijk van nationale en
internationale energieleveranciers maken. Hij rekent
het even voor: ‘Limburg heeft zo’n 500.000 huishoudens die gezamenlijk 1 miljard euro “weggeven” aan
energiebedrijven.’ Glunderend: ‘Stel dat we volledig
zelfvoorzienend worden en dat heel Limburg zijn eigen energie opwekt, dan kunnen we die 1 miljard lekker binnen de provincie houden. Maar dat kan alleen
als we allemaal samenwerken en een paar betaalde
krachten inzetten. Iedereen wil altijd wel meedenken
en meedoen, tot gevraagd wordt: wie gaat straks alle
telefoontjes beantwoorden? Dan wordt het stil. Het
is een simpel voorbeeld, maar zo werkt het. Iemand
moet die kar gaan trekken.’
Het gesprek met Jan inspireert me. Hij is de eerste die
ik binnen het Venlose spreek die ook the big picture
ziet. Hij is een doe-het-zelver pur sang, iemand die
onafhankelijk wil zijn door samenwerking met anderen. Hij is een verbinder die iedereen die ook maar
enigszins open staat voor zijn “nieje economie” erbij
betrekt. Zonder politieke agenda, zonder commercieel belang. Gewoon, omdat ‘ie erin gelooft.
Denkend aan wat strateeg Geert Schmitz tegen me
zei – ‘ga op zoek naar pioniers en schrijf hun verhalen op’ – begin ik het verhaal van Jan Linssen op te
schrijven. Ik besluit ook de andere initiatieven die

ik gezien heb op papier te zetten. Zo kom ik op het
idee voor een verhalenplatform: een online magazine waar al die doe-het-zelfinitiatieven een podium
krijgen. Ik bel Jan op en vraag of ik de naam ‘Ôzze’
mag gebruiken voor mijn website met verhalen over
lokale wereldverbeteraars. Jan is enthousiast: ‘Ik voel
me vereerd!’ In de tijd die volgt werk ik mijn plannen
uit. Ozze.nl moet een online lifestylemagazine worden waar alle succesverhalen van de lokale doe-hetzelvers bij elkaar komen. Ik zie het helemaal voor me:
mooie, inspirerende verhalen van pioniers, Venlonaren die het heft in eigen hand nemen en los van de
bestaande systemen, regeltjes en wetten, hun eigen
kleine gemeenschap creëren doen.
Kennelijk hebben mensen intussen van mijn zoektocht gehoord, ze bellen mij op met ideeën en wijzen
me op initiatieven. Er komt van alles bovendrijven: van
moestuintjes tot zorgprojecten en van professioneel
geleide projecten tot kneuterige amateurinitiatieven
waarbij je je kunt afvragen of ze tot de zogenaamde
‘nieuwe beweging’ horen of dat het gewoon om een
old school mantelzorger gaat.
In de tijd die verstrijkt haalt de realiteit me in. Ineens is de bottom-up-samenleving werkelijk overal.
De kranten staan er vol van, Dagblad de Limburger
komt met een speciale serie en het Zomerparkfeest
neemt de opkomende doe-het-zelf-democratie als
thema. Ergens begin zomer besef ik: de ideeën over
een duurzame, nieuwe samenleving zijn mainstream
geworden. Het is een vreemde gewaarwording. Terwijl ik me begin 2013 nog volop moest inspannen om
mensen duidelijk te maken waar ik naar op zoek was,
draait de wereld zich nu om. Van alle kanten word
ik benaderd: mensen willen ‘iets’ met Ozze.nl, mijn
verhalenwebsite in wording. Ik word uitgenodigd om
presentaties te geven, mensen melden zich aan met
ideeën en drukken me op het hart dat ik echt werk
moet maken van dit platform. In de stroomversnelling waar ik in terechtkom, valt me op hoe snel de
termen burgerinitiatief en burgerparticipatie aan inflatie lijden. De begrippen worden bovendien continu
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Zijn woorden gonzen nog lange tijd na in mijn
hoofd. Mijn kleine, persoonlijke zoektocht naar het
nieuwe maatschappelijke bewustzijn in mijn eigen
stad is per ongeluk uitgegroeid tot iets wat in marketingogen goud waard is. Hoewel ik niet op zoek was
naar goud, neem ik me - opgetild door zijn woorden
– voor om Ozze.nl ook groots aan te gaan pakken.
Een tijdlang focus ik me op het uitwerken van mijn
masterplan. Ik bezoek geen kleine burgerinitiatieven
meer, maar verlies me in mijn eigen project. Maar terwijl ik rijke ondernemers, maatschappelijke instellingen en invloedrijke ambtenaren afstruin op zoek naar
draagvlak en geld voor het maken van mijn online
magazine, dringt langzaam de ware betekenis van de
woorden van de reclameman tot me door: de doe-hetzelfdemocratie is een volledige industrie geworden,
een melkkoe van overheidsinstellingen, adviesbureaus en reclamejongens. Burgerinitiatieven zijn hot
en iedereen – van ambtenaar tot marketeer – vaart
B u r g e r i n i tia tie v e n zijn hot
en ied e r e e n – v an a m b te n a a r tot
ma rk e t e e r – v aa rt e n thousia s t
mee o p d e g o l v e n v a n d e h y p e
enthousiast mee op de golven van de hype. Als onze
nieuwe koning in zijn Troonrede spreekt over de participatiesamenleving, weet ik het zeker: de spontaniteit en de authenticiteit van de ware doe-het-zelvers
komt nu in het gedrang. Ik zie de eerste ‘troetelburgerinitiatieven’ ontstaan, projecten die keer op keer
door communicatieadviseurs en journalisten voor het
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voetlicht worden gehaald, omdat ze zo’n goed voorbeeld vormen. Terwijl het lijkt alsof heel Nederland
ineens aan het participeren is geslagen, krijg ik het
idee dat we zijn beland in een fase van ‘praten over’ in
plaats van ‘doen’. Mijn zoektocht ligt volledig op zijn
gat. Ik heb ontdekt dat Venlo in beweging is, dat ook
hier burgers en ondernemers hun eigen koers beginnen te varen, maar ik heb ook gezien hoe deze stad,
net als alle andere steden, op de participatietrend is
gedoken. Mijn drive van het eerste uur is plotseling
weg: doe ik met Ozze.nl niet hetzelfde als al die anderen? Namelijk “praten over” in plaats van “doen”?
Mijn geloof in de kracht van het vertellen van de verhalen is even helemaal weg. Dan gaat mijn telefoon.
Het is iemand van de gemeente Venlo die gehoord
heeft dat ik een actieve burger ben. ‘Jij hebt toch dat
Ozze.nl bedacht? Wij vinden dat een geweldig burgerinitiatief.’ Drie kwartier hang ik met de ambtenaar
aan de telefoon. Als ik de telefoon met een rood oor
neerleg, valt het kwartje. Lachend concludeer ik: mijn
zoektocht naar Venlose burgerinitiatieven zit erop: ik
ben zelf een burgerinitiatief geworden. <
Annemarie Staaks (1980) is journalist, schrijver en (literair) programmeur.
www.bureaustof.nl

Sander Ottenheim (28) | Manager New Product Engineers bij Vista Print | Uit Venlo | Eerste album: In the Summertime –
Mungo Jerry | Favoriet: On Fir e – Galaxie 500 | Koopt: Canery Island – Houndstooth

met elkaar verward: de drang naar autonomie, het
do-it-yourself-gevoel, is in mijn ogen iets heel anders
dan burgerparticipatie waarbij burgers taken van de
overheid overnemen. Het zijn twee verschillende bewegingen, maar alles wordt op een hoop gegooid. En
wat grappig is: hoewel mijn zoektocht zich richt op
een beweging van onderop, zijn het vooral de topdown-mensen die interesse hebben in mijn project:
ambtenaren, beleidsmakers en sinds kort ook: marketeers. Op de zoveelste bijeenkomst over burgerinitiatieven - georganiseerd door de overheid – spreekt
een reclameman me aan over Ozze.nl. Bij de borrel
fluistert hij in mijn oor: ‘Volgens mij besef je het nog
niet, maar je hebt goud in handen…’
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De Z u ste r str aat i s e e n v an
d e i n ti e mste str ate n v an

In 2014 bestaan de Blauwe Zusters in Steyl 125 jaar. Portret van
een vitale gemeenschap, een bijzonder slag mensen.

Ste y l . Omh o o g l o p e n d ,
smal , e e n g e h e i mz i n n i g e
b o ch t z o n de r do o r k i j k .
Van u i t de A r n o l du s J an sse n str aat l i g g e n aan j e
r e ch te r h an d l an g e k l o o ste r mu r e n . Z e z i j n v an d e
M i ssi e z u ste r s, Di e n ar e sse n
v an de He i l i g e G e e st, o fte w e l de B l au w e Z u ste r s.

door Ruud Linssen
foto’s Peter de Ronde

‘De druppel op een steen
is ook een druppel’
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Vandaag benadrukt het verre geblaf van een
hond de zondagse stilte in de Zusterstraat alleen maar
meer. Er is verder niemand, half elf in de ochtend. In
mijn leven ben ik deze weg vele malen gegaan, tijdens
wandelingen door het zo bijzondere kloosterdorp. Ditmaal zal ik halverwege stoppen bij de kloosterpoort
en over het grint van de grote tuin naar binnen gaan
door de dubbele houten deur. En een wereld ontdekken die er al altijd is geweest, met vrouwen praten die
er al mijn hele leven wonen om na enkele uren alles
achter me te laten met een bijzondere tinteling in mijn
maag.

I J ze r e n discipline
Feiten. In 2014 bestaan de Blauwe Zusters 125 jaar. Eind negentiende
eeuw werd de orde opgericht door Arnoldus Janssen. Met Steyl als centrum van de wereld werden de missiezusters alle windrichtingen uit gestuurd ‘naar de missie’. Tijdens de katholieke hoogtijdagen in de jaren
vijftig en zestig was het klooster een klein dorp. Er leefden en werkten
driehonderd zusters achter deze muren, nagenoeg allemaal uit Duitsland. Daarnaast nog eens honderd meisjes op de kostschool en 100 bejaarde leken die door de zusters werden verzorgd. Het klooster had een
eigen schilder, timmerman en meerdere tuinmannen.
Nadat we ons hebben gemeld bij de receptie staat binnen de kortste
keren zuster Margret voor ons. Ze is onze gids, zoals voor alle bezoekers.
Belangrijker nog misschien, zo ontdek ik gaandeweg, is dat zij de organisatorische spil van het klooster is. Een van die zeldzame mensen die
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drukte en gedoe voor iedereen licht maakt. Alleen al met haar uitstraling, een soort vrolijke rust.
Door de statige gangen lopen we naar de kapel waar dadelijk een mis
wordt gehouden. Zuster Margret: ‘We zijn hier nu met 92 zusters, waarvan veertig op de bejaardenafdeling. Voor die laatsten hebben we veel
activiteiten, ook voor de dementerenden.’
Vandaag is een dag van afscheid. Zo’n dertig zusters uit alle werelddelen zijn drie maanden op retraite geweest in Steyl. ‘Voor verdieping en
hernieuwing.’ Ze gaan nu terug naar huis, naar landen in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika. De mis is om stil te staan bij wat wordt afgesloten, een
tijd van bezinning. Er wordt met vlaggetjes van de vertegenwoordigde
landen gezwaaid. De instinctieve gedachte voor iemand wiens smartphone permanent op volle toeren draait: dit is niet meer van deze tijd.
Wel of niet bij de tijd, is de verkeerde taal om deze wereld te begrijpen.
Dat zal ik de komende uren leren. Zuster Andrea Maria is de econome
van de Duitse provincie, waar het moederhuis in Steyl ook onder valt. Ze
maakt gebruik van de modernste software om de financiële kant van de
kloosters op orde te houden. Daarentegen heeft niemand van de zusters
een televisie op de kamer. Wel een radio. Sinds midden jaren negentig
mogen ze zelf beslissen of ze een habijt dragen of in burgerkleding door
het leven gaan.
P er s oonli jk e d i ng en
Het is een wereld op zichzelf, waar eigen keuzes richting geven. Onafhankelijker van de wereld dan doorgaans. Dat is niet omdat ze niet we-
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ten wat zich in die wereld afspeelt. Juist wel. Het egocentrisme buiten de
kloostermuren is toegenomen, dat hoef je hen niet uit te leggen. Maar
moeten zij in dat opzicht meer bij de tijd komen? Het is met geen mogelijkheid uit te leggen aan zuster Laetitia die vandaag op het nest van het
moederhuis is teruggekeerd nadat ze tien jaar in het Duitse Cuxhaven
voor vluchtelingen heeft gezorgd. ‘In Duitsland wordt veertig procent

He t a a n ta l
b i j zo n de r e me n s e n i s
b o v e n g e mi dde l d h o o g
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van het voedsel weggegooid. Waarom kunnen we dan niet voor een paar
vluchtelingen extra zorgen?’ Ze vertelt ons over de asielzoekster van wie
de achtjarige dochter was weggenomen, hoe deze moeder met wezenloze blik de slaappillen had uitgestald en aan zuster Laetitia vroeg die
nacht bij haar te blijven slapen, bang als ze was voor zichzelf.
Het wezen van de missie, zoals door de zusters al meer dan een eeuw
uitgedragen, gaat niet over bekeren. Begrip en liefde voor mensen met
wie je geen andere relatie hebt dan dat je naar ze toe bent gezonden om
ze te helpen. Dat is wat echt telt. Het gaat over opkomen voor anderen
wier lot slechter is dan het onze. Wier land is afgenomen, of nog veel
erger zoals de vluchtelingen van zuster Laetitia.
Zuster Margret: ‘Wie we zijn, dat gaat over de indianen van Vuurland
die we hebben bestudeerd. We hebben hun spraak op schrift gezet. Het
gaat over de dialoog met anderen, moslims en joden. Respecteren wat
de ander heeft, en jezelf informeren wie de ander is. Zo kun je anderen
op waarde schatten en een relatie opbouwen.’
Na de mis is er een lunch in de grote zaal. Drie gangen eenvoudig doch
smaakvol eten. We spreken met meerdere zusters. Langzaam begint er
iets te dagen over deze gemeenschap hier. Het aantal bijzondere mensen is bovengemiddeld hoog. Zuster Andrea Maria die over haar werk
glimlacht: ‘Gelukkig heb ik nog geen klooster geruïneerd.’ Wat een fabelachtige zelfrelativering is van een vrouw die naast Steyl vele kloosters in Duitsland en Zwitserland financieel beheert, en dat al doet sinds
jaren, met een korte onderbreking waarna ze als de wiedeweerga weer
werd ingevlogen.
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Of de zuster met zestien kankeroperaties achter de rug. Ze wil niet met
ons praten, zegt ze vriendelijk: ‘Er zijn zoveel persoonlijke dingen tussen mij en de Lieve Heer gebeurd.’ Aan de blik in haar ogen laat zich
aflezen dat er niets van overdreven is. Die gebeurtenissen lenen zich niet
voor een gesprek in alle openbaarheid.
Bij de terugkeer in Steyl, na een verblijf van bijna twintig jaar in Australië en Nieuw-Guinea, nam zuster Paulinia de kruidentuin onder haar
hoede. Om medicijnen te maken. Ze leerde het zichzelf met hulp van de
uitgebreide bibliotheek van haar voorgangster. ‘De kruiden in de eigen
omgeving moet je gebruiken. De natuur heeft dat heel mooi ingericht:
die kruiden zijn bedoeld voor de mensen die er wonen. Ik gebruik verschillende kruiden, zoals pepermunt, brandnetels, paardenbloemen. Ik
maak er medicijnen van voor wonden, schimmels en meer.’
Ov e r tu i gin g
Als de zusters Paulinia en Laetitia vertellen over de jaren zestig, toen
ze hier in Steyl intraden, hoor je bijna de vele jonge meisjes rennen en
giechelen. Zuster Laetitia: ‘We hebben altijd veel gelachen, omdat sommige dingen zo komisch waren.’ Een ijzeren discipline hield de jonge
energie toen nog in toom. Zuster Paulinia: ‘Vroeger was dit een heel andere wereld. Alles was geregeld en georganiseerd. Veel werk, allemaal
goed ingedeeld, allemaal hadden we onze taak.’ Zuster Paulinia: ‘Het
was zwaar, als je van buiten komt en opeens gaat alles zo (knipt met de
vingers). We hebben wel leren inzien dat orde nodig is als je met zoveel
mensen bij elkaar bent.’
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Het is een groot offer geweest dat deze jonge meisjes vrijwillig brachten. Zuster Laetitia: ‘Nooit meer naar huis, dat was heel zwaar. Je ouders
mochten niet vaak komen. Tijdens het noviciaat, het eerste jaar, zelfs
maar eenmaal.’ Ze hebben het gedaan uit een diepgevoelde overtuiging. Zuster Paulinia: ‘Ik wilde de missie in. De arme kinderen over God
vertellen, het deed me zo’n pijn dat ze niets van God wisten. Ik was van
jongs af geïnteresseerd.’ Net zoals zuster Laetitia: ‘Bij mijn Eerste Communie - ik weet precies waar ik zat in de kerk – dacht ik: Jezus, als ik
missiezuster moet worden dan help me.’
L a nge a dem
Er is veel veranderd sinds die tijd. Zuster Margret: ‘Het leven is niet meer
zo strak. We hoeven niet meer allemaal op dezelfde plaats op hetzelfde
tijdstip te zijn, bij wijze van spreken. We hebben nu kleine basisgroepen
van zusters, die samen de liturgie vieren. Of een verjaardag. Iedereen
heeft meer eigen verantwoordelijkheid.’ Zuster Laetitia: ‘Je moet zelf
meedenken. Veel heeft zich in positieve zin veranderd.’
Anno nu regeert de Overste niet meer alleen over de orde. De Braziliaanse Overste, zuster Maria Elisabeth, vertelt: ‘Ik beslis niet alleen. De
laatste tien jaar komen besluiten tot stand in een gezamenlijk proces.
Een raad, met vier zusters en mij als overste, beslist. Bijvoorbeeld of we
de dag niet om half zeven maar om zeven uur beginnen. Als de stemmen
staken, geeft mijn stem de doorslag.’
Waar vroeger de jonge meisjes de gangen vulden, zijn het nu veel oudevan-dagen. Zusters teruggekeerd na vaak decennia werken in de missie.
‘Je bent ooit hier ingetreden, naar de missie gegaan en hier sterf je dan

ook weer. De cirkel is rond.’ Aldus zuster Paulinia, die het sinds enkele
jaren wat rustiger aan doet. ‘We durven nu oud te zijn, het is een mooie
levensavond. We hebben een wonderbaarlijk leven.’
Het aantal nonnen in Nederland neemt zienderogen af, omdat er weinig
nieuwe bijkomen. Ook in Steyl. ‘Als we er hier eentje per jaar bij krijgen,
dan zijn we blij,’ vertelt zuster Margret. Kloosters van de Blauwe Zusters
in Nederland worden gesloten, in Limburg bijvoorbeeld in Belfeld, Well
en Baexem. Maar Steyl niet. Het is toch een beetje heilige grond. Zuster
Margret: ‘Het algemeen bestuur zit in Rome, maar dit is het moederhuis, daar waar het begonnen is.’
En toch is dit een krachtige, vitale gemeenschap. Een huis van retraite.
Voor de orde zelf, voor zusters die vanuit de hele wereld hier neerstrijken
voor bezinning. Want geloof is werk-in-uitvoering. Zuster Laetitia: ‘Als je
probeert te geloven, en dat is niet altijd makkelijk, ervaar je toch dat het
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E e n h u i s v a n r e tr a i te . Vo o r de o r de ze l f,
v o o r zu s te r s di e v a n u i t de h e l e w e r e l d h i e r
n e e r s tr i j ke n v o o r b e zi n n i n g
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We d ur ven nu oud t e zijn, het is een
m ooie le v e nsavond. We hebben een wonderb a a rlijk le v e n

geloof brengt wat Jezus belooft. Maar er zijn zeker ook donkere tijden.
Als je volhoudt, dan ervaar je het.’ Ook van buiten de orde zijn er regelmatig bezoekers: pelgrims, gelovigen zonder pastoor in hun dorp. Maar
ook mensen die rust zoeken, willen nadenken over hun leven.
Dit klooster zal over twintig jaar vrijwel zeker nog bestaan. Maar hoe?
De overste: ‘Dat is een zorg, hoe het verder gaat. Zoals het nu is, kan
het niet blijven. Er zal verandering komen. Een commissie zal zich daarmee bezig houden. Het zal internationaler worden, minder gericht op
Duitsland.’
Zuster Margret: ‘Soms zien we dat onze waarden met voeten worden getreden in de wereld, dat is wel eens moeilijk. Om daar wat tegenover te
zetten, daarvoor is een lange adem nodig.’ Daarvan – een lange adem
– hebben de zusters in Steyl zoveel als een oceaan zuurstof heeft. ‘De
druppel op een steen is ook een druppel.’
Eenmaal weer buiten, de Zusterstraat aflopend, is er een gevoel dat lijkt
op vlinders in de buik. Geraakt door mensen die groot zijn met zo weinig. <

Ruud Linssen (1971) is communicatieadviseur en eigenaar van het Nijmeegse bedrijf Bliss Media. Voormalig
journalist bij Dagblad De Limburger.
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G aleri e W i l m s

het moet om de kunst gaan

G a le r i e W i l m s

het moet om de kunst gaan

de z e z o m e r v e r h u is d e G a le r ie W ilm s in Ve n lo v a n d e B o lw a t e r s t r a a t n a a r
d e nie u w s t r a a t , v a n Q 4 n a a r h e t k lo o s t e r k w a r t ie r. ke e s Ve r b e e k v o lg d e d e
g a le r ie r u im e e n h a lf j a a r.

door Kees Verbeek
foto’s Peter de Ronde
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Het is dinsdag 9 juli en het zomert uitbundig. Zittend aan
de tafel in hun galerie kijken Paul Wilms en zijn partner Carla Scheffers
naar buiten, naar het stadspleintje aan de Nieuwstraat.
‘Gisteren was hier een van de bewoners het plein aan het vegen’, vertelt
Paul. ‘Niet alleen zijn eigen stukje, maar ook ruim eromheen. Zo opvallend, die betrokkenheid hier. Fijne plek ook. Met Zin en Domani hier
tegenover en verderop Bij de Buren en De Klep. Er gebeurt wat.’
Binnen is – na twee eerdere pogingen – de aannemer er eindelijk in geslaagd de vloer naar wens af te leveren. Tegen de wand staat werk klaar
van de Chinese kunstenaar Huang Yan, deels nog ingepakt in bubbeltjesplastic. De andere dag moet het hangen, omdat de galerie dan weer
open is voor publiek.
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Paul laat zich niet uit over het gemeentelijk beleid,
maar: ‘We zijn blij met deze galerie en deze plek hier
in Venlo, maar onze contacten en onze klanten zijn
landelijk en euregionaal. Toch denk ik dat een galerie als deze iets bijdraagt aan de stad.’
Dat blijkt, want twee maanden na de opening weet
hij al: ‘Hier komen vaker mensen even binnenlopen
dan in de Bolwaterstraat. Zeker voor Venlonaren
blijkt dit toch een prettiger plek.’
Vaste kunstenaars
Op de openingstentoonstelling is werk te zien van
een aantal vaste kunstenaars, zoals Stefan à Wengen, Lidy Jacobs, Suzanne Jongmans, Isabella Werkhoven.
Vaste kunstenaars?
Paul: ‘Op een enkele uitzondering na werken we
alleen met vaste kunstenaars. Kunstenaars die we
blijven volgen, waardoor we ook aan het publiek
hun ontwikkeling kunnen laten zien. Daarom zie je
ze met enige regelmaat hier terug in een solo- of
duopresentatie. Wij willen een platform voor ze zijn.
Ze in de markt zetten. Belangrijk is dat ze een eigen
handschrift hebben gevonden, een eigen beeldtaal
die van deze tijd is. Ik zie weleens mensen bezig in
het idioom van Cobra. Maar Cobra is geweest, ligt
achter ons. Dat was nieuw, maar is dat nu niet meer.

H i er k o m e n v ak er
men s e n e v e n b i n n e nl open d an i n d e
B ol wat e r s t r aat . Ze k e r
vo or Ve n l o n ar e n
bli j kt d i t t o c h e e n
pret t i g e r p l e k
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Geen concessies
Carla en Paul hebben een turbulente tijd achter de rug. Na lang zoeken en onderhandelingen met de bank kan Carla eind december 2012
op Facebook melden dat ze een nieuw pand hebben, zodat ze de Bolwaterstraat achter zich kunnen laten. Het is mooi geweest in Q4. Goed
om te beginnen, maar minder om door te groeien. Bovendien was de
Bolwaterstraat een expositieruimte met veel storende elementen. Wat
dat betreft, lijken ze er op het eerste gezicht in de Nieuwstraat niet op
vooruit gegaan. Als ik in januari een kijkje ga nemen, tref ik een visueel
buitengewoon rumoerige ruimte aan. Er heeft een kapper gehuisd, die
allerlei gezellig bedoelde hoekjes en nissen heeft laten aanleggen voor
de privacy van de haarbehandeling. Paul knikt: ‘Ja, er moet veel gebeuren. Het komt er eigenlijk op neer dat de hele ruimte gestript en opnieuw ingericht wordt. Strakke, witte wanden, zonder allerlei storende
afleidingen. In de Bolwaterstraat veroorzaakten deuren en hoeken veel
ruis in het beeld. De donkere vloer was onontkoombaar aanwezig. Er
hing een radiator heel onhandig. Allemaal ruis. Het moet om de kunst
gaan en die moet optimaal tot z’n recht kunnen komen.’
Is hij een perfectionist?
‘Nee, maar het moet wel helemaal kloppen: het licht, de muziek, de inrichting, wat ik er ophang. In kunst zijn geen concessies mogelijk.’
Voor een groot deel van de verbouwing trekken ze zelf de werkkleding
aan. Dit blijkt niet geheel zonder risico, want al na een week krijgt Paul
een sleutel in het oog: ‘Steeds de veiligheidsbril op en dan net even niet.’
Het is pijnlijk en het hoornvlies raakt beschadigd, maar geneest snel.

champaGne
‘Durfinvesteerders’, noemt burgemeester Antoin
Scholten Paul en Carla tijdens de officiële opening
op zaterdag 4 mei. De deadline is gehaald, ondanks
opnieuw een oogkwetsuur, een afgekeurde vloer en
een keukenleverancier die een week voor opening
belt dat hij het misschien niet haalt. De zon schijnt,
het is druk en er vloeit champagne. In zijn toespraak
onderstreept de burgemeester het belang van cultuur
voor de stad: ‘We willen een complete stad zijn. Daar
horen hoger onderwijs en een museum bij, want we
willen leuke mensen hierheen halen.’
Opvallende woorden. Cultuur en Venlo hebben de
laatste tijd een wonderlijke verhouding met elkaar.

Belangrijk is dat ze zich blijven ontwikkelen. Het gaat
om een bepaalde inhoudelijkheid, die verder gaat dan
het plaatje, het decoratieve, het makkelijk toegankelijke. Dat kan persoonlijk zijn, maatschappelijk, geengageerd, maar het kan ook alleen het schilderen
zelf zijn; kunstenaars die de grenzen van het schilderen zelf opzoeken. In elk geval kunstenaars die niet
blijven bij wat ze gevonden hebben, maar voortdurend verder zoeken naar wat hun essentie is. Ik moet
er zelf achter kunnen staan. Ik heb een paar keer dingen opgehangen, waarbij dat niet het geval was en
dat heeft me dagenlang dwars gezeten.’
Een eis is ook dat de kunstenaars er honderd procent
voor gaan. Niet af en toe iets maken omdat dat op dat
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moment even leuk is. Paul: ‘Ik bedoel daarmee niet
dat ze 24 uur per dag en zeven dagen per week in hun
atelier moeten doorbrengen, maar dat ze naast hun
werk ook galeries moeten opzoeken, beurzen moeten
bezoeken, een netwerk ontwikkelen, zich profileren.’
Het is tenslotte geen vrijetijdsbesteding.
Een van de terugkerende exposanten is Bert Loerakker met zijn twee- en soms meerluiken, waarin het
ene luik een natuurlijk gegeven representeert en het
andere een abstrahering daarvan.
Een ander voorbeeld: Suzanne Jongmans. Haar fotografische portretten verwijzen naar de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw, maar bij nader bezien
blijken onderdelen banaal eigentijds: de sluitclip van
een pakje stroopwafels wordt een vingerring. Of een
hoofdkap bestaat uit een piepschuimen verpakkingselement met plastic hoes. Gewild werk overigens,
waarvoor zelfs – via Venlo – vanuit Dubai belangstelling is getoond.
Frank Lenferink schildert alledaagse dingen, zoals
een lamp, een kastje, een stapeltje boeken, maar
ontdoet ze van elke franje en laat ze het hele beeld
vullen. Elk laagje verf wordt zorgvuldig geschuurd,
zodat de penseelstreek niet zichtbaar wordt. Hij zoekt
de uitersten op van het ‘idee’ van het voorwerp.
In de collages van Lidy Jacobs spelen de natuur, dieren
en bloemen samen met naakte lichamen de hoofdrol.

verwacht je ook dat je er je netwerk kunt uitbreiden,
maar daar zat voor ons te weinig perspectief in.’
Beurzen zijn belangrijke momenten om twee of drie
van de vaste kunstenaars goed te presenteren en een
groot publiek te bereiken. Dat blijkt hard werken. Ik
tref Carla en Paul dit voorjaar in hun hoekstand op
de KunstRai in Amsterdam. Ze presenteren Suzanne
Jongmans, Frank Lenferink, Isabella Werkhoven en
Hervé Martijn. Paul: ‘Het zijn lange dagen, vaak van
acht, negen uur, zonder echte pauze. Het is niet zozeer dat je al die tijd moet staan, maar meer dat je
achter elkaar geconcentreerd bezig bent. Een beurs
is ook niet afgelopen op de laatste beursdag. Je doet
contacten op en die bouw je daarna verder uit. Door
nog eens te bellen, door informatie na te sturen en
dergelijke. Verder loop je tijdens de beurs natuurlijk
ook eens bij collega’s binnen om te kijken wie zij hebben meegenomen. Een beurs maak je toch samen, inderdaad meer als collega’s dan als concurrenten.’
Tijd om uitvoerig te praten is er niet. Er is veel aanloop en menig bezoeker heeft vragen. Over de kunstenaars en ja, ook over prijzen. Een bezoeker die een
werk koopt, krijgt een hand en wordt gefeliciteerd
met zijn keuze. Het is de vijfde dag van de KunstRai
en bij menig werk plakt al de rode verkochtsticker.
Carla: ‘We staan heel gunstig dit jaar. In een hoek

B e u r ze n zi j n b e l a n g r i j ke mo me n te n o m
tw e e o f dr i e v a n de
v a s te ku n s te n a a r s
g o e d te p r e s e n te r e n
en een groot publiek
te b e r e i ke n

Seksualiteit is het hoofdthema in een intrigerende ben je van meer kanten zichtbaar en lopen mensen
combinatie van erotiek en esthetiek, maar haar werk kennelijk wat makkelijker binnen. Het levert ook veel
is nooit vulgair of domweg plat.
meters wand op om iets aan op te hangen.’ Als ik me
laat ontvallen, dat het tenslotte toch ook een winkel
Beurs
is, kijkt ze me enigszins verontwaardigd aan: ‘We
Jaarlijks presenteert Galerie Wilms zich op drie tot vier hebben het dan liever over onze contacten.’ Na enige
beurzen, waaronder Realisme in Amsterdam en Art at aarzeling: ‘Nou ja, ergens heb je wel gelijk … ’
the Warehouse in Rotterdam. Art Fair 21 in Keulen
hielden ze na één keer voor gezien. Paul: ‘Een beurs mondriaan Fonds
wordt gemaakt door de deelnemende galeries en we Sinds januari 2011 is Galerie Wilms toegelaten tot de
vonden de selectie daar niet ideaal. Er was een grote kunstkoopregeling van het Mondriaan Fonds. Hierafdeling street art. Op zichzelf geen gekke gedachte, door kunnen particulieren bij de galerie kunst op afmaar het was voor ons gevoel nu meer gericht op de betaling kopen zonder rente te betalen; dit doet het
urban subculturen dan op street art. Van een beurs Mondriaan Fonds voor hen. Doel van de regeling is
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onder meer de particuliere kunstmarkt te versterken.
Niet elke galerie komt hiervoor in aanmerking. Paul: ‘Belangrijk criterium voor het Mondriaan Fonds is, dat je ook wat moet doen voor je
kunstenaars. Je komt er niet door simpel wat werk op te hangen en af te
wachten wat er gebeurt. Nee, je moet voor je kunstenaars een platform
vormen, ze presenteren op beurzen, zelf een bepaald aantal exposities
per jaar verzorgen en een gevarieerd aanbod hebben.’
Een kwaliteitskeurmerk?
Paul: ‘Zo ziet het fonds het zelf niet, maar ik weet dat veel mensen het
wel zo ervaren. Nee, het gaat het fonds er vooral om de verkoop van
goede hedendaagse beeldende kunst van nog levende kunstenaars te
bevorderen. En laten we wel wezen, niet iedereen kan ineens een paar
duizend euro vrijmaken. Dan is gespreide betaling wel zo prettig.’
De toelating geldt standaard voor twee jaar en is onlangs verlengd voor
2013-2014. Momenteel nemen er landelijk 123 galeries deel aan de
KunstKoop.
Balans
Een enkele keer heeft Galerie Wilms een gastexposant. Dit jaar de Chinese kunstenaar Huang Yan. Fotografie van modellen die door zijn
vrouw beschilderd zijn met traditionele landschapselementen. Soms
alleen het gezicht, soms de tors met armen en handen, soms het hele
model, naakt, in een boom, op de Chinese muur, in een fabriek voor
een zo te zien achttiende-eeuwse Europese landschapsschildering. Het
ophangen is een kunst apart.
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Tegen de lange muur links staan de vier seizoenen
klaar, vier beschilderde gezichten.
Paul: ‘Ik heb even gedacht om er twee recht onder die
twee plafondbalken te hangen.’
Carla: ‘Misschien wat te statisch.’
‘Dacht ik eigenlijk ook al.’
‘Maar waar ik wel aan dacht, is om deze hier te hangen.’
Ze staat op, loopt naar de tegenoverliggende muur
waar de twee modellen in een boom klaarstaan en zet
het linker werk recht onder het dakraam: ‘Daar komt
heel veel licht doorheen.’ Het andere werk komt
rechts ernaast. Links ontstaat daardoor relatief veel
ruimte tot de achterwand.
‘Dat is mooi’, oordeelt Paul, ‘dat schept wat rust voor
de negen bodyworks die daar komen.’
Die negen liggen al klaar op de vloer. Negen torso’s in
drie rijen van drie. Hoe deze ten opzichte van elkaar
hangen, is door Huang Yan vastgelegd. Het is aan
Carla en Paul om te bezien hoeveel ruimte ertussen
moet komen. Moeten de afstanden in de horizontale
lijn kleiner zijn dan verticaal? Dat valt tegen. Het verleidt ertoe de werken te lezen als regels in een boek.
Uiteindelijk wordt besloten de tussenruimten overal
gelijk te houden.
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‘Nu zie je ze weer als één geheel’, knikt Carla tevreden.
Gewapend met het meetlint wordt vastgesteld hoe
groot die ruimten moeten zijn. ‘Aanvankelijk had ik
de vrouw op de Chinese muur tegen deze achterwand
staan’, vertelt Paul, ‘maar dan leek het net of het een
geheel vormde met die twee in de boom: alle drie met
het model in een natuurlijke omgeving. Maar ze zijn
niet als cluster bedoeld en dan moet je ze dus uit elkaar houden.’
Nu hangt de Chinese muur direct bij de ingang links.
‘Een presentatie’, overpeinst Paul, ‘moet als een zin
te lezen zijn, met stukken waar het mooi doorloopt,
hier en daar een komma.’
‘Balans is belangrijk’, vult Carla aan. ‘Uiteindelijk
blijkt er toch steeds maar één manier te zijn waarop
het kan. Daar hebben we eigenlijk nooit discussie
over.’<

Kees Verbeek (1950) is publicist en tekstschrijver. Hij schreef boeken in
samenwerking met beeldend kunstenaars Sjer Jacobs en Yvonne Cup en
een brochure over de glazeniers Diego Semprun Nicolas en Sylvia Nicolas. Ook droeg hij bij aan de bundel Cuyperskoorts (2013). Voor Omroep
Venlo TV verzorgt hij het agendaprogramma Uit!
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Vincent Tabbers (36) | Ambtenaar gemeente Venlo | Uit Tegelen | Eerste album: single The Joker – Steve Miller Band
Favoriet: Fables of the Reconstruction – R.E.M. | Koopt: Liquid Spirit – Gregory Porter

Struinen b ij So u nds 10
F ot o Pet er d e Ro nd e
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
door Sef Derkx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
foto’s archief
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Een kleine geschiedenis van de synagogen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
in de negentiende en twintigste eeuw
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

‘ DE JOODSE

MEISJES WAREN
PRACHTIG ’

Prentbriefkaart Parade (destijds
Keulschepoort) met geheel links Huize
De Drie Koningen, circa 1900 (collectie
Sef Derkx)

Iedereen heeft het meegemaakt. Je zit te dagdromen op een terras, de zon
schijnt en de geest waait waarheen hij wil. Een tafeltje verderop wordt
op storend luide toon gepraat. Zonder het te willen, vang je het gesprek
op en word je toehoorder. Het overkwam me een tijd geleden bij hotel
American aan de Keulsepoort in Venlo. Twee dames op leeftijd hadden
het over het Maasschriksel. Ze waren er geboren en getogen. Mevrouw
’t Hoogste Woord had in haar jeugd tegenover de synagoge gewoond.
Elke zaterdagmiddag, zo vertelde ze, wandelden daar joodse meisjes in
groepjes naartoe. De meeste kinderen kende ze van naam en toenaam,
enkele alleen van gezicht. Ons kende ons vroeger, daar kwam bij dat bijna alle meisjes uit de binnenstad op een en dezelfde lagere school zaten,
bij de zusters van de Grote Kerkstraat. Wat die leeftijdgenootjes precies
in de synagoge kwamen doen, was voor haar indertijd een groot mysterie. Eigenlijk wist ze het nog steeds niet. Hoewel ze er tegenover woon-
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Helschriksel, circa 1910; de synagoge
lag in de negentiende eeuw t er hoogte
van de plek waar het groepje kinderen
st aat (collectie Sef Derkx)
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de, had ze nooit een stap in de Joédekerk gezet. In de zomer bleef de deur
van de synagoge soms halfopen staan. Je ving dan een glimp op. Ze had
gezien dat de meisjes in het halletje uitgebreid de handen schrobden met
een borsteltje. Het was haar bijgebleven, omdat het zo grondig gebeurde. ‘We kunnen ze het niet meer vragen, wat ze er deden. Niemand van
die meisjes is teruggekomen uit de kampen. Wat verschrikkelijk voor al
die kinderen’, besloot ze aangedaan haar relaas.
Venlo is een stad van verhalen. Vele ervan leven voort in de collectieve
herinnering. Ze gaan rond en worden van generatie op generatie doorgegeven. Andere liggen dieper verscholen in het DNA van de stad. Wie
met open oor, oog en gemoed gezegend is, merkt dat er talloze herinneringen door Venlo waren. Graaf je dieper - figuurlijk in archieven of
letterlijk in de grond onder je voeten - dan stuit je op een verzonken Atlantis aan onvermoede verhalen. De geschiedenissen zijn uiteenlopend
van aard. Sommige zijn saai, andere hilarisch of verrassend. Maar er zijn
ook trieste en schokkende verhalen. Ze raken je, dalen in je neer en laten
je niet meer los. Precies dit gebeurde met het terloops opgevangen relaas
over de joodse meisjes.
Cees Kuijpers (1932) is geboren en getogen aan de Lomstraat. ‘Als ik op
vrijdagavond achter aan het spelen was, hoorde ik hoe er gezongen werd
in de synagoge. Er waren glas-in-loodramen die bij mooi weer gedeeltelijk opengeklapt werden. Het waren sonore gezangen, klagelijk een
beetje. Ik ben nooit binnen geweest. Dat kwam niet bij je op als kind.’
Frans Hendrix (1928) vertelt graag over zijn jeugd. Hij groeide op in de
Peperstraat en kan nauwgezet uitleggen waar de synagoge lag. Het stratenplan in dit gedeelte van de binnenstad is na de oorlog compleet veranderd. Momenteel gaat de wijk opnieuw op de schop. We verplaatsen
ons in de tijd en lopen in gedachten door de vooroorlogse Peperstraat,
in de richting van de Maas. Bijna aan het einde van de straat is rechts de
hoek met het Maasschriksel. Als je die ingaat en tot ongeveer halverwege
doorloopt, heb je aan de rechterhand een steegje. De gats is geplaveid
met Naamse steen. Daarachter ligt de synagoge, aan een binnenplaats
van pakweg zeven bij zeven meter. De kerk van de joodse gemeenschap
moet dus gezocht worden tussen Maasschriksel en Lomstraat. Frans
Hendrix koestert nog veel herinneringen aan de gezellige buurt uit zijn
jongensjaren: ‘Als er een dienst was in de synagoge, kwamen de kerkgangers bij ons door de Peperstraat. De joodse meisjes waren prachtig,
exotisch bijna. Ik keek mijn ogen uit.’
Toeën Geeraets (1931) woonde tot het najaar van 1944 op het Maasschriksel. Met zijn vriendjes heeft hij enkele keren geprobeerd in de synagoge
te komen, maar ze werden steeds weggestuurd. Geeraets herinnert zich
dat de joden altijd stemmig gekleed ter kerke gingen. In het voorhuis
van de synagoge woonden twee vriendelijke, oudere dames. Iedereen uit
de buurt kende hen. In de oorlog waren ze plotseling weg. Vanaf zeker
moment kwamen er geen joden meer naar de synagoge. ‘Als we onze ouders vroegen wat er aan de hand was, kreeg je geen antwoord. Wellicht
praatten volwassenen er wel onderling over, maar wij kinderen moesten
naar bed of boéte gaon speule als het gesprek op het lot van de joden kwam.
Opvallend dat wij totaal geen weet hadden van wat hun was overkomen.
Dat hoorden we pas na de oorlog.’
Vanaf 1813 vestigden zich joodse families in de stad. De godsdiensttolerantie in Nederland deden enkele gezinnen uit Duitsland besluiten te
verhuizen naar hier. Het waren de families Kappel-Schwarz uit Süchteln,

Wolff-Kauffman uit Brüggen en Wiener-Baruch uit Kamp-Lintfort. Op
initiatief van Marcus Wiener werd een minjam ingesteld, een groep van
tien mannen die een quorum vormen voor een joodse gebedsdienst. Ze
kwamen samen in een huissynagoge op de zolder van het huis De Drie

Glas-in-lood uit de gevel van lunchroom
De Drie Koningen (collectie Jan
Verheugen)

Koningen aan de Parade. De huisnaam De Drie Koningen is blijven bestaan tot diep in de vorige eeuw. De laatste die hem voerde was banketbakker Verheugen. Hij had de winkel met bovenwoning in de jaren
twintig overgenomen van Jozef Beek. De nieuwe eigenaar bracht in 1926
grootse plannen ten uitvoer. Hij kocht de helft van de druipstegen aan
weerszijden van De Drie Koningen. Daardoor kon het pand breder en efficiënter worden herbouwd. Prentbriefkaarten uit de jaren dertig van de
vorige eeuw laten het chique, in Jugendstil uitgevoerde interieur zien van
de lunchroom. De Drie Koningen had een grootsteedse uitstraling, je
waande je in Berlijn, Wenen of Parijs. Op vrijdag 13 oktober 1944 vielen
bommen op dit gedeelte van het centrum. Velen vonden de dood of werden gewond onder het puin vandaan gehaald. Door de drukgolf werd de
gevel van De Drie Koningen weggeslagen. Het pand was onherstelbaar
beschadigd. Na de oorlog vond de wederopbouw plaats. Lange tijd was

Parade met links Huize De Drie
Koningen gefotografeerd vanaf de
Keulsepoort, circa 1900 (collectie Jan
Verheugen)
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ruimte aan het Helschriksel ‘een zeer bekrompen en voor de Godsdienst
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
onvoegzaam lokaal is’. Op feestdagen is men genoodzaakt een extra kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mer te huren voor de joodse militairen van het garnizoen. Provinciale
Waterstaat van Limburg die de bouwplannen moet beoordelen, is niet
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ontevreden. ‘Het karakter der plannen eigent zich volkomen met de bestemming
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
van het gebouw.’ Omdat de voorgevel niet direct vanaf het Maasschriksel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zichtbaar is, wordt voorgesteld om de delen van hardsteen te vervangen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
door cement.
De aanbesteding vond plaats op 13 maart 1865 in herberg De Fontein
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
van de weduwe J.L. Bours aan het Maasschriksel. Het kerkbestuur koos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
voor de Venlose aannemer Raymond Bloemen, die de synagoge voor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.577 gulden zou gaan bouwen. De aanbesteding was voor de herbergierster Bours overigens reden bezwaar aan te tekenen tegen de bouw.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ze had bij De Fontein een beugelbaan liggen en in haar etablissement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
waren ook vaak publieke verkopingen, muziekuitvoeringen en dansXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
partijen. Ze vreesde dat het bestuur van de synagoge in de toekomst
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zou gaan klagen ‘wegens stoornis in hunne godsdienstoefeningen’. Het bezwaar werd waarschijnlijk niet ontvankelijk verklaard, want op maanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dag 3 april 1865 werd de eerste steen gelegd door Menno M. Catz. Een
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
loden buis met erin een verslag van de feestelijkheden van die dag en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
van de geschiedenis van de joodse gemeente werd ‘op den waterslag (=
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dorpel) geplaatst, onder het stuk waarop de tafelen Mozes komen te rusten.’ Vijf
maanden na de officiële bouwstart werd het werk opgeleverd, dat onXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
der toezicht had gestaan van ‘den heer Chaldrop, Fortificatie-opzichter 1ste
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
klasse’.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Het kerkbestuur was tijdens de bouw druk doende met een tombola die
het predicaat Koninklijk Goedgekeurd mocht dragen. Het Nieuw IsraëXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
litisch Weekblad van 10 oktober 1865 berichtte: ‘Wij wenschen van ganscher
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
op deze plek nog banketbakkerij Roma; momenteel is er in het pand aan
harte, dat het Venloosche kerkbestuur in zijne pogingen moge slagen’. De joodse
Interieur en exterieur banketbakkerij
en lunchroom De Drie Koningen, circa
1930 (collectie Jan Verheugen)
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de Parade gelijkvloers een reiswinkel gevestigd.
Terug naar de jaren twintig van de negentiende eeuw. Waarschijnlijk onder druk gezet door de rooms-katholieke geestelijkheid van de Sint-Martinuskerk ontbond huiseigenaar Schieffer het huurcontract voor de zolder in De Drie Koningen. In 1827 vond men een nieuw onderkomen: de
zaal van het armenhuis van de protestantse gemeente. Het pand lag aan
de noordzijde van het Helschriksel, ongeveer halverwege de straat. De
huur bedroeg vijftig gulden per jaar. In 1828 werd Venlo een zelfstandige joodse gemeente, een zogenoemde kehille. Voor de vijftien joodse
families die de stad telde, bleef het behelpen. Een eigen synagoge en
dus baas in eigen huis, was het grote ideaal. Pas in 1865 werd een nieuw
gebedshuis aan het Maasschriksel geopend. Bij de synagoge hoorde een
voorhuis dat aan het Maasschriksel lag. Daarin waren de dienstwoning
van de voorganger en de kamer waar het bestuur van de synagoge vergaderde gevestigd.
De synagoge was een initiatief van de uit Tilburg afkomstige Menno M.
Catz. Hij had zich in 1845 in Venlo gevestigd en was eigenaar van een
winkel in zijden stoffen en bont aan de Klaasstraat. Catz was de eerste
middenstander die een etalage had met verlichting en glasruiten. Hij
kocht voor 1.751,50 gulden een herenhuis met tuin aan het Maasschriksel, liet het pand afbreken en schonk het perceel aan het kerkbestuur
met het doel op die plek een synagoge te bouwen. Om de nieuwbouw
te bekostigen, werden subsidieverzoeken verstuurd. In een aanvraag
van 27 juni 1862 gericht aan koning Willem III, staat dat de bestaande

gemeente in Venlo telde vijftien families, die ‘door zware opofferingen,
door eensgezindheid en eendragt in den betrekkelijk korten tijd van 4
à 5 jaren tot 3.500 gulden uit eigen middelen’ bijeen hebben weten te
brengen. Ondanks de subsidies van overheden was er nog een tekort van
vierduizend gulden. Het weekblad riep zijn lezers op: ‘Dat onze geloofsgenooten niet beschamen het vertrouwen, door Venloos Israëlieten op hunne hulpvaardigheid, ondersteuning en godsdienstzin gesteld!’. De oproep sorteerde weinig
effect. In januari 1866 werd bekendgemaakt dat slechts dertig van de
beschikbare 2.500 loten buiten Venlo waren verkocht.
Vrijdag 1 december 1865 was een grote dag voor de joodse gemeenschap in Venlo. De inwijding van de synagoge was een historische
mijlpaal. Men kwam samen in de zaal van het protestantse armenhuis,
die zoveel jaren tot synagoge had gediend. Na het uitspreken van het
mincha-gebed (middaggebed), namen opperrabbijn dr. Landsberg en
de bestuursleden van de synagoge de Thorarollen uit de heilige ark en
legden ze in twee versierde rijtuigen. Het gezelschap dat de koetsen in
de tocht door de binnenstad volgde, kreeg bij aankomst op het Maasschriksel een muzikaal welkom door de harmonie en fanfare. Zij speelden een compositie die speciaal voor deze dag geschreven was door
musicus Gerhard Hamm. De genodigden stelden zich op in twee rijen
voor de ingang van de synagoge: ‘Voor de ene rei, de jongelingen beneden
de 13 oud in het zwart gekleed, de meisjes in het wit gekleed, om bij de aankomst der Wetsrollen bloemen te strooijen’. Een dochtertje uit het gezin Catz
sprak een welkomstwoord uit. Nadat de deuren waren geopend hief de

Maasschriksel gefotografeerd in de
richting van de Peperstraat, jaren
dertig (collectie Sef Derkx)

BUUN

235

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
voorzanger een gebed aan. Onder het zingen van psalmen werden de
Thorarollen naar binnengedragen. De opperrabbijn sprak een inwijdingsgebed uit, waarna een proces-verbaal van de plechtigheid werd
opgemaakt, dat het opschrift droeg: ‘Aan onze Nakomelingen’.

Paspoort Alex Wolff
(collectie familie Wolff )
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Het Venloosch Weekblad kwam een dag na de opening met een uitgebreid verslag. In een van de advertentiekolommen stond een annonce,
waarin de Venlonaren van harte werden uitgenodigd om op zondag 3 december 1865 een kijkje te komen nemen. Het Weekblad voor Israëlieten
van vrijdag 22 december 1865 kwam nog eens terug op de openingsdag
en constateerde: ‘De toevloed van nieuwsgierigen was onbeschrijﬂijk, men kon
nauwelijks door de straten heen dringen, doch bij die grote toevloed heerste de groots
mogelijke verdraagzaamheid, daar op het gelaat van alle stadsgenoten de tevredenheid en warme deelneming aan de vreugde onzer gemeente te lezen was’. Op
maandag 1 oktober 1866 werd Menno M. Catz gehuldigd. Hij kreeg van
alle zijden lof toegezwaaid voor zijn inzet als voorzitter van het bestuur
van de synagoge en vanwege ‘zijn ijverig streven om der gemeente een eigen
Godshuis te verschaffen’. Als blijvende herinnering ontving hij een zilveren
bokaal.
Alex Wolff was in 1877 vijfentwintig jaar als penningmeester verbonden aan de synagoge. Zijn feest kreeg bijzonder cachet door twee
schenkingen: een uurwerk en een prachtige kroonluchter vervaardigd
door graveur Charles Wiener. Opperrabbijn S. Landsberg was aanwezig en ontstak als eerste de kaarsen van de kroonluchter. De jubilaris
ontving de eretitel chower of chawwer, vriend van de synagoge. Joods
leven in Venlo kwam in de laatste decennia van de negentiende eeuw
en het begin van de twintigste eeuw tot bloei Op 18 oktober 1892 werd
een nieuw lokaal in gebruik genomen, bestemd voor godsdienstonderricht en vergaderingen. Het gebouwtje stond links voor de ingang van
de synagoge.

De historie van de synagoge aan het Maasschriksel is er een van toppen
en dalen. In 1913 overlijdt voorganger en leraar Levie van Rhijn. Het is
een grote slag. Tot 1916 neemt Alex Coster uit Waalwijk het ambt waar.
Het zijn moeilijke tijden, het heilige vuur is een beetje gedoofd bij veel gelovigen. Tradities worden overboord gezet, het bezoek aan de synagoge
loopt terug. De penningmeester zit met een nijpend probleem. Door het
vertrek van een aantal families uit de stad, zijn de inkomsten fors teruggelopen en kan het salaris van de voorganger niet meer bijeen worden
gebracht. Vrijwilligers nemen de taken over. Dat de tijden veranderen,
wordt in 1925 duidelijk. Victor Wolff, telg uit een bekende joodse familie
die altijd nauw betrokken was bij de synagoge, werd zeer tegen de zin van
zijn ouders verliefd op een katholiek meisje. Zoon Jos Wolff (1932) vertelt
wat er op de trouwdag gebeurde: ‘Mijn vader zou op 25 juni 1925 gaan
trouwen met Jeanette Timmer. Het zorgde voor veel spanningen thuis.
Op de trouwdag werd hij ’s morgens in het Mgr. Mutsaersoord tot katholiek gedoopt door pater J. van Well, een legendarisch jezuïet die retraites
leidde op Manresa. Dezelfde dag nog was de kerkelijke inzegening van
het huwelijk in de Sint-Martinuskerk. In onze familie is altijd verteld dat
op deze dag bij alle joodse gezinnen van Venlo de gordijnen dichtgingen.
Alsof er iemand was gestorven. Zo verbijsterd was men. De ruzie heeft
jaren geduurd. Na bemiddeling door een zus kwam er een verzoeningsgesprek en viel men elkaar snikkend in de armen.’
De voertaal onder joden rond 1900 was Venloos. Een enkeling sprak nog
Jiddisch. In de synagoge en tijdens het godsdienstonderricht werd Nederlands en Hebreeuws gesproken. Het Jiddisch is tussen de negende
en twaalfde eeuw ontstaan in steden in het Rijnland, zoals Keulen, waar
veel joden woonden. Ze mengden het Hebreeuws van de synagoge met
het plaatselijke dialect. Uit dit joods gekleurde Duits ontstond gaandeweg een eigen taal. Het Venlose dialect dat verwantschap heeft met het
Kölsch, kent enkele woorden die hun oorsprong vinden in het Jiddisch,
zoals: kielf (hond), bôks (broek), majjeme (regenen), dallas (armoede) en
schobberdebônk in de uitdrukking op schobberdebônk laupe (wel rondjes aannemen, maar zelf geen geven in het café).

Levie Simon van Rhijn bij zijn 25-jarig
ambtsjubileum, uit: De joodsche Prins
1ste jaargang, aflevering 14.

II
In december 1925 herdenkt de joodse gemeenschap feestelijk dat zestig
jaar tevoren de synagoge aan het Maasschriksel in gebruik is genomen.
De vrijwilligers die de taken van de voorganger op zich hebben genomen,
krijgen uitbundig lof toegezwaaid. Een speciaal woord van waardering
is er voor een onvermoeibare senior onder hen: de bijna tachtigjarige
Joseph Sternfeld. Het zesde kroonjaar wordt afgesloten met een groot
feest in zaal National. In 1931 is de financiële positie enigszins verbeterd
door de komst van families uit Duitsland. Het wordt verantwoord geacht
om Alex Rubens als voorganger, godsdienstonderwijzer en ritueel slachter in loondienst te nemen voor een jaarsalaris van zeshonderd gulden.
Rubens en kerkmeester Philip Cohen starten een offensief om de leden
van de joodse gemeenschap te herinneren aan tradities en godsdienstige
plichten. Cohen schrijft in 1932 voor het plaatselijke maandblad Joodse Vriendenkring een vermanend artikel over het begrafenisritueel. Hij
heeft geconstateerd dat het schort aan eerbied. ‘Maar het ergste is alweer
het praten. Zou dat nog tot zacht geﬂuister beperkt blijven, men kon er nog vrede
mee nemen, maar meestal gaat het praten in een banaal gesprek over, ja men ont-
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ziet zich niet om bij zulk een gelegenheid een leuke mop te tappen, waarom dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hartelijk gelachen wordt.’ Het geloofsleven komt tot bloei. Iedere week zijn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
er diensten op vrijdagavond en zaterdagochtend. Aan jongeren wordt
regelmatig godsdienstonderricht gegeven. Naast een kerkbestuur, een
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kerkenraad en een zogenaamd armbestuur - een synagogale organisatie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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tot ondersteuning van armlastige geloofsgenoten - zijn er enige vereniExterieur synagoge Maasschriksel, jaren
dertig (collectie Gemeentearchief Venlo)

Uit: Algemeen Handelsblad,
16.12.1925

Uit: Nieuw Israëlitisch Weekblad,
31.08.1900

gingen actief op maatschappelijk en cultureel gebied. De Joodse Vriendenkring organiseert veel activiteiten. Met name hun vastelaovesbals in
het National genieten faam en trekken gasten vanuit de verre omgeving,
vooral uit het Rijnland.
Er zijn slechts twee interieurfoto’s bewaard gebleven van de synagoge.
Ze dateren uit de jaren dertig. Interessant is de opname vanaf een balkon. ‘De fotograaf is op de vrouwengalerij gaan staan’, legt Venlonaar
Jochanan Belinfante uit. ‘In een orthodoxe synagoge zitten de vrouwen
altijd gescheiden van de mannen. Als er geen balkon is, zitten de vrouwen achterin en de mannen voorin. Vooraan in het midden staat de heilige ark, de kast waarin de Thorarollen worden bewaard. Boven de deuren
ervan staan de stenen tafelen met de tien uitspraken. Wij zeggen de tien
uitspraken of tien woorden, omdat er zowel sprake is van geboden als
verboden. Onder de tien woorden staat een Bijbelcitaat, dat in vertaling
betekent: Hoor Israel, de eeuwige is onze God, de Eeuwige is Een. Links
op de voorste lessenaar ligt de Thora in boekvorm. In de synagoge staat
de voorganger met zijn gezicht richting de ark en met zijn rug naar de
gelovigen.’
In het midden van de synagoge staat de biema, een verhoging. Onder
de eredienst kan een van de aanwezige mannen worden opgeroepen
om voor te lezen uit de Thora. Hij gaat daarvoor op de biema staan. De
religieuze wetten verbieden het de Thora met de handen aan te raken.
De voorlezer volgt de regel met een leeswijzer in de vorm van een hand
met uitgestoken wijsvinger, de jat. Een jongen wordt op zijn dertiende in
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religieus perspectief meerderjarig. Hij wordt bar mitswa, zoon van het
gebed, en mag voorlezen uit de Thora. Jochanan Belinfante: ‘De kaarsen
van de kroonluchter zorgen voor de verlichting, want op sjabbat wordt
geen elektrisch licht aan- of uit gemaakt. In de synagoge brandt dag en
nacht het neer tamied, het eeuwige licht. Het symboliseert de eeuwige
verbondenheid met God en het herinnert aan de kandelaar in de tempel
in Jerusalem.’ De tweede foto van het interieur is in dezelfde richting genomen. De fotograaf heeft een standpunt ingenomen tussen de zitplaatsen van de mannen. Er zijn ook twee foto’s van het exterieur bewaard uit
de jaren dertig. De synagoge had rondboogvensters en een bovenlicht,
dat in verbinding stond met een koepeltorentje. De voorgevel was geleed
door drie rondbogige spaarvelden en lijstwerk. De rondboogingang had
op de omlijsting een Hebreeuws opschrift, verder was er nog een rond
zolderlicht met een Davidster. In de voorgevel was een steen ingemet-
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Interieur synagoge Maasschriksel, jaren
dertig (collectie Gemeentearchief Venlo)

seld die vermeldde dat de eerste steen was gelegd op 3 april 1865 en dat
het gebedshuis was ingewijd op 1 december van hetzelfde jaar.
Venlo, schrijft Alex Rubens in 1931, vormt een uitzondering op een landelijke trend. ‘Alom zien wij de bevolking van het platteland verminderen.
Vele kleine joodsche gemeenten gaan in zielental achteruit, onze gemeente echter groeit en er is een gestadige vooruitgang waar te nemen. De cursussen voor
Thorastudie etc. worden door jong en oud bezocht. Venlo heeft een synagoge met
fraai interieur, een school en een vergaderlokaal, het heeft een goed onderhouden
begraafplaats, alsmede een stuk land parallel aan de begraafplaats voor de verre toekomst (...) Als de teekenen niet bedriegen, gaat Venlo een goede toekomst
tegemoet en zal het in afzienbaren tijd een der bloeiendste gemeenten worden in
Limburg. De gemeente telt thans 31 gezinnen, 3 éénlopende (= alleenstaande)
personen met in totaal 108 zielen. Moge ze steeds in kwantiteit en kwaliteit
groeien en bloeien.’
In de jaren dertig van de vorige eeuw maakt de joodse gemeente een belangrijke groei door door de instroom van uit Duitsland gevluchte joden.
Vele van de vluchtelingen willen zich vertegenwoordigd weten in de kerkenraad en pleiten voor actief en passief kiesrecht. De meningen in het
bestuur zijn verdeeld. Verschillende leden zijn mordicus tegen en vinden
dat alleen Nederlanders voor een bestuursfunctie in aanmerking kunnen
komen. Hun tegenstrevers in de kerkenraad staan op het standpunt dat
iedereen dezelfde plichten en rechten heeft. In 1934 wordt het verzoek
om kiesrecht voor Duitse joden afgewezen. Het besluit leidt tot verontwaardigde reacties. In 1938 wordt een herhaald verzoek tot wijziging van
het kiesrechtreglement wederom afgewezen. Vlak voor de inval van de
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Duitsers gaat de kerkenraad alsnog overstag en wordt besloten dat men
twee jaar in Venlo gevestigd moet zijn om actief en passief kiesrecht te
krijgen.
Bij de synagoge hoort een mikwe, een ritueel bad. In de prospectus uit
1865 staat dat een deel van de opbrengst bestemd is voor de inrichting van een kerkelijk bad. In december 1935 wordt twee dagen lang
het zeventigjarig bestaan van de synagoge gevierd. Het Maasschriksel
en het plein voor de synagoge zijn door de katholieke buurtbewoners
versierd met erebogen en guirlandes. Er worden cadeaus aangeboden, waaronder een som geld door Alex Kosman voor de restauratie
van de godsdienstschool, de inrichting van sanitaire voorzieningen
en ‘zoo mogelijk restauratie van het ritueele bad’. Op 17 mei 1936 buigt de
kerkenraad zich over het onderwerp mikwe, omdat het bestuur van
de synagoge van Roermond een brief heeft gestuurd met erin vervat
het klemmend verzoek om twintig gulden te betalen. Het mikwe in
Roermond wordt druk gefrequenteerd door leden van de joodse gemeenschap uit Venlo, dus is het billijk om een bijdrage in de kosten te
vragen. De reparatie van het rituele bad in de Venlose synagoge sleept
nog ruim een jaar voort, ondanks de subsidie van vijftig gulden die de
provincie Limburg in het vooruitzicht stelt. Op nieuwjaarsdag 1939
wordt bekend dat opperrabbijn S. Heertjes uit ’s-Hertogenbosch in
hoogsteigen persoon een brief naar Venlo heeft gezonden om eindelijk eens vaart te maken met het mikwe. Het zal nog enkele weken
duren voordat de herstelwerkzaamheden zijn beëindigd. Op zaterdag
18 februari 1939 wordt in de synagoge omgeroepen dat het ritueel bad
weer gebruikt kan worden.
Tijdens de viering van het zeventigjarig bestaan in 1935 houdt burgemeester B. Berger een feestrede. Daaruit blijkt dat Venlo tolerant is. Het
Nieuw Israëlitisch Weekblad van 3 januari 1936 meldt dat Berger ‘in een
zeer sympathieke rede wees op de groote verdraagzaamheid, die er steeds bestaan
heeft tusschen de Katholieke bevolking van Venlo en de joodsche bevolking. Hij
had niet anders verwacht dan dat de bewoners van het Maasschriksel, de joodsche bewoners in Venlo zulk een prachtige versiering hadden aangeboden. Het
was een inlossing voor een kleine schuld; want als wij feestvieren, dan kunnen
wij ook steeds op u rekenen. Ik hoop dat gij steeds dezelfde goede burgers van
onze stad moogt blijven, dat wij steeds in grootsche verdraagzaamheid met elkaar verder mogen leven en dat Gods zegen op uw werk moge rusten’. De toespraak van de burgemeester wordt gevolgd door ‘een machtig applaus’.
De genodigden heffen het Wilhelmus aan. ‘Het zal voor velen wellicht onbegrijpelijk zijn, dat een joodsche gemeenschap van slechts veertig gezinnen, zoo
prettig kan leven te midden van 98% katholieke bevolking. En toch is het zoo.
De verstandhouding der religies is boven alle lof verheven en het laatste feest
heeft dit alweer bewezen. Zoo is het in Venlo altijd geweest en moet het in de
toekomst ook blijven (...) Ofschoon de joodsche bevolking uit een groote verscheidenheid van rangen en standen bestaat, heerst er toch een harmonieus geheel.
Het is als het ware één groote familie. Eén in lief, één in leed. Rang- en standenverschil valt weg, als wij bij elkaar zijn.’ De goede verstandhoudingen
in Venlo zijn zelfs onderwerp van gesprek in Warschau. Het plaatselijke
dagblad Hajnt besteedt in 1936 aandacht aan het opmerkelijke gegeven
dat in Venlo katholieken en joden gezamenlijk de herdenking van zeventig jaar synagoge hadden gevierd.
De relatie tussen katholieken en joden was harmonieus in Venlo,
lezen we. In hoeverre hierbij de wens de vader van de gedacht was,
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is echter een vraag. Antisemitische opvattingen kwamen in de jaren
dertig nog altijd voor bij een relatief grote groep katholieken. De kerkelijke verordeningen van het Provinciaal Concilie van 1865 over het
verbod op familiale omgang met joden en op een vast dienstverband
bij joodse werkgevers, hadden tot doel om katholieken af te schermen. In 1924 werden deze voorschriften bekrachtigd door de Nederlandse bisschoppen. Ze riepen op de omgang met joden te mijden,
‘omdat dezen zeer ver afstaan van de leer van Christus’ kruis dat voor hen
een ergernis is. De pastoors moeten ervoor zorgen ‘dat christenen niet in
betrekking gaan bij joden, zodat zij hun bedienden en ondergeschikten worden’.
Een katholiek dienstmeisje dat al jaren een geliefde hulp was in het
gezin van synagogebestuurder Cohen, huilde bittere tranen van verdriet toen zij op aandringen van haar pastoor ontslag moest nemen.
In 1930 werden voor het eerst de Passiespelen opgevoerd in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. De destijds bekende schrijver van
Bijbelse drama’s Anton van Delft leverde de tekst, waaruit een kwalijk
antisemitisme opsteeg. De joden werd een ‘godsstrijd tegen Christus en
een godsmoord op het kruis’ verweten. Ze waren moreel laagstaand, trouweloos en oorlogszuchtig. Van Delft had het expliciet over ‘jodenstreken’. Judas was het stereotype voor alle joden. De auteur liet Pilatus
zeggen: ‘O die joden. Ze lachten als loerende boeven bij elke jodenstreek. Dat
gespuis overrompelt mij, Romein. Die slaven slaan mij in het gezicht, bespuwen
Rome’s majesteit met hun gal en haat.’
De woorden van burgemeester Berger in 1935 zullen mede ingegeven zijn door de omstandigheden in Duitsland. Twee jaar tevoren was
Adolf Hitler tot rijkskanselier benoemd. Het nationaalsocialisme paste na de machtsovername het antisemitisme in zijn uiterste vorm toe:
de Duitse joden werden bij wet vanaf 1935 rechteloze burgers. Velen
lieten alles achter en ontvluchtten de terreur van straat en staat. Voor
wie naar Nederland uitweek, was Venlo vaak de stad van aankomst.
Binnen de joodse gemeenschap waren veel gezinnen met familiaire
banden in Duitsland. Voor de joden die op de vlucht sloegen voor de
terreur gold dat ze in Venlo konden rekenen op opvang door familie,
vrienden of zakelijke relaties.
In maart 1933 was in Amsterdam het Joods Vluchtelingencomité opgericht dat in de grensstreek plaatselijke comités vormde. De Venlose
afdeling was actief vanaf 1934 en stond onder leiding van Philip Cohen en Alex Kosman. Geld voor de opvang van de vluchtelingen werd
verkregen door inzamelingen onder joodse Venlonaren. In tijden van
acute financiële nood schoot ook de centrale organisatie in Amsterdam te hulp. Vrijwilligers gingen langs de treinen die uit Duitsland
waren gekomen om te kijken of er vluchtelingen in zaten, die het gelukt was de grens te passeren. De controles waren streng. Exilanten
die gesnapt werden zonder de juiste reisbescheiden, werden onmiddellijk teruggestuurd. Daarbij moeten zich hartverscheurende taferelen hebben afgespeeld. Vervolgden die dachten in veiligheid te zijn,
werden retour gezonden richting de hel die Duitsland voor joden was
geworden. Uiteraard probeerden velen illegaal naar Nederland te ontkomen. Het plaatselijke vluchtelingencomité hielp deze mensen waar
het ging. Ze werden verstopt in afwachting van een gunstige gelegenheid om verder te reizen. Er waren zo’n twintig vertrouwde adressen
waar ze terecht konden. Wie het gelukt was om tot vijftien kilometer van de Nederlands-Duitse grens te komen, werd niet linea recta
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teruggestuurd. Men mocht verder reizen naar Amsterdam, daar een
tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen en in angst de beschikking
erop afwachtten. Vluchtelingen die over geldige doorreispapieren beschikten, werden zo nauwkeurig gecontroleerd aan de grens dat ze
vaak hun aansluiting naar het westen van het land misten. Het Venlose comité had dus ook de handen vol om de legale vluchtelingen voor
een of meer nachten onder te brengen bij gastvrije gezinnen. Als de
opvangmogelijkheden bij particulieren echt uitgeput waren, werden
ze ondergebracht in pension Dommeck aan de Grote Beekstraat. Een
aantal Duitse joden koos ervoor om in Venlo te blijven en vroeg hier
een verblijfsvergunning aan. Het comité was voor hen een steun en
toeverlaat in deze procedure.
III
De massieve jodenhaat van de nazi’s in de jaren dertig was slechts een
voorbode van het grote drama dat zou gaan volgen. De joodse inwoners
van Venlo werden in de eerste bezettingsjaren door dezelfde beperkende maatregelen getroffen die ook elders in het land van kracht waren.
Hun tegoeden werden geblokkeerd en hun bezittingen onteigend. Het
reizen werd hen verboden, ze werden uit overheidsfuncties ontslagen,
hun telefoons werden afgesloten en ze werden verplicht de jodenster te
dragen. Oud-Venlonaar Gerrit van der Vorst heeft het lot van de Venlose slachtoffers van de Holocaust minutieus onderzocht. In een spoedvergadering van de kerkenraad op 15 juni 1941, zo leren we van hem,
wordt besloten om in een dagelijkse synagogale dienst ‘het Opperwezen
om bijstand te smeken’. Het gebed bleef onverhoord. De omvangrijkste deportaties vonden plaats in augustus, oktober en november 1942 en in
april 1943. Ook Henriëtte Franck, een van de twee vriendelijke dames
van het Maasschriksel over wie Toeën Geeraets sprak, is in april 1943
gedeporteerd. Haar zus Jeanette was een jaar tevoren overleden. De laatste joden, invaliden, zieken en bejaarden, werden in 1944 de wagons in
gedreven. Van de gedeporteerden is vrijwel niemand teruggekeerd. In
juni 1942 telde Venlo 145 personen met joods bloed, berekende Gerrit
van der Vorst. Iets meer dan de helft van hen overleefde door onder te
duiken of te vluchten naar het buitenland.
In het Gemeentearchief Venlo berust het archief van de Gemeentesecretarie over de periode 1939 tot en met 1945. De afdeling was het hart
van de organisatie. Veel archiefstukken gaan over ambtelijke pietlulligheden en over alledaagse dingen, want ook die gingen in oorlogstijd gewoon door. Maar er zijn archiefstukken bij die een eerste of een
ander licht werpen op belangrijke onderwerpen uit de oorlogsgeschiedenis van de stad. In opdracht van de bezetter stelde de gemeente een
lijst samen van joodse ingezetenen en hun bezittingen. Het is met een
ongelooﬂijke precisie gedaan. Negen bladzijden lang. Alfabetisch op
straatnaam worden de gegevens opgelepeld. Gedetailleerd wordt verslag gedaan wie waar in huis woont en van wie de eigendommen zijn.
Het gaat in totaal over 57 adressen in Venlo en Blerick. Met deze lijst
in handen konden de Duitsers de huizen zo afgaan. De gegevens waren als kruipolie in de moordmachine van de nazi’s. Een beklemmende
gedachte. Overigens zou het niet tot deze ene lijst beperkt blijven. De
gemeente vervaardigde nog enkele geactualiseerde overzichten. Tot de
laatste joodse inwoners waren gedeporteerd. Het buitengewoon wran-
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Sloop resten synagoge aan het
Maasschriksel (collectie Henri Haanen)
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Afscheidsbriefje Alex Wolff (collectie
familie Wolff )

drukt hun moed: ‘Karel Ex, Paul Ex en Lambert Meijers begonnen als jongens
van zeventien, achttien jaar al met ‘illegaal werk’. Huize Ex aan de Goltziusstraat
werd de verzetscentrale voor Venlo en omstreken. Jodenhulp was niet de meest eenvoudige taak, want er moest gezorgd worden voor vervalste persoonsbewijzen,
onderduikadressen en voedsel. Dat zulke jonge jongens daar een vitale rol in speel-

ge is dat de joodse inwoners verplicht waren een bijdrage te betalen
voor hun fatale registratie.
Kernvraag is of het gemeentebestuur en de ambtenaren hebben geweten welk lot hun medeburgers zou treffen. Een sluitend antwoord
daarop is moeilijk te geven. Een oordeel erover kan dus al helemaal niet
worden geveld. Het merendeel van de bevolking had geen notie van de
industriële moordmachine van de nazi’s. Men had het vermoeden dat
ze onder zeer zware omstandigheden in Polen tewerkgesteld zouden
worden. Dat ze vaak onmiddellijk na aankomst in de concentratiekampen werden vermoord, was ondenkbaar. Ook veel joden verkeerden in
onzekerheid. Het verklaart waarom men niet onderdook of vluchtte.
Wie zich verborg en werd gepakt, wist zeker dat hij werd gedood. Wie
zich liet wegvoeren, had misschien nog een kans. Bij menigeen bleef
de hoop bestaan op een goede aﬂoop. Het laatste levensteken van Alex
Wolff, broer van de katholiek geworden Victor Wolff, is met potlood
geschreven op een blaadje van een zakagenda. De winkelier laat voor de
reis naar Westerbork weten dat hij gezond en wel is. Mede namens zijn
zus Tiel Wolff, die met hem naar waarschijnlijk Auschwitz is getransporteerd, sluit hij af met: ‘Doe alle de groeten en hou jullie goed’. Tiel Wolff
werd op 31 augustus 1942 vermoord in Auschwitz. Over het lot van haar
broer spreken bronnen en getuigen elkaar tegen. Hij is om het leven
gebracht in het concentratiekamp Auschwitz in 1942 of in het concentratiekamp Klein-Mangersdorf bij Breslau in 1942 of 1943.
De joden die uit handen van de nazi’s wilden blijven, kregen al vroeg in
de oorlog hulp van enkele Venlose jongeren. Gerrit van der Vorst bena-

den, is wel heel bijzonder. Samen met oudere verzetsmensen, zoals verzetsleider Jan
Hendrikx en rechercheur Harry Pollaert, hebben zij menig joods leven gered. Woorden van respect schieten al gauw tekort tegenover hun opofferingsgezindheid en de
enorme moed waarmee die jonge jongens levensgevaar trotseerden bij dat werk.’
Paul Ex en Lambert Meijers saboteerden Duitse goederentreinen door
zand in de smeerpotten van de assen te doen, ze trokken NSB-affiches
van de muur, kalkten her en der in de stad oranjeleuzen en verspreidden
foto’s van koningin Wilhelmina en illegale bladen. Later in de oorlog
raakten Paul Ex en Lambert Meijers serieus betrokken bij het verzet. Van
der Vorst stelt het beeld bij dat niemand weet had van het lot van joden:
‘Toen duidelijk was geworden dat de joodse Nederlanders een beroerd lot wachtte,
lieten verreweg de meeste andere Nederlanders zich om allerlei redenen, zoals antisemitisme, onverschilligheid, angst, onmacht of gezagsgetrouwheid weerhouden
van protest en actieve hulp. In Venlo waren het enkelingen die niet bleven toekijken
en die zich toelegden op hulp aan joden.’
Een van de onderduikers, kerkmeester Philip Cohen, is op 23 maart
1945 aanwezig bij een herdenkingsdienst in de resten van de synagoge.
Het dak, de koepel en het interieur hadden bij een luchtgevecht boven
Venlo in 1942 schade geleden. In een ontroerend relaas, getiteld: De
geschiedenis van de Kehille Venlo, schrijft hij: ‘De stad Venlo heeft ontzettend veel van den oorlog geleden. Vele bombardementen hebben de stad in een
puinhoop veranderd. Ook de sjoel (= synagoge) is een ruïne geworden. Toen in
Maart 1945 Venlo bevrijd was, heeft er toch een buitengewone sjoeldienst plaatsgehad. Op verzoek van de Canadeesche Chapel Shubow, is de sjoel gereinigd. Zo,
bijna onder de blote hemel, hebben wij God gedankt voor onze bevrijding. Het was

Verwoeste binnenst ad met rechts
synagoge (pand met lichtkoepel), 1945
(collectie Gemeentearchief Venlo)
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Interieur synagoge, jaren dertig
(collectie Gemeentearchief Venlo)

een zeer indrukwekkende dienst, waarbij ook Burgemeester Berger en veel joodse
en christelijke autoriteiten, tegenwoordig waren’. Waarschijnlijk is de dienst
geleid door een van de zogenaamde Jewish chaplains van het eerste Canadese leger. De rabbijnen bekommerden zich om de zielzorg van joodse militairen. Ze waren bovendien Nederlandse joden tot hulp die de
Holocaust hadden overleefd. De voorman van de Jewish chaplains was
kapitein Samuel Cass. Op 18 maart 1945 leidt hij de eerste herdenkingsdienst op Duits grondgebied in Kleef. Mogelijk is hij ook de rabbijn die
in Venlo het initiatief nam voor de buitengewone plechtigheid waarover
Philip Cohen schrijft.
In de zomer van het bevrijdingsjaar zijn soldaten van de Joodse Brigade
van het Britse leger tussen Venlo en Baarlo gestationeerd. Zij nemen deel
aan enkele godsdienstoefeningen in het geschonden gebedshuis. Een
van de militairen is de filosoof en theoloog Hans Jonas uit Mönchengladbach. Met de ruim tienduizend man tellende Joodse Brigade maakt Jonas
de opmars door Italië en Duitsland mee. Veel soldaten zijn op wraak belust en brengen willekeurige Duitsers om. Ten einde verdere escalatie te
voorkomen, wordt het onderdeel van Jonas bij Venlo gelegerd. Hij kent
de stad op zijn duimpje, omdat hij er in zijn jeugd vaak is geweest. In
zijn boek Erinnerungen schrijft hij: ‘En wat doet God? Ons definitieve kwartier
sloegen we op in Venlo, op een afstand van twintig kilometer van mijn geboortestad
Mönchengladbach, aan de Nederlandse zijde van de grens. Venlo, dat ik vanaf mijn
kindertijd kende - je kon erheen op de fiets, ging er de grens over en dronk koffie
en kocht er Hollandse chocolade. Vanuit Venlo ondernam ik ongeveer anderhalve
maand na de Duitse capitulatie een eerste bezoek aan mijn vaderstad.’
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De joodse gemeenschap van Venlo is de mokerslag van de Tweede Wereldoorlog nooit meer te boven gekomen. Nog een tijd waren er diensten in een zaal van de Nederlands Hervormde Kerk, maar in 1947 werden ze gestaakt omdat het aantal gelovigen te klein was. Dat wat er van
de synagoge was overgebleven, is lang blijven staan. Oud-buurtbewoner Frans Hendrix daarover: ‘Na de oorlog lag alles in puin. Er werd
respectvol met de resten van de synagoge omgegaan. De volwassenen
uit de buurt hielden een oogje in het zeil. Niemand nam iets mee want
het was een heilig gebouw, werd gezegd.’ Ook Piet Haan (1933) is na
de bevrijding in de synagoge geweest: ‘Ongeveer halverwege het Maasschriksel ging je een stoepje op van een of twee treden. Je kwam dan
in een brede gang, die onder een huis doorliep. De synagoge lag aan
een binnenplaats. Ik schat de afstand van Maasschriksel naar synagoge
op twintig meter. Links ervan stond een schooltje. Na de oorlog heeft
de synagoge nog een tijdje als noodwoning gediend voor een familie.’
John Groeneboer (1948) van de Peperstraat speelde als kind op het puin
van het Maasschriksel. Van de synagoge stonden alleen nog de buitenmuren en een klein huisje ervoor. Groeneboer moet nog wat van het
hart: ‘In de volksmond werd onze buurt vaak een achterbuurt genoemd.
Maar wij hebben er een perfecte jeugd gehad ondanks armoede, puin en
bouwvallen.’
De restanten van de synagoge zijn in de tweede helft van de jaren vijftig
geruimd. Op de leeggekomen plek verrees een gemeentelijk kantoor,
dat inmiddels alweer gesloopt is. Door een grondruil in 1956 met de
gemeente was het kerkbestuur in bezit gekomen van een perceel aan
de Nieuwstraat. In 1965, precies een eeuw na de opening van de synagoge aan het Maasschriksel, werd besloten geen nieuw gebedshuis
meer te bouwen. Sinds die tijd behoort Venlo tot de joodse gemeente
Maastricht. Enkele liturgische objecten en siervoorwerpen waren van
diefstal of vernietiging gered en werden op 14 juli 1965 geschonken aan
de nieuwe synagoge van Zandvoort. Ook Thorarollen verhuisden naar
Zandvoort. Momenteel zijn ze in eigendom van de joodse gemeente
Noord-Holland NoordWest. Op 26 februari 1999 werd een zuiltje onthuld op het Maasschriksel met de tekst: ‘Op deze plaats stond de synagoge
die in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. Laten we samenwerken aan de vrede’.
Nadat vandalen het hadden beschadigd, werd het gedenkteken verplaatst naar de ingang van het voormalige stadskantoor aan de Kwietheuvel. Hopelijk krijgt het in de toekomst zijn definitieve bestemming
op de historisch gezien juiste plaats.
Tot slot. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam bewaart een object uit de Venlose synagoge: een koperen wasfonteintje dat eens in het
voorportaal hing. In het verslag van de inwijding schreef men het volgende erover: ‘In het voorportaal vindt men een sierlijk fonteintje, door een niet
israeliet, de heer W. Weelen alhier, geschonken en door hemzelven gefabriceerd’.
Aan dit fonteintje wasten de vermoorde meisjes hun handen, over wie
de mevrouw van het opgevangen terrasverhaal sprak. <

Sef Derkx (1951) schrijft over geschiedenis en kunst en verzorgt al ruim twintig jaar een stadscolumn voor
Dagblad De Limburger.
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Met bijzondere dank aan Jan Verheugen (Utrecht), Gerrit van der Vorst (Zeist) Jochanan Belinfante, Phil Janssen en Lucienne Wolff
(allen Venlo). Tot slot, maar niet op de laatste plaats dank aan de onbekend gebleven dames op het terras, die mij inspireerden tot
deze kleine geschiedenis van synagogen in Venlo.
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He nk Vos t e r m a n s ( 1958) i s di r ecteur va n Vo st erman s
C o m pan i e s i n Ve n l o, een i nter na ti o na al a cti ef bedrij f
d a t o n d e r me e r i n d ustr i ël e venti l ato r en m aak t. Hij
s t u u rt d r i e h on d e r d per so neel sl eden a an en r eist over
d e h e l e w e r e l d . I n zi jn spa ar za m e vr i je ti jd m aak t h ij
a bs tra c t e c om p u t e r g r a phi cs.

H en k Vosterm an s

De digitale toverstok van

Aan de muren in de kantoren van Vostermans Companies han-

gen op enkele plaatsen kleurrijke door de baas gemaakte computergraphics. Dat is nog niet zo heel lang het geval, want Henk Vostermans
wil zijn werk graag gescheiden houden van zijn liefhebberij.
Iets wat eigenlijk onmogelijk is: ze hebben nadrukkelijk met elkaar te
maken. Zonder zijn directeursbaan bij het door zijn vader gestichte
bedrijf zouden de computergraphics er waarschijnlijk niet zijn. En het
vervaardigen ervan in zijn weinige stille uren zorgt ervoor dat hij met de
stress van het leiderschap kan omgaan.

HENK VOSTERMANS

door Adri Gorissen
foto’s Peter de Ronde
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De aanzet tot zijn kunstenaarschap - een betiteling die hij het liefst verre
van zich houdt - wordt rond het jaar 2000 gegeven. Een kennis maakt
hem attent op het door twee Eindhovense studenten gemaakte compu-
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teranimatieprogramma Blender. Het is gratis en Vostermans zet het op zijn computer. Vervolgens is hij er
binnen korte tijd aan verslingerd. Vooral door de vele
mogelijkheden die het heeft.
‘Je kunt er echt alles mee maken wat je wilt’, vertelt
hij, ‘en dat van alle kanten laten zien, want het is een
3D-programma. Als je bijvoorbeeld een kubus tekent,
kun je die laten ronddraaien. Je kunt er een virtuele
lamp op laten schijnen en zo de schaduw zichtbaar
maken. Vervolgens kun je meer kubussen maken en
dan laten zien hoe de schaduwen van al die blokken
vallen. Dat alles kun je weer vanaf een door jezelf bepaald punt laten filmen en in beeld brengen. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.’
Nadat hij zich het programma eigen heeft gemaakt
door onder meer zijn huis in zijn geheel ‘in de computer te stoppen’, gebruikt Vostermans het in eerste
instantie om de producten van zijn bedrijf te visualiseren. ‘Ik bezoek veel klanten en als we dan over
onze producten praten, is het natuurlijk erg handig
om ze te kunnen laten zien. Daarom heb ik ze één
voor één in de computer ‘gestopt’, er dus driedimensionale plaatjes van gemaakt. Nu kan ik ze tot in de
kleinste details tonen. Als we het over onderdelen van
ventilatoren hebben kan ik duidelijk maken hoe die
er uitzien als ze in hamerslaglak worden uitgevoerd.
Je kunt de onderdelen, zoals de motor, er apart uit

Het gaat om de int er act ie t ussen
mij en de comput er

en maakt dan reeksen foto’s van bijvoorbeeld kerken, waarbij speciaal
gewelven zijn aandacht hebben. Ook in de architectuur en de natuur
zijn het weer de figuren en structuren die hem bezig houden. Op basis
daarvan ontstaan vaak zijn abstracte computergraphics.

halen, erop inzoomen en ze laten ronddraaien, zodat
de klant alles goed kan bekijken. Daardoor wordt die
enthousiast en wordt het product ook van hem. De
verkoop is daardoor gestegen.’
In zijn drang om de producten zo exact mogelijk voor
te schotelen, heeft hij de computerversies zelfs voorzien van de normaliter gebruikte identificatieplaatjes. Hij laat niets aan het toeval over. Inmiddels zit de
hele bedrijfscatalogus in de computer.
Het werken aan die productendatabase maakt dat hij
behoorlijk goed met Blender kan omgaan. Daardoor
durft hij het aan eigen werk te gaan vervaardigen. Hij
heeft overigens zijn hele leven al getekend. Van alles zet
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hij op papier, maar zijn interesse gaat vooral uit naar
figuren, structuren en kubussen. Ook zijn moeder en
oudste zus wagen zich aan de kunst. Moeder maakt
aboriginal-achtige werken en zijn zus schildert en
geeft therapeutische schilder- en tekenlessen.
Gezien zijn voorkeuren is het niet vreemd dat hij fan
is van M.C. Escher, die in zijn werk op basis van wiskundige principes speelt met constructies en patronen. Ook houdt hij van het surrealisme - met name
in de schilderijen van Dali - dat de werkelijkheid vertekent.
De voornaamste inspiratiebronnen van Vostermans’
eigen werken zijn architectuur en natuur. Tijdens zijn
vele zakenreizen heeft hij altijd een camera bij zich

Wie op zijn website www.vosterhenk.nl kijkt, ziet daar niet alleen de
foto’s (‘travel shots’) maar tevens een doorsnede van zijn werk. De computergraphics zijn ondergebracht in de categorieën ‘structure’, ‘virtual’,
‘spaces’, ‘expression’ en ‘shapes’. Ze verschillen nogal. Bij ‘structure’
laat hij bijvoorbeeld de graphics zien die het duidelijkst de uitkomst
vormen van zijn gestoei met lijnen, figuren en structuren. De ene keer
resulteert dat in een zwart en wit lijnenspel met daartussen een zweempje rood, dat doet denken aan de ribbelingen van het zeewater op het
strand. De andere keer is het alsof hij duizenden dieprode, goudgele,
korenbloemblauwe en grasgroene glasscherven heeft verzameld en tot
een mooi en fascinerend geheel aaneen heeft gezet. Een explosie van
kleuren.
Bij ‘spaces’ schemert de architectuur door de graphics, zie je Vostermans’ interpretaties van kerkkoepels, vloermozaïeken en baksteenconstructies. Onder ‘virtual’ vind je zijn eigen vorm van surrealisme. Daar
toont hij een vervreemdend beeld van een mannetje op een in zee stekende steiger. Terwijl het strand en de steiger zo uit de computer komen,
zijn de zee en de mooie luchtpartij er achter afkomstig uit zijn foto’s. Of
hij laat een op de computer vormgegeven leegstaand kantoor zien, met
daarin fragmenten van door hem gemaakte foto’s. Ook de lucht en de
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wolken die je door het raam ziet, komen uit zijn camera. De categorie
‘expression’ toont zijn meest duidelijke computerspielerei, om het zo
maar te zeggen. Terwijl het bij ‘shapes’ gewoon om foto’s gaat waarop
hij opmerkelijk uit het leven gegrepen lijnen en structuren laat zien, bijvoorbeeld bij een boom of een jaloezie.
Hoe hij die computergraphics precies maakt, is een ingewikkeld verhaal.
Wie weet dat Henk Vostermans vele uren aan zo’n werk bezig is, snapt
dat het moeilijk is uit te leggen. Je moet het eigenlijk stap voor stap zien
ontstaan. Beschrijven is lastig, ook al omdat hij smijt met termen als
‘renderen’. Hou het er maar op dat hij de computer als een soort digitale
kwast of - nog beter - digitale toverstok gebruikt.
Het gaat hem, zegt hij zelf, veel meer om de technische kant van het maken van de computergraphics dan om de kunstzinnige. ‘Het draait om
de interactie tussen mij en de computer’, geeft hij aan, ‘ik moet de instellingen van het apparaat goed zien te krijgen om eruit te kunnen halen wat ik graag wil. Dat is best lastig. Het is wel heel bijzonder voor me
als het resultaat mooi is. Als er een plaatje uitkomt dat me aanspreekt.
Want dat is niet echt van tevoren bepaald, ik laat me leiden door het
proces. Ik word zelf ook verrast door wat er uitkomt.’
Of er een ontwikkeling in zijn werk zit, vindt Vostermans een moeilijke
vraag. ‘Ik beheers het programma steeds beter - al gebruik ik waarschijnlijk nog maar zo’n dertig procent van de mogelijkheden - en dus
kan ik complexere werken maken met bijvoorbeeld veel reflectie en
transparantie erin. Daardoor wordt het eindresultaat interessanter.
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He t w e r ke n a a n zi j n
co mp u te r g r a p h i cs i s
v o o r de Ve n l o n a a r e e n
b e e tj e a fdw a l e n v a n
zi j n n o r ma l e l e v e n a l s
fa b r i e ks di r e cte u r.

Two l i n e s t r u c t u r e

Maar het blijft moeilijk om de juiste kleuren en helderheid te pakken te
krijgen. Ik hou heel erg van warme kleuren, maar krijg ze lang niet altijd
zo warm als ik wel zou willen.’
Het werken aan zijn computergraphics is voor de Venlonaar een beetje afdwalen van zijn normale leven als fabrieksdirecteur. ‘Hoewel het
enorm intensief is, is het toch een vorm van ontspanning. Het is een
uitlaatklep. Als ik het lastig heb op het werk, zoek ik nogal eens mijn
toevlucht tot de computer. Alleen moet ik dan weer oppassen, dat ik me
niet mee laat slepen door mijn enthousiasme, want anders zit ik er zo tot
diep in de nacht achter.’
Het meeste van wat hij maakt, komt die computer overigens niet uit. ‘Ik
heb er tot nog toe maar weinig afgedrukt. Als ik het doe, is het een soort
van cadeau voor mezelf. Ik heb er thuis een aantal en daar heb ik een
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speciale wissellijst voor laten maken. Zo kan ik telkens naar een andere
computergraphic kijken. Ik heb de laatste tijd ook een paar werken weggegeven of op kantoor opgehangen, maar dat vind ik toch wel lastig.
Want dan stel je je kwetsbaar op. Bovendien treed ik liever niet met dit
werk op de voorgrond.’

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist en
schrijver. Hij heeft diverse boeken op zijn
naam staan, zoals het Limburgs Literatuur
Lexicon (2007) en Een Noorse liefde (2012).

Toch is hij onlangs over zijn eigen schaduw gesprongen. In Domani te
Venlo hebben enkele maanden een twintigtal van zijn computergraphics
gehangen. Alleen abstracte, met veel lijnen, figuren en structuren. Die
vindt hij nu eenmaal het mooiste. Ze sieren niet voor niets de wanden in
het hoofdkantoor van Vostermans Companies. <

Hij werkt aan een historische roman over
hertog Reinoud II van Gelre en aan een studie
over de architecten Johannes en Jules Kayser.
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i s e e n v a n d e b e s t e v e r k o c h t e Ve n l o s e h i s t o -

rische boeken van de afgelopen jaren. archivaris
Frans Hermans schrijft hierin over de aanwezigheid van een joodse gemeenschap in de stad. in

stadsrekeningen doemen al rond 1347 de eerste
joodse namen op.

Zou een joodse gemeenschap, behalve aan het

stadsleven, ook een bijdrage hebben kunnen lever e n a a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n h e t h u i d i g e Ve n -

loos dialect? Hoeveel van oorsprong Hebreeuwse
w o o r d e n t e l t h e t Ve n l o o s e i g e n l i j k ? We z i j n o n s

bewust van de aanwezigheid van het Jiddisch, Bargoens,
D u i t s e n F r a n s i n h e t Ve n l o o s d i a l e c t , s c h r i j v e n d e s a -

m e n s t e l l e r s v a n h e t Ve n l o o s wo o r d e n b o e k i n 1 9 9 3 ,
m a a r e e n a p a r t e l i j s t v a n j o o d s / Ve n l o s e w o o r d e n
is in het werk niet opgenomen.

258

BUUN

Jan PolluX
In 2005 draagt de Venlose buuttereedner Jan Pollux (1937-2011) op L1 Radio in een programma van
cultuurredacteur Hans op de Coul een kort Venloos
verhaal voor. Terloops maakt hij een opmerking over
de aanwezigheid van joodse woorden in de Venlose
spraak. Pollux spreekt volgens velen nog ‘het echte
Venloos’, maar zelf noemt Pollux dit Bargoens, een
geheimtaal, een handelstaal, door sommige wetenschappers ook dieventaal genoemd. ‘Nog maar een
handvol Venlonaren is het Bargoens machtig, een
uitstervend ras,’ vertelt Pollux. Hij noemt onder meer
voormalig stadsambtenaar en zanger Wiel Vestjens.
Het dialectverhaal op de radio van Jan Pollux is ook
te beluisteren op de cd Sangria met Majjenais, een verzameling beste buuts van Pollux. Hij zegt daarin het
volgende:

‘Ik bin dus Jan Pollux en ik bin gesjank (getrouwd) met
ein schiks (vrouw) oftewaal ein bruutje, ein Venlose
pöl (meisje), det is dus mien olms (oudje). Weej hebbe
ein grumke (kind), eine knöl (knul), det is noow einen
bink (man). Ik deej vruuger in greunte en zoë en ik bin
dus dök op de dörper rond Venlo gekômme um dao beej

de kaevers (gerdenaers/tuinders), knörfte (boeren) en
knaejers (landbouwers), bums (petatte), kappes (witte
kool) en sjepeng (spitskool) te kaupe. En det woort nao
de kiët (huis) verveurt met ein ker getrokke door einen hiep (paard). Ôzze kielf (hond) ging dan auk dök
mei. ‘t Waas bes hard knuure (zwoegen) en paeze (hard
werken) en de waas dök aafgepeigerd (bekaf ) en de
hads ‘t in de schuch (rug), maar ja, ‘s aoves nao d’n
bik (eten) buisde (dronk) ze dich eine sjabau ( jenever)
of ein toét beer, rauksde dich ein bees (sigaret) of ein
safiaantje (sigaar) en dan gingse nao d’n bôch (bed),
lekker luime (slapen). Och ja, de meus waat doon um
pupkes (geld) in de platvink (portemonnee) te kriége
um alles te kinne besolme (betalen) of te schokke
(betalen). Deejse niks dan waasse gesjochte (arm) en
hadse d’n dalles (armoede), dan neumde ze dich eine
kaaljakker (iemand die zich graag ‘duur’ voordoet) of
‘nne sjappie (proleet). Och, de môs in ‘t laeve ein bietje
mazzel (geluk) hebbe en auk ein bietje eine linkmiechel (geslepen vent) zien. Dan hebse altiéd dien bikkesement (eten) en de hebs jen (lol) en joeks (plezier) in
’t laeve. En me zaet waal ens; Mestreechtenaere hebbe
‘nne boergondische laevesstiel, Venlonaere hebbe ‘nne
bargoendische. Astebleef.’

BUUN

259

Binnenstadstaal
Wie de conferences en buuts van Pollux wel eens
heeft gehoord, herkent vast en zeker de woorden en
uitdrukkingen die hij gebruikt. Als hij buiten Venlo
optreedt, moet hij nog wel eens woorden vervangen
om de buut verstaanbaar te maken, zegt Pollux, dus
blijkbaar is het iets typisch Venloos. Het gaat in ieder
geval om taalgebruik dat specifiek bij deze stad hoort.
Het Bargoens werd volgens Pollux, voormalig groentehandelaar, vooral in de binnenstad gesproken en is
daarom in de spraak van ondernemers blijven hangen. ‘Winkels werden vaak door zonen en dochters
overgenomen, dus die families bleven altijd in de binnenstad wonen. Wij waren thuis met veel jongens, we
spraken allemaal zo, op school en op straat ook, dat
was heel gewoon, wij wisten niet beter.’
Volgens Pollux is de Venlose binnenstadstaal niet
voor de ‘joeks en jen’ ontstaan. Handelaren die de
taal spraken, konden onder elkaar een deal maken
zonder dat een buitenstaander hoorde dat er verschil
in prijs was.
Pollux vertelt in het radiogesprek dat zijn verhaal
doorspekt zou zijn met Jiddische woorden. ‘Schiks’
en ‘jatmoos’ lijken een joodse oorsprong te hebben,
maar zeker weten doet hij dat niet. ‘Jatmoos van ein
alde vrouw, det wuurt lau. Jatmoos van einen jôngen
hiér, det wuurt miér’, vult hij nog aan. ‘Zich iets in
de fioeel laote dauwe’, een kat in de zak kopen, is
ook zo’n typisch Venlose uitdrukking. Pollux noemt
verder nog woorden als sossum (mokkel), majeme
(regenen), mouw (slecht), span herres (kijk daar) en
een complete serie synoniemen voor stelen (soppe,
bietse, schoepe, strietse en gappe).
Hoe de Hebreeuwse woorden in het Venloos dialect
terecht zijn gekomen weet hij niet. Al heeft hij wel een
theorie. Het zou te danken kunnen zijn aan het feit
dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Hollanders en
Amsterdammers dwangarbeid moesten verrichten op
het Venlose vliegveld (zie elders in deze Buun). ‘Die
Hollanders woonden uiteraard gewoon bij de mensen
in de binnenstad en gingen daar ook uit. Zodoende
zijn er misschien Jiddische woorden in Venlo blijven
hangen.’
HeBreeuws
Vertaler en docent Jiddisch, Ruben Verhasselt, verbonden aan het Joods Studiecentrum in Leiden kan
zich wel vinden in de theorie van Pollux. Het lijkt hem
logisch dat er destijds bepaalde woorden uit het Amsterdams dialect in Venlo wortel hebben geschoten.
Maar Verhasselt moet het verhaal van Pollux ook corrigeren. ‘Een deel van de woorden uit het radioverhaal
is inderdaad afkomstig uit het Jiddisch of uit het He-
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breeuwse woordbestanddeel van het Jiddisch, maar
een ander deel uit het Hebreeuws. Het onderscheid
is vaak moeilijk te maken’, zegt Verhasselt. ‘Het is in
ieder geval onjuist om te spreken van Jiddische woorden. Je kunt beter spreken van Hebreeuws.’
Jiddisch of Jiddisj is een Germaanse taal, die door
ongeveer drie miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt. De taal is tussen de 9e en 11e eeuw in
het Rijnland ontstaan als omgangstaal van de joden.
Het Jiddisch is taalkundig niet aan het Hebreeuws
verwant. ‘Het Amsterdams en het Bargoens kennen
tal van joodse woorden die rechtstreeks uit het Hebreeuws afkomstig zijn en niet via het Jiddisch terecht
zijn gekomen in de omgangstaal’, zegt Verhasselt.
‘Neem bijvoorbeeld het Nederlandse woord ‘jat’, dat
hand betekent. Dat komt van het Hebreeuwse ‘jad’.
Maar in het Jiddisch komt het woord ‘jad’ niet voor. In
het Jiddisch is ‘hant’ het woord voor ‘hand’.’
Als het waar is dat Amsterdamse dwangarbeiders tussen 1940 en 1945 Hebreeuwse woorden hebben achtergelaten in de Venlose binnenstad dan moeten er
dus in dialectteksten van vóór 1940 geen Hebreeuwse
woorden te vinden zijn. Het archief van de Veldeke
Krink Venlo biedt hulp - al valt het resultaat tegen.
Er worden amper joodse woorden gevonden. Bovendien ontbreken de woorden die wél voorkomen weer
in het radioverhaal van Pollux. ‘Besjoche’ (gek) staat
in de proclamatietekst uit 1938 van Prins Funs van
Grinsven. In een andere Jocustekst uit 1931 worden
‘ozel’ (armoe) en ‘sjein’ (mooi) gebruikt. De woorden
‘miés’ (slecht, lelijk of uitbundig) en ‘ozel’ gebruikt
Sef Cornet in 1935 en 1937 in zijn Venlose Revue.
Conclusie: ook vóór 1940 duiken Hebreeuwse woorden op in het Venloos dialect. Opvallend is wel dat
dialectschrijvers die woorden spaarzaam gebruiken.
Het lijkt er op dat Hebreeuwse woorden eerder in de
spreektaal voorkomen dan op schrift. Misschien zijn
veel Hebreeuwse woorden vroeger beschouwd als te
ordinair voor schrijftaal.
Joods/Venlose woordenliJst
Om een onderscheid te kunnen maken tussen de
in het Venloos dialect aanwezige Bargoense en Hebreeuwse woorden is opnieuw wat speurwerk nodig.
In boekwinkels maar ook op internet is flink wat materiaal voorhanden: woordenboeken, onderzoeken
en vooral woordenlijsten met geheimtalen. Het meest
betrouwbaar is het standaardwerk van Justus van de
Kamp en Jacob van der Wijk: Koosjer Nederlands, joodse
woorden in de Nederlandse taal. Informatief zijn ook de
boeken Uit Mokum en de Mediene, joodse woorden in
Nederlandse omgeving van Hartog Beem uit 1974, het

Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs en De Geheimtalen van J.G.M. Moormann uit 2002.
Als je alle beschikbare woordenlijsten naast elkaar
legt, komt je tot een voorzichtige eerste aanzet voor
een joods/Venlose woordenlijst. De door Jan Pollux
gebruikte woorden kaevers, knorfte en knaejers, sjepeng, pol, schuch, platvink, bink, bik, grumke, hiep,
kaaljakker, kiet, linkmiechel, sjappie, sossem, mouw
en de werkwoorden buize, luime, paeze, schokke,
sjanken/gesjank, soppe, bietse, schoepe, strietse en
gappe zijn zeker niet Hebreeuws. Ze behoren waarschijnlijk tot de handelstaal, het Bargoens.
Wel Hebreeuws is de onderstaande lijst van woorden
uit het Venloos dialect. Al worden sommige woorden
nog maar zelden gebruikt. Deze woorden staan ook
in het Venloos Woordenboek uit 1993:

Ve nlo o s

He Bre e uw s

ne d e rl a nd s

B ro nne n

-Aafpeigere
-Alderwets
-Besolme
-Bôks
-Bolderwagen/Bolderkèr
-Dalles
-Dof(te)
-Droosjes
-Emmes
-Jen
-Kèn
-Kiëbus
-Kielef
-Lau
-Majem
-Majeme
-Mesomme
-Miés
-Ozel
-Pleite
-Poter
-Sjieker
-Schiks
-Zwans

Afpeigere/Afgepeigerd
Alterwetsj
Besjollemen
Boks
Bolderwagen
Dalles/Dahlia
Tof/Tove
Droosjes/Droosje/Droshe
Emmes/Immes
Jen(netjes)
Kim/Ken/Kien
Kiebes/Kebes
Kijlef/Keilew/Kilf
Lou/Laauw
Majem/Maaiem
Majeme
Mezomme/Besomme
Mies
Owel
Pleite/Pleiter
Poter/Potur
Sjikker/Sikker
Sjikse/Schiks
Zwans

Kapot/Uitputten
(1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13)
Ouderwets
(2, 5, 10)
Betalen
(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13)
Broek
(10)
Wagen met overkapping
(10)
Armoede/Niets
(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10)
Goed/Tof
(2, 8, 10)
Praatjes
(2, 3, 5, 8, 10)
Waarheid/Begrip
(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10)
Grap
(2, 8, 10)
Ja/In orde/Goed
(1, 2, 8, 10)
Hoofd
(2, 8, 10)
Hond
(1, 2, 3, 5, 8,10)
Niet(s)/Weinig
(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10)
Regen/Water
(1, 2, 3, 5, 7, 8, 10)
Regenen/Urineren
(1, 2, 5, 8, 9, 10)
Geld
(1, 2, 5, 8, 10)
Slecht/Lelijk (ook uitbundig) (10)
Rouw/Armoe
(10, 11)
Weg/Failliet
(1, 2, 3, 5, 8, 10)
Kwijt/Weg/Vrij
(1, 2, 3, 5, 10)
Aangeschoten
(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10)
(Niet-joods) Meisje/Christenmeid (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10)
Staart/Piemel/Idioot
(1, 5, 9, 10)
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Niet in het Venloos Woordenboek opgenomen maar
wel door Jan Pollux uitgesproken of vindbaar in dialectteksten en woordenlijsten, zijn de volgende Hebreeuwse woorden:
V e nlo o s

H eBr eeu w s

-Besjoche
-Gesjochte
-Jat
-Jatmoos
-Krets
-Mazzel
-Olms
-Schobberdebonk
-Sjein

Besjoche/Mesjoche
Gesjochten
Jat/Jad
Jatmoos
Krets
Mazzel/Masel
Olms
Schobberdebônk
Sjein

Daarmee is een voorzichtig begin gemaakt van een
rij joodse woorden die voorkomen in het Venloos
dialect. Waarmee nog niet bewezen is dat door toedoen van Venlose joden deze Hebreeuwse woorden in
het dialect zijn beland. Zeer aannemelijk is dat in de
verschillende handelstalen al Hebreeuwse woorden
zaten en dat dus marskramers, schippers of andere
handelslui de woorden naar Venlo hebben gebracht.
Laat ik tot slot verklappen dat ook het Hebreeuwse
woord Raaf in de bronnen 1, 2, 8 en 10 voorkomt en in
het Jiddisch opperrabbijn en in het Bargoens predikant
betekent. Het begrip Naate Raaf kan in Venlo dus leunen op een eeuwenoude traditie. <
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Bronnen

Gek/Zot
Arm/Slecht aan toe zijn
Hand
Handgeld
Schurft/Jeuk
Geluk
Oud/Kinds
Bonnefooi/Schooier
Mooi

(10, 11, 13)
(9, 10)
(1, 2, 5, 7, 8, 9, 10)
(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10)
(1, 2, 10)
(alle bronnen)
(2, 7, 8, 10)
(10)
(10, 11)

Bronvermelding:

Bron 1 - Hartog Beem, Uit Mokum en de Mediene, joodse woorden in Nederlandse
omgeving. © 1974 Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V. Assen. Via: http://www.
joodsebibliotheek.nl/cb/digibieb/schrijver/SEo/Hartog-Beem/
Bron 2 - J.G.M. Moormann, De geheimtalen (ed. Nicoline van der Sijs). L.J. Veen,
Amsterdam / Antwerpen 2002- http://www.dbnl.org/tekst/moor012gehe02_01/
index.php
Bron 3 - Jiddische woorden die Winschoten vroeger gebruikte.
Via de website http://ghdesign.home.xs4all.nl/jiddisch/jidisch.html
Bron 4 - Tate-mames | Google Groups

Bron 5 - Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands (www.sofeer.
nl)
Bron 6 - www.etymologiebank.nl

Bron 7 - Woordenlijst Jiddisch en Bargoens en plat Amsterdams via: http://home.
wxs.nl/~smets039/amsterdams.html
Bron 8 - Woordenboekje Boeven-jargon (1948) samengesteld door Henry Roskam.

Bron 9 - Leenwoordenboek, de invloed van andere talen op het Nederlands. Nicoline van der Sijs.
Bron 10 - Justus van de Kamp en Jacob van der Wijk, Koosjer Nederlands, joodse
woorden in de Nederlandse taal.
Bron 11 - Archief Veldeke Krink Venlo (met dank aan M. Doesborg)

Bron 12 - Venloer Stadt-texte, Dr. S. van der Meer, 1949, Dekker & Van de Vegt
Nv Nijmegen.

Tom Doesborg (Venlo, 1968) werkt als eindredacteur cultuur/vastelaovend bij de
regionale omroep L1.
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Bron 13 - Handboek der Nederlandse taal- van Ginneken 1914 deel II sociologische
structuur
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n 2004 werd in Venlo een middeleeuwse kelder gevonden, vlakbij de Maas, op de plek waar nu Saturn ligt.
De kelder was opvallend mooi afgewerkt. Zo’n oude,
stenen en luxe kelder was op zich al bijzonder. Maar
toen een bouwhistoricus beweerde dat de kelder wel
eens een mikwe zou kunnen zijn, een joods ritueel bad,
was het plotseling een sensationele vondst: het oudste
joodse gebouw van Nederland. De kelder werd uitgegraven en het mikwe kwam terecht in een speciaal daarvoor
aangebouwde vleugel van het Limburgs Museum.
Al vanaf het moment dat de kelder bloot kwam te liggen,
was er twijfel over de interpretatie. Was dit inderdaad
een mikwe? Verschillende archeologen en bouwhistorici
dachten van niet. De twijfels kwamen echter niet terecht
in het officiële opgravingsrapport.
In april 2013 schreef de Venlose stadsarcheoloog Jacob
Schotten een artikel voor de jubileumbundel van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In
dat artikel uitte hij wetenschappelijke twijfels over het
mikwe.
Zijn werkgever, de gemeente Venlo, vroeg hem het artikel aan te passen. De inhoud strookte namelijk niet
met de opvatting van de gemeente, verklaarde een gemeentelijke woordvoerder tegenover de pers. Schotten
gaf uiteindelijk toe: hij schrapte de passages over het
mikwe.
Op deze bladzijden leest u het oorspronkelijke artikel
van Schotten, inclusief de gewraakte passages, in een
publieksvriendelijke versie. De uitgebreide wetenschappelijke versie zal, uiteindelijk toch volledig, verschijnen
in Limburg. Een geschiedenis, de jubileumbundel ter
gelegenheid van het 150-jarige bestaan van het LGOG.
De redactie
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Onderzoek naar het ontstaan van middeleeuwse
steden is lastig. Uit die
tijd, ruwweg de jaren
tussen 1000 en 1400, zijn
slechts weinig geschreven
bronnen bewaard gebleven.

Plattegronden zijn van nog
later en daarop is dan zelden een vroege stad afgebeeld. Wie meer wil weten
over de opkomst van de
middeleeuwse stad, is dus
aangewezen op de archeologie. De afgelopen 25 jaar
is in Venlo grootschalig
archeologisch onderzoek
verricht, juist in het middeleeuwse gedeelte. Het is
interessant de resultaten

door Jacob Schotten

daar van te combineren met
historische informatie.
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De oudste vermelding van Venlo, als ‘Venne-

lon’, stamt uit de tijd net voor 1000. Er wordt een
kerk vermeld, en dat zal de Sint Martinuskerk zijn
geweest, al wordt die pas in 1304 echt met naam genoemd. Uit archeologisch onderzoek weten we dat
zo’n 100 meter ten zuiden van die kerk een hof lag
van de graven en hertorgen Gelre, al vanaf de dertiende eeuw. Maar er zijn ook bewoningssporen uit
de periode vanaf 900. We denken dat kerk en hof al
vanaf de tiende eeuw - of zelfs nog eerder - een samenhangend geheel vormden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de nederzetting is ontstaan in de Merovingische tijd (500-750).
Vóórdat Venlo door Gelre werd ingelijfd, mogelijk
rond 1240, maar in ieder geval vóór 1269, waren de
heren van Heinsberg de lokale machthebbers. De
oudste schriftelijke bronnen stammen uit de tweede
helft van de dertiende eeuw. Ze gaan over handel
en nijverheid en wijzen op een zekere economische
centrumpositie. In deze tijd wordt Venlo ook stad
(‘oppidum’) genoemd. Verder was er in 1269 al een
schepenbank en in 1272 is sprake van een rechter
(schout), schepenen en andere burgers van de stad
Venlo.

Tot ongeveer het midden van de dertiende eeuw lag
het zwaartepunt van de bewoning waarschijnlijk op
de relatief hooggelegen grond rond de Sint Martinuskerk. Het gebied aan de Maas, ten westen daarvan,
werd bewoond vanaf de twaalfde eeuw. De handelsen nijverheidsactiviteiten zullen zich hier hebben
geconcentreerd.
Stedelijke rechten heeft Venlo te danken aan Reinald
II, de graaf die in 1339 hertog van Gelre werd. Kort
voor zijn dood maakte hij op 1 september 1343 ‘van
den dorp Venle ene stat’. De stadsrechtverlening
kwam niet uit de lucht vallen: het was eerder een
formele bevestiging van het stedelijke karakter dat
Venlo al lang had. Ook was het de aanzet tot een
verdere ontwikkeling van vroegstedelijk Venlo. Zo
kwam vanaf dit moment de eerste stadsmuur tot
stand, zoals die wordt weergegeven op de oudste
stadsplattegrond.
Dat Venlo relatief laat stadsrecht kreeg, ruim een
eeuw na Roermond, kan komen doordat Gelre nog
rechten van derden moest verwerven. Pas nadat
Heinsberg in 1339 afstand deed van de Martinuskerk
en de nabijgelegen landelijke nederzetting kon dat
deel worden samengevoegd met het stadsdeel aan
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de Maas. In 1343 zegt hertog Reinald expliciet dat de reeds door zijn
voorouders verleende rechten gehandhaafd zullen blijven. Deze stedelijke rechten moeten betrekking hebben gehad op de handelsnederzetting aan de Maas.
Het gebied rond de Martinuskerk was al eerder archeologisch onderzocht. Het afgelopen decennium is, dankzij een grootschalige opgraving in het kader van het project Maasboulevard, ook archeologische
informatie beschikbaar gekomen over dat andere stadsdeel: de stedelijke nederzetting die zich vanaf circa 1200 aan de Maas ontwikkelde.
Die ontwikkeling begon al in de Romeinse tijd: er is een ‘vicus’, een
nederzetting, opgegraven, stammend uit de eerste en tweede eeuw. Na
de derde eeuw was het gebied 1000 jaar onbewoond, maar de opkomst
van een belangrijke middeleeuwse nederzetting op dezelfde plek als de
‘vicus’ was waarschijnlijk geen toeval.
Langs de westrand van het onderzoeksgebied is de oude oeverzone
van de Maas aangetroffen. Precies ter hoogte van de Oude Markt en
de voormalige Maasstraat vertoont de oever een ﬂauwe inham. Aan de
rand daarvan is een rij zware houten palen en een oeververharding van
keien aangetroffen. De inham zou de haven van het vroege Venlo kunnen zijn. Jaarringenonderzoek toont dat de palen uit circa 1275-1280
stammen.
In de opvulling van de haven zijn ruwweg twee lagen te onderscheiden:
een onderste met vondsten uit de periode 1150-1350 en een bovenste
met vondsten uit de periode 1350-1450. Het bovenste gedeelte van de
havenvulling geeft aan dat hierop vanaf ongeveer het midden van de
veertiende eeuw kan zijn gebouwd. De stadsmuur bijvoorbeeld, waarvan de bouw waarschijnlijk begon direct na de stadsrechtverlening in
1343, blijkt door de havenvulling heen gefundeerd.
Direct ten oosten van de haven lag de Oude Markt, waarvan het huidige
gelijknamige plein een restant is. Op die Oude Markt vonden archeologen de resten van twee aan elkaar grenzende gebouwen, allebei van
steen. Een blok was parallel aan de oeverlijn van de haven gebouwd. De
afstand tot de haven bedroeg slechts enkele meters. Het zuidwestelijke
gedeelte van dit complex was het oudste en bestond uit een vierkante
structuur met een fundering van ijzeroer en Maaskeien. Overigens zijn
bij graafwerkzaamheden in 1961 al delen van dezelfde fundering gevonden. Aangenomen wordt dat dit gebouw stamt uit de twaalfde of
dertiende eeuw, op zijn laatst uit 1250.
Naast dit gebouw is in 2004 een kelder van mergel en baksteen opgegraven, bestaande uit twee kleine en twee grotere ruimten. De precieze
ouderdom van dit gebouw is moeilijk te bepalen, maar wordt geplaatst
rond 1300.
Het jongere gebouw is al tijdens de opgraving geïnterpreteerd als een
mikwe, een joods ritueel bad. De kleine zuidwestelijke ruimte, waarvan de muren dieper de grond in gaan dan die van de overige ruimten,
wordt gezien als het eigenlijke bad. Deze ruimte zou bewust op een natuurlijke bron zijn gebouwd ten behoeve van de watervoorziening, wat
betekent dat de plaats van het mikwe als geheel door de aanwezigheid
van een waterbron moet zijn bepaald. Maar dat is onwaarschijnlijk,
want dan zou ook het gebouw dat er naast ligt een relatie moeten heb-
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ben met die vermeende bron. Bovendien zijn bronnen geen bekend geologisch fenomeen op de Maasterrassen in het Limburgse Maasdal, waarop ook
Venlo is gesitueerd. Het niveau dat nodig is om het
hele jaar water te hebben ligt enkele meters onder
het laagste punt van het mikwebad. Dat bewijst de
diepte van een aantal in het onderzoeksgebied opgegraven water- en beerputten. Verder lag de kelder
aan de rivieroever, waar sprake moet zijn geweest
van een goede ontwatering van grondwater richting
Maas. Wel kan de bouw van de zeer diep gefundeerde stadsmuur aan de Maaszijde vanaf het midden
van de veertiende eeuw het grondwater hebben opgestuwd. Ook latere diepe funderingen stuwden het
vanuit het oosten komend grondwater op. Dit bleek
bijvoorbeeld tijdens de opgraving, toen veel ‘gewone’ kelders blank stonden. De kelder stamt echter
van vóór de bouw van de stadsmuur.
Ook zijn er geen voorwerpen in aangetroffen die wijzen op een functie als mikwe. Evenmin wijst de indeling van de kelder op specifiek een mikwe. De interpretatie knelt ook op het punt van het buiten gebruik
raken van de kelder. Eén van de grote ruimten is kort
als beerput gebruikt, waarschijnlijk tot uiterlijk circa
1360. Over de kleine vermeende badruimte zegt het
opgravingsrapport dat deze van de veertiende tot in
de zestiende eeuw ook als beerput heeft gediend.
Als je ervan uitgaat dat de kelder ergens rond 1300
is gebouwd, kan het mikwe dus maar heel kort gefunctioneerd hebben. Namelijk tussen 1300 en 1350.
Binnen die periode hebben ook nog diverse verbouwingen aan de kelder plaatsgevonden.
Het buiten gebruik raken van het mikwe wordt gezien als een aanwijzing voor Jodenvervolging in Venlo. In heel Europa vonden toen pogroms plaats. Joden kregen de schuld van een pestuitbraak in 1350.
Dat het joods ritueel bad in Venlo als beerput werd
gebruikt, zou in deze redenering een bewuste ontheiliging zijn geweest. Maar aangezien de interpretatie van de kelder als mikwe onzeker is kunnen ook
bij deze veronderstelling vraagtekens worden gezet.
Historische bewijzen voor de mikwe-these zijn niet
gevonden. De oudste historische aanwijzing voor de
aanwezigheid van joden in Gelre dateert uit 1336 en
heeft betrekking op Oldenzaal, Goor en Diepenheim.
Vanaf ruwweg het midden van de veertiende eeuw
zijn er ook historische bronnen over Joden elders in
Gelre. Deze illustreren echter duidelijk de negatieve
en ronduit vijandige houding van de hertog jegens
deze bevolkingsgroep. Hij heeft zelfs (in ieder geval
passief, maar waarschijnlijk ook actief ) bijgedragen aan de uitroeiing van joden in het hertogdom

en hun verdrijving daaruit. Pas later in de veertiende
eeuw vestigden zich opnieuw joden in Gelre, merendeels in Nijmegen. In andere Gelderse plaatsen
komen toponiemen voor die verwijzen naar joden,
bijvoorbeeld de Jodenstraat in Venlo, vanaf 1351,
maar aanwijzingen voor grotere bloeiende Joodse
gemeenschappen buiten Nijmegen zijn er niet. Dit
alles in tegenstelling tot bijvoorbeeld een middeleeuwse metropool als Keulen, waar al vroeg in die
periode sprake was van een omvangrijke, bloeiende
en invloedrijke joodse gemeenschap. Uit historische
bronnen blijkt daarentegen wel de belangrijke rol
die Lombarden in Venlo in de veertiende eeuw speelden, met name in het stedelijke economische leven.
Als enige ‘bewijs’ voor een interpretatie van de kelder als mikwe resteert een inscriptie die vrij laag op
een van de keldermuren is aangebracht. De nogal
onbeholpen en zeker niet formele inscriptie wordt
geïnterpreteerd als de afbeelding van een menora,
een zevenarmige joodse kandelaar. Overigens valt
op dat de voorstelling niet overeenkomt met die van
de klassieke menora met kaarshouder die wordt gevormd door drie concentrische bogen rond een centrale houder en voet. De inscriptie bestaat daarentegen uit een licht gebogen horizontale lijn met daar
bovenop zeven korte dwarsstrepen en onderop één
dwarsstreep die de voet zou weergeven.
Als de kelder geen mikwe is, wat is het dan wel geweest? Voor de hand ligt dat de kelder een rol speelde in de vroege ontwikkeling van de stad Venlo, zeker gezien de locatie: de aan de haven gelegen Oude
Markt. Gedacht kan dan worden aan een gebouw
met een (semi)publieke stedelijke functie, zoals een
raad- of schepenhuis, waar de schout en schepenen
die Venlo in ieder geval rond 1270 had bijeenkwamen. In dat geval was het gebouw ook de plek waar
recht werd gesproken en fungeerde het tevens als
gevangenis.
Er zijn voorbeelden uit andere steden: bijvoorbeeld
het rond 1270 gebouwde Steen te Mechelen, de
vroegstedelijke gevangenis van deze plaats. Dat gebouw had in eerste aanleg de vorm van een zware
toren. De locatie van het Steen was tot de opgraving
onbekend en kwam, net als in Venlo, onverwacht
tevoorschijn bij archeologisch onderzoek op een
marktplein. Bij het onderzoek kwam ook een onbekende markthal aan het licht, evenals een weg,
diagonaal over het plein, waaraan beide gebouwen
lagen en waarop ze waren georiënteerd. De beschrijving van het Steen door de onderzoekers als hét symbool van stedelijke vrijheid klinkt paradoxaal, maar
getuigt van het belang dat stadsbewoners hechtten
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aan hun pas verworven juridische status en vrijheid ten opzichte van de
stadsheer, evenals aan hun stedelijke rechtsstelsel. Vandaar de letterlijk en figuurlijk centrale plaats van de stedelijke gevangenis. Uit deze
interpretatie van de kelder volgt dat de inscriptie van mogelijk een menora misschien niet is aangebracht door een gelovige bezoeker van een
mikwe, maar juist door een wanhopige joodse gevangene.
Ook uit opgravingen in Duitse steden blijkt dat vroegstedelijke raadhuizen daar gelijkenissen vertoonden met de gevonden Venlose kelder.
In die steden vond men op het centrale marktplein meestal onderkelderde raadhuizen uit de late dertiende en vroege veertiende eeuw. De
raadhuizen vertonen zoveel onderlinge overeenkomsten dat de onderzoekers een patroon herkennen in de ontwikkeling van deze gebouwcategorie. Verder concludeert men dat het beeld van een middeleeuwse
markplaats als een open, onbebouwd plein moet worden herzien.
Een andere mogelijkheid is dat we van doen hebben met een gebouw
met een stedelijke functie op economisch vlak, zoals een markt- of lakenhal, een waag of een vleeshuis, al dan niet in combinatie met een
bestuurlijk-juridische functie. In Venlo was al in 1294 zo’n lakenhal.
Ook het buiten gebruik raken van de gevonden Venlose kelder rond
het midden van de veertiende eeuw kan verklaard worden met de interpretatie als raadhuis. Vóór 1371 kocht het stadsbestuur namelijk
het Steenen Huys van heer Gerard van Bocholt op de latere Markt om
er het raadhuis te vestigen. Mogelijk was dit pand al vanaf de stadsrechtverlening in 1343 in gebruik als raadhuis annex vleeshuis, later in
de veertiende eeuw waren ook de lakenhal en de waag in het raadhuis
gevestigd. Dit representatieve vroegstedelijke stenen huis, afkomstig
van een voorname patriciërsfamilie, groeide in de loop van de tijd uit
tot het nog bestaande monumentale stadhuis van Venlo. Het buiten
gebruik raken van de kelder op de Oude Markt en de ingebruikname
van het Steenen Huys als stadhuis sluiten in de tijd op elkaar aan: het
nieuwe stadhuis en de ervoor gelegen Markt namen vanaf de tweede
helft van de veertiende eeuw de positie van stadshart over van de Oude
Markt.
In veel middeleeuwse steden in Nederland en daarbuiten is het een
bekend verschijnsel dat diverse keren een nieuw raadhuis in gebruik
werd genomen, vaak op verschillende locaties. Net als in Venlo werd
hierbij in veel gevallen een bestaand huis omgevormd of werden meerdere huizen samengevoegd.
Of het veronderstelde eerste raadhuis en het oudere stenen gebouw
waar het tegenaan is gebouwd één complex vormen en van begin af
aan als zodanig functioneerden is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het
om de vroegste representatieve stenen patriciërswoningen die al snel
een nieuwe functie kregen als publiek gebouw. Mogelijk veelzeggend
is in dit verband dat het vanaf de veertiende eeuw als beerput gebruikte
‘mikwebad’ sterke gelijkenis vertoont met structuren die in Den Bosch
algemeen voorkomen bij de vroegste stenen huizen. Die huizen stammen uit de late dertiende en vroege veertiende eeuw. Ze hebben veelal
een vierkante beerput in de vorm van een kelder onder een traptoren
tegen de achterzijde van het huis. Dergelijke vroege stenen patriciërswoningen komen voor in verschillende middeleeuwse steden in Nederland, maar wel uitsluitend in de grotere en belangrijkere plaatsen.

268

BUUN

B o v e n di e n zi j n b r o n n e n
g e e n b e ke n d g e o l o g i s ch fe n o me e n o p de Ma a s te r r a s s e n i n h e t
Li mb u r g s e Ma a s da l , w a a r o p o o k
Ve n l o i s g e s i tu e e r d. He t n i v e a u
da t n o di g i s o m h e t h e l e j a a r w a te r te h e b b e n l i g t e n ke l e me te r s
o n de r h e t l a a g s te p u n t v a n h e t
mi kw e b a d

Dit gegeven mag dan ook worden gezien als een in- rechtverlening in 1343 was dus de bevestiging van
dicatie voor het belang en de betekenis van Venlo al een bestaande situatie aan de Maas en de juridische
rond het jaar 1300.
gelijktrekking daarmee van de oude landelijke nederzetting bij de Martinuskerk.
De resultaten van het grootschalige archeologische
stadskernonderzoek aan de Maasboulevard, aange- Het beeld van ontstaan en vroegste ontwikkeling
vuld met onderzoek elders in de middeleeuwse Ven- van Venlo is echter nog lang niet scherp. Voor een
lose binnenstad, hebben een beeld op hoofdlijnen wezenlijke aanvulling op het verhaal is archeologiopgeleverd van de ontwikkeling van Venlo als stad. sche informatie uit het gebied tussen de Maas en de
De Oude Markt moet tot circa 1350 zijn gelegen aan oostrand van het middeleeuwse stadsgebied onmiseen haven. Het was het kloppende hart van vroeg- baar. Ruwweg gaat het om het gebied aan weerszijstedelijk Venlo. Op de Oude Markt stond een vroeg den van de centrale as door de stad die wordt gestenen en gedeeltelijk onderkelderd gebouwencom- vormd door de Vleesstraat en de Lomstraat. Pas dan
plex. In de gangbare interpretatie wordt het onder- kan goed vergelijkend onderzoek worden gedaan
kelderde gedeelte gezien als een mikwe, een joods met andere steden, zoals Roermond.<
ritueel badhuis. Zowel op archeologische als historische gronden is een interpretatie als gebouw met
een vroegstedelijke (semi)publieke functie, waarschijnlijk een raadhuis, echter aannemelijker. Een
essentieel element bij deze alternatieve interpretatie is het gegeven dat uit historische bronnen, met
name de stadsrechtoorkonde uit 1343, kan worden
opgemaakt dat het westelijke gedeelte van de nederzetting Venlo aan de Maas al ver vóór dat jaar, Jacob Schotten is gemeentelijk archeoloog van Venlo. Zijn specialisme is de
mogelijk zelfs circa een eeuw, stad was. De stads- archeologie van de Middeleeuwen.
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ls j e e e n b e k n o p t e b io g r a fie le e s t v a n H a n s ,
Dic k e n Re n é E v e r s d a n k u n j e j e a f v r a g e n

o f h e t w e l b r o e r s z ij n . H a n s , p r o fe s s o r in d e

Van
vr uchtbaarh e id
g e luk
e n bie r

v o o r t p la n t in g s g e n e e s k u n d e , a u t o r it e it o p d a t
g e b ie d in Ne d e r la n d e n v e r d a a r b u it e n , is e e n
v e e lg e v r a a g d s p r e k e r o v e r d e h e le w e r e ld . Dic k
is k u n s t e n a a r, p e r s o n a l c o a c h , Fe n g S h u i- e x p e r t
e n d o c e n t a a n d e k u n s t a c a d e m ie in M a a s t r ic h t .
Re n é is k a s t e le in m e t v ij f h o r e c a g e le g e n h e d e n e n g e s c h o o ld t e n n is le r a a r. P a s a ls j e e e n
g r o e p s p o r t r e t z ie t v a n d e d r ie , w e e t j e h e t z e door Ruud Stikkelbroeck
foto’s Egon Notermans
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pen, dat doen vooral René en ik. René vertelt verhalen
nog sappiger dan ik. Het is een van zijn grootste kwaliteiten. Hij probeert vooral indruk te maken op Hans,
maar die laat zich niet imponeren. Wat wil je ook als
je alles hebt meegemaakt en voor je werk de hele wereld over vliegt? Dan lig je bepaald niet wakker van
een chique vakantie naar de Côte d’Azur van je kleine
broertje. Hans gebruikt dan vaak de zinsnede: “Det
geluifse toch zelf neet, hè?”
De derde fase van zo’n etentje is dat de boel ontdooit
en we gewoon over vroeger en over het leven praten.
Zonder drank, want meestal moeten we nog rijden.
Bij René is het altijd maar de vraag hoe zijn humeur
is. Als hij er geen zin in heeft, laat hij dat merken. Altijd. Soms wandel ik voorbij zijn café Old Dutch en
dan zie ik van ver al dat er geen gezellig gesprekje
in zit. Dat doe ik dan ook niet. Ik zeg “Goojemorge”
en ik loop door. Zelf steek ik anders in elkaar. Ik heb
meestal goede zin.’
Op Dicks visitekaartje staat: Dick Evers - Chief Happiness Officer. ‘Die naam kreeg ik van de baas van een
Amerikaans bedrijf waar ik iets voor gedaan heb. Hij
noemde me zijn eerste Europese vertegenwoordiger.
Executive Chief in Happiness.’

DICK ‘Een of twee keer per jaar gaan we samen eten, René,
Hans en ik, aangevuld met tante An Evers. Ze gaat altijd mee. Het zijn
vaak voorspelbare etentjes,’ zegt Dick Evers (61) terwijl hij door zijn onconventionele bril met pretogen blikt. Zijn platinablonde haar danst
vrolijk mee met de dynamische verzameling woorden die hij loslaat. Zijn
nonchalante tweedagenbaardje completeert het beeld van een artistieke knuffelbeer. Dick wordt in zijn appartement in de Ginkelstraat omringd door kunstwerken. Gemaakt door hemzelf. Vrouwelijke lichamen,
in zeefdruk en gegoten. ‘Die daar is 80.000 euro waard, als het me lukt
hem te verkopen. Iemand in Maastricht heeft interesse, het is alleen nog
niet rond. En dat lichaam is van een zus van een presentator van Omroep
Venlo.’
Die etentjes? ‘Grofweg kun je zo’n avond in drie delen opsplitsen. Allereerst tasten we de boel een beetje af. Vervolgens begint het opschep272
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Dick: Je zal ver baasd
zijn wat er allemaal
voor kr acht en wer ken
in je omgeving

FOTO Fotograaf Egon Notermans
dirigeert Dick, René en Hans richting de trap van het
Venlose stadhuis. Hans merkt droog op dat zelfs het
stadhuis veranderd is, sinds ze hun laatste groepsportret op precies deze plek maakten. ‘Dit hek stond
er toen nog niet. Ik heb trouwens nog weinig van
het nieuwe Venlo gezien sinds ik aankwam, ik moest
door een parkeergarage en door Saturn om hier te
komen.’
Dick: ‘Ik geef je zo meteen een rondleiding.’
‘Hans links, Dick in het midden en René rechts,’ dirigeert de fotograaf. ‘Precies zoals dertig jaar geleden.’
Uiterlijk zijn de broers niet veel veranderd. Een paar
kilootjes erbij en bij René onbreekt het kenmerkende
mode-icoon van dertig jaar geleden: zijn snor. Bovendien zijn de broers inmiddels grijs. Dick camouﬂeert
het met waterstofperoxide.
Tegen het hek staat een fiets Die stond daar dertig
jaar geleden niet, dus hij moet weg. ‘Maar er zit een
kettingslot om,’ ziet de fotograaf. ‘Laat dus maar
staan, misschien kan ik de fiets eruit kaderen. Hans,
doe je jasje even dicht, dat had je destijds ook!’

Sint Pieter, daar rechts de Hoeg Brögk. ‘s Avonds valt
de zon prachtig tussen de torens van de Onze Lieve
Vrouw en het Vrijthof.’ Een goudkleurige kijker voor
de opengeschoven balkondeur onderstreept Hans’
oog voor de omgeving en het uitzicht. ‘Ik heb vijf jaar
op een wachtlijst gestaan voordat er plaats was in
deze appartementen. Het is een geweldige plek. Iedereen wil hier wel wonen. Laatst belde iemand van
het productiebedrijf van Flikken Maastricht of ze hier
mochten filmen. Die hoofdrolspeelster, die vrouwelijke agent met die rode haren, had in het script een
nieuw appartement gekocht. “We repareren alles na
aﬂoop,” zei de vrouw van het productiebedrijf. Haha,
repareren? Toen heb ik maar nee gezegd.’
Hans Evers is professor in de voortplantingsgeneeskunde. Gynaecoloog dus. Hij geeft les op Maastricht
University en werkt in het Academisch Ziekenhuis
in dezelfde stad. ‘Maar tegenwoordig geef ik vooral
veel lezingen en colleges. Over de hele wereld, ja.
Volgende week zit ik Harbin, China. Daar ben ik vaak
want ze hebben in China zo ontzettend veel mogelijkheden maar ze missen de kennis. Ik ben ook vaak in
Australië en Amerika. Nog anderhalf jaar en dan stop
ik ermee. Ik heb ook geen keuze. In mijn beroep is
het heel ongunstig voor je pensioen om langer door
te werken. Je wordt feitelijk aangemoedigd om ermee
te stoppen.’
Wie ‘Hans Evers’ in combinatie met de titel van het
vakblad Human Reproduction bij Google invoert,
krijgt artikelen als: Is adolescent endometriosis a
progressive disease that needs to be diagnosed and
treated? by Hans Evers, Editor in Chief.
Sinds dit jaar ben ik ook hoofdredacteur van het vakblad Human Reproduction. Daarvoor vlieg ik een keer
per maand naar Cambridge. Dat gaat nu gemakkelijk
vanuit Maastricht. Tien minuten naar het vliegveld
in Beek en met Ryanair naar Stansted, vlakbij Cambridge. Deze klus ga ik vijf jaar doen en dan is ook dat
mooi geweest. Dan heb ik lang genoeg gewerkt.
Het belangrijkste vind ik dat, als ik straks stop, er
iets belangrijks op mijn naam staat, dat mijn naam

HANS ‘Ik mis Venlo niet, daarvoor ben ik
echt al veel te lang weg,’ zegt Hans Evers (64) als we
op de vierde etage zitten van zijn appartement aan
Bellefroidlunet in de Maastrichtse wijk Centre Céramique. ‘Van hieruit kijk je over Maastricht. Links de
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ergens onder staat. Het is niet zozeer de drang om iets voor de wereld te
betekenen, het is ook gewoon een kwestie van ego. Ik geef leiding aan
een groot team, dat ik in alle rust en met zorgvuldigheid heb kunnen
samenstellen. Het is nu een perfect uitgebalanceerde groep onderzoekers. We hebben onze sporen verdiend als het gaat om bevruchtingsonderzoek. Op dat gebied hebben we hier in Maastricht echt baanbrekend
werk verricht. Ik kan tegenwoordig ook met een gerust hart colleges in
het buitenland overlaten aan mensen uit mijn team. Zelf probeer ik de
krenten uit de pap te halen. Heb een vaste vervanger zodat ik zelf ook
altijd beschikbaar ben voor werk dat ik wil aanpakken, waar dan ook op
de hele wereld. Ik hou van lekker eten en kom in het buitenland vaak
dezelfde vrienden tegen. Dat is een mooie combinatie. Nog mooier:
meestal is het dure eten voor rekening van de opdrachtgever,’ lacht
Hans. ‘Ik ben net zo zuinig als mijn moeder, die fietste vroeger van Venlo
naar Blerick als de eieren daar een cent goedkoper waren. En dat terwijl
ik helemaal niet op mijn geld hoef te letten. Er komt iedere maand meer
binnen dan eruit gaat. Toch kijk ik bij de Albert Heijn of er aanbiedingen
zijn. Dat zit er nou eenmaal in. Eigenlijk heb ik totaal geen benul van de
waarde van geld. Ik heb ooit mijn platencollectie stapsgewijs vervangen
door cd’s. Dat vond ik belachelijk duur. En aan uiteten met vrienden kan
ik dan weer heel veel geld uitgeven. Een avondje Beluga doet me niks.
Dan weet ik niet eens hoeveel ik af moet rekenen.’
Hans haalt een glas water. Hij loopt voorbij zijn cd-kast in het appartement. Daarin staat een opvallend bonte mix van muziekstijlen. Een
ﬂinke collectie Bach springt eruit. ‘Veel Neil Young ook,’ zegt Hans als
hij terugkomt. ‘Vroeger hield ik van populaire jazz. Miles Davis en Dave
Brubeck. Maar ik ga nu ieder jaar naar Sounds in Venlo om de laatste Jocusplaat te halen. Dat hoort erbij. Vaak zit ik hier thuis met vastelaovend
wat te mijmeren over ‘dae goojen alden tiéd’. Ik heb dan wel zin om naar
Venlo te gaan maar wie ken ik daar nu nog? Het komt er eigenlijk nooit
meer van maar ik denk er toch ieder jaar aan. Neet oét Lottum, daar heb
ik ook alles van. De beste muziek van Limburg komt toch gewoon uit
Venlo. Het mooiste lied over Maastricht is een Venloos lied, dat zegt al
genoeg.’

FENGSHUI.NL ‘Ik ben een beetje de clown van de
broers,’ zegt Dick. ‘Ik zie het leven als een groot avontuur. Mijn uitvalsbasis is Venlo. Ik geef les op de kunstacademie in Maastricht. Verder
ben ik veel in Amsterdam te vinden en regelmatig in Berlijn. Toch vind
ik Venlo ook erg aangenaam. Kijk eens naar het uitzicht, van hieruit zie
je de hele stad.’
Op het overwegend lege balkon van Dick staan twee tafels waarvan eentje met een metalen doos erop om zijn laptop te beschermen tegen de
overmatige lichtinval.
‘Hier zit ik het meest want het geeft me een gevoel van vrijheid. Planten,
zonneschermen en balkonversiering laat ik achterwege. Het waait allemaal weg. Geen probleem; ik haal mijn geluk uit andere dingen dan
balkonversiering. Al is het hier wel behoorlijk Feng Shui, hoor. Wist je
trouwens dat ik Fengshui.nl in bezit heb? Ik was er vroeg bij. Je komt dan
automatisch terecht op Dickevers.com. Ik zat ooit tv te kijken en toen zag
ik op het nieuws dat Nationale Nederlanden in Singapore een vestiging
wilde openen. Door het beeld liep een man met een kompas. Hij zei dat
ze niet dit maar het andere gedeelte moesten huren, anders kregen ze
financiële- en personeelsproblemen. Dat was Feng Shui. Toen ik de dag
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Hans: Het is nu
een per fect uit gebalanceer de
gr oep onder zoeker s

erna op de Academie Beeldende Kunst in Maastricht
kwam, waar ik les geef, vroeg ik aan een student van
Chinese afkomst wat hij ervan wist. Hij gaf me twee
boeken over Feng Shui. Samen met hem ben ik het
gaan bestuderen en toepassen. Momenteel adviseer
ik grote firma’s voornamelijk in Duitsland over Feng
Shui en geef er overal lezingen over. Tot aan de Bundestag in Berlijn. Daarnaast help ik ondernemers op
weg, starters en gevestigde ondernemers.’
Ook Dicks eigen leven wordt beïnvloedt door de Chinese filosofie. ‘Als ik ‘s morgens naar Maastricht rijd
dan heb ik wel eens het geluk dat alle stoplichten op
groen staan. Feng Shui van de bovenste plank. Je dag
begint dan uitstekend. Ik vind rijden op zich al geen

straf maar in mijn Porsche en met een vleugje Feng
Shui is het gewoon een genot. Je zal verbaasd zijn wat
er allemaal voor krachten werken in je omgeving. Ik
kan jouw kantoor ook wel eens aan een Feng Shuitest onderwerpen. Het kan best zijn dat je precies op
verkeerde aardlijnen zit. En daar is gemakkelijk iets
aan te doen.’

RENÉ Het balkon van René Evers (56)
op de Markt 21 biedt het minst ruime vergezicht van
de drie broers. Het is nauwelijks een vierkante meter groot en niet echt bedoeld om op te zitten. ‘Het
is wel de beste plek als VVV kampioen wordt. Ik woon
hier pas een paar jaar maar ik zit al vanaf de jaren
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een kwam het ander. Inmiddels heb ik vier cafes. Old
Dutch, Chiosco, de Galerie en de Blauw Trap. En ‘s
avonds is Old Dutch een restaurant, La Trattoria.’
René gaat verder: ‘De Eversen waren sportief, iedereen was lid van Mosa Regio. Een echte zwemfamilie.
Ik was de fanatiekste sporter. Altijd gebleven ook. Later, toen ik op het CIOS in Sittard zat koos ik geheel
tegen de verwachting in tennis als hoofdsport. De
docenten geloofden het eerst niet. Ik deed het omdat de echte tennissers vooral veel in de kroeg zaten.
Dat was een toffe groep studenten. Ik kon er niet echt
veel van maar ik heb me vanwege de gezelligheid opgewerkt tot tennisleraar. Dat was een gouden tijd. Ik
kon via mijn toenmalige vrouw aan de slag bij de tennisclub in Boekend. Daar gaf ik meer dan vijftig uur
per week les; tennis was toen nog echt een populaire
sport. Dertig gulden per uur kreeg ik. Reken maar uit
wat ik wekelijks te besteden had. Zo heb ik mijn geld
voor Old Dutch bij elkaar gespaard. Ik gaf ook les aan
VVV-spelers. Mikan Jovanovic en Eddy Sobczak bijvoorbeeld. Sponsor Van Doorens Perzen betaalde.’

OUDERS René haalt een een paar familiefoto’s en een oude brief van broer Hans tevoorschijn. ‘Dit moet je eens lezen, dat is echt heel mooi.
Het is een brief bij het overlijden van mijn vader. Heel
treffend maar in eenvoudige taal. Hans kan heel goed
schrijven, met eenvoudige woorden de juiste snaar
raken.’
Ma m e n Pa p z ij n w e e r s a m e n
Vo o r p a p is dit de b e l o ning vo o r e e n mo e il ij k e t ij d w a nt
hij he e ft he t nie t a l tij d ge ma k k e l ij k ge ha d. G e l uk k ig
w is t hij , o o k b ij t e ge ns p o e d, s t e e ds ie ma nd a a n z ij n z ij .
D a t he b b e n w e b ij z ij n a fs c he id ge m e rk t e n he t he e ft o ns
ge s te und. Vo o r die s te un, vo o r he t m e e l e ve n e n vo o r a l
die a nde r e b l ij k e n va n w a a rde ring vo o r w a t p a p ge da a n
he e ft , z ij n w ij da nk b a a r.

tachtig in dit café. Het begon buiten met twee tafels en zeven stoelen.
De achtste stoel was gesneuveld - we zakten er met verven doorheen.’
René lacht als hij twee koppen koffie op tafel zet. De norse blik die zijn
broer Dick beschreef blijft vandaag weg. Zijn kapsel is veel minder expliciet dan dat van Dick, warrig hooguit. René draagt zoals altijd een wit
poloshirtje van Old Dutch, met de naam van bierleverancier Heineken
erop.
‘Eigenlijk is het best wonderbaarlijk dat ik hier terecht gekomen ben.
Je had destijds horecaondernemers als Keulartz en Van Groenendaal.
Maar Heineken wilde juist een nieuwe naam, een uitbater die nog niet
zoveel cafés had. Ik kwam in beeld omdat ik contacten had via de tennisclub in Boekend. Daar gaf ik les en ik stond achter de bar. Van het
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René: De Ever sen
war en spor t ief,
ieder een was lid
van Mosa Regio.
Een echt e zwemfamilie

‘Hans schreef vroeger voor het schoolblad Tolle Lege
van het Thomascollege. Dat was een gerenommeerd
blad, het stelde echt wat voor. Hij was hoofdredacteur en gaf zijn mening over van alles en nog wat. En
vaak ging het over de meisjes van het Marianum. Ooit
ontstond er nog een grote rel toen Hans had geschreven dat er in het water van de Onderste Molen ratten
zwommen. De eigenaar, de familie Michels, dreigde
met een rechtszaak als het niet gerectificeerd zou
worden. Iedere dag viel er wel een brief van een advocaat op de deurmat.’
Hans, over het incident: ‘Dat verhaal herinner ik me
nog wel. Maar het verliep iets minder spannend. Volgens mij was na een goed gesprek de kou al uit de
lucht.’

BAND Hans: ‘Mijn moeder overleed in
1979 als eerste, op zeer jonge leeftijd. Ze was nog
geen vijftig. Ze was de sociale factor in de familie.
Pap was meer een aristocatische directeur. Een hele
formele man. Dat mijn moeder stierf zorgde niet voor
een trauma; het heeft er hooguit toe geleid dat we
mekaar wat minder zagen. En zien. Dick is nog de sociaalste van de drie. Hij belt me wel eens op als hij in
Maastricht zit. Maar meestal zit ik dan net in Tanzania
of zo. Hij is zo impulsief dat hij nooit op voorhand belt
om zijn komst aan te kondigen. Uiteindelijk zien we
elkaar dus maar een enkele keer per jaar, terwijl we
nota bene in dezelfde stad werken. Dat is wel raar maar als je me vraagt of ik er last van hebt dan kan
dat alleen maar ontkennen. Is er eigenlijk een mevrouw Hans Evers? ‘Geweest, maar we zijn niet meer
bij elkaar. Ach, zo gaan die dingen.’
‘Vrouwen zijn wel vaak een thema, zeker in mijn leven,’ zegt Dick vrolijk. ‘Van Hans weet ik het eigenlijk
niet precies, daar hoor ik nooit iets over. Hij is getrouwd geweest, dat is zeker. René heeft een stabiele
relatie. Ik ben zelf een chaoot en dat uit zich ook in
mijn relaties. Ik hou het meestal precies vijf jaar uit.
Best wel regelmatig, haha. Ook in dit opzicht verschillen we erg veel van elkaar. Ja, als je alles op een
rijtje zet dan snap dat ik dat het lastig is te geloven
dat we broers zijn.’
‘Nog koffie?’, vraagt René als iedereen op het terras
van Old Dutch zitten. De fotograaf laat de zojuist gemaakt foto’s zien.
‘Man, wat vliegt de tijd,’ zegt Hans. ‘Volgens mij hebben we hier dertig jaar geleden ook zitten eten, na
die foto.’
Dick schudt nee: ‘Dat kan niet. Toen zat die gifmenger hier nog niet.’
‘Klopt. En hij is mij ook veel te duur nu,’ lacht Hans. <

Ruud Stikkelbroeck (1977) is hoofdredacteur van Omroep Venlo en
hoofdredacteur van de Buun. Eerder werkte hij als verslaggever bij de
regionale omroep L1.
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door Henry Walboomers
foto’s Peter de Ronde en
archief Henry Walboomers

caesar
Julius
was op de hei

De romeinse ontdekking
van Venlo

Een mooie, zonnige dag in Venlo. De Groote Heide stroomt vol. Aan
de rand van de grote open vlakte het vertrouwde beeld van wandelende,
skatende en fietsende voorbijgangers, spelende kinderen en uitgelaten
honden. Een geduldige rij mensen wacht voor de ijswagen van Pinocchio.
Daarachter liggen de zweefvliegtuigen lui in het gras te wachten op hun
eerste vlucht dit seizoen in het Venlose luchtruim. Een enkeling leest het
informatiebord, over de vijftienduizend dwangarbeiders die Fliegerhorst
aanlegden, over de lanceringen van de eerste V-1’s, het bezoek van de
wereldleiders. Maar niets over de Romeinen en Julius Caesar. Vreemd
eigenlijk. Want ooit liep hier de belangrijke Romeinse weg van Aken via
Heerlen naar Xanten aan de Rijn. Een weg die, toen al, eeuwen dienst had
gedaan als verbindingsweg over het oostelijk hoogterras van de Maas. En
het was over deze weg dat Caesar optrok tegen zijn vijanden en tijdens de
militaire voorbereidingen een bijzondere locatie aan de Maas ontdekte:
het latere Venlo.

Winston Churchill, Dwight Eisenhower, Hermann Göring
en Koningin Wilhelmina zijn er geweest. Graf Zeppelin,
het grootste vliegende gevaarte uit de geschiedenis van
de mensheid - 235 meter lang, voorzien van eetvertrekken,
luxe slaapkamers en zelfs leeskamers - hield er stil. En het
Duits militair vliegveld Fliegerhorst was er in de Tweede
Wereldoorlog gevestigd. De Groote Heide in Venlo is een
historische hotspot. Vrijwel onbekend is de Romeinse
geschiedenis van de hei. Jammer, want de kans bestaat dat
de grote Julius Caesar er ooit zijn paard liet grazen.
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G ermanen

vallen binnen

l oGistieke

planninG

Vanaf 58 voor Christus was Julius Caesar met wisselend succes bezig
aan de verovering en onderwerping van Gallië. Onder Gallië verstond
Caesar de volkeren die ten noorden van de Alpen en ten westen van de
Rijn leefden. Ondanks het feit dat Gallische stammen regelmatig in
opstand kwamen tegen de Romeinse indringers, soms zelfs in grote
coalities, moesten ze de superioriteit van het gedisciplineerde en goed
georganiseerde Romeinse leger al snel erkennen. In 55 voor Christus
waren de troepen van Caesar al opgetrokken tot in het gebied van de
Remers, in de omgeving van het huidige Reims.
Voor de Galliërs waren Romeinen niet de enige vijanden. Ze werden al
eeuwen bedreigd door Germaanse stammen van over de Rijn. In de winter
van 55 voor Christus trokken grote delen van de Germaanse stammen van
de Usipetes en Tenctheri - volgens Caesar 430.000 personen - de Rijn over.
De oversteek vond waarschijnlijk plaats bij de monding van de Lippe in de
Rijn, niet ver van het huidige Xanten. De Usipetes en Tenctheri verdreven
de daar wonende Menapiërs en bedreigden het gebied van de Eburonen
tussen Maas en Rijn, en zelfs dat van de Condrusi in de Ardennen.
Ook Caesar voelde zich bedreigd. Hij vreesde dat Gallische stammen partij
zouden kiezen voor de sterke indringers. Zo’n tweede macht in Gallië
kon Caesar niet naast zich dulden. Hij riep de Gallische stamhoofden
bijeen en verklaarde dat hij ‘ter bescherming van de Gallische stammen’
ten strijde zou trekken tegen de Germanen.

Uit een nieuw boek van de Vlaming Armand Sermon blijkt hoe uitvoerig
en gedetailleerd Julius Caesar zijn veldtochten plande. Zo maakte hij
intensief gebruik van verkenners, maar ook van inheemse bewoners en
hun specifieke kennis van de omgeving. Ook bevestigt Sermon dat Caesars
troepen in noordelijk Gallië, het gebied van de Belgae, gebruik maakten
van al aanwezige Gallische landwegen. Omdat rivierdalen en oversteken de

zwaarbepakte Romeinse soldaten kwetsbaar maakten bij een onverwachte
aanval, vermeed Caesar rivieren. Zijn opmars verliep over land.
Een belangrijk element in de routeplanning was de voedselverzorging
voor de legioenen en de meereizende tros tijdens een veldtocht. Zo’n tros
kon uitgroeien tot enkele kilometers, dus de logistieke planning van het
aanvoeren van levensmiddelen (vooral graan) was van doorslaggevend
belang. Het is een geschiedkundige wet: oorlogen en veldslagen zijn
vaker verloren door uitputting en honger dan door beslissende slagen.
Bij vertrek had iedere Romeinse soldaat zijn eigen rantsoen. Men plande
zorgvuldig voor hoeveel dagen de rantsoenen genoeg zouden zijn. Was dit
ontoereikend, dan moest het voedsel aangevoerd worden of anders gehaald
kunnen worden uit de streken die men doorkruiste. Graan vorderen dus
van de inheemse bevolking, die dan maar te leveren had.
Dat Caesar zich gevestigd had in het vruchtbare gebied van de Remers,
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was dan ook geen toeval. De vruchtbare lössgronden daar en in het hele
gebied tussen Keulen en Tongeren waren voor Caesars veldtochten van
levensbelang. Dit gebied, waar Zuid-Limburg toebehoort, groeide volgens
conservator Karen Jeneson van het Heerlens Thermenmuseum later uit tot
een van de Romeinse graanschuren voor de legioenen aan de Rijn.

H aven

GezocHt

Indrukwekkend zijn de aantallen die nodig waren om één legioen soldaten
met lastdieren en volgers van voedsel te voorzien tijdens een veldtocht.
Daele schat dat één legionair ongeveer 1 kilo graan per dag nodig had.
Uitgaande van een legioen van 5.500 soldaten betekende dit 5.500 kilo
graan per dag, voor een veldtocht van twaalf dagen dus 66.000 kilo graan!
Bij een veldtocht in onbekend gebied werd er ongetwijfeld voortdurend
graan aangevoerd, omdat men er niet zeker van was of het onderweg
gevonden kon worden. En dan was er ook nog de behoefte aan gedroogd
vlees, aan fruit en aan drank. Iedere soldaat had recht op 1 liter wijn per
dag. Dus bij een veldtocht van twaalf dagen 66.000 liter wijn.
Zeker zevenhonderd muilezels per legioen zorgden voor het vervoer van
alle materialen. Die aten natuurlijk ook weer, net als de met het legioen
meetrekkende vrouwen, kinderen, handelaren en ambachtslieden.
Een optrekkend Romeins legioen was dan ook allereerst een enorme
logistieke operatie. Hoe groot de operatie dit keer precies was, weten
we niet. In zijn eigen De Bello Gallico, zijn verslag van zijn veroveringen
in Gallië, noemt Caesar alleen de cavalerie van vijfduizend man. Hoeveel
legioenen (elk van 5500 soldaten) hij mee op de veldtocht tegen de
Germanen nam, schrijft hij niet.
De actieradius van een leger op mars was een kilometer of 100 tot 125. Dat
stond gelijk aan vier of vijf dagmarsen. Trok men nog verder, dan kwam de
verbinding tussen oprukkende troepen en voorraden in gevaar en moesten er
nieuwe opslagplaatsen worden aangelegd in vijandelijk gebied.
Maar de nabijheid van rivieren vergemakkelijkte de aanvoer, bijvoorbeeld
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in speciaal ontwikkelde platte vrachtschepen. Bij de veldtocht in 55 voor
Christus van Caesar maakte hij handig gebruik van de combinatie tussen
weg en water: de bestaande oude landwegen liepen grotendeels parallel
aan de Maas. Verkenners hoefden enkel nog een geschikte aanvoerplaats
langs de Maas te vinden om van daaruit de optrekkende legioenen van
voedsel en materiaal te voorzien.

De

ouDe lanDweG

De

route van

Zoals gezegd loopt in Limburg op het oostelijk hoogterras van de Maas
een eeuwenoude landweg. Al ver voor de komst van de Romeinen moet
het een van de belangrijkste wegen in het gebied van de Niederrhein zijn
geweest. De weg liep vanuit de Noord-Eifel, onder andere via Nideggen,
langs het riviertje de Roer. Hij passeerde Roermond, Swalmen en Reuver
aan de oostelijke kant. Via Kaldenkerken bij Leuth kwam de weg uit op
de Groote Heide bij Venlo. Vandaar ging hij richting Herungen, Straelen,
Geldern en uiteindelijk naar de Rijn. Daar eindigde de oude landweg,
tegenover de monding van de Lippe. Dit was een bekende en vaak
gebruikte oversteekplaats. Het was als het ware de deur naar Gallië en
het is dan ook niet verwonderlijk dat na de inval van de Germanen de
Romeinen juist hier een van hun eerste legerkampen aanlegden: Vetera,
dat later uitgroeide tot het Romeinse Xanten.
De IJzerweg, zo wordt de oude landweg in Duitse bronnen ook wel
genoemd. Het gebied van de Noord-Eifel, waar de weg doorheen liep,
was rijk aan delfstoffen; direct aan de oppervlakte of zelfs via vroege
mijnbouw werd vuursteen, ijzererts, en steenkool gewonnen, maar ook
zilver en goud. De oude landweg was een handelsweg vanuit de Eifel
richting Maas en Rijn. IJzererts en metalen voorwerpen vonden hun weg
naar het noorden, terwijl Noord-Duits zout en barnsteen via de Lippe en
de oversteek over de Rijn naar het zuiden werd vervoerd. Het belang van
de weg wordt onderstreept door de vondst van grote en rijke grafheuvels
langs de route. In Arcen ligt de Generaalsheuvel, bij Kaldenkerken kennen
we de grafheuvels in het Galgenvenn en in Venlo de Vorstenheuvel.

c aesar

Met de oude IJzerweg had Julius Caesar zijn gedroomde marsroute
richting de Germaanse indringers in het noorden. Het was een droge
route en bovendien een brede, open weg. De nabijheid van de Maas zorgde
voor voldoende aanvoermogelijkheden voor voedsel. Daarbij doorkruiste
het legioen het vruchtbare lössgebied in Zuid-Limburg en had het de
beschikking over de royale watervoorziening in het hoogterras, zoals
in Kaldenkerken, Leuth, Venlo en Herungen. Alles wat Caesar hoefde
te doen was in het veilige gebied van de Remers de Maas oversteken.
Vervolgens kon hij dan via de bestaande landwegen helemaal optrekken
naar het noorden, zonder nog één keer een rivier over te moeten steken
in vijandelijk gebied.
Onderzoek toont aan dat de Maas niet door legioenen zelf gebruikt werd
voor de opmars. Het ging om te grote aantallen personen. Maar het ligt voor
de hand dat de Romeinse legerleiding de Maas gebruikte als aanvoerlijn van
voedsel. Zo moet Venlo als geschikte locatie aan de Maas, dicht bij de oude
landweg, ontdekt zijn als logistieke kans. Bij Venlo kwam de oude landweg
namelijk het dichtst bij de Maas. Venlo beschikte verder over een natuurlijke
haven - de Kop van Weerd - en dankzij de daar uitmondende beken over een

BUUN

283

uitstekende watervoorziening. Bovendien is er archeologisch een overgang
over de Maas aangetoond die mogelijk prehistorisch is.
In de logistieke voorbereiding van de veldtocht tegen de Germaanse
Usipetes en de Tenctheri, die zich in het gebied tussen de Maas en de Rijn
op ongeveer twee dagmarsen van Venlo bevonden, vormde Venlo aan de
Maas een ideaal aanvoerpunt van voedsel en materiaal. Wellicht ontdekt

door de eigen verkenners of misschien bij de Romeinen aangedragen
door de Eburonen, die hier woonden. Het aanvoerpunt Venlo dekte naar
Romeinse maatstaven het gehele gebied tussen Maas en Rijn ten noorden
van de lijn Venlo - Neuss af.
De Venlose geschiedschrijver Henri Uytenbroek achterhaalde een artikel
in het Geldersche Wochenblatt van 5 maart 1895, gebaseerd op La vie de
Jules Caesar par Napoléon. Daarin vermeldt Napoleon III de route die Caesar
gebruikt zou hebben en de locaties waaraan hij voorbij trok. Het gaat prat
op een verbazingwekkende precisie. Zo staat in het artikel dat Caesar op
31 mei 55 voor Christus in Tudderen was. Daar bezochten gezanten van de
Usipetes en Tenctheri hem. Op 1 juni overnachtte Caesar in Melick. Een dag
later trok hij over de Groote Heide in Venlo met minimaal één legioen en
zeker vijfduizend ruiters. Maar gezien de grote omvang van de Germaanse
stammen der Usipetes en Tenctheri - Caesar had het immers over 430.000
personen, al moet daar wel bij aangetekend worden dat hij de neiging had
te overdrijven -, zou Caesar zeker drie legioenen bij zich gehad hebben. In
totaal zou het dan gaan om dik twintigduizend soldaten - en daarnaast nog
de tros vrouwen, kinderen en handelaren. Voor een dergelijke grote groep
was de logistieke bevoorrading een enorme klus.
Caesar zou, na de Groote Heide gepasseerd te zijn, gepauzeerd hebben bij
de bronnen in Herungen. De nacht bracht hij door in Pont. De volgende
dag, 3 juni, vielen 800 ruiters van de Usipetes en Tenctheri onverwacht
de Romeinse cavalerie aan. Exact 74 ruiters werden gedood. Maar al een
dag later kwamen de Germanen ‘in grote getalen Caesar in zijn kamp’
excuses aanbieden voor de aanval. Caesar nam hen gevangen en opende
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direct de aanval op het kamp van de Germanen, ergens in de driehoek van
Goch, Xanten en Kleve. In die strijd probeerden de vrouwen en kinderen
het kamp te ontvluchten, maar Caesar stuurde de cavalerie erachteraan.
In zijn De Bello Gallico beschrijft hij met trots hoe hij het grootste gedeelte
van deze 430.000 Germanen afmaakte. Sommigen pleegden zelfmoord
door zich in de rivier te storten.
Het was niet de enige, maar wel een van de lafhartigste misdaden die
Caesar beging in Gallië. De Senaat in Rome probeerde hem er zelfs voor
ter verantwoording te roepen - maar de steeds machtiger wordende Caesar
bleek onaantastbaar. Na de veldslag trok Caesar langs de Rijn richting het
huidige Keulen, waar hij de rivier overstak naar de Germaanse stam van de
Ubiërs, die later zouden uitgroeien tot de eerste Germaanse bondgenoten
van de Romeinen. Na achttien dagen keerde Caesar met zijn troepen terug
naar het gebied van de Remers, zijn uitvalsbasis in Gallië.

v enlo

bliJFt in beelD

Uit studie blijkt duidelijk dat de Romeinen bij latere expedities meestal
terugvielen op eerdere positieve ervaringen met routes, wegen en locaties.
Een jaar na de Germaanse inval kwam Ambiorix met zijn Eburonen in
opstand. De Romeinen verloren anderhalf Romeins legioen aan deze
Ambiorix, ergens tussen Maas en Rijn, op en rond een oude landweg.
Het is verleidelijk ook hier te denken aan de IJzerweg bij Venlo. En ook de
strafexpeditie die Caesar een jaar later tegen de Eburonen ondernam, kan
via dezelfde weg opgetrokken zijn.
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Toen rond 20 voor Christus het gebied van de Belgae definitief door de
Romeinen veroverd was, begon de rechterhand van keizer Augustus,
Agrippa, wegen aan te leggen volgens het Romeinse model. Uitgangspunt
voor de loop en ligging van die nieuwe wegen waren de oude landwegen.
Op locaties waar de routes niet voldeden aan Romeinse eisen, werden
ze verlegd. De negentiende-eeuwse oudheidkundige Jacob Schneider
zag een eerste Romeins tracé dat direct van Venlo naar Xanten liep.
Daarmee gaf Schneider het grote belang aan van Venlo als aanvoerpunt
aan de Maas voor een van de eerste legerkampen aan de Rijn. Dit kamp
in Xanten moest het slot op de deur zijn voor Germaanse indringers. Dit
eerste tracé werd niet veel later opgenomen in het definitieve tracé van de
Romeinse weg van Xanten naar Heerlen.
Op de Groote Heide is de loop van die Romeinse weg tussen Xanten en
Heerlen aangetoond op prachtige luchtfoto’s uit 1950. In 1960 is het
tracé door de gebroeders Faahsen uit Kaldenkerken uitvoerig onderzocht
en beschreven in ‘Die Heimat’, het blad van de heemkundevereniging
Kaldenkerken. De weg had een kaarsrecht verloop, kwam tussen de
grenspalen 460 en 461 het Nederlands gebied binnen, ging door de
bossen, onder of in directe nabijheid van de hangaar van de Venlose
Zweefvliegclub, onder de start- en landingsbanen van het vliegveld door,
om dan in de buurt van grenspaal 465 het Nederlandse gebied weer te
verlaten. Door de vele verstoringen tijdens de aanleg van het militaire
vliegveld is de weg nu archeologisch moeilijk aan te wijzen. Dit in
tegenstelling tot het ongeschonden tracé in Reuver -de Prinsendijk- en
Swalmen, waar amateurarcheoloog Wiel Luys de weg archeologisch
prachtig heeft kunnen onderzoeken en beschrijven.
We kennen de weg nu als de Romeinse baan van Aken naar Heerlen,
Swalmen, Reuver, Kaldenkerken, Leuth, de Groote Heide in Venlo,
Herungen, Straelen, Pont, Geldern, Kapellen en Xanten. De weg vormde
met de Maas de belangrijkste logistieke aanvoerwegen vanuit Gallië
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voor de bevoorrading van de later aan de Rijn gevestigde legerkampen in
Xanten, Krefeld, Neuss en Nijmegen. Tot laat in de Middeleeuwen is de
Romeinse weg gebruikt.
In het midden van de eerste eeuw groeide de aanvoerlocatie aan de
Maas uit tot een nederzetting volgens Romeins model. Venlo werd een
bestuurlijk steunpunt in het Romeinse gebied tussen de Maas en de
Rijn, waarvan het kloppend hart Xanten was. De nederzetting aan de
Maas ontwikkelde zich als handelscentrum en als productiecentrum van
aardewerk. Het recent op het Kazerneterrein in Blerick gevonden grote
Romeinse gebouw zou dan ook best een Romeinse opslagplaats voor
graan of andere voedingswaren kunnen zijn.

i nFormatieborD

Het is nog maar de vraag of Churchill en Wilhelmina ooit de Groote Heide
van dichtbij zouden hebben gezien, als niet Caesar met zijn troepen daar
tweeduizend jaar geleden voorbijgetrokken was. Want alleen dankzij zijn
veldtocht kwam Venlo in beeld bij de Romeinen, en kon het langzaam heel langzaam - uitgroeien tot de stad die wij kennen. Het wordt tijd voor
een nieuw, veel uitgebreider, historisch informatiebord op de hei. <

Henry Walboomers (Venlo, 1957) is amateurarcheoloog en regionaal historicus. Hij is schrijver van Ambiorix
contra Caesar 54 v. Chr. in het Venlose Jammerdal? (2011) en Romeins Venlo, Blerick en Tegelen (2009).
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roel van wylick (1972) zaagt bomen tot sculpturen.
De bevlogen kunstenaar kan zijn geluk niet op. alles
verandert als zijn vrouw ernstig ziek wordt.

En stoort
de stilte niet

Vr oeg in de ochtend, op een dag in juni 2013. De wer eld is net wakker en langzaam ontwaakt het leven in het bos. De geur van hout en r egen, getjilp van
vogels. Een tak kraakt, op het pad schiet een muisje weg. Over de planten en
bloemen ligt dauw, schitter end in het vr oege ochtendlicht. In de manege hinnikt een paard. Ver weg het geluid van een kettingzaag. Oorverdovend hard. En
tegelijk is het oorverdovend stil. Tr eed binnen in de wer eld van Roel van Wylick,
kettingzaagkunstenaar.

verhaal en foto’s Luca van Wersch
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jacht bezig te zijn, zie ik wat er allemaal veranderd
is. De biodiversiteit op de eerste plaats: door overbescherming is het natuurlijk evenwicht veranderd. Daarnaast is de wereld zo gemakzuchtig geworden: alles is
kant-en-klaar,vlees ligt onherkenbaar voorgesneden
en verpakt in plastic zakjes in de supermarkt..’

kunst. Ik hergebruik het hout. En straks, over een jaar
of veertig, neemt de natuur het hout weer terug, want
ik impregneer mijn beelden niet. Door regen, wind en
zon veranderen ze. Uiteindelijk zullen ze vergaan. Een
mooie cyclus.’

In een hoog tempo werkt hij gestaag door aan een paardenhoofd,

dat hij in opdracht van de manege aan het maken is. Roel neemt nauwelijks de tijd om te rusten, behalve als hij zijn zaag moet vullen met olie.
Om het geluid van de kettingzaag buiten te sluiten, heeft hij een koptelefoon met muziek op. Hij is zich nauwelijks bewust van zijn omgeving. Geconcentreerd zoekt hij die ene figuur.
‘Michelangelo zei ooit: “In het marmer zie ik het beeld al zitten.” Dat ervaar ik ook zo, al kunnen in iedere boom zoveel verschillende vormen zitten. Het ligt er maar net aan wat ik kies. Meestal ontstaat de vorm al als
ik in mijn hoofd met het beeld bezig ben. Abstracte vormen, dierfiguren,
totempalen: ik kan alles maken en elk stuk is anders. Ik werk met kleine
stukjes hout, vanaf 10 centimeter, tot complete boomstammen, die zelfs
nog in de grond kunnen staan. Een boom die door ziekte of ouderdom niet
langer kan blijven staan, krijgt zo een geheel andere functie: het wordt
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Van jongs af aan is Roel al bezig met de natuur en met
dieren. Hij groeide op boven op de Hei in Venlo, als
zoon van Huub en Jeanne van Wylick. De van oudsher boerenfamilie had een tuinbouwbedrijf. Samen
met broer Bart en zus Nanja speelde hij veel buiten;
rond het vrijstaande huis was voldoende ruimte om
op avontuur te gaan. Het buiten zijn bracht hem rust.
Rond zijn zesde leerde zijn vader hem schieten met
een windbuks, en vanaf dat moment ging hij mee het
bos in: de jager in Roel was geboren.
‘Jagen is zoveel meer dan een dier schieten. Het is
onderzoeken. Observeren en kijken welke dieren er in
een bepaalde omgeving zitten. Je moet de populatie
op peil houden. Mijn opa aan vaders kant, die ik zelf
nooit heb gekend, was ook jager en met zijn jagersvrienden ging ik mee op jacht. Zoals wij opgroeiden,
leerden we op een heel vanzelfsprekende manier te
kijken naar de cyclus van de natuur. Dus ook naar het
leven en de dood. Nu, na meer dan dertig jaar met de

Roel wilde het liefste boswachter worden. Na de lagere school volgde hij het Biologisch Onderwijs in de
Veestraat, aansluitend ging hij naar de Middelbare
Tuinbouwschool aan de Rijnbeekstraat in Venlo. Op
twintigjarige leeftijd behaalde hij het diploma, net als
broer Bart een jaar eerder. Ze werkten gedurende vijf
jaar samen in het bedrijf van hun ouders.
‘Het was goed om in het bedrijf van mijn ouders bezig
te zijn, en samen met mijn familie te werken. Vroeger,
toen het nog Maatschappij Van Wylick-Feyen heette,
groeide er van alles: sla, radijs, augurken, komkommers. Dat was toen gebruikelijk. Wij, als derde generatie, concentreerden ons op tomaatjes. Als de plantjes
werden aangeleverd, kweekten we ze op totdat de
eerste bloemen verschenen. Daarna was het het hele
jaar door oogsten en tomaten verwerken. En dan begon de hele cyclus opnieuw.
Ik merkte dat het niet was wat ik wilde: op dag 1 weten
wat ik op dag 250 moest. Ik besloot iets anders te gaan
doen - werken bij Bart Janssen in de groenvoorziening.
Daar deed ik groot onderhoud aan bomen en planten. Iedere dag was anders. De dagen waren lang, ik
werkte vaak wel zeventig uur in de week. ’s Ochtends
vroeg beginnen en dan het klokje rond. Als je doet wat
je graag doet, is dat niet erg. Het was werk waar mijn
hart lag.’
Zijn hart had hij ook verpand aan Anne-Marie, dochter
van Theo en Jeanne Theelen. Hij kwam haar, ‘mijn
zeventienjarige schone’, tegen in de kroeg. Hij viel
als een blok voor haar en vanaf dat moment waren ze
samen.
Inmiddels had Roel, door zijn fascinatie voor messen,
Pencak Silat ontdekt. Deze traditionele Indonesische
krijgskunst is een vorm van zelfverdediging, gebaseerd op bewegingen van wilde dieren in de jungle van
Indonesië. Pencak Silat omvat meer dan tienduizend
verschillende ademhalings- en concentratieoefeningen. Het is beweging, muziek, cultuur, sport, kortom:
een manier van leven met als doel innerlijke rust en
geestelijke balans te vinden.
‘Ik kreeg er energie van. Zes dagen in de week was ik
ermee bezig. Door de fysieke oefeningen, de meditatietraining en het luisteren naar de gamelanmuziek,
voelde ik dat ik steeds verder kwam. Ik kwam tot het
inzicht dat ik daadkrachtig was, dat ik een gedreven-
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heid bezat om af te maken waar ik aan begon, om door te zetten waar
anderen afhaakten. Uiteindelijk bleef er maar een klein groepje over,
maar we zijn nog steeds heel hecht met elkaar. In 1998 heb ik in Indonesië
examen gedaan. Eigenlijk legde ik daar de basis voor wat nu nog steeds
mijn visie is: doe wat je belangrijk vindt in je leven, en doe dat met toewijding.’
Iets wat Anne-Marie en Roel allebei belangrijk vonden, was zo veel mogelijk van de wereld te zien. Ze hebben Maleisië, Indonesië, Thailand, Peru
en Kroatië verkend. Ze kochten een huis in Venlo, trouwden, en deden hun
werk met veel plezier. Anne-Marie werkte na haar studie in de ambulante
jeugdzorg, Roel bracht zijn dagen nog steeds door in de groenvoorziening. In 2003, toen hun eerste dochter Eva werd geboren, kreeg Roel interesse in boombewerking als kunstvorm. Hij zag een collega regelmatig
bomen bewerken met een kettingzaag. Hij maakte sculpturen uit hout.
‘Ik dacht: dat wil ik ook. En ik dacht vooral: dat kan ik beter! Mijn moeder
schilderde, en als kind zat ik altijd gebiologeerd te kijken naar wat ze
maakte. Mijn kunstenaarschap is zeker aangewakkerd door haar. En als
je ergens goed in wilt worden, moet je oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ik begon met kleine vormen en ontdekte dat die kettingzaag en dat
hout me echt lagen. Ik leerde steeds meer over de verschillende soorten
bomen, hun structuur, verschil in hout, van rot tot hard en hoe je daarmee
om moet gaan. Al snel kreeg ik opdrachten.’
Er was nog een dochter geboren: Hannah, in 2007. Roel had een dag in
de week vrij om voor de kinderen te zorgen. De andere dagen besteedde
hij steeds meer tijd aan sculpturen maken. Hij kreeg zoveel opdrachten,
L a t er d i e o ch t en d , i n j un i 2 0 13 . H et l ev en o p d e
m a n eg e i s o p g a n g g eko m en . Een p a a rd s t a a t
o p een l o o p b a n d . De t ra ct o r ri j d t v o o rb i j . G eur
v a n m es t . I n h et b o s wo rd t a a n een h o ut en h ui s
g ewerkt , b o uwv a kkers zi n g en m ee m et d e ra d i o .
Een m a n o p een f i et s ko m t vo o rb i j m et een b o o rm a ch i n e i n d e h a n d . Een vo o rb i j g a n g er s t a a t
s t i l . De b o uwva kkers s t a a n s t i l . De f i et s er s t a a t
s t i l . A l l em a a l s t a a n ze s t i l , o m m et o p en m o n d
t e ki j ken n a a r een m a n m et een ket t i n g za a g .
dat hij in 2010 de stoute schoenen aantrok: Roel begon zijn eigen bedrijf
Boom tot Beeld.
‘Als ik met een opdrachtgever in gesprek ben, luister ik goed naar wat die
vraagt. Hij weet vaak niet wat er allemaal mogelijk is. In zo’n gesprek krijg
ik beelden in mijn hoofd, ik maak een vertaalslag tussen wat iemand zegt
en wat ik kan maken. Voor iemand die bijvoorbeeld om een dier vroeg,
heb ik juist een abstracte vorm gemaakt, een krachtige sculptuur met een
bal en vuurlijnen. De ruimte waar het geplaatst wordt is niet zo belangrijk
voor wat ik bedenk. Het zijn vooral de beelden die ik zie als ik met opdrachtgevers praat. Ook uit andere gesprekken haal ik inspiratie, of uit
plaatjes of foto’s. Een voorwerp, een beweging, een richting - dat kan al
volstaan. En het geeft een ongelooflijke kick als dat wat ik in mijn hoofd
had, daadwerkelijk uit mijn vingers komt.’
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‘Ik heb geen problemen met toeschouwers, er staan
vaak mensen te kijken als ik ergens aan het werk
ben. Maar ik ga geen gesprekken aan over koetjes en
kalfjes. Of over mijn werk. Als ik aan het zagen ben,
wil ik in de flow blijven en me niet laten afleiden. Stilte
werkt het beste. Ik ben bezig met mijn werk, niet met
de wereld om mij heen. De herrie die de kettingzaag
maakt, ervaar ik niet als herrie, die hoort gewoon bij
mijn manier van sculpturen maken. Het apparaat
straalt kracht uit. Ik kan ook niet zonder: je zaagt
bomen niet om met een nagelvijltje. Waar een schilder
zijn kwasten uit de terpentine haalt, de schrijver zijn
pen pakt en de beeldhouwer zijn beitel neemt, trek ik
mijn zaag aan.’

‘Mijn werk is heel divers: ik heb banken gemaakt langs
wandelroutes, grafbeelden op een natuurbegraafplaats, toestellen in natuurspeeltuinen. Ik schat in hoe
lang ik ergens mee bezig ben, hanteer een dagprijs en
maak dan een vaste prijsafspraak. Ik schets of teken
nooit, doe alles uit mijn hoofd. Soms gebruik ik een
foto of een beeldje. Ik werk meestal alleen, maar er
zijn meer kettingzaagkunstenaars. Er zijn zelfs wedstrijden, met vak- en publieksjury’s. Dan zie je dat
iedere kettingzager op zijn eigen manier werkt. Zo is
er een timmerman, die naast de kettingzaag ook een
vlakschuurmachine en andere werktuigen gebruikt.
Dat doe ik dus niet. Hoogstens zet ik af en toe een krijtstreepje op het hout of ik schuur iets een beetje bij.
Op die manier heb ik de afgelopen jaren verschillende
prijzen gewonnen.’
Het ging zo goed met Boom tot Beeld dat Roels vrouw
Anne-Marie in 2012 kon stoppen met werken. Ze
wilden meer tijd doorbrengen met elkaar. Samen met
Hannah en Eva naar Indonesië reizen, bijvoorbeeld.
Maar in de herfst van dat jaar kreeg Anne-Marie pijn
aan haar been. Fysiotherapie leverde geen verbetering op. Osteopaat Matthieu Janssen adviseerde haar
dringend om een arts op te zoeken. Na onderzoeken
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ont d ek roel in het wild
natuurwandelpaden:
Ridders en Rovers in Horst
Het Wandelpad in Swalmen en het
Wandelpad in Roermond
Windraak
Het Wandelpad in Horst aan de
Maas en America
Carisborg in Kerkrade
Brunsummerheide
Wandelpad Reeshof in Tilburg
Nationaal Park De Meinweg Roermond
Het Rijndersmeer
Horst aan de Maas
Speelbossen:
Speelplek SBB in Swalmen
Speelbossen in Bladel en Oirschot
De Kemmer in Oirschot
Speeltuin in het Julianapark
Tilburg naast Reefhofbos
Klein Zwitserland
Schoolprojecten:
Basisschool de Vossener
Natuurspeeltuin basisschool De
Stapsteen in Roermond
Basisschool De Duizendpoot in
Geleen
Basisschool de Ontdekking In
Blerick
Sculpturen:
Houten Heiligen in Vaals
Park in Valkenburg
Blotevoetenpad in Brunssum
Het Schutterspark in Brunssum
Het Limburgs Landschap in de
Hamert
Losse sculpturen in Groesbeek,
Merkelbeek, Onderbanken en
America
Asse in België
De Tuinen van Hoegaarden
De Wolf in Vaals
Boek: Meinbomenkunst, het verhaal
achter de natuur en cultuur van Nationaal Park De Meinweg, verkrijgbaar
via Bezoekerscentrum De Meinweg in
Herkenbosch.
Website: www.boomtotbeeld.nl
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in het ziekenhuis volgde op 10 januari 2013 verpletterend nieuws: AnneMarie bleek beenmergkanker te hebben, de ziekte van Kahler, in een zeer
agressieve vorm.
‘Toen de arts het vertelde leek de tijd stil te staan. Alles was in een klap anders. Het kwam als een stoomwals ons leven binnengedonderd en gooide
alles overhoop. Anne-Marie was altijd sterk en gezond geweest; nu bleek
ze van binnen behoorlijk stuk te zijn. Er kwamen zoveel vragen in ons op
en er waren nog zo weinig antwoorden. Hoe nu verder? Was ons leven
samen in een keer voorbij? Was haar leven zo meteen voorbij? Ongeloof,
wanhoop; het was alsof we in een hele boze droom terecht waren gekomen.’
Een paar dagen na de diagnose brak Anne-Marie terwijl ze in bed lag
spontaan haar been. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Daar volgden een spoedoperatie en nieuwe onderzoeken. In
eerste instantie waren de artsen bang dat de ziekte al zo vergevorderd
was, dat er niets meer aan te doen was. Toch volgde een hoopvol behandelplan, met kans op nog een aantal goede jaren als de behandeling aan
zou slaan. Een traject vol chemokuren, met aansluitend een opname in
het ziekenhuis van Maastricht waar in de zomer van 2013 een stamceltransplantatie zou moeten volgen.
‘Vanaf de eerste dag dat ze hoorde dat ze ziek was, heeft Anne-Marie alles
met een ongelooflijke kracht opgepakt. Ze is eerlijk geweest naar de kinderen en de mensen om ons heen. Ze wilde er helemaal voor gaan. De
behandelingen hadden nogal wat impact op haar fysieke toestand. En al
vanaf de eerste chemokuur moest ze regelmatig in het ziekenhuis worden
opgenomen met onverwachte complicaties. Hoe ziek ze ook was, ze is
steeds optimistisch gebleven. Ze is door alle stadia heen gegaan met een
intense wil om het af te maken. Maar vorige week hebben we van de arts
te horen gekregen dat de behandelingen niet gewerkt hebben. Als een
bom sloeg dat in.’
Anne-Marie is inmiddels uit het ziekenhuis naar huis gekomen. De tijd die
er is, brengt het gezin door met elkaar.
‘Natuurlijk werk ik momenteel heel anders. Ik doe veel langer over een
sculptuur. Alles gaat in etappes, er is niets meer te plannen. Mijn beelden
zijn ook veranderd, zie ik. Er zit meer emotie in. De beweging die ik met
mijn zaag maak, is anders als vroeger. Ik moet meer moeite doen om zonnige figuren te zagen, zoals laatst bij de totempalen vol emoticons die
ik maakte voor een school. Zo heb ik een beer gezaagd, een beeld dat ik
al langer in mijn hoofd had zitten. Die beer heeft nu een heel droevige
uitdrukking. En een vos die ik laatst maakte, had tranen op zijn snuit. Ik
zie mijn eigen onrust en verdriet terug in de beelden, terwijl de mensen
toch gewoon een goed afgewerkte sculptuur zien. Ook nu stop ik pas als
ik helemaal tevreden ben. Ik vind wel afleiding in het werk. Het maken,
het buiten zijn op een plek waar ik graag ben, dat helpt me. Maar het lost
niets op.
Alles lijkt vertraagd, terwijl de tijd ook voorbij vliegt. Ik moet nadenken
over dingen waar ik me nog nooit mee heb beziggehouden. Beslissingen
nemen. Me realiseren dat ik niet oud word met mijn zielenmaatje. Dat de
kinderen op zullen groeien zonder hun moeder. Zoals we het ooit hadden
bedacht, zo wordt het niet. Ik kan het niet tegenhouden. Niets is nog zoals het was. Aan de omstandigheden kan ik niets veranderen, wel aan de

manier waarop we ermee omgaan. En dat doen we met Ei n d e v a n d e o ch t en d , d i e d a g i n j un i 2 0 13 . De
de grootst mogelijke eerlijkheid en oprechtheid.’
wer el d i s va n v o rm vera n d erd . A l l es i s b ed ekt
m et een d un l a a g j e s t o f d a t o v er h et g r o en e b l a d
De bewuste manier van leven en denken die Roel van l i g t . De g eur va n h o ut v ezel s . Wa t g r o en wa s ,
nature in zich draagt, heeft hij in de loop der jaren i s n u wi t . Kl ei n er d a n kl ei n , g r o t er d a n g r o o t .
steeds verder ontwikkeld. Daadkracht, gedrevenheid, Wa a r va n o ch t en d i n a l l e vr o eg t e een b o o m
bezig zijn met dat te doen waarvan je voelt dat het s t o n d , b evi n d t zi ch n u een p a a rd en h o o f d . Ni et s
goed voor je is en dat op een hoger plan tillen. In de i s n o g zo a l s h et wa s . De kra ch t v a n en er g i e. I n
ene periode is er meer tijd en aandacht voor dit of dat, d e vert e f l ui t een v o g el . En verd er i s h et s t i l .
en daarna weer voor iets anders. Maar uiteindelijk gaat O o rverd o ven d s t i l .
het om het nu, niet om terugblikken of vooruitkijken.
Over wat hij in zijn werk nog wil bereiken, heeft hij een
duidelijk beeld.
Anne-Marie is in de vroege avond van 4 juli 2013
‘Ik ben over mijn werk altijd wel tevreden. Op een overleden. <
schaal van 0 tot 10 geef ik het gemiddeld een 7 of 8.
Soms een uitschieter naar beneden, soms naar boven.
Ik wil graag op een hoger niveau komen, en meer ei- Bron: De titel voor dit artikel is ontleend aan het gedicht ‘De navond komt zo
gen werk maken. Abstracte vormen verkopen of ten- stil’ van Guido Gezelle.
toonstellen. Ideeën genoeg, nu nog de tijd vinden om
het te maken. Erkenning vind ik ook belangrijk. Kijk, Luca van Wersch (Heerlen, 1967) is maker van het boek Duizend Lijntjes in mijn
als mensen gaan discussiëren over wat er nou kunst Hoofd. Ze had een eigen bedrijf in tekst en fotografie totdat ze een paar jaar
aan is, vind ik al dat er teveel wordt gepraat. Kunst is geleden ernstig ziek werd. Over haar kijk op ziek zijn schreef ze blogs voor Media
iets, een vorm, een voorwerp, een beweging - iets dat Groep Limburg. Ze heeft vijf dochters.
je in je hart raakt.’
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F ot o Pet er d e Ro nd e

Eric de Lisle (69) | Gepensioneerd | Uit Eindhoven | Eerste album: Rockin’and Driftin’ – The Drifters
Favoriet: Pain in my Heart – Otis Redding | Koopt: The hard Way – James Hunter
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