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25
B

uun 2018 

is een zilveren 
Buun! Omdat Buun 
in februari 1993 begon 
als cultuurhistorisch kwar-

taalmagazine voor Venlo, Blerick en Tegelen, is dit niet 
het 25ste nummer. Wel de 25ste jaargang. En dat vieren we 

met een stijlvolle nieuwe vormgeving en een aantal zilver getinte 
verhalen en columns, te herkennen aan bovenstaand logo. De naam 

Adri Gorissen moet hier even apart genoemd worden. Als medeoprichter 
van Buun is hij nog altijd een belangrijke pion binnen de redactie. Hij vormt 

de brug tussen redactie en bestuur en komt elk jaar weer met opmerkelijke 
verhalen. Voor deze editie dook hij in het leven van kunstenaar Jean Laudy, mij-

merde over ijsvogels en liet zijn fantasie de vrije loop over de dag waarop Venlo 
stad werd. De uitgebreide redactie – met een nieuwe hoofdredacteur op verzoek 
van de oude – heeft samen met een groeiend aantal gastschrijvers weer een mooie 
mix aan artikelen aangeleverd. Actuele verhalen over de Vierpaardjes en de schie-
tende zusjes Smeets worden afgewisseld met een epos over de familie Wiener en 
het legendarische bezoek van Boyzone aan het Marianum. Wiel Vestjens wandelt 
als een toerist door zijn eigen Venlose verleden, de stad blijkt een ondergrondse 
wereld én een naamgenoot te hebben in North Dakota en Lex Uiting appt uit de 
school over zijn geheime missie: een docu over de Venlose vastelaovend. Lees de 
literaire pareltjes van Daan Doesborgh en Isabel Kaptein en boeiende portretten 
uit de kunst-, muziek- en filmwereld. En dat is nog niet alles. Alle ideeën komen 
op tafel tijdens het eerste redactieoverleg op de dinsdag na vastelaovend. 

Daar viel ook haar naam weer: Chantal Janzen. Een jubileumnummer 
met Chantal op de cover, dat zou goud zijn! Samen met Huub Stapel, 

haar inspirator: briljant! Ôzzen Huub was met één appje geregeld, 
ôs Chantal niet. Op onze website www.buunvenlo.nl is te lezen 

hoe we op 17 juli 2017 uiteindelijk toch met Huub & Chantal 
aan tafel zaten. In deze Buun hun verhaal over een on-

voorwaardelijke vriendschap. Plus gegarandeerd 
nog zo’n 25 uur lekker lezen over alles wat 

onze regio zo bijzonder maakt.         

Namens redactie en bestuur

Lean Hodselmans, hoofdredacteur
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mensen

DOOR LEAN HODSELMANS

FOTO’S PETER DE RONDE

Chantal Janzen komt in een rood jurkje met roze petit 

fourtjes de trap op van het pakhuis aan de Amsterdamse 

Veemkade waar haar bedrijf &C is gehuisvest. ‘Ik kôm d’r 

zoë aan,’ roept ze en ze verdwijnt richting redactie. Even 

later schuift ze samen met vriend, inspirator en plaatsge-

noot Huub Stapel aan voor een gesprek. Vanzelfsprekend 

in het Tegels dialect.  

4   BUUN

Tegelse vrienden voor het leven in Amsterdam

Huub& 
Chantal
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Duffe dodo 
De anekdote over hun eerste ontmoeting in 1989 is bekend. ‘Meneer’ 

Stapels’ reactie was belangrijk voor dat kleine blonde meisje dat bal-

letdanseres wilde worden in Het Zwanenmeer. ‘Er is niks zo stimulerend 

als iets waar je inspiratie uit haalt, een rolmodel,’ zegt Chantal Janzen. 

Ze is samen met Huub Stapel aangeschoven in een spreekruimte on-

der aan de trap. Er heerst een jolige stemming. Frank Sinatra en Dean 

Martin kijken vanaf een levensgrote fotowand over hun schouders mee. 

‘Zeker als je uit zo’n klein dorp komt, denk je al gauw “ik kom hier niet 

weg”,’ vervolgt Chantal haar verhaal. ‘Als er dan iemand is die dat wel 

voor elkaar krijgt, dan is dat ongelofelijk inspirerend. Huub was mijn 

idool. Leeftijdsgenootjes hadden posters van New Kids On The Block 

op hun kamer, bij mij hing Huub boven m’n bed. Vanaf het moment dat 

ik hem op televisie zag en van mijn ouders hoorde dat hij uit Tegelen 

kwam, is Huub voor mij een soort talisman.’ Volgens Chantal hebben 

veel jongeren nog altijd het idee dat je van boven de rivieren moet ko-

men om het te maken. ‘Want boven de rivieren, daar is het flitsend, 

snel, pittig en hip. Ik was - en ben nog steeds - een duffe dodo maar 

ik dacht: laat ik eens kijken hoe ver ik kom als ik gewoon blijf zoals ik 

ben.’

Nooit gedroomd van een carrière
‘Nou ja, alles wat Chantal wilde worden is ze geworden,’ kopt Huub 

Stapel deze niet te missen voorzet binnen. ‘Daar kun je bijna bang van 

worden. Bij mij is het andersom: alles wat ik niet wilde worden ben ik 

geworden. Ik droomde nooit van een carrière, wilde pas op m’n 23ste 

acteur worden. Eerder had ik er de moed niet voor.’ 

Huub zat in het derde jaar docentenopleiding van de toneelschool in 

Maastricht toen Sjoerd Pleijsier tegen hem zei: ‘Hou toch op met dat 

lesgeven, dat kun je altijd nog doen. Ga gewoon acteren.’ Het was een 

eyeopener. 

‘Ik dacht: dan moet ik dat maar eens gaan proberen. Toen durfde ik het 

pas. Als ik was begonnen op de acteursopleiding, had ik het nooit gered.’ 

HUUB & CHANTAL

M
eneer Sjtapel, ich wil later auch 

actrice waere!’ Dat zei een 10-jarige 

Chantal Janzen tegen Huub Stapel tijdens een 

carnavalsmiddag bij Hotel Lücker in Tegelen.   

Haar toen al beroemde plaatsgenoot knikte. ‘Môsse doon, 

de’s leuk.’ 
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dingen met haar die ik nooit met 

iemand anders deel. Die zitten in 

een kluis en komen daar niet uit.’ 

Chantal knikt instemmend. ‘When 

the shit hits the fan dan is Huub altijd 

één van de eersten die ik bel. Om-

dat ik me bij hem helemaal veilig 

voel. Datzelfde heb ik met Anne-

Marie Stevens, mijn beste vriendin-

netje vanaf mijn vijfde. Dat gevoel 

van veiligheid is het grootste ca-

deau dat je als vriend kunt geven. 

Ik heb wel vrienden die ik meer 

zie of waar ik vaker mee afspreek. 

Maar als er iets cruciaals is of ik 

zit in een gigantische dip, dan zal 

ik Huub daar sneller over bellen. 

Vroeger belde je je moeder om al-

les uit te kotsen, maar mijn ouders 

worden ouder en ik wil liever niet 

dat ze zich zorgen om mij maken.’ 

‘Wat wij met elkaar bespreken zou 

ik nooit met pap en mam bespre-

ken’, zegt Huub. ‘Tussen ons is het 

zuiver. We hoeven elkaar niet aan 

werk te helpen. Maar we zullen el-

kaar altijd de hand boven het hoofd 

houden. En Chantal is toch een 

beetje mijn meisje. Ik had ook het 

gevoel dat John en Joke, haar ou-

ders, verwachtten dat ik een beetje 

op haar zou letten in de grote stad.’ 

Chantal: ‘Op een gegeven moment 

verhuisde ik naar Amsterdam-Zuid 

en toen hoorden pap en mam dat 

Huub daar ook woonde. Pap ging 

zelfs op de kaart kijken: mijn Vale-

riusstraat lag op zes minuten lopen 

van Huub! Dat vond hij fijn. Toch 

zie ik Huub niet als tweede vader. 

Hij is een maatje, een vriend.’ 

Waarop Huub laat weten sowieso 

meer vrouwen als vriend te hebben 

dan mannen. ‘Ik had ooit twee bes-

te vrienden. De ene heeft me op-

gelicht voor tweeëneenhalve ton, 

die woont nu in Miami. De andere 

kreeg een vrouw en dat klikte niet 

tussen haar en mij.’ Maar gebleven 

is Matje uit Tegelen. ‘Wat Chantal 

heeft met Anne-Marie heb ik met 

Matje. Matje Sturme, broer van 

Thei van Marij, van de zaadhan-

del op de Gasthuisstraat. We zijn 

vrienden vanaf de kleuterschool en 

hoewel we elkaar maar eens in de 

zoveel jaar zien, gaan we elke keer 

daar verder waar we waren geble-

ven.’ Een ander groepje vrienden 

met min of meer beroemde zui-

derlingen komt geregeld samen 

in Amsterdam. ‘Ben Verbong was 

vorige week nog hier vanuit Mün-

chen. Ben was bevriend met mijn 

oudste broer en is een hele goede, 

dierbare vriend geworden waar ik 

veel contact mee heb. We hebben 

een clubje in Amsterdam, de He-

ren van Zuid, met Theu Boermans, 

Ben Verbong, Theo Bierkens – een 

cameraman uit Eindhoven, Henny 

Vrienten en ik. Met vijf man gaan 

we eens in de zoveel tijd eten en is 

het heel gezellig. Het gaat wel eens 

over vroeger maar voornamelijk 

over het vak. En er wordt flink ge-

roddeld. Buitengewoon gezellig.’

Samen in De Dominee, niet 

in de Passiespelen

Chantal wilde eigenlijk danseres 

worden, maar omdat ze tijdens de 

dansopleiding vooral haar mond 

moest houden, ging ze op zoek 

naar meer. Ze presenteert, acteert, 

zingt en speelt in musicals. Ook 

Huub zingt en presenteert maar 

is bovenal acteur. Volgens Chan-

tal een van de besten van Neder-

land: ‘Als ik echt toneel was gaan 

doen of heel veel filmrollen, dan 

had ik hem qua werk wel meer 

opgezocht. Als ik in een film met 

iemand ga werken van wie ik weet 

dat die met Huub heeft gewerkt, 

dan check ik dat wel even bij hem. 

En andersom gebeurt dat ook. Ik 

heb een van de leerzaamste work-

T
ussen ons is 

het zuiver. 

We hoeven elkaar 

niet aan werk te 

helpen.

HUUB & CHANTAL

Eenmaal afgestudeerd acteur, moest hij aan de bak. Dat lukte niet in 

Nederland. Huub kon wel naar België, naar de Internationale Nieuwe 

Scène. ‘Door toeval stond ik opeens te repeteren naast Mary Dressel-

huys. Het was het toneelstuk Harold & Maude, onder regie van Guus 

Hermus. Renée Soutendijk speelde mijn drie vriendinnen en Ina van 

Faassen mijn moeder. Ik had auditie gedaan maar ze vonden me te oud 

voor de rol. Tot Joop van den Ende me alsnog belde om te vragen of ik 

de rol wilde spelen. De jongen die ze eigenlijk hadden gekozen, was er 

na drie weken uitgetrapt. Om alles in te halen, werkte ik ook weeken-

den door met Guus, in het kantoor van Joop op de Keplerstraat in Bad-

hoevedorp. Vier weken later had ik première in de Leidse Schouwburg. 

Fantastische kritieken. Een vriendje van Dick Maas zat in de zaal, zag 

me spelen, en zo maakte ik een jaar later een speelfilm, De Lift. Binnen 

twee jaar, ik heb het over 1981 en 1982, gebeurde alles waarvan ik nooit 

had gedroomd.’

Joop

‘Ik realiseer me nu pas dat we Joop als gemeenschappelijke deler heb-

ben,’ zegt Chantal. Ook haar carrière begon bij deze televisie- en thea-

terproducent. Van den Ende castte haar in 2000 voor zijn musical 42nd 

Street. Het werd haar doorbraak als musicalster. Als understudy voor An-

gela Schijf mocht ze het podium op toen Schijf weg moest vanwege een 

sterfgeval. En Joop zat in de zaal en zag dat het goed was. 

‘Ik wil Joop geen veer in de reet steken want net als iedereen heeft hij 

ook zijn nadelen, maar dit vind ik zo goed aan Joop. Niemand kende 

mij, geen hond. En hij zette me in de spots. Dat hoor ik nu ook van 

Huub. Niet iedereen die hij op een podium zet maakt het, maar hij geeft 

je wel de kans als hij iets in je ziet. De dood of de gladiolen. Kijk naar 

Goede Tijden met Reinout Oerlemans, Katja Schuurman, Angela Schijf. 

Niemand kende die mensen. En Paul de Leeuw. Die durfde zijn eerste 

liveshow op tv, De Schreeuw van de Leeuw, niet aan. Hij was toen nog vrij 

onbekend, maakte vooral radioprogramma’s. “Mensen vinden mij niet 

leuk, ik ben dik, ik ben homo.” Waarop Joop zei: “Paul, geloof me, een 

week na de eerste uitzending zitten mensen met spandoeken op de tri-

bune jouw naam te scanderen. Je gaat een ster worden.” 

En wat gebeurt er? De tweede uitzending zitten er inderdaad mensen 

met spandoeken in de zaal “Paul! Paul!” te roepen. Had Joop allemaal 

geregeld. De spandoeken had hij laten maken. Hij had zelfs mensen 

betaald zodat ze Paul om z’n handtekening gingen vragen. Het gaf na-

tuurlijk een enorme boost. Joop wil iets creëren, iets van jou maken. 

Vandaag de dag kijken producenten vooral naar wat iemand al gedaan 

heeft en hoeveel volgers hij heeft op Instagram. Joop is tot alles in staat 

als hij het in je ziet zitten, zou bij wijze van zijn eigen huis nog verkopen 

als het moest. Dat soort mensen is best schaars.’

The shit & the fan

In tegenstelling tot Joop is Huub geen vaderfiguur voor Chantal. Ze wo-

nen bij elkaar om de hoek in Amsterdam en bij een kop koffie praten 

ze geregeld bij. Vooral over het leven, minder over werk. Huub: ‘Ik deel 

Huub& 
Chantal
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HUUB & CHANTAL

H
et is niet 

alleen 

buitenkant, ik wil 

gewoon weten wat 

ik doe en daar 

maak ik tijd voor.
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de Passiespelen hebben meegedaan 

in Tegelen. Ik weet wel dat ik de 

Passiespelen zag en er echt helemaal 

in zat. Totdat de wasvrouw zei: 

“D’r hankt iets in de luch, ik voel ut”. 

Op dat moment heb ik me voorge-

nomen mijn accent af te leren. In 

het theater moet alles kloppen, je 

neemt je publiek mee naar een an-

dere wereld. Ik heb vaak moeten 

uitleggen aan mensen waarom ik 

in een musical zo praat als ik praat 

- dus zonder dat te horen is dat ik 

uit Limburg kom. Je mag niet den-

ken: “Belle komt uit Limburg”. Het 

moet een soort neutraliteit krijgen, 

dat hoort gewoon bij het werk. En 

zo’n Rachelle Hazes, die moet een 

Rotterdams accent hebben.’ 

Alles verandert

Chantal heeft het spelen in musi-

cals even in de ijskast gezet. Ze wil 

tijd maken voor haar gezin. Toen 

ze nog geen kinderen had, zo 

vertelt ze, draaide ze overdag tv-

programma’s en speelde ‘s avonds 

in theaters. ‘Ik snap niet hoe ik 

dat ooit gedaan heb, ik kan dat nu 

niet meer opbrengen. Alles veran-

dert als je een kind krijgt. Op vrij-

dag hoije zeggen en zondagavond 

thuiskomen, dat wil ik helemaal 

niet meer. Onze zoon James is nu 

acht. Misschien dat ik over twee 

jaar weer een musical wil, alleen 

nooit meer zeven, acht keer in de 

week.’ Er is nog een tweede reden 

waarom musicals even niet meer 

in de agenda staan. Chantal blijkt 

een nerd, zoals ze zelf zegt, die 

overal het fijne van wil weten. ‘Ik 

vond dat ik het presenteren maar 

half deed. Ik wil de teksten zelf 

schrijven en in de montage meekij-

ken. Niet een leuk jurkje aandoen 

en leuk opgemaakt de teksten van 

iemand anders lezen. Het is niet 

alleen buitenkant, ik wil gewoon 

weten wat ik doe en daar maak ik 

tijd voor. Chantal blijft slapen, daar 

bemoei ik me van voor tot achter 

en van links tot rechts mee. En bij 

een talentenjacht, waar ik maar 

jurylid ben, zeg ik na de opname: 

dit en dit moet eruit. Daar word je 

steeds sneller in.’

Ze heeft er nooit een geheim van 

gemaakt dat de combinatie werk 

en gezin een lastige is. ‘Sinds vier 

jaar is er echt meer balans. Vooral 

omdat ik de drastische keuze heb 

gemaakt om geen musical meer te 

doen, wat ook wel een beetje pijn 

doet. En als ik een film opneem, 

doe ik drie maanden geen televi-

sie. Met school is er sowieso meer 

regelmaat. Ik heb heel vaak dat ik 

maar werk van negen tot kwart over 

drie, dan sta ik bij het schoolplein. 

Mensen zeggen weleens dat ik al-

leen maar werk, maar wij nemen 

acht afleveringen op in drie dagen. 

Onder schooltijd, dus mijn kind 

heeft mij niet gemist. Maar ik heb 

weer materiaal voor weken op tele-

visie en mensen zien dat natuurlijk 

ieder weekend, waardoor het lijkt 

alsof ik altijd aan het werk ben. Dat 

is dus niet zo. Wat ook helpt is een 

hele fijne oppas, maar een nanny 

hebben we niet. Er heeft nooit ie-

mand bij ons in huis gewoond.’

Alle weekenden vrij, dat lukt 

trouwens niet altijd. ‘Afgelopen 

weekend moest ik bij twee men-

sen slapen voor mijn programma 

Chantal blijft slapen. En dan zit 

ik daar op zondagmorgen met 

het schattige zoontje van Glen-

nis Grace aan de ontbijttafel in 

Almere-Hout. Met twee camera’s, 

een geluidsman en regisseuse. Op 

zo’n moment wil ik toch liever met 

mijn eigen man en kind ontbijten.’ 

Het is altijd vol bij ons

Chantal is nu 38, een tweede kind 
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shops ooit van Huub gehad,’ herinnert Chantal zich. ‘Dat is al even 

geleden,’ weet Huub, en hij neemt het verhaal over. ‘Er was een heel 

clubje leerlingen, sommige zijn doorgebroken en andere vergeten. Op 

een gegeven moment was de opdracht: speel de laatste vijf minuten van 

je leven. En ik zat naar Chantal te kijken en ik weet nog dat de tranen 

me over de wangen liepen. Dat deed ze zo onwaarschijnlijk verbluffend 

goed, en ik dacht: dat kan ze dus ook al.’ Chantal: ‘Bij Huub kan ik me 

niet anders voordoen dan ik ben, er is geen laag. Bij een andere leraar 

heb je toch een soort stolp over je heen. Bij Huub ben ik meteen bloot, 

of ik dat nou wil of niet. Dat is om te spelen heel belangrijk.’ Huub 

knikt instemmend. ‘Als ik les geef op de toneelschool is het eerste wat 

ik zeg: “Je mag bij mij niet acteren.” Dan kijken die kinderen je aan, 

“Wat moeten we dan?” Je moet er zijn. Jij bent de rol. Mijn grote leer-

meester Zdzislaw Wardejn zei: “Je bent Johnnie uit Flodder, je bent Spi-

noza, Van Tijn, Lubbers, je bent het allemaal. Put uit alle bronnen die 

er zijn om tot dat doel te komen, zonder dat je gaat acteren.” Je moet 

nooit acteren.’ 

De enige keer dat Huub en Chantal samen speelden, was in de speelfilm 

De Dominee. ‘We hadden één scène samen. Ik speel de vader van Peter 

Paul Muller en zij is met hem getrouwd, met ‘Klaas Bruinsma’. In die 

scène val ik samen met Peter Paul door een glazen tafel terwijl Chantal 

toekijkt.’ Chantal: ‘Volgens mij zijn wij de enige twee die nog nooit aan 

Huub& 
Chantal
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is er nog niet gekomen. ‘De eerste twee jaar van James’ leven stond 

ik elke morgen op met “godverdomme”. Dat was letterlijk wat ik zei. 

James was een verschrikkelijk slechte slaper, ik heb daar wel een licht 

traumaatje aan overgehouden. Dus de behoefte aan een tweede heb ik 

tot nu toe niet gehad. Dat komt ook door de drie kinderen van mijn man 

Marco: Esmée (27), Isaa (22) en Zion (18), het is altijd vol bij ons. De 

middelste zit nu in Thailand, ik kan niet wachten tot die twee weken 

om zijn want ik vind dat helemaal niks. Zo’n meisje van 22, met z’n 

tweeën met de rugzak. Ik voel me daar vijftig procent hartstikke moeder 

en verantwoordelijk voor. Dus dat groeit steeds meer.’ (Dit gesprek was 

op 17 juli. Op 13 oktober maakt Chantal bekend dat ze in verwachting 

is van een zoon, L.H.)

De zonen van Huub en zijn ex-vrouw Resie Jansen, Sem en Mas, zijn 

inmiddels volwassenen mannen. Mannen die niet in de voetsporen tre-

den van hun vader. ‘Gelukkig maar. Als ik vroeger auditie deed, was 

de zoon van een beroemde acteur – ik wil zijn naam niet noemen want 

hij heeft het er al moeilijk zat mee – er ook altijd. Negen van de tien 

keer kreeg ik de rol. Van hem weet ik hoe moeilijk het is om met een 

bekende achternaam in hetzelfde wereldje aan de bak te komen.’ Audi-

tie doen, dat is er vandaag de dag voor Huub niet meer bij. ‘De laatste 

tien, vijftien jaar mag ik zelf bepalen wie mij regisseert. En ik mag mijn 

tegenspelers uitkiezen.’ Bij Chantal is het al een paar jaar geleden dat ze 

werd afgewezen bij audities. Zo wilde ze graag de hoofdrol in Mamma 

Mia maar kreeg te horen dat ze daarvoor nog niet goed genoeg kon zin-

gen. ‘Ik moet zeker nog wel eens auditie doen, toevallig hoefde het voor 

mijn laatste film Het Verlangen niet. Wel word ik gevraagd om auditie te 

komen doen. Maar ik doe het bijna nooit meer. Mijn prioriteit ligt niet 

bij de film omdat het qua tijd meestal niet past. Bij televisie zijn er pro-

gramma’s waarvoor ze mij per sé willen hebben, maar het gebeurt ook 

nog steeds dat ik denk: kak, waarom gaat die er nou mee vandoor?’ Iets 

dat daar verandering in zou kunnen brengen is Chantals eigen bedrijf 

&C Media BV. Dat bestaat uit een tijdschrift en een online platform. ‘Ik 

heb voor &C een format bedacht dat ik hier online uitprobeer om later 

bij RTL aan te bieden.’

Volle agenda tot 2020

Huub wordt in december 63 en heeft zoals hij zelf zegt alles bereikt 

waarvan hij nooit heeft gedroomd. ‘Een toneelstuk en een film in mijn 

eerste jaar als acteur, dan is alles wat daarna komt een cadeau. Ik vind 

die combinatie van dingen het leukste: een film, een serie, een toneel-

stuk, presenteren. Gewoon alles doen. Je kunt wel van alles willen, maar 

als het niet op je pad komt heb je pech gehad. Mij en Chantal is het in de 

schoot geworpen en dat gebeurt nog steeds. Mijn agent houdt alles bij 

me weg, ik zit vol tot 2020. Ook wel een bewuste keuze nu het privé even 

wat minder gaat. Maar daar wordt aan gewerkt. Waar ik me enorm op 

verheug, is King Lear bij Toneelgroep Maastricht onder regie van Servé 

Hermans. Dat is pas over twee seizoenen. Ik word gelukkig veel ge-

vraagd, ik ben helder en heb niet het idee dat tekst instuderen achteruit 

gaat. Ik heb altijd gedacht dat acteurs neer moeten vallen op het toneel. 

HUUB & CHANTAL
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Lean Hodselmans (1966) is schrijver 

en freelance journalist. Ze werkt als 

verslaggever bij Dtv/MFM in Oss. 

Zo’n Tommy Cooper-achtige exit, 

dat lijkt me wel wat.’

Chantal weet minder precies hoe 

haar agenda er voor de komende 

tijd uitziet. ‘Ik heb een contract bij 

RTL, maar wat ik precies ga doen, 

weet ik niet. De nadruk ligt nu wel 

op de tv. En theater misschien. En 

ik weet niet of ik daar te vroeg mee 

ben, maar ik merk nu al dat ik het 

heel leuk vind om voor anderen 

iets te bedenken. Er komen heel 

veel mensen naar &C die iets doen 

op YouTube. Als ik iets aanprijs 

dan zullen mensen er sneller naar 

kijken dan wanneer iemand het 

zelf op het overvolle YouTube zet. 

Daarvoor is dit platform bedoeld. 

Het allerleukste aan &C vind ik 

dat ik zelf niet hoef te presteren. 

Ik heb nu dit aan en heb me opge-

maakt omdat er een foto gemaakt 

wordt, maar normaal loop ik hier 

rond zonder make up en in jog-

gingbroek. Dan ben ik alleen maar 

creatieve dingen aan het beden-

ken. En ik wil alles lezen, vooral 

omdat ik het leuk vind. Ik ben hier 

zeker drie keer in de week. Als het 

leuk is voelt het niet als een op-

gave.’

Nooit meer Tegelen

Aan werk hebben de twee dus ab-

soluut geen gebrek. Integendeel. 

Wat opvalt, is dat Huub het afge-

lopen jaar veel in Limburg werkte. 

Zo was daar eerst het toneelstuk 

Pinkpop over dementie en aanslui-

tend een mini-musical in de Tent 

van Bell in Venlo. ‘Dat is puur toe-

val. Ik ben nooit eerder gevraagd 

door Toneelgroep Maastricht - en 

eerlijk gezegd vond ik het vroeger 

ook niet zo goed. Maar de nieuwe 

artistieke leiding, Servé Hermans 

en Michel Sluysmans, doet prach-

tige dingen. Pinkpop is één van de 

leukste en mooiste rollen die ik de 

laatste vijftien jaar heb gespeeld. 

Het was echt een geweldige tijd 

met de jongens van Rowwen Hèze, 

wat een leuke kerels zijn dat. Ik 

heb ook nog nooit zoveel reacties 

op een stuk gehad.’ Vrijwel met-

een na de laatste voorstelling van 

Pinkpop stond Huub in de Tent van 

Bell in Venlo. ‘Ik was bij Viva Classic 

Live vorig jaar. Sef Thissen vertelde 

me daar over de Tent van Bell en 

zei dat ik volgend jaar mee moest 

doen. Ik zei jaja maar dacht dat ik 

daar toch geen tijd voor zou heb-

ben. Toevallig paste het perfect in 

mijn agenda.’ 

‘Jammer dat ik Pinkpop niet heb 

gezien’, breekt Chantal even in. 

Waarop Huub aangeeft dat het als-

nog zou kunnen. ‘Jan Smeets heeft 

op eigen kosten één van de laatste 

voorstellingen met zes camera’s la-

ten opnemen. Pinkpop bestaat bin-

nenkort 50 jaar en dan wil hij een 

groot spektakel op het Vrijthof.’ 

Van heimwee naar Limburg, Te-

gelen of Venlo is bij beiden geen 

sprake. Huub: ‘Totaal niet. Een 

avondje Take Five na een voorstel-

ling is altijd leuk en ik tref oude 

vrienden uit Tegelen bij voorstel-

lingen in de Maaspoort, maar ik 

zou hier nooit meer willen wonen. 

Ik moet er niet aan denken. Ik heb 

hier niks te zoeken. Ik woon al 

veertig jaar in Amsterdam, mijn 

hele sociale leven speelt zich daar 

af. Dat geldt voor Chantal precies 

hetzelfde.’ Chantal: ‘Amsterdam 

is mijn habitat. Natuurlijk zit er in 

Limburg een soort sentiment en 

fijne melancholie. Het is altijd leuk 

om even langs de Sint Jozefschool 

en de Koningstraat in Tegelen te 

rijden waar ik heb gewoond, maar 

het voelt niet meer zo dat ik langer 

wil blijven.’ 

En dan is het tijd voor de foto’s.<
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DOOR FRANS POLLUX
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E
r was een hele grote kermis. Dat 

herinnert iedereen zich nog. Ik her-

inner me verder een pontje over de 

Maas. Een ontbijt op de brug. En 

een songfestival vanuit de Maaspoort, live op te-

levisie, gepresenteerd door een hele kleine me-

neer en een grote mevrouw.

Dat is al meer dan er in 2018 te beleven zal 

zijn. Want de 675ste verjaardag van de stad zal, 

mede door gebrek aan geld, nauwelijks gevierd 

worden. Jammer: Venlo 650 jaar stad leverde 

een boekwerk aan activiteiten op. ‘De stad heeft 

werkelijk geleefd,’ zegt organisator van toen Jan 

van den Brandt. ‘De gemeenschap is versterkt.’ 

25 jaar
Viering Venlo 650 jaar stad versloeg de scepsis25
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‘Venlo,
begin niet aan dit evenement!’
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J
an wijst naar de grote bakken met geraniums op het plein voor 

het Limburgs Museum. ‘Kijk, dat hebben we toch mooi be-

reikt: bloemen in de stad.’ De geraniumzuilen blijken een idee 

te zijn dat ooit werd ingebracht bij de stichting ‘Venlo, 650 jaar 

stad’ die Jan van den Brandt voorzat. ‘De gemeente vond ze zo mooi, 

dat ze na het feestjaar mochten blijven. Nu staan ze in de hele stad.’

We zoeken naar overblijfselen van dat feestelijke jaar 1993. De kleur-

rijke containers, onder andere aan de grens bij de Keulse Barrière, zijn 

inmiddels afgebroken. Maar de zuurstokken onder het spoorwegvia-

duct staan er nog. ‘Dat was een flink gedoe. De NS wilde eerst niet. Zij 

wilde de pilaren kunnen overschilderen zodra er een beschadiging aan 

ontstond - als er een auto tegenaan knalde of zo. En met overschilderen 

bedoelden ze: grijs. We moesten beloven dat we niet gingen zeuren als 

dat zou gebeuren.’ Dat er 25 jaar later nog steeds zuurstokken zouden 

zijn, had Van den Brandt dan ook niet verwacht. Maar dat er verder nau-

welijks iets is terug te vinden van de talloze initiatieven, dat vindt hij 

nog verrassender. ‘Ik had gehoopt dat het wat meer zou beklijven.’

Dat betekent geenszins dat hij het feestjaar als een mislukking be-

schouwt. Integendeel. Drie vuistdikke plakboeken heeft Van den 

Brandt gevuld met alleen al publicaties in regionale en lokale kranten 

over alles wat er georganiseerd werd. Dat blijkt veel meer te zijn dan ik 

bijvoorbeeld zelf dacht. Ik werd zestien in dat jaar, dus de kermis was 

een godsgeschenk, en het Venlose songfestival heb ik met mijn vader 

en moeder vooral gekeken omdat het overweldigend futuristisch voelde 

dat zoiets  live op de Stadsomroep kwam, maar van de rest blijk ik bitter 

weinig te hebben meegekregen. En dat waren toch zo’n honderddertig 

(!) activiteiten. Dat één stichting zoveel voor mekaar kreeg, had vooral 

te maken met het fiasco van de festiviteiten rond het 650-jarig bestaan 

van Rotterdam. Zo’n beetje overal waar problemen over konden ont-

staan (geld, bestuur, organisatie, politieke inmenging), ontstonden in 

Rotterdam problemen. Met grote ruzies in de gemeenteraad tot gevolg.

‘De gemeente Venlo wilde daarom niets zelf organiseren,’ legt Van den 

Brandt uit, die als hoofd van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

wel voor de gemeente gewerkt had. ‘Er moest een stichting komen, en 

de gemeente zou die één keer een bak met geld geven. Hoeveel? Nou, 

ze hadden gekeken wat gemeenten van vergelijkbare grootte aan een 

stadsfeest uitgaven: 1,2 miljoen. Waarvan een deel sponsoring. En zo 

kwamen ze op 700.000 gulden subsidie.’

Van den Brandt moet er nog om lachen. Want de stichting kreeg als 

taak een ‘feestelijk jaar’ te organiseren. Terwijl de zeven ton voor een 

stadsfeest waren gebaseerd op modellen rond één feestelijke dag. ‘We 

moesten dus flink extra geld gaan inzamelen.’

Want dat het stadsjubileum een heel jaar gevierd moest worden, von-

den alle tien de mensen in het stichtingsbestuur. Ze vonden ook dat 

ze het niet zelf moesten invullen. Of dat nou bescheidenheid of ge-

makzucht was, er kwam een oproep via Omroep Venlo en het Dagblad 

voor Noord-Limburg: wie een feestelijk idee had, mocht het indienen 

bij de stichting. Ook reguliere evenementen ‘met een 650-sausje’ kwa-

Jan  van  den  Brandt

25
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men in aanmerking. Voorwaarde: 

je moest het idee zelf uitvoeren, je 

kreeg maximaal 5000 gulden en 

publicitaire steun van de stichting.

’Dat hebben we geweten,’ zegt 

Van den Brandt. ‘Binnen de kort-

ste keren hadden we dik honderd 

concrete voorstellen binnen. En 

eigenlijk bleken er maar twee on-

haalbaar. Iemand wilde weer een 

fontein voor het stadhuis, zoals 

het vroeger was, inclusief een 

houten buis naar de Bovenste Mo-

len waar het water - ook vroeger 

- werd opgepompt. En een kun-

stenares had iets bedacht voor de 

versiering van de stad, iets met 

grote, rode kunststoffen elemen-

ten. Kostte tónnen, dat plan. Die 

mevrouw was erg teleurgesteld 

toen we haar lieten weten dat het 

even prachtig als onbetaalbaar 

was. “Nou krijgen jullie iets, en 

nou doen jullie daar niets mee.”’

Aanvankelijk was er meer scep-

sis. Bijvoorbeeld in het Dagblad 

voor Noord-Limburg, dat in 1991 

en 1992 in berichtgeving en een 

speciale column (‘Nel & Baer’) de 

voorbereidingen op het feestjaar 

(uiterst) kritisch volgde. ‘Matige 

interesse voor opening van 650 

jaar Venlo’, las ik bijvoorbeeld 

terug in de knipselkrant. Er was 

vooral gemor over de zwijgzaam-

heid van de stichting ná de oproep 

voor ideeën. Het duurde lang voor-

dat burgers iets terug hoorden op 

hun voorstel.

‘Dat was tactiek,’ beweert Van den 

Brandt nu. ‘We ontvingen name-

lijk te veel aanmeldingen voor het 

budget dat we hadden. Sommige 

grotere ideeën, zoals het organise-

ren van een megakermis, zouden 

veel meer geld kosten. Dat hield in 

dat we als stichting zouden moe-

ten gaan kiezen. Dit idee wel, dat 

idee niet. En we voelden op onze 

klompen aan hoeveel scheve ge-

zichten dat in de stad zou opleve-

ren. Niet iets wat past bij een breed 

gedragen feestelijk jaar. Dus onze 

inzet was: álle ideeën worden uit-

gevoerd. Punt uit.’

Er moest dus meer geld komen. 

Politicus Frans Wolters en zaken-

man Dé Smets gingen op pad om 

zoveel mogelijk sponsorbijdragen 

te verzamelen. ‘En wij spraken 

af te zwijgen tot het geld binnen 

was,’ verklaart Van den Brandt de 

radiostilte.

Op een gegeven moment werden 

alle indieners van ideeën dan toch 

uitgenodigd voor een avond in de 

Maaspoort. Het nieuws dat ze kre-

gen was overweldigend: al hun 

ideeën zouden werkelijkheid wor-

den. Van den Brandt herinnert zich 

de euforie: ‘Wolters en Smets wa-

ren teruggekomen met veel meer 

dan de verwachte vijf ton. In totaal 

hadden we, inclusief sponsoring 

in natura, 3,4 miljoen gulden te 

besteden.’

Er was genoeg voor iedereen. En 

dus: een dag van de architectuur 

in de Maaspoort, de Matthäus-

passion, een feest voor alle 765 

Venlonaren die in 1993 vijftig jaar 

zouden worden, het WK kunst-

zweefvliegen, een wereldrecordpo-

ging simultaandammen door Ton 

Sijbrands, een buitenbios aan de 

Picardie, een eerste Venlose stads-

dichter (Emma Crebolder), een 

kienmarathon voor bejaarden, een 

vogelshow van de Eerste Kleurka-

narievereniging Venlo (‘met meer 

dan zevenhonderd aanmeldingen 

uit binnen- en buitenland’), ten-

toonstellingen, lezingen, een his-

torische spel rondom de intocht 

van de Hertog van Gelre die in 

1343 van Venlo een stad maakte, 

een zeskamp, Rowwen Hèze op de 

hei, André Rieu op de kermis, rode 

W
ant  het 

nieuws 

dat ze kregen was 

overweldigend: al 

hun ideeën zouden  

werkelijkheid wor-

den. 
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strepen waar ooit de stadsmuur 

stond, een Venlose Revue, een 

bridgetoernooi, de instelling van 

stadsgidsen, zwemwedstrijden, 

een playbackshow voor travestie-

ten, tennisevenementen, water-

festijn Maasjoets, wielerwedstrijd 

De Profronde van Nederland (de 

Belg Wilfried Nelissen won de rit 

naar Venlo, Erik Breukink kreeg 

de leiderstrui), Circus Renz, een 

Limburgse gala-avond, de Rilke-

lieder, het Concertgebouworkest, 

een ontbijt met vijfduizend Venlo-

naren op de Maasbrug, en dan nog 

dik honderd andere festiviteiten.

‘De scepsis was snel verdwenen,’ 

zegt Jan van den Brandt. Alleen 

de kermis had nog wat voeten in 

de aarde. ‘Een megakermis naar 

Düsseldorfs voorbeeld: er waren 

meerdere Venlonaren die dat als 

idee hadden ingestuurd. Wij wa-

ren enthousiast: het zou wat ons 

betreft hét evenement van het jaar 

worden. Maar de kermisexploitan-

ten voelden er helemaal niks voor.’

‘Bonden tegen mammoetkermis Venlo’, 

kopte de krant. Het zou een fiasco 

worden, was de voorspelling. ‘De 

locatie is niet goed,’ aldus een 

woordvoerder van de bonden in 

juli 1992. Hij verwachtte ‘weinig 

publiek’. Gewoon de normale Ble-

rickse kermis door laten gaan, was 

zijn voorstel. ‘Venlo, begin niet 

aan dit evenement.’

Van den Brandt gnuift: ‘Een jaar 

later smeekten ze ons om er een 

jaarlijks terugkerend evenement 

van te maken. We kregen zelfs 

bloemen van kermisexploitanten.’ 

De megakermis was een mega-

succes. Zo’n 75 attracties, met als 

trekpleister het enorme reuzenrad, 

trokken tussen 28 mei en 6 juni 

dik 400.000 bezoekers. Bijna twee 

keer zoveel als begroot.

‘Het was een gok. Als het tien da-

gen slecht weer was geweest, was 

het een strop geworden. Ik mocht 

de kermis samen met burgemees-

ter John van Graafeiland openen. 

Het had de hele dag geregend. 

Maar toen ik klaar was met mijn 

toespraak en in een van die veel te 

heftige attracties moest klimmen, 

begon de zon te schijnen. En daar 

is ze niet meer mee opgehouden.’

Van den Brandt geeft nu toe dat de 

stichting getwijfeld heeft. Vooral 

het terrein was een probleem. Dat 

was drassig en liep scheef. ‘Boven-

dien wilde boer Baetsen aanvanke-

lijk zijn koeien niet verplaatsen.’ 

Het terrein moest vlak gemaakt 

worden door grondverwerkende 

bedrijven, er moest worteldoek 

over het hele terrein worden ge-

legd, daar bovenop waterdoorla-

tende grond en dikke betonnen 

platen met een metalen rand. 

‘Buitengewoon duur,’ aldus Van 

den Brandt. ‘Als dit mislukt, wor-

den we met zijn allen verguisd tot 

in den dood, zeiden we tegen el-

kaar in het stichtingsbestuur. Eén 

iemand was faliekant tegen. Maar 

wij vonden dat we unaniem moes-

ten besluiten - niet dat er achteraf 

bestuursleden naar buiten zouden 

treden met het commentaar “ik 

wilde dit niet”. Dus toen hebben 

we ons er collectief achter ge-

schaard. Ik zei: en als het mislukt, 

buigen we deemoedig ons hoofd.’

Dat hoefde niet, en ook niet bij 

de meeste andere buitenactivi-

teiten. Want hoewel 1993 in de 

herinnering van Van den Brandt 

‘uitzonderlijk nat’ was, bleef het 

op cruciale momenten droog. ‘Al-

leen de feestelijke opening van het 

650 bomen-bos moesten we ver-

plaatsen. We wilden gaan planten, 

maar de grond was bevroren.’

Als ik Van den Brandt vraag waar 

hij persoonlijk het meeste van 
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iets meer kleur heeft gekregen?’ Mientjes doelde op de viering van Venlo 650 

jaar stad. De stad bruist, schreef hij. ‘De meeste initiatieven komen goddank 

van onderop: een groot compliment voor mijnheer Van den Brandt en zijn herden-

kingscomité.’

Wat 1993 verder nog opleverde? VVV werd kampioen. De Maas liep 

over. En, o ja, Jan van den Brandt werd Venlonaer van ’t Jaor. Het moeten 

de enige drie gebeurtenissen in het feestjaar zijn geweest waarvoor hij 

niet verantwoordelijk was.<
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heeft genoten, dan noemt hij het concert van het Orkest van de 16e 

Eeuw. ‘Dat is mijn muziek.’ Voor de stad was het eten boven de Maas 

het meest bijzonder, zegt Van den Brandt: vijfduizend Venlonaren die 

voor 650 cent (een zogenaamd ‘Baerke’) op de Maasbrug van een door 

Frits Pasch gesponsord bordje met jubileumlogo kwamen ontbijten. 

Lastig om te regelen, maar ‘geweldig voor de gemeenschapsbanden.’ 

De brug afsluiten voor verkeer bleek ingewikkeld. Nog problematischer 

was de koffie. ‘Hoe zet je voor vijfduizend man tegelijkertijd verse kof-

fie?’ Uiteindelijk had leverancier Nestlé de oplossing. Er bleek zoiets te 

bestaan als een koffiekanon. ‘Daar kon je een groot vat koffie mee pro-

duceren door een enorme laag gemalen koffie met heet water te bom-

barderen. Nou, zei ik, doe maar acht van die kanonnen.’ 

Het stichtingsbestuur heeft zelf de avond van tevoren de tafels gedekt 

en vijfduizend stoelen neergezet. ‘Niet alleen de inwoners van Venlo, 

maar ook de leden van het bestuur zijn in dat jaar dichter tot elkaar 

gekomen,’ knipoogt Van den Brandt. Vooral in die zin vindt hij het jam-

mer dat er in 2018 geen echte jubileumviering plaatsvindt. 

De teleurstellingen waren op één hand te tellen. Natuurlijk het overlij-

den van de aanvankelijke stichtingsvoorzitter Jan Theunissen, nog voor 

het jubeljaar. De wandeltocht van herder Sjraar van Beek met een kudde 

Venlose schapen naar Parijs, die tweehonderd meter van de Eiffeltoren 

strandde, op een brug ingesloten door de politie ‘omdat burgemees-

ter Jacques Chirac gehoor gaf aan protesten van Franse boeren die niet 

wilden dat die Hollanders reclame kwamen maken voor hun schapen-

vlees’. Van den Brandt was erbij, bij die laatste etappe. ‘Ik vond het fan-

tastisch wat ze hadden bereikt, ik had die schapen nog uitgezwaaid bij 

het Venlose stadhuis en nu renden ze daar door de straten van Parijs. 

Maar Sjraar was gebroken. Hij stond te huilen.’

Het stroperigste project was dat van de 65 waterpompen voor Mali. Dat 

kwam niet van de grond. De collectebussen om dit project, dat ook nog 

eens steeds meer geld bleek te kosten, te financieren, bleven leeg. Van 

den Brandt steekt de hand in eigen boezem: ‘We hadden de inzameling 

niet goed georganiseerd. Dus moesten we als bestuur alle zeilen bijzet-

ten om dit gat te dekken. En de twee mensen die we naar Mali hadden 

stuurden, hebben keihard gewerkt. Uiteindelijk kwam het goed.’

Zoals het goed kwam met het hele feestjaar. Bladerend door de chrono-

logische knipselkrant zie je de berichtgeving in de krant en de reacties 

van Venlonaren positiever worden. Een uitzondering is Willy Caron. 

‘Weet je wel dat ik de enige operazanger ben die Venlo ooit in zijn 650-jarige 

bestaan heeft voortgebracht?’ zei hij in een interview. ‘En snap je dan dat ze 

me bij de viering van Venlo 650 jaar stad niet één keer laten optreden? Een bela-

chelijke zaak.’

Daar staat dan weer een compliment van de notoir kritische stadsjour-

nalist Twan Mientjes tegenover. In zijn column, waarin hij steevast 

klaagde over het dramatische culturele klimaat in Venlo, schreef hij: 

‘Kan het zijn dat er een ragfijn zonnestraaltje door het grauwe wolkendek boven 

Venlo is heen gebroken, dat het culturele leven in die stad althans de schijn van 

Frans Pollux (1977) is schrijver, columnist 

en muzikant. Hij werkt onder meer 

voor Dagblad de Limburger, L1 en het 

Limburgs Museum. 
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DOOR THIJS LENSSEN

FOTO’S PETER DE RONDE / ARCHIEF DRIES ENGELEN

B
eeldhouwer Dries Engelen 

(Tegelen, 1927) is nog 

altijd even eigenzinnig in 

zijn opvattingen als in zijn oeuvre. 

‘Kunstpausen’ kletsen te veel, vindt 

hij, hij maakt zelf uit wat goed is 

en wat niet. Vlak voor zijn 90ste 

verjaardag blikt hij terug op zijn 

leven en zijn loopbaan als docent 

en ‘artiest’. 

kunst

Drie s  Enge l en  b i j  voor s tudi e s  van  he t 

b e e ld  ‘Psyche  n ikai’
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‘Een 
goeie 
keramist 
is een 
dichter 
in klei’

90-jarige beeldhouwer Dries Engelen:
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‘ Eva ’ ,  e en  van  de  be e lden  van  z i jn  e indexa-

men  in  1954 

‘Honingraatvorm’ ,  kope r,  ca .  2007 
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T
oen hij twee jaar geleden weer eens in Keramiekcentrum 

Tiendschuur was, liep hij ook even langs de Tegelse volks-

kunst in de vaste collectie. ‘Ik betrapte me erop dat ik wel een 

uur lang naar de beelden van Jac Bongaerts stond te kijken, 

en maar vijf minuten naar de expositie van hedendaagse ke-

ramisten. Mensen lopen massaal naar een vloer van pindakaas, waar 

niks aan te zien is. Die beelden van Jac Bongaerts zijn ontzettend pri-

mitief, maar toch veel interessanter dan dat dure doek dat met toma-

tensoep beschilderd is. Daar staan ze nog met brillen naar te kijken.’ 

Dries Engelen houdt niet van pretenties in de kunst. Gaat het daarin 

misschien alleen om vakmanschap? Nee, zegt hij: ‘Een goeie keramist 

is een superartiest, een poëet in klei, Ton van de Rotten bijvoorbeeld. 

Maar ze zijn op tien vingers te tellen, terwijl er duizenden goede pot-

tendraaiers zijn. Het gros is met design bezig, met iets modieus.’ 

Het oordeel valt ergens halverwege het gesprek, aan de keukentafel in 

zijn kasteelboerderij in Maastricht. Engelen formuleert bedachtzaam, 

mompelend soms. Zijn diepe, zware stem geeft zijn antwoorden na-

druk. In de stiltes dringt het getik van een staande klok zich op als 

genadeloze voortgang van de tijd.

De ‘artiest’ - zijn woord voor kunstenaar - blikt terug, met onder 

handbereik het dikke autobiografische kunstboek Engelenspel, dat hij 

na zijn 75ste verjaardag samen met zijn vrouw en kinderen maakte. 

Af en toe slaat hij een van de zes delen open bij illustraties van een 

episode. Zo vertelt hij hoe hij als 13-jarige op de fijn-keramische afde-

ling van pannenfabriek Russel Tiglia met klei leerde werken. ‘Al gauw 

wist ik wat ik wilde worden: beeldhouwer.’ Maar hij was ook bezeten 

van tekenen. In Engelenspel staan fraaie portretten van mensen uit zijn 

omgeving en tafereeltjes in Indonesië, waar hij eind jaren veertig als 

dienstplichtig militair heen moest. ‘Indië was een groot avontuur, 

maar daarna begon het echte avontuur pas.’ Hij doelt op zijn carrière 

als beeldhouwer. 

Hij vertelt over zijn leermeesters, tekenleraar Sef Moonen, daarna 

René Smeets, Jac van Rhijn, Charles Eyck, Charles Vos. Allemaal goe-

de docenten, zegt hij, maar Oscar Jespers, professor aan de Jan van 

Eyck Academie, bij wie hij in 1954 cum laude afstudeerde, was de al-

lerbeste. ‘De meesten konden voordoen hoe het moest en dan moest 

je het nog zelf uitvinden. Ze konden je niet vertellen wat je fout deed. 

Jespers kwam nergens met zijn vingers aan, en kon het toch goed uit-

leggen. Een fantastische docent, waar iedereen ontzag voor had, wat 

Jespers zei was heilig.’ 

Generatiegenoot Piet Killaars (1922-2015) zei ooit dat hij zich na de 

academie van Jespers wilde losmaken omdat die een statische beeld-

houwkunst voorstond. Daar heeft Engelen nooit last van gehad: ‘Mijn 

beelden zijn altijd statisch, vaak zelfs symmetrisch, ze bewegen wei-

nig.’ Het is een belangrijk verschil met de dynamischer vormgeving 

van Killaars, voor wie Engelen overigens grote bewondering heeft. 

‘Piet hoort landelijk in de top tien.’

DRIES ENGELEN

Por t r e t  van  Jac  Gubbe l s ,  Oos t - Indi s che 

inkt ,  1 9 4 4  
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V
eel werken 

maakte hij 

in opdracht, van 

(christelijke) mens- 

en dierreliëfs voor 

scholen en kerk-

gebouwen tot vrij-

staande beelden 

in de openbare 

ruimte. 

Hij gaat terug naar de 35 jaar dat 

hij creatief therapeut (een van de 

eerste in Nederland) was voor 

psychiatrische patiënten van Vij-

verdal in Maastricht. ‘Ik werd 

een autoriteit, terwijl ik niks van 

psychiatrie af wist. Voor mij wa-

ren die mensen net zo “gek” als 

ik zelf was, dat voelden ze ook 

aan. Ik deed precies wat ik wilde, 

ging vaak lijnrecht in tegen wat 

de psychologen dachten. Van de 

patiënten heb ik veel geleerd, 

door het werk dat ze maakten.’ 

Bij zijn afscheid in 1993 was er 

een expositie van hun beelden en 

schilderijen, vergezeld van de uit-

gave van het boekje Fantastikè, dat 

eveneens op tafel ligt. ‘Kijk hier, 

alleen al zo’n vogel, wonderlijk 

mooi. En dit schilderij, over een 

fusillade onder het bewind van 

Khomeini. De meesten hadden 

nog nooit een potlood in de hand 

gehad. En er waren erbij, die had-

den een plastisch vermogen, daar 

zou je jaloers op worden. Wat heb 

ik daar nou van geleerd? Doe maar 

gewoon, pak een potlood, pak 

een homp klei en begin maar, ze 

hadden er gewoon lol in. Zou de 

compositie wel goed zijn? Maakt 

niet uit, ga maar aan de slag. Zo 

ben ik zelf ook vrijer geworden.’

Naast zijn baan als creatief the-

rapeut was Engelen vanaf 1969 

tevens docent beeldhouwen aan 

de Maastrichtse Stadsacademie. 

Ondertussen bouwde hij gestaag 

aan zijn eigen oeuvre: beelden 

van keramiek, hout, brons, steen 

en staal. Veel werken maakte hij 

in opdracht, van (christelijke) 

mens- en dierreliëfs voor scholen 

en kerkgebouwen tot vrijstaande 
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beelden in de openbare ruimte. Plezier stond voorop. ‘Als het een rot-

gebouw was, waar een “postzegel” tegenaan moest en ik had het fi-

nancieel niet nodig, zei ik: “Maak het zelf maar.” Meestal kon ik wel 

mijn zin doordrijven. Heb ik ook aan Jespers te danken. Negen van de 

tien keer wist ik de opdrachtgevers te overtuigen, want ik zei: “Ik ben 

de deskundige”. Een arts moet je ook geloven als hij zegt waar de pijn 

vandaan komt.’ 

De vroege figuratieve beelden maakten plaats voor abstracte, geo-

metrische vormen, vaak met repeterende motieven. Hij ging werken 

met afgeknotte kegels, met driehoeken en rechthoeken. Zoals bij de 

zestien meter hoge, roestvrijstalen sculptuur voor Vijverdal. ‘Ik ging 

altijd uit van de maat die in verhouding stond tot de omgeving. Want 

een slecht beeld dat goed is ingepast in de omgeving, is nog altijd be-

ter dan een meesterwerk dat te klein of te groot is. Bij Vijverdal stond 

toen nog een hoge flat. Ik ben gaan stapelen, met verticale latten. Ik 

heb er een jaar aan gewerkt om tot de eenvoud van het eindresultaat te 

komen.’ De hoogbouw is allang gesloopt en het kunstwerk verplaatst, 

maar hij vindt het nog steeds een van de beste beelden in Maastricht.

Voor hem zelf verschilt zijn vroege werk niet wezenlijk van zijn latere. 

‘Ik heb goede figuratieve beelden gemaakt en goede abstracte.’ Hij 

gaat voor naar de vorstelijke woonkamer, waar ‘Eva’ zit, een vrouw 

van keramiek die verstild voor zich uit kijkt terwijl ze een appel in haar 

hand houdt. ‘Dit is echt naar het voorbeeld van Jespers. Het hoorde 

bij mijn eindexamenwerk, samen met haar wederhelft Adam. Zoiets 

maak ik net zo gemakkelijk als cilinders, of gestapelde beelden van 

piramides en rechthoeken.’

Een kleine les in de omgang met materialen: ‘Kijk, als ik een beeld 

moet maken uit een langwerpige steen, dan ga ik er toch niet een zit-

tend beeld van maken. Jespers zei het, Zadkine zei het. Dat beeld zit 

al in de steen, je hoeft het alleen maar af te pellen, en taille directe. Het 

materiaal bepaalt de vorm. En dan kun je wel gaan bewijzen wat je al-

lemaal kunt, een paard desnoods op zijn achterste benen zetten - als 

het niet kapot gaat - maar dat gaat tegen de aard van de steen in. Voor 

hout geldt hetzelfde.’ 

Hij is trots op de ‘Engelenmethode’, een eigen vondst voor het maken 

van reliëfs: neem een plaatje klei, graveer er een figuur in, en druk 

de klei vanaf de achterkant naar voren. ‘Dan zwelt de klei en krijg je 

prachtige bollende vormen, een enorme spanning. Zelfs als er bar-

sten ontstaan, kun je daar gebruik van maken. Als je het zou proberen 

te boetseren, zou je er een dag mee bezig zijn, en dan lukt het nog 

niet. Je maakt optimaal gebruik van de klei.’ In de hal hangt een se-

rie tekens uit de dierenriem die hij zo maakte. En Engelenspel bevat, in 

het hoofdstuk Caro-tiek, mooie erotische reliëfs, geïnspireerd op zijn 

vrouw Carla. 

Zo nuchter als hij tegen de kunst aankijkt, zo bedaard staat hij in het 

leven. Terug aan de keukentafel vertelt hij over het grote verlies van 

zijn eerste vrouw Leni, met wie hij al in zijn academietijd getrouwd 

DRIES ENGELEN

I
k ging altijd uit 

van de maat 

die in verhou-

ding stond tot de 

omgeving.’

‘

‘P syche  n ikai ’  (De  ge e s t  ove rwint ) ,  1972, 

b i j  V i jv e rda l
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was. Toen ze in 1969 na een ziek-

bed van een jaar overleed, bleef 

hij achter met vier kinderen. Dra-

matiek is hem vreemd. ‘Ik ben 

niet opgevoed met sentimenteel 

gedoe. Ik kan me niet herinneren 

dat mijn moeder mij ooit heeft 

vastgepakt, met “och jungske”..., 

zoals je dat nu vaak op tv ziet.’ Hij 

ontmoette Carla (‘een nieuwe En-

gel’), met wie hij in 1970 trouwde 

en later twee kinderen kreeg. 

‘In de kamer hing in die tijd een 

portret van mijn eerste vrouw, ge-

schilderd door Libert Ramaekers. 

Als ik beneden kwam, dacht ik: 

verdorie, ik heb twee geweldige 

vrouwen.’

Vijftien jaar later overleed ook 

nog zijn zoon Dries aan een ern-

stige ziekte. ‘Hij was 29 jaar, net 

afgestudeerd als bioloog en net 

getrouwd. Het verlies van je kind 

is het ergste wat je kan overkomen 

natuurlijk, maar mijn christe-

lijke achtergrond heeft voor extra 

steun gezorgd.’ Engelen heeft 

het katholieke geloof nooit laten 

varen, bezoekt iedere zondag de 

‘ouderwetse’ Mis in de Onze Lie-

ve Vrouwebasiliek. ‘Daar vlakbij 

staan trouwens een paar beelden 

van Arthur Spronken (Boegbeeld en 

Amazone, red.), dat is toch een ver-

rekt goeie beeldhouwer. Monu-

mentale sculpturen zijn het, die 

goed in de ruimte staan.’ 

Nu hij toch weer over kwaliteit 

begint: aan een van de keuken-

pilaren hangt een krantenartikel 

over de jonge kunstenares Sanne 

Vaassen, winnaar van de Park-

stad Limburg Prijs 2016. Een 

foto toont een witte kapelachtige 

ruimte waarin gruis uit een gat in 

H
ij is trots op de ‘Engelenmethode’, 

een eigen vondst voor het ma-

ken van reliëfs: neem een plaatje  

klei, graveer er een figuur in, en druk   

de klei vanaf de achterkant naar voren.
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 Tot voor kort werkte je bij 

Het Financieele Dagblad. Vertel 

eens hoe een jongen uit Belfeld 

in Amsterdam terechtkomt, in het 

hart van de nationale journalistieke 

wereld.

‘Naakt r e l i ë f s ,  k e ramiek  (40  en  35  cm), 

1995

‘Car la  i s  ja r ig ’ ,  k e ramiek  (30  x  40  cm), 

1997
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Z
elf gaat hij 

nog iedere 

dag naar 

zijn atelier en 

experimenteert 

onophoudelijk met 

nieuwe vormen. 
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het plafond stroomt. Het gruis blijkt 500 kilo meel te zijn, die de kun-

stenares (drie dagen lang) vanaf de bovenverdieping naar beneden liet 

vallen. Wat vindt Dries Engelen daar nou van? ‘Dat vind ik gezochte 

onzin. Net als die vloer van pindakaas. In het beste geval is het goede 

etalagekunst, zoals je tegenwoordig in de grote musea vindt. Maar het 

verschilt niet van een attractie in de Efteling.’

Het heeft volgens hem alles te maken met de opleidingen: ‘Wie nu 

naar de academie gaat, wordt geen schilder meer, geen beeldhouwer 

of vormgever, ze worden kunstenaar, die doen zogenaamd alles, en 

weten van alles niks. Het zijn fröbelaars.’ Maar kunst kan toch nog 

steeds verrassen, juist door een eenvoudige, speelse inslag? ‘Speels 

ja, maar dat is theater. Denk aan wat Joseph Beuys zei over het schep-

pend vermogen van een vrouw die aardappelen schilt. Ze is een gewel-

dige beeldhouwer − kijk naar de schil die in spiraalvorm aan haar mes 

hangt − alleen weet die vrouw dat zelf niet. Daar zie je de essentie van 

wat een beeld moet zijn.’ Beuys maakte de vergelijking om de kunst te 

democratiseren, te verbreden. Hoe dan ook: de performance met het 

meel valt buiten Engelens idee van kunst.

Zelf gaat hij nog iedere dag naar zijn atelier en experimenteert onop-

houdelijk met nieuwe vormen. ‘Ik knip en plak figuurtjes uit karton, 

want met klei werken is me te lastig geworden.’ Het zijn voorstudies, 

voor sculpturen die wellicht ooit worden uitgevoerd. 

Hij exposeerde zelden, de laatste grote solotentoonstelling had hij 

acht jaar geleden in de Tiendschuur. Dit voorjaar neemt hij deel aan 

twee groepsexposities, in Het Land van Valkenburg en in de Abdij 

Ulingsheide in Steyl. Voor deze laatste werd hij gevraagd naar een 

statement over zijn werk. Hij hoefde niet lang na te denken. ‘Ik heb 

dit geantwoord (leest voor van een briefje): Tussen het bla-bla-bla van 

de kunstpausen wereldwijd en het tjilp-tjilp-tjilp van Jan Hanlo ligt een wereld 

van verschil. Het eerste is veel geschreeuw en weinig wol. Het tweede is - geluk-

kig - echte wol. Puur kunst! Tjilp!’ De snor van de artiest beweegt mee met 

een brede glimlach.<

DRIES ENGELEN

Thijs Lenssen (1957) is Buunredacteur en 

freelance journalist. Hij schrijft onder meer 

voor Dagblad De Limburger en Story 

Terrace.

40   BUUN

Roes tv r i j s t a l en  be e ld  t egenove r  Kas t e e l 

Meer s s enhoven.  Enge l en  woont  in  de 

v roege r e  paardens t a l  van  he t  kas t e e l .
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Humans of venlo 

1 stad, 1000 gezichten, 1000 verhalen 

www.humansofvenlo.nl 

New York heef t  het. 

Ber l i jn heef t  het. 

New Delhi  heef t  het. 

En s inds 1 jul i  2016 heef t  Venlo het ook. 

M
et Humans of Venlo volgen schr i j f s ter  Renée Oirbans (1990) en 

fotograaf Thom Spierenburg (1987) grote wereldsteden met het 

concept Humans of. . .  waarbi j  s tedel ingen op st raat worden 

gepor t ret teerd. Renée: “E lke stad heef t  mooie mensen met mooie 

verhalen, wi j  dachten: waarom gaan we dat niet  Venlo doen?” Het doel i s 

om duizend por t ret ten te maken en dan een boek ui t  te brengen. Thom: “We 

hebben er nu meer dan honderd gemaakt.  Niet  iedereen die je aanspreekt, 

zegt ‘ ja’ .  En de mensen moeten ook echt ui t  groot Venlo komen. Zaterdag is 

voor ons geen goede dag om de st raat op te gaan, dan wemelt  het van de 

Dui tsers.”  Thom en Renée gaan wekel i jks  de stad in,  meestal  op vr i jdagmiddag. 

Ze k iezen een leuke plek ui t  en zoeken daar naar mensen die op de foto wi l len 

en iets  wi l len ver tel len. Renée: “Vaak denk je:  goh, wat is  dat voor type? Dan 

bl i jk t  zo iemand een heel bi jzonder verhaal te hebben. Zonder dat we het 

wi l len, z i t ten we vol  vooroordelen. Onze ideeën over mensen bl i jken zelden te 

k loppen.” Kunnen ze na honderd-nog-wat Humans of Venlo  al  iets  zeggen over 

de Venlonaar? Renée, lachend: “Ja, Venlonaren z i jn minder Venloos dan we 

dachten. Ze staan posi t ief  in het leven en z i jn ru imdenkender dan je misschien 

zou verwachten. E igenl i jk  z i jn Venlonaren gewoon heel leuk!” 

Speciaal voor het 25- jar ig jubi leum van BUUN maakte maakten Renée en Thom een 

ser ie van vier  por t ret ten van Venlonaren van 25 jaar oud. De por t ret ten worden na het 

verschi jnen van de BUUN opgenomen in Humans of Venlo. 

  

Renée Oirbans & Thom Spierenburg

 Humans of 

Venlo

25
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FOTO’S ERIC GEURTS

Z
e bedrijven topsport, zijn er 

dagelijks mee bezig en hun 

focus is gericht op deelname 

aan de Olympische Spelen van 2020 in 

Tokyo. Toch zijn de Belfeldse zusjes Pea 

(23) en Manon (20) Smeets alles be-

halve bekend bij het grote publiek. De 

schietsport die zij beoefenen, kan he-

laas nog niet op massale belangstelling 

tellen in ons land.

sport

Onbekend maakt namelijk ook in 

de sportwereld onbemind. Toch is 

die beperkte aandacht van het grote 

publiek en de media onterecht. Al 

vanaf de eerste editie in 1896 is de 

schietsport onderdeel van de Olym-

pische Spelen, maar ondertussen is 

de sport vanzelfsprekend wel flink 
gemoderniseerd. De massa blijft er 

echter – zeker in Nederland – nog 

niet voor thuis. Misschien dat toe-

komstige successen voor de Bel-

feldse zusjes daar verandering in 

brengen. ‘Nee, onze sport is zeker 

niet standaard of populair,’ zo klinkt 

het met een lach en een zucht.‘Het 

is anders dan een teamsport als 

voetbal, maar het zit in onze genen. 

Onze vader en opa zijn er ook altijd 

heel fanatiek mee bezig geweest. 

Bovendien vinden wij er afleiding 
en rust in. Maar nee, een publieks-

sport is het zeker nog niet.’
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Zusjes
Smeets
&
Tokyo 
2020‘Ieder schot is een wedstrijd op zich’
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Uitdaging en groei

Populaire sport of niet. Veel me-

dia-aandacht of niet. Pea en Ma-

non is de passie met de paplepel 

ingegoten. Vader is voorzitter 

van schietsportvereniging SV De 

Grensstreek en beide dames wa-

ren al op jonge leeftijd veelvuldig 

op het terrein te vinden. Het klinkt 

dan ook niet onlogisch dat zowel 

Pea als Manon vanaf hun tiende 

levensjaar al actief met schieten 

bezig waren. Al snel groeiden ze 

door naar de regionale talenten-

teams. En waar veel tieners vanaf 

het moment dat ze gaan studeren 

hun hobby vaarwel zeggen, daar 

bleven de zussen fanatiek. ‘Het 

vergt veel concentratie en brengt 

ons ook een bepaalde rust,’ zo 

verklaart Manon. ‘Je wordt steeds 

beter en wij zien er allebei de uit-

daging in om verder te groeien. 

Het lukt om steeds vaker een tien 

te schieten en dat werkt natuurlijk 

bijzonder motiverend.’ Niet alleen 

de vaardigheden nemen toe, ook 

qua kracht krijgen beoefenaars 

van de schietsport steeds meer 

mogelijkheden. Pea zegt daarover: 

‘Tot je 14e  rust het geweer op een 

steun, speciale modellen voor 

kinderen of tieners zijn er niet. Je 

krijgt direct hetzelfde geweer als 

een volwassene. En goedkoop zijn 

ze zeker niet. Een luchtgeweer 

dat wij nu hebben, kosten zeker 

3500 tot 4000 euro. Voor een goed 

kleinkalibergeweer ben je zeker 

het dubbele kwijt; dus zeker 7000 

tot 8000 euro. Door al die inves-

teringen neem je ook niet zomaar 

afscheid van een sport omdat je 

in een andere stad gaat wonen en 

studeren.’

LOOT-school

Bij de keuze voor de middelbare 

school werd dan ook bewust voor 

Den Hulster in Venlo gekozen; 

een LOOT-school. Dankzij het 

aangepaste lesprogramma kun-

nen jonge sporttalenten zich daar 

blijven ontwikkelen. Er is sprake 

van een flexibel lesrooster en het 
is mogelijk om voor bepaalde 

vakken vrijstellingen te krijgen. 

Eigenlijk zijn Pea en Manon al 

vanaf het middelbaar onderwijs 

vooral bezig met studeren en 

sporten. ‘Wij kregen inderdaad 

allebei al vrij snel een plek in de 

regionale talententeams,’ aldus 

de oudste van de zussen Smeets. 

‘De Nederlandse schietsport kent 

slechts vier regio’s, dus is het ze-

ker bijzonder als je daarin terecht 

komt. Na onze periode op Den 

Hulster kregen we vervolgens al-

lebei de kans om op het Nationaal 

Sportcentrum Papendal te wonen 

en te trainen. Behalve het schie-

ten met het luchtgeweer ben ik 

sindsdien ook begonnen met een 

klein kaliber geweer te schieten. 

Manon heeft later diezelfde keuze 

gemaakt.’

Zelfdiscipline 

De vervolgopleidingen werden 

door beiden in de omgeving van 

Papendal gezocht. Pea koos voor 

International Business and Lan-

guages in Arnhem; Manon deed 

daar zowel het VWO als Voeding 

& Diëtetiek. Hoe moeilijk is het 

om voor twee frisse jonge meiden 

zo vol voor de studie en hun sport 

te kiezen? Hebben jullie niet het 

gevoel iets te missen? Er wordt 

gelachen. ‘Je maakt een bewuste 

keuze,’ aldus Pea. Haar zus vult 

het aan: ‘Natuurlijk denken we 

wel eens: waar zijn we aan be-

gonnen? Het is altijd druk, maar 

aspecten zoals uitdaging, de per-

soonlijke groei en de contacten 

met andere sporters op Papendal 
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Zelfverzekerd

Ze ogen zelfverzekerd en uit alles blijkt hoe serieus ze voor hun sport 

leven. Zowel Pea als Manon woont, werkt en traint op Papendal. De 

plek waar ze een volledig topsportprogramma afwerken. En dat naast 

hun reguliere baan en studie. Pea werkt in de marketingsector. Ma-

non studeert Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. Werken en leren gebeurt vooral in de ochtenduren. Na de 

middag zijn ze dagelijks met hun sport bezig. ‘Het is gewoon belang-

rijk om met de juiste faciliteiten te kunnen trainen. Hier op Papendal 

hebben we die mogelijkheid en is alles erop gericht om onze talenten 

zo veelzijdig mogelijk tot ontplooiing te laten komen.’
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het mentale aspect is essentieel 

om succesvol te zijn. Tenslotte 

zijn er nog de diverse wedstrijden 

die veel tijd en voorbereiding kos-

ten.’

Tokyo 2020

Successen zijn er in de afgelopen 

jaren zeker al geboekt. Zo was 

Pea – die inmiddels actief is in de 

Duitse Bundesliga-  meervoudig 

kampioen bij de junioren en scoor-

de een tweede plek bij de senioren 

in 2016. Ook internationaal deed 

ze het met een veertiende plek tij-

dens het EK in Finland en vijftien-

de plaats bij het WK in München 

zeker niet slecht. Tijdens het NK 

in juli wist zij daar beslag te leg-

gen op de bronzen medaille. Ook 

Manon was regelmatig succesvol 

bij de junioren en werd daar al vier 

keer Nederlands kampioen; de 

laatste keer afgelopen zomer. Tij-

dens het EK in Hongarije in 2016 

wist ze een vierde plek te behalen. 

Maar het doel is dus Tokyo 2020. 

Hoe realistisch is dat?  In 2016 

deden meer dan 350 schutters 

mee, waarvan minder dan de helft 

vrouw was. Volgens de dames is 

dat nu nog lastig in te schatten. 

Pea doorliep al het traject voor 

Rio 2016. Een ervaring die haar 

nu goed van pas komt. ‘We schie-

ten nu wel op diverse toernooien, 

maar pas vanaf 2018 beginnen de 

echte voorbereidingen. Dan is er 

bijvoorbeeld het WK, maar alleen 

de nummers één tot en met drie 

kwalificeren zich voor Tokyo. Er 
zijn echter nog diverse andere mo-

gelijkheden om ons te plaatsen. 

Hoe dichter we de Spelen nade-

ren, hoe meer kans er is om jezelf 

te kwalificeren De concurrentie 
is echter stevig. Met name vanuit 

Duitsland, China en Rusland is 

het niveau echt heel hoog. Ja, ei-

genlijk is het belachelijk hoeveel 

landen aan deze sport meedoen. 

Van ieder land mogen bovendien 

slechts twee dames meedoen, mits 

deze landen startbewijzen hebben 

verdiend. De kwalificatietoernooi-
en in aanloop naar de Spelen zijn 

bovendien lastig. Je moet juist op 

die ene dag of in een specifiek 
weekend in absolute topvorm zijn 

en op de juiste momenten pieken, 

anders kun je het wel vergeten. 

Het gaat om details. Eigenlijk is 

ieder schot een wedstrijd op zich. 

Maar we zijn natuurlijk nog jong. 

Bij de schietsport ben je pas op la-

tere leeftijd in absolute topvorm. 

Vaak is een schutter dan al ouder 

dan dertig. Dus we hebben nog 

wel even. Overigens wil dit niet 

zeggen dat we geen serieuze gooi 

naar deelname doen. Wij kunnen 

onze vorm in de komende twee 

jaar nog volop ontwikkelen; in 

beide disciplines. Dus zowel met 

het luchtgeweer als met het klein 

kaliber. Bij beide staan we er qua 

ontwikkeling echt goed voor. Bij 

zowel Manon als mijzelf is al jaren 

een stijgende lijn in de prestaties 

meetbaar. Dat geeft vertrouwen. 

En ook als het slechts één van ons 

lukt, zijn we tevreden. Dan reist 

de ander vanzelfsprekend gewoon 

mee naar Tokyo.’ Manon lacht. 

‘Aan één kant zijn we elkaars con-

currenten, maar zo zien we elkaar 

totaal niet.’

Wie de verrichtingen van Pea en 

Manon op weg naar Tokyo 2020 

wil volgen, kan daarvoor gebruik 

maken van de website www.team-

smeets.nl of beide dames volgen 

op hun speciale Facebookpagina.<

W
aar veel tie-

ners vanaf 

het moment dat 

ze gaan studeren 

hun hobby vaar-

wel zeggen, daar 

bleven de zussen 

fanatiek.

Rob Buchholz (1969), is freelance journalist, 

schrijft voor diverse landelijke vakbla-

den en Media Groep Limburg. Tevens 

publiceert hij artikelen over Venlo, muziek, 

voetbal en de Verenigde Staten. Hij woont 

al zijn hele leven in het centrum van Venlo 

en studeerde Psychologie en American 

Studies aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. 
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zijn de belangrijkste motivators. Je krijgt er bovendien heel veel voor 

terug. We hebben een doel voor ogen: meedoen met de Olympische 

Spelen. Dat kan niet iedereen zeggen. Natuurlijk doen we dankzij de 

sport en de wedstrijden ook heel veel levenservaring op. Dat hebben 

we dan weer voor op onze leeftijdsgenoten. En ja, je levert ook veel in. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld niet zomaar met alles meedoen wat onze 

vrienden wel doen. Maar zij snappen waar wij mee bezig zijn. Als we 

terug in Belfeld zijn, tonen de mensen daar altijd veel belangstelling. 

De meesten weten toch wel waar wij mee bezig zijn. Vrienden vinden 

het juist leuk om onze verhalen te horen. En dat geldt andersom ook. 

Door de verschillende werelden heb je elkaar veel te vertellen. Ja, zelf-

discipline is natuurlijk heel belangrijk. Als we iets anders willen onder-

nemen, moet dat vooral heel goed gepland worden. Dat geldt eigenlijk 

voor alles wat we doen.’

Sportcentrum Papendal

Wonen op Papendal is dus van groot belang. De aanwezigheid van ge-

lijkgestemden, professionele coaches en allerlei andere vormen van 

begeleiding zorgen ervoor dat Pea en Manon het beste in zichzelf naar 

boven halen. Het complex kent drie gebouwen waarin jonge sporters 
wonen. Iedereen heeft daar een eigen kamer met een gemeenschap-

pelijke woonruimte en keuken. Manon: ‘Het is wel heel anders dan 

een studentenhuis. Het is er vooral veel rustiger. Bovendien is alles en 

iedereen veel meer gedisciplineerd. En nee, gefeest wordt er niet. Het 

sporten en jezelf ontwikkelen staat hier centraal.’ Pea knikt bevesti-

gend. ‘We zijn daar totaal niet mee bezig bezig omdat werk en studie 

al veel uren kosten. Vaak zijn we daar in de ochtend mee bezig. In de 

middag ligt de focus op trainen en gedurende de avonduren zijn we met 

andere belangrijke zaken bezig of willen we gewoon goed uitrusten. 

Denk namelijk niet te licht over onze sport. We doen dagelijks kracht-

training, maar besteden ook de nodige aandacht aan cardiotraining. 

Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met bijvoorbeeld een mental 

coach. Deze traint ons om nog beter te kunnen focussen. Je leert bij-

voorbeeld om je schot te visualiseren. Soms praat je ook met een psy-

choloog. Gewoon over hoe het persoonlijk gaat; hoe je je voelt. Ook 

H
et lukt om 

steeds 

vaker een tien te 

schieten en dat 

werkt natuurlijk 

bijzonder 

motiverend.
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DOOR GERARD VAN DEN HOMBERGH

FOTO’S PETER DE RONDE / ARCHIEF JOOP HENDRIX / GIJS JANSSEN

V
oormalig straaljagerpiloot Joop Hendrix (1956) speurt 

als ‘planehunter ’ naar vliegtuigen die in de Tweede 

Wereldoorlog zijn neergestort. Zo verschaft de oud-

Tegelenaar nabestaanden van omgekomen beman-

ningen vaak waardevolle informatie. Werk genoeg, want 

van het merendeel van de zesduizend gecrashte toestellen 

moeten nog resten in de grond liggen. Gesprek met een 

gedreven spoorzoeker.

mensen 

Op jacht 
voor nabestaanden

Oud-Tegelenaar speurt naar gecrashte oorlogsvliegtuigen
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hoogtemeter. Op een verwrongen 

munt die hij tevoorschijn haalt, is 

duidelijk het jaartal 1941 te her-

kennen. ‘Dit is een half-crown, 

afkomstig van een bemanningslid 

van een Britse Wellington bom-

menwerper die ik vond op de 

crashlocatie in Rijkevoort. Aan de 

vervorming van de munt is te zien 

hoe sterk de explosie moet zijn ge-

weest. Het toestel had bij de crash 

nog een zware bom aan boord. 

Het raakt mij altijd zeer als ik der-

gelijke persoonlijke dingen vind’. 

Bij het opsporen van voorwerpen 

volgt Hendrix zijn jachtinstinct: 

de pieper van zijn detector. ‘Als ik 

samen met mijn maten Sjaak de 

Veth of Thijs Hellings in het veld 

een stukje metaal vind, weten we 

alvast dat daar een vliegtuig is ge-

crasht. Maar dan is het vaak nog 

een eindeloze zoektocht eer ik heb 

ontdekt welk onderdeeltje van het 

vliegtuig het is’. 

Ooggetuigen

Logboeken, waarvan een exem-

plaar in een vitrine ligt, kunnen 

veel informatie opleveren. ‘Als 

een vliegtuig in de oorlog vertrok, 

werd alles genoteerd: de datum, 

het type vliegtuig, de bemanning, 

de bestemming, hoeveel bommen 

er aan boord waren, en of ze terug 

kwamen, wie er gewond was, en-

zovoort.’ Dergelijke ‘operational 

record books’ zijn in Engeland 

bewaard gebleven. Ook vliegbasis 

Volkel heeft veel bruikbare infor-

matie in huis. Een groep vrijwil-

ligers doet daar al vijftien jaar 

onderzoek naar vliegtuigcrashes. 

Processen-verbaal zijn eveneens 

belangrijk, aldus Hendrix: ‘In de 

oorlog maakte de politie proces-

H
et raakt mij 

altijd zeer als 

ik dergelijke per-

soonlijke dingen 

vind.

Pet e r  en  Anthony  Raw,  Mavi s  en 

Kath l e en  van  de r  Be ck

hal f c rown 1941

Enke l e  S t i r l ing-bommenwerpe r s  van 

de  RAF.
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Z
e staan stralend op de foto van hun dubbelbruiloft, in april 1942: de 

broers Peter en Anthony Raw, allebei in RAF-uniform, met in hun 

midden de zusjes Mavis en Kathleen van der Beck. Enkele maanden 

later zal het dubbele geluk bruut worden verstoord. Peter crasht in 

zijn Typhoon, een éénpersoons jager, langs de Maas in Vortum Mullem, 

als hij tijdens de beschieting van een schip tegen de mast vliegt. Anthony 

wordt neergeschoten in een Lancaster bommenwerper in Duitsland. 

De foto bevindt zich in de archiefkamer van Joop Hendrix, samen met 

nog andere foto’s die hij kreeg van de familie Raw nadat de Typhoon 

vorig jaar augustus getraceerd was. De oud-Tegelenaar is lid van de 

Planehunters, een groep Nederlandse en Belgische vrijwilligers die ge-

crashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog probeert op te sporen. 

De bijbehorende attributen die hij sinds 2012 verzameld heeft, liggen in 

vitrinekasten, op vensterbanken en in de hoeken van de kamer. Enkele 

objecten herinneren aan zijn eigen pilotentijd: een helm, een schiet-

stoel en miniaturen van vliegtuigen waarin hij heeft gevlogen. Zijn hob-

by kwam voort uit zijn beroep.

Angst

Joop Hendrix wilde altijd al piloot worden. Maar zijn vrienden gingen 

na de havo naar de pedagogische academie, dus hij ook. Na een jaar 

had hij het wel gezien. Hij solliciteerde bij de luchtmacht, deed een 

avondstudie wiskunde en begon aan de vliegeniersopleiding in Gilze 

Rijen. Het vlieggedeelte vond plaats in Canada. Buiten Nederland heeft 

hij ook in Amerika gewoond en gevlogen. Voor de NAVO was Hendrix 

straaljagerinstructeur. De schietstoel in zijn archief symboliseert de 

angst die hij zelf als piloot  gekend heeft: ‘In mijn drieëndertig jaar bij 

de Nederlandse luchtmacht zijn er zo’n vijftig vliegtuigen neergestort. 

Ik was zelf een aantal keren seconden van mijn dood verwijderd, en 

dat in vredestijd. Ik kan me goed voorstellen wat de bemanningen van 

de neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog vlak voor de 

crash moeten hebben doorgemaakt.’ De huidige vliegers hebben vol-

gens hem een beter veiligheidsbesef. ‘Wij vlogen bij wijze van spreken 

nog vaak tussen de bomen door.’

Vliegbasis Volkel was zijn laatste werkplek en niet ver daarvandaan ont-

stond ook zijn hobby. ‘Je werd altijd geacht vlakbij de vliegbasis te gaan 

wonen, vandaar dat ik in Helmond woon. Na mijn pensionering in 2012 

ben ik hier in de buurt, in Lierop, op aanwijzing van iemand met mijn 

metaaldetector naar vliegtuigresten gaan zoeken. Ik vond een stukje 

metaal en ik was verkocht. Via internet ontdekte ik het bestaan van de 

Planehunters, die dezelfde interesse hebben.  Ik stuurde ze enkele foto’s 

en informatie over mijn vondsten. Daarmee begon de samenwerking.’

Eindeloze zoektocht

‘Looney’ staat op de groene vliegersoverall van Joop Hendrix. Dat op-

schrift heeft overigens niets met zijn tamelijk extravagante hobby te 

maken. ‘Ik was de enige Limburger in mijn klas. Tussen alle Hollanders 

was ik de “dorpsgek”, vanwege mijn afkomst, vandaar deze bijnaam, 

‘lacht de voormalige vlieger. Hij loopt langs vitrines met onder meer 

typeplaatjes van vliegtuigen, een snelheidsmeter en restanten van een 
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verbaal op als er in de omgeving 

iets had plaatsgevonden: waar 

een vliegtuig was neergestort en 

wat er werd waargenomen. Oude 

foto’s en verhalen van nog levende 

ooggetuigen zijn echter het al-

lerbelangrijkste. Een ooggetuige 

van de crash van een Wellington 

bommenwerper in Holthees in 

1942 ging de dag erna met zijn va-

der het wrak bekijken en zag toen 

een stuk van een arm in een boom 

hangen. Afschuwelijk natuurlijk. 

Bij het onderzoek van nu kunnen 

de kleinste metaalstukjes of foto’s 

nog tot verrassende resultaten lei-

den. Zo konden we in Venray door 

uitvergroting van een aangelever-

de foto het registratienummer van 

een vliegtuig achterhalen.’

Krater

‘Soms is wel gedocumenteerd 

in welke plaats het toestel is ge-

crasht, maar niet de exacte plek’, 

aldus Joop Hendrix. ‘Die vinden 

wij dan vaak. In Bergen toonde een 

man van zesentachtig jaar me eens 

een onderdeel van een vliegtuig 

dat daar ergens moet zijn neer-

gestort. We weten nog steeds niet 

om welk vliegtuig het gaat en waar 

het precies ligt. Als we de hele 

puzzel bij elkaar hebben, zal wel-

licht blijken dat het geregistreerd 

staat bij de vermiste vliegtuigen.’

De Planehunters kunnen door hun 

ervaring in het landschap snel 

aanwijzingen vinden voor een 

vliegtuigcrash. ‘Als boeren ver-

tellen dat het gewas op sommige 

plekken minder groeit, kunnen we 

nagaan of dat komt door vervui-

ling van de grond met olie en ke-

rosine. Als we grote stukken van 

een vliegtuigmotor vinden, loopt 

de olie er vaak nog uit. Een krater 

of weggevaagde bomen kunnen 

een aanwijzing zijn. In België heb-

ben we in een bos eens een krater 

gevonden van twee en een halve 

meter diep en zestien meter breed. 

Ontstaan door een bommenwer-

per met aan boord een tweedui-

zend kilo bom, die ontplofte toen 

hij neerstortte. Eén bemannings-

lid werd nog vermist, maar bij de 

opgraving zijn geen stoffelijke 

resten meer gevonden.’

Gedoogd

In Nederland wordt de plek waar 

een vliegtuig in de oorlog is neer-

gestort aangewezen als een oor-

logsgraf. Er zijn beperkingen aan 

het onderzoek dat Hendrix en de 

zijnen verrichten: ‘We mogen tot 

vijfendertig centimeter onder het 

S
oms is wel ge-

documenteerd 

in welke plaats 

het toestel is ge-

crasht, maar niet 

de exacte plek

De  bemanning  van  e en  Lancas t e r  d i e  in 

Ys s e l s t eyn  c rasht e .  S l e ch t s  é én  van  hen 

ove r l e e fde  de  c rash. 
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maaiveld zoeken naar overblijfse-

len van de gecrashte toestellen, in 

kaart brengen welk toestel het is en 

wie er destijds in gevlogen heeft. 

We zijn hobbyisten en vrijwilligers, 

we worden gedoogd.’ Als het om 

een vliegtuig gaat waarvan bekend 

is dat er nog menselijke resten in 

zitten, is het de luchtmacht die de 

opgraving regelt. ‘In Friesland zal 

dit binnenkort weer plaatsvinden. 

Dat gebeurt maar enkele keren 

per jaar, vanwege de kosten, want 

gemeenten moeten daar driekwart 

van betalen en daar zijn ze niet 

happig op. Het opgravingsproject 

in Friesland kost ongeveer twee en 

halve ton. Het gehele proces wordt 

uitbesteed, maar de luchtmacht 

houdt de regie.’ 

Belang

Joop Hendrix toont een foto waar-

op de Planehunters met een graafma-

chine aan het werk zijn. ‘In België 

mogen we van de overheid hele toe-

stellen uit de grond halen. Zo wist 

Benny Ceulaers, oprichter van de 

Planehunters, voor elkaar te krijgen 

dat we vorig jaar in Glabbeek een 

complete viermotorige Lancaster 

konden opgraven. Dat deden we 

samen met twee andere Belgische 

organisaties. Het toestel lag in dui-

zenden stukken uiteen geslagen tot 

vier meter diep in de grond. Daarbij 

hebben we de stoffelijke resten van 

vier vermiste crewleden geborgen. 

Dit project heeft uiteindelijk acht-

duizend euro gekost, waarvan de 

grootste kostenposten de graaf-

machine en de drainage waren. 

De vrijwilligers en archeologen die 

erbij betrokken waren, betaalden 

hun eigen onkosten.’ Na de op-

graving werden de onderdelen van 

de Lancaster ter bezichtiging in 

een tent uitgelegd, in de vorm van 

het oorspronkelijke vliegtuig. Het 

project werd afgerond met de be-

grafenis van de stoffelijke resten en 

een herdenkingsbijeenkomst, met 

onthulling van een monument. 

Familieleden, mensen uit de om-

geving en vele genodigden waren 

erbij aanwezig. De tentoongestelde 

resten van het vliegtuig trokken in 

totaal drieduizend mensen in één 

weekend’. Het zegt iets over het be-

lang van planehunting.

Zesduizend crashes

Aan de muur van de archiefkamer 

hangt een bord met een kaart, 

waarop gekleurde markers loca-

ties van neergestorte vliegtuigen 

aangeven. Het blijkt te gaan om 

een straal van vijfentwintig kilo-

meter rond Helmond. ‘De groene 

markers geven de vliegtuigen aan 

die gevonden zijn. De andere kleu-

ren markeren alleen de locatie, de 

vliegtuigen zijn niet gevonden.’ 

In Nederland zijn in de oorlog 

zo’n zesduizend toestellen neer-

gestort. Veel wrakken zijn daarna 

geruimd, maar van het merendeel 

moeten nog resten in de grond lig-

gen.  Soms komt er iets naar boven 

bij de start van een bouwproject.

Op bouwterreinen wordt, in op-

dracht van de overheid, vooraf 

altijd onderzoek gedaan naar wat 

er in de bodem ligt. De rapporten 

daarvan zijn openbaar. Hendrix 

zoekt die altijd op. ‘De onder-

zoeksgegevens blijken vaak niet te 

kloppen. Dan stuur ik een bericht 

dat volgens ons (de Planehunters, 

red.) de locatie van een veron-

gelukt vliegtuig op het bewuste 

bouwterrein onjuist is en dat wij 

informatie hebben die dat bewijst. 

We krijgen er vaak niet eens ant-

woord op’.

Relikwie

De ex-vliegenier heeft inmiddels 
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Bordj e  b i j  e en  monument  dat  de  P lanehun-

t e r s  in  Bathmen  hebben  opger i ch t  voor  e en 

nee rge s to r t e  Lancas t e r  van  de  RAF.

Bezoeke r s  b i j  d e  onthul l ing  van  e en 

monument  in  Ys s e l s t eyn  vor ig  jaar  t e r  e r e 

van  twee  v e ronge lukt e  Canades e  Sp i t f i r e -

p i lo t en. 

De  r e s t ant en  van  de  opgraving  in  G lab-

beek  werden  u i tge l egd  in  de  vorm van  he t 

oor spronke l i jk e  v l i eg tu ig .
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Typep laat j e  van  e en  v l i eg tu ig

Monument  voor  de  c rash  van  e en  Lancas t e r 

van  de  RAF  in  Wes t e rbe ek ,  opge r i ch t  door 

loka l e  inwoner s .

De  werkgroep  V l i eg tu igc rashes  Boxmeer  en 

de  burgemees t e r  t i jdens  de  e indpre s ent at i e 

van  de  bev indingen  van  he t  onderzoek  in 

de  gemeent e . 

58   BUUN

tweehonderdtien crashlocaties onderzocht. Hij is er elke dag mee be-

zig. Hij speurt naar restanten van vliegtuigwrakken, probeert de her-

komst van voorwerpen te achterhalen en zoekt vervolgens contact met 

mogelijke nabestaanden. Familieleden willen alles van hun dierbaren 

weten, is zijn ervaring. ‘Vooral kinderen van omgekomen bemannings-

leden willen zien waar de crash heeft plaatsgevonden. Een stukje me-

taal dat onderdeel is van een vliegtuig waarin een familielid zat, is een 

relikwie voor verwanten uit Engeland, Amerika, Canada, Australië of 

waar dan ook. Er is altijd wel iemand in een familie die zich bijzonder 

interesseert voor de gebeurtenissen in de oorlog, ook al is die al zolang 

voorbij. Je gaat op zoek voor die mensen. Het is voor nabestaanden een 

emotioneel moment als we de locatie van een vliegtuigwrak bekendma-

ken.’ Als er eenmaal een monument staat op de plaats waar het vlieg-

tuig is neergekomen, is de cirkel rond, vindt Hendrix. 

Luftwaffe

De Planehunters maken overigens geen onderscheid tussen Duitse en 

geallieerde toestellen. ‘Er is nog weleens weerstand om ook de Duitse 

neergestorte toestellen in kaart te brengen en te gedenken. Het was 

toch ‘de andere partij’. Maar nu de oorlog ver achter ons ligt, moet je de 

Duitse toestellen niet meer beschouwen als van een vijand, maar als on-

derdeel van de oorlog. Ook familieleden van omgekomen vliegers van 

de Luftwaffe willen graag weten hoe en waar precies hun dierbaren zijn 

omgekomen. De manschappen waren vaak niet ouder dan 19, 20, 21 

jaar. Zij hebben niet meer dan hun plicht gedaan. Ze wisten niet wat hen 

te wachten stond, ze hadden geen keuze als dienstplichtige militairen. 

Na zeventig jaar behoren we vergevingsgezind te zijn.’ 

Hendrix pakt een foto van een typeplaatje van een vliegtuig. ‘Dit plaatje 

heb ik nota bene op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn ge-

vonden. Het nummer 683 verwijst naar een geallieerde Lancaster bom-

menwerper die we door deze vondst hebben kunnen achterhalen’. 

Ceremonie Vortum Mullem

In mei van dit jaar gaf Joop Hendrix voor een volle zaal een lezing over 

het onderzoek naar de neergestorte vliegtuigen in de gemeente Box-

meer. De Planehunters namen in dit project deel aan de werkgroep Vlieg-

tuigcrashes Boxmeer. In de lokale media werden oproepen gedaan om 

nieuwe informatie te verkrijgen. Via mensen die de oorlog zelf nog had-

den meegemaakt, of via nazaten die misschien nog materiaal van hun 

ouders of grootouders in bezit hadden. Uit een tiental reacties kwamen 

foto’s en informatie over crashlocaties naar boven, aldus Hendrix. ‘Zeer 

waardevol zijn de verhalen van getuige Piet Kaanen, deelnemer aan het 

onderzoeksteam, die in de oorlog als schooljongen verschillende vlieg-

tuigcrashes heeft gezien.’

Ook het neergestorte vliegtuig van Peter Raw valt onder het Boxmeerse 

project. In oktober zal in Vortum Mullem een monument worden ont-

huld, niet alleen ter ere van Peter Raw, maar ook van de in Duitsland 

verongelukte broer Anthony en een derde broer John, die in Engeland 

bij een oefenvlucht om het leven kwam. Tijdens de voorbereiding van de 

Joop  Hendr ix
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ceremonie kan Hendrix zijn ‘leraarschap’ aanspreken: ‘Ik bezoek on-

der meer basisscholen, geef uitleg over het project en vertel wat er gaat 

gebeuren bij de onthulling. De schoolkinderen nemen zelf deel aan de 

ceremonies en zullen bloemen uitreiken. Ik toon altijd ook een foto van 

het militaire kerkhof in Ysselsteyn, dat voor mij de zinloosheid van een 

oorlog verbeeldt.’

Het ontwerp van het monument voor Boxmeer is al bekend. Het ge-

crashte vliegtuig, de Typhoon waarin RAF piloot Peter Raw omkwam, 

wordt driedimensionaal gelaserd uit roestvrij staal. Dochter Maureen 

Raw zal het monument onthullen. Nog zeven andere familieleden zul-

len bij de ceremonie aanwezig zijn. 

Joop Hendrix is er veel aan gelegen om tijdens de onthulling een histo-

risch vliegtuig te laten overvliegen. Daarvoor kan hij een beroep doen 

op de luchtmacht, die dit soort evenementen een warm hart toedraagt. 

‘Meestal gebruiken we daarvoor een Spitfire. Een viermotorig vliegtuig 

als de Lancaster zou nog meer indruk maken, maar daarvan is er nog 

maar één in heel Europa. Een Typhoon zou helemaal toepasselijk zijn, 

maar daar vliegt er geen meer van. Het overvliegen van zo’n oude jager 

op het moment van onthulling is een kippenvelmoment. Voor de fa-

milieleden uiteraard, maar zeker ook voor de leden van de werkgroep 

Vliegtuigcrashes Boxmeer, als ultieme bekroning van hun onderzoek.’<

Gerard van den Hombergh (1951) sloot 

dit jaar zijn onderwijscarrière af. In zijn 

laatste functie was hij co-teacher bij 

Stichting Kerobei. Hij schrijft regelmatig 

voor de Buun.

Afvaardig ing  van  Neder landse  en  Amer i -

kaanse  mi l i t a i r en  van  v l i egbas i s  Vo lke l 

b i j  d e  onthul l ing  van  e en  monument  in 

Cas t enray.
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J
oop Hendrix is 

er veel aan ge-

legen om tijdens 

de onthulling een 

historisch vliegtuig 

te laten overvlie-

gen. Daarvoor kan 

hij een beroep 

doen op de lucht-

macht, die dit 

soort evenemen-

ten een warm hart 

toedraagt. 
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DOOR PIETER DUIJF  FOTO’S PETER DE RONDE

mode

Arcen wordt niet voor niets 

de toeristische parel van Noord-

Limburg genoemd. Het Raadhuis-

plein met omliggende straten heeft een  

bijna mythische aantrekkingskracht op 

de bezoeker. Godfried Bomans en Simon 

Carmiggelt vertoefden er graag. Winkel-

tjes, cafés en restaurantjes domineren 

het decor van het dorp. In die Anton 

Pieck-achtige omgeving ligt de hoe-

denzaak van Carina van ’t Hof 

aan de Schans.

62   BUUN

 

Hoeden
maken

in een oude slagerij



BUUN   65

D
e zaak met bijbehorende woning van Carina en haar gezin is ge-

vestigd in de voormalige slagerij met leerlooierij van de familie 

Holla. De uit 1815 stammende en na de oorlog in verval geraakte 

leerlooierij is in 2012 zorgvuldig afgebroken en herbouwd op het 

erf van Streekmuseum de Hansenhof in buurtschap Hasselt bij Velden. 

Het regende naar binnen

Ook het hoedenatelier, de winkel en de woning bleken de tand des 

tijds niet te hebben doorstaan. Het in 1901 gebouwde pand was nog 

net geen onbewoonbare bouwval geworden. ‘Het regende in de keu-

ken door het schrootjesplafond naar binnen.’ Carina, haar man Bert 

en hun kinderen waren verknocht geraakt aan de plek en wilden er ei-

genlijk niet meer weg. Logisch want de tuin achter het huis biedt een 

panoramische blik op de Maas. In alle vroegte hoor je ’s ochtends het 

meditatieve geronk van binnenvaartschepen. Om er te kunnen blijven 

wonen maakte het echtpaar een plan de campagne. Uitgangspunt was 

het behoud van de historische aanblik. ‘Geen tweede Maashoteltrau-

ma!’ moet er door de hoofden van Carina en Bert hebben gespookt. 

Want wie vanuit Venlo Arcen binnenrijdt of -wandelt en het dorp van 

vroeger kent, mist nog steeds het Maashotel bij de entree van het his-

torische toeristenplaatsje. Na het hoge water in 1993 en 1995 werd be-

sloten de markante uitspanning aan de rivier af te breken. Er kwam een 

modernistisch appartementencomplex voor in de plaats, dit tot grote 

ergernis van de meeste inwoners. Het kan wellicht het beste omschre-

ven worden als het ‘Trauma van Arcen’. Het Maashotel was het trotse 

baken aan de zuidkant van het dorp. Het andere baken, aan de noord-

zijde, staat gelukkig nog fier overeind: de Hertog Jan Bierbrouwerij, 

die lijkt te waken over de wijde omgeving.

Steen voor steen

Om de Arcenaren niet met een tweede trauma op te zadelen, zat er 

volgens bouwdeskundigen niets anders op dan het pand steen voor 

steen en balk voor balk af te breken. Het gezin verhuisde tijdelijk naar 

het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Saillant detail: 

in dit onderkomen heeft Carina zelf jarenlang gewerkt op de afdeling 

gemeentelijke belastingen. Het was dus een beetje thuiskomen voor 

Carina. De winkel en het atelier verkasten tijdelijk naar de werkruimte 

en galerie van beeldend kunstenaar Ruud van der Beele aan de overkant 

van de straat.

Alles wat hergebruikt kon worden, werd opnieuw gebruikt, maar er 

werden ook stenen van een oud klooster uit het Belgische Overpelt ge-

haald. Carina: ‘Het moest allesbehalve op een nieuw huis lijken en dat 

is gelukt. We hebben de eiken balken terug laten komen en ook zie 

je weer het boogjesplafond. Wel hebben we af en toe felle gevechten 

moeten voeren met de van oorsprong Arcense Rien Schouten, een man 

met architectonische en bouwkundige voelhorens. Dat ging voorna-

melijk over details aan de voorkant en de indeling.’

Het hele bouwproces duurde een jaar. De start was op 15 augustus 2015 

en de klus eindigde precies 365 dagen later. Toen de steiger als een 

D
e sfeer van de 

winkel en het 

atelier hebben we 

grotendeels kunnen 

pakken. Dat was 

voor ons het be-

langrijkste.
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D
e zaak met bijbehorende woning van Carina en haar 

gezin is gevestigd in de voormalige slagerij met leer-

looierij van de familie Holla.

Bronverme ld ing:

Ragdy  van  de  Hoek-  Ar c enLommVelden-

cyc loped i e ,  2013

De  Rin  (u i tgave  voor jaar  2013) ,  b lad 

S t i ch t ing  Heemkunde  Ar c en

Foto ’ s :  Co l l e c t i e  S t r e ekmuseum de 

Hansenhof ,  Ve lden

Leerlooierij 

( fo to  i s  v e rmoede l i jk  gemaakt  tus s en 

1925 en  1930) .  S t aand:   Ge r r i t  ( ‘d e  Moés ) 

en  S j eng  Hol la  ( ‘d e  Rat ’ ) .  Z i j  waren  de 

l e e r loo i e r s .  Z i t t end:  Zade lmaker  Pe t e r 

en  s lage r  F rans  Hol la .  De  l e e r loo i e r i j  i s 

g ebouwd rond  1915.  De  l e e r loo i e r i j  i s  to t 

in  de  oor log  in  bedr i j f  g ewee s t .  Daarna  i s 

Herman Hol la  in  he t  pand  Schans  4  gaan 

wonen  en  z e t t e  de  s lage r i j  van  Frans  Hol la 

voor t .

Herman Hol la  onderweg  naar  e en  k lant

66   BUUN

HOEDEN MAKEN

Maashotel

In  1903 kocht  de  landbouwer  Handr i e 

Be rghs  he t  wi t t e  ca f épand  aan  de  S chans 

van  kaps t e r /he rbe rg i e r s t e r  Mulkens .  De 

u i t spanning  lag  v lakbi j  d e  t ramhal t e  en 

he e t t e  dan  ook  ‘De  Tramhal t e ’ .  De  zaken 

g ingen  voor tvarend.  Docht e r  Anna  was 

ja r en lang  hé t  g ez i ch t  van  he t  ca f é .  Na  e en 

ingr i jpende  ve rbouwing  onder  l e id ing  van 

de  Ven los e  a r ch i t e c t  P i e t  L eusen  in  1938 

werd  de  naam ve randerd  in  ‘Maashot e l ’ . 

He t  hot e l  kwam ni e t  onges chonden  u i t  de 

oor log.  Het  zwaar  be s chadigde  pand  werd 

wee r  opni euw opgebouwd en  z e l f s  u i tge -

br e id .  In  de  ja r en  z e s t ig  t e lde  he t  ho t e l 

60  kamers .  In  1975 namen  Jan  en  Tr ix 

van  de r  Mast -Berghs  de  l e id ing  ove r.  In 

1993 en  1995 kampte  he e l  Ar c en  met  e en 

wass ende  Maas  en  ve rkocht  he t  e ch tpaar 

hun  markante  hot e l  aan  Wonings t i ch t ing 

Ven lo-Bl e r i ck .  De  wonings t i ch t ing  l i e t  he t 

g ebouw s lopen  en  z e t t e  op  dez e l fde  p l ek  to t 

e rge rn i s  en  ve rdr i e t  van  ve l e  Ar c enaren  en 

toe r i s t en  e en  modern  appar t ementencom-

pl ex  ‘La  Tour  Meuse ’  ne e r.

F rans  van  de  Kamp kocht  he t  pand  oo i t 

van  s lage r  Hol la .  F rans  van  de  Kamp, 

houthande laar  en  ve l e  ja r en  wethouder  van 

de  gemeent e  Ar c en  en  Ve lden,  ge t rouwd met 

Anna  Berghs ,  d i e  samen  met  haar  b roe r  Jan 

e igenaar  was  van  he t  Maashot e l .

Wie  he r inner t  z i ch  nog  de  f ru i tk raam van 

Van  Ri j swi j ck  b i j  he t  Maashot e l

e rge rn i s  en  ve rdr i e t  van  ve l e  Ar c enaren  en 

toe r i s t en  e en  modern  appar t ementencom-

pl ex  ‘La  Tour  Meuse ’  ne e r.

F rans  van  de  Kamp kocht  he t  pand  oo i t 

van  s lage r  Hol la .  F rans  van  de  Kamp, 

houthande laar  en  ve l e  ja r en  wethouder  van 

de  gemeent e  Ar c en  en  Ve lden,  ge t rouwd met 

Anna  Berghs ,  d i e  samen  met  haar  b roe r  Jan 

e igenaar  was  van  he t  Maashot e l .

Wie  he r inner t  z i ch  nog  de  f ru i tk raam van 

Van  Ri j swi j ck  b i j  he t  Maashot e l
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soort striptease uiteindelijk van de voorgevel werd verwijderd, werden 

Carina en haar naasten overvallen door een gevoel van trots. ‘Het lijkt 

bijna als twee druppels op het oude pand. De sfeer van de winkel en 

het atelier hebben we grotendeels kunnen pakken. Dat was voor ons 

het belangrijkste. Half Arcen is inmiddels over de vloer geweest en is 

net zo trots als wijzelf.’

Leermeester David Vos

Het interieur van haar atelier heeft iets weg van een bruine kroeg. Zo’n 

dertig hoeden per jaar maakt Carina hier naar eigen ontwerp. Ze is met 

een hoeden tic geboren. Bijna nooit gaat ze de deur uit zonder hoed of 

pet op haar hoofd. Is ze een hoedenfetisjist? Die vraag kan met een vol-

mondig ‘ja’ worden beantwoord. In 1999 begon ze schoorvoetend aan 

haar eerste hoedjes. Dat was thuis aan de Boerenweg. Het jaar daar-

voor was ze iedere zaterdag met een stapel oud vilt naar Amsterdam 

gereisd, waar ze letterlijk van de hoed en de rand leerde. Ze kreeg er les 

van de wat excentrieke (in 2010 overleden) hoedenmaker David Vos. 

‘David Vos was een flamboyante verschijning, hij maakte tot op hoge 

leeftijd hoeden voor welgestelde dames, beroemdheden en stafleden 

van het Koninklijk Huis. Hij werkte samen met bekende modeontwer-

pers als Fong Leng, Frank Govers en Frans Molenaar. Hij woonde vlak-

bij het Vondelpark in een herenhuis. Daar had hij een piepklein atelier. 

Hij heeft mij de kneepjes en de liefde van het vak bijgebracht.’

Carina maakt net als haar leermeester op ambachtelijke manier haar 

hoeden. Zeven tot negen uur gemiddeld per hoed. Op mallen trekt ze 

met behulp van stoom en heet water de vorm goed. Een behoorlijke 

krachtsinspanning die de eeltlaag op haar vingers verklaart. Het vilt 

moet evenwichtig en gestaag over de mal naar beneden getrokken 

worden. Dat gebeurt stukje voor stukje. Ze heeft mallen voor de dop 

van de hoed en mallen voor de rand van de hoed. Want een echte hoed 

bestaat altijd uit twee delen: een dop en een rand. De beste mallen zijn 

volgens haar van lindenhout of tropisch abachihout gemaakt, vanwege 

hun zachtheid. Vooral abachi is ideaal, omdat het ook nog eens niet of 

nauwelijks splijt nadat er punaises in zijn geprikt. Abachi is nog zach-

ter dan lindenhout. De punaises duwen de oude gaatjes dicht.

Carina gebruikt nauwelijks gereedschap. Haar instrumenten zijn de 

mallen, de stoom, voldoende roestvrije punaises om het vilt om de mal 

te spannen, naald en draad en haar handen zogezegd, meer niet.  Ze 

werkt niet alleen met diverse soorten vilt, maar ook met leder en ‘s 

zomers met diverse soorten stro. ‘Eenvoudige ontwerpen vind ik per-

soonlijk het mooist. Ik heb in de loop der jaren veel mooie, eenvoudige, 

technische en extravagante hoeden gemaakt. Zowel voor bruiloften, 

shows, Gildebroeders, als voor dagelijks gebruik, in de zomer en in 

C
arina maakt net als haar leermeester op ambachtelijke 

manier haar hoeden.
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de winter. Het mooist zijn ze als 

ze één worden met de drager of 

draagster.’ 

Met goed gevoel gehoed 

de deur uit

Door de korte kapsels in de jaren 

vijftig en zestig verdween de hoed 

voor langere tijd uit het straat-

beeld. Bekende mensen gingen op 

een gegeven moment toch weer 

hoeden dragen en de hoed raakte 

weer in. Op de derde dinsdag van 

september vindt er een ware hoe-

denparade plaats in de Haagse 

Ridderzaal, waar de koning zijn 

traditionele troonrede houdt. In 

Engeland zijn de paardenraces 

van Ascott om die reden fameus. 

Hoeden worden vooral gedragen 

tijdens officiële gelegenheden, zo-

als bij bruiloften en begrafenissen. 

Toch verovert het hoofddeksel 

volgens Carina meer en meer de 

alledaagse mode. ‘De hoed raakt 

inderdaad weer steeds meer in-

geburgerd. De jeugd draagt hem 

gemakkelijk en bijna vanzelfspre-

kend. Maar vooral de zon zorgt 

ervoor dat steeds meer mensen 

de hoed ook moeten dragen. De 

grootste uitdaging is vaak om te 

zorgen dat mensen met een goed 

gevoel gehoed de deur uitgaan.’

Steeds meer hoedenliefhebbers 

hebben de schepsels van Carina 

ontdekt. ‘Mensen komen speci-

aal uit Maastricht, Breda of Den 

Bosch naar me toe. En ik moet 

zeggen, soms doet het me pijn om 

afscheid te nemen van een hoed. 

Eén keer heb ik er zelfs spijt van 

gehad. Als je een hoed in opdracht 

maakt, dan ben je direct voor de 

klant bezig. De hoed waar ik het 

nu over heb, had ik voor mezelf 

gemaakt. Een zogenaamde clo-

che van melucine,  dat is langha-

rig vilt. De hoed was prachtig van 

kleur en print. Een klant vroeg er 

iedere keer naar, totdat ik hem uit-

eindelijk aan haar heb verkocht. 

Onbewust hoop ik nog eens tegen 

dezelfde cloche aan te lopen.’

Carina is een echt megje uit Arcen. 

Ze is er 52 jaar geleden geboren en 

getogen. Ze houdt van haar woon-

plaats, haar dorp aan de Maas. 

Samen met haar vader Peter van ’t 

Hof is Carina een van de drijvende 

krachten achter het tweejaarlijkse 

Scrooge Festival in december. Ze 

is verantwoordelijk voor de spelers 

en kostuumontwerpen en daar ho-

ren natuurlijk ook hoeden bij.

Op Moederdag zijn de hoeden van 

Carina van ’t Hof ieder jaar te be-

wonderen in de Kasteeltuinen. 

Daar showt ze met een aantal an-

dere modeontwerpers uit de regio 

haar creaties tijdens het feestelijke 

evenement Moederdag-Hoeden-

dag. In 2014 vertegenwoordigde 

Carina met haar hoeden Limburg 

tijdens het Prinsjesfestival in Den 

Haag.<Hoeden Pieter Duijf (1954) is freelance journalist. Hij 

werkt voor diverse opdrachtgevers.

T
och verovert het hoofddeksel volgens Carina meer en    

meer de alledaagse mode.

Hoeden
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buitenlandse 
Studenten

1
NAAM: CHINGISHKAN KAZAKHSTAN AFKOMST: ASTANA, KAZACHSTAN LEEFTIJD: 20 STUDEERT: INTERNATIONAL 

FARM MANAGEMENT AAN HAS VENLO WOONT: STUDENTENKAMER HENDRIXSTRAAT 

 HOEZO VENLO?

“MIJN OUDERS HEBBEN EEN GROOT AKKERBOUWBEDRIJF IN KA-

ZACHSTAN EN IK WIL OOK DIE RICHTING OP. VOOR GERENOM-

MEERDE STUDIES OP DIT VLAK KON IK KIEZEN UIT CANADA, 

AUSTRALIË EN NEDERLAND. NEDERLAND IS HET DICHTST BIJ HUIS 

EN VENLO IS UITGEROEPEN TOT TOPSECTOR IN DE AGRIBUSINESS, 

DUS DIE COMBINATIE TROK ME AAN.”

 JE WOONT HIER NU AL DRIE JAAR. WAT VIND JE LEUK OM

 TE DOEN IN VENLO? 

“VENLO IS ECHT EEN STUDENTENSTAD. IK GA UIT, IK GA ROEIEN 

OP DE MAAS EN IK BEN LID VAN STUDENTENVERENIGING VERDE 

EN IK ORGANISEER ACTIVITEITEN VOOR STUDENTEN. IN HET WEEK-

END HEB IK EEN BAANTJE BIJ EEN TUINBOUWBEDRIJF.”

 VOEL JE JE THUIS IN VENLO?

“ZEKER. IK HEB OOK IN WAGENINGEN GEZETEN, MAAR IN VENLO 

GEBEURT VEEL MEER. IK HOU VAN DE LIMBURGSE SPIRIT HIER, HET 

IS EEN STAD MET EEN PLATTELANDSGEVOEL.”

 WAT IS ANDERS DAN THUIS?

“VOORAL DE MANIER WAAROP MENSEN VAN VRIJE TIJD GENIE-

TEN. HIER ZIE JE MENSEN OVERDAG OP TERRASJES ZITTEN, UIT-

GAAN, SPORTEN. ER ZIJN ZOVEEL FESTIVALS HIER EN ER WORDT 

VEEL GEORGANISEERD. IN ONS LAND IS MINDER LEVENDIGHEID.” 

 HET GEKSTE WAT IK HIER MEEMAAKTE IS... 

“CARNAVAL. ECHT, WAT EEN FEEST! LOS DAARVAN ZIE IK HIER 

ELKE DAG WEL GEKKE DINGEN DIE IK THUIS NIET ZIE. GISTEREN 

NOG ZAG IK EEN MAN MET EEN BAARD DIE VERKLEED DOOR DE 

STAD FIETSTE...” 

FOTO PETER DE RONDE
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Venlose 
speldenknop

op de prairie
DOOR RENÉE VERCOULEN

FOTO’S ARCHIEF TOINE SCHREINEMACHERS | VISUAL ALBERT KIEFER 

Een stad was het niet. Sterker nog: het Wilhel-

minapark in Venlo is groter. Toch trokken kran-

tenberichten over dit Amerikaanse plaatsje de 

aandacht van een Venlose slager. En waarom?

 
historie
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It’s all in a name

Een verhaal in het Dagblad van 

Noord-Limburg in 1985 waarin 

stond dat er ergens anders op de 

wereld nog een plaats is die Venlo 

heet, kwam als een aangename 

verrassing voor Toine Schreine-

machers. Vanaf dat moment 

groeide de fascinatie van de slager 

voor het andere Venlo 8000 kilo-

meter verderop en er volgde een 

speurtocht die nog altijd voort-

duurt. Pas na tien jaar onderzoek 

ontdekte Toine de herkomst van 

de benaming. De roman Kenil-

worth uit 1821 was de bron: dat 

boek van de Schotse schrijver Sir 

Walter Scott gaf het Amerikaanse 

plaatsje zijn naam. Met dank aan 

Fred Underwood van spoorweg-

maatschappij Soo Line Rail Road. 

Die zocht een benaming voor een 

nieuw station aan de spoorrails, 

en liefst een die eenvoudig was 

te communiceren via telegraaf. 

Venlo dus - een woord dat Under-

wood als begenadigd lezer van 

Europese literatuur was tegenge-

komen in het boek van Scott.

‘”Michael Lambourne!” said the 

stranger, as if endeavouring to recol-

lect himself – what, no relation to Mi-

chael Lambourne, the gallant cavalier 

who behaved so bravely at the siege 

of Venlo, that Grave Maurice thanked 

him at the head of the army! Men said 

he was an English cavalier, and of no 

high extraction.’

Fred Underwood was dus grond-

legger van Venlo en verdiende 

reeds op jonge leeftijd zijn spo-

ren in de Amerikaanse trein 

business. Hij was een van de op-

richters van het treinconsortium 

Minneapolis, St. Paul & Sault Ste. 

Marie Railway (handelend onder 

de naam Soo Line Rail Road) in 

1886. Als vice-directeur was hij 

betrokken bij tenaamstellingen 

van stopplaatsen, onder andere 

die van Venlo. Underwood was 

een self made businessman. Be-

gonnen als klerk klom hij dankzij 

hard werken, huisvlijt en zuinig-

heid op tot directeur. Hij stierf op 

93-jarige leeftijd in New York.

The early days

De geringe mogelijkheden van 

het internet in de jaren tachtig en 

het gebrek aan informatie in de 

bibliotheek leidden Schreinema-

chers naar de verslaggever van het 

eerder in de krant gepubliceerde 

artikel over Venlo. Er bleken al 

eerder Limburgers onderzoek 

naar de Venlose prairie te hebben 

verricht. Vanwege het gebrek aan 

gedetailleerde data vanuit Ame-

rika, strandden deze zoektochten. 

Het onderzoek van Toine richtte 

zich daarom in eerste instantie 

op algemene ontwikkelingen van 

Amerika, North Dakota en het 

ontstaan van Venlo als stad hierin. 

De oorsprong ligt bij de hoge am-

bities van de Verenigde Staten om 

het land verder te ontplooien. 

Het statusloze Dakota Territory 

werd in 1888 gespleten in twee 

officiële staten, South Dakota en 

North Dakota. Het uitroepen van 

officiële staten maakte het eenvou-

diger om in rap tempo spoorlijnen 

aan te leggen. Spoorwegmaat-

schappijen moesten zorgen voor 

gereguleerd transport om de groei 

van het land te stimuleren. North 

Dakota bood een perfecte verbin-

ding tussen de Twin Cities Minne-

apolis-St. Paul en centraal Canada.

Soo Line Rail Road verwierf de 

rechten om de verbinding met 

Canada tot stand te brengen en 

zorgde eveneens voor tussenstati-
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VENLO DAKOTA

O
mdat het plaatsje Venlo heette. En omdat 

het een sfeerbeeld opriep van een verlaten 

cowboystad, van avontuur en vrijheid. Ruim 

dertig jaar speurwerk levert Toine Schreinemachers een 

boeiende werkelijkheid op van Venlo in North Dakota. 
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ons, waarvan er dus een in 1891 de naam Venlo kreeg toebedeeld. Stati-

ons werden maximaal elf mijl uit elkaar gepositioneerd, een gangbare 

afstand voor boeren met paard en wagen om een heen- en terugreis te 

realiseren voor duisternis. Zo konden zij hun waren aanbieden voor 

transport. Het zijspoor bij Venlo voorzag in een oude goederenwagon 

als depot en laaddok om graan, goederen en personen te vervoeren. 

Financiële dekking voor de aanleg van spoorlijnen kwam van contrac-

ten met graanhandelaren uit Minneapolis. Graan was de belangrijkste 

handelswaar voor Venlo en North Dakota, zo rees de ene na de andere 

houten graanlift op. Deze lagen meestal naast de spoorweg. Het waren 

imposante verschijningen, het leek alsof er reuzen op het platte prai-

rielandschap stonden. De eerste graanlift in Venlo was de Osborne Mc 

Millian Elevator, gebouwd in 1891. 

Door de vestiging langs de spoorlijnen was het goed zakendoen: graan 

in overvloed en voldoende mogelijkheid voor gereguleerd transport. 

De enorme groei in graanproductie werd mede ingegeven door de ex-

plosieve stijging van de Amerikaanse bevolking tussen 1890 en 1910, 

en door de Eerste Wereldoorlog. Amerika voorzag Europa, met name 

Frankrijk, van broodnodige grondstoffen. 

S
tations werden 

maximaal elf 

mijl uit elkaar 

gepositioneerd, een 

gangbare afstand voor 

boeren met paard en 

wagen om een heen- 

en terugreis te reali-

seren voor duisternis. 

Tre ins chema met  s t a t ion  Ven lo  tus s en 

Anse lm en  Mc  Leod.

VENLO DAKOTA
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Tot volle wasdom kwam de stad 

echter nooit. De vraag naar graan 

nam vanaf de jaren twintig sterk 

af. Europa kreeg haar eigen 

graanproductie op orde, het mo-

dernisme leidde tot een trek naar 

grotere steden en de hierop vol-

gende economische crisis zorgde 

voor stilstand. Door extreme 

weersomstandigheden in de jaren 

dertig (Dirty Thirties) ontstond er 

een leegloop uit North Dakota. 

Zandstormen veranderden het 

landschap en de geologische toe-

stand, waardoor boeren niet meer 

konden voorzien in dagelijkse 

kost. De opkomst van de auto en 

dieseltreinen waren latere ontwik-

kelingen die de algehele malaise 

van het plaatsje verergerden.

Tussenstation Venlo werd lang-

zaam overbodig. Afstanden wer-

den makkelijker overbrugbaar 

en de noodzaak om in een straal 

van elf mijl boeren te voorzien 

in behoeftes verdween. In 1954 

brandde Venlo Store af en vertrok-

ken de laatste bewoners. Vanwege 

het succes en de regionale functie 

van het gemeenschapshuis werd 

besloten dit open te houden voor 

boeren in de omgeving. Maar tien 

jaar later ging ook Venlo Town 

Hall, als laatste algemene voor-

ziening, in rook op.

Offi cial town called Venlo

Toch waren er ooit grootse, ge-

durfde en serieuze plannen voor 

Venlo. De bankiers Benjamin Rife 

en gebroeders Gustave en Royal 

Kratt kochten in 1915 veertien-

duizend vierkante meter gebied 

in Venlo en lieten het offi cieel 

beschrijven tot een stad. Rife was 

investeerder van de eerste orde 

in Shenford Township. Hij werd 

geroemd om zijn hoffelijkheid, 

bescheidenheid en eerlijkheid. 

De broers Kratt stonden bekend 

om hun geslepenheid. De vooruit-

zichten voor Venlo en omgeving 

waren uitstekend te noemen. De 

krant Sheldon Progress vermeldde 

zelfs in een bericht dat het nieuw 

beschreven Venlo uit zou kunnen 

groeien tot meest interessant han-

delscentrum in de regio. De be-

schikbare grond werd ingedeeld 

in straten en kavels om de basis 

te leggen voor een groeistad. 

Straten werden uit zelfverheerlij-

king Kratt Avenue, Rife Street en 

Grand Avenue genoemd. Voor de 

komst van de bankiers was Venlo 

Store al gebouwd. Zij zorgden er-

voor dat de toegangswegen naar 

Venlo werden voorzien van gravel. 

Een postagentschap volgde, net 

zoals een papieren Venlo Farmers 

State Bank. Later volgde nog een 

offi ciële telefoonverbinding voor 

extra gemak. Percelen zouden 

worden verhuurd om woonhuizen 

te bouwen.

Ondanks een voortvarende aan-

pak en strategie kwam het plan 

in z’n geheel niet uit de verf, door 

eerdergenoemde negatieve ont-

wikkelingen. Naastgelegen plaat-

sen als Anselm, Lisbon, Sheldon 

en Enderlin haalden Venlo in. 

Mensen trokken naar de stad, het 

platteland bood geen perspectief. 

De American Dream van de drie 

bankiers ging in rook op en de 

grond werd in 1932 grotendeels 

weer verkocht aan John Krueger. 

De huidige grondbezitter heet 

Dale Bunn. Venlo is tegenwoor-

dig onderdeel van beschermd 

natuurgebied Sheyenne National 

Grassland en mag in deze hoeda-

nigheid niet meer bebouwd wor-

den.

Alice in Wonderland

Persoonlijke contacten met Ven-
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Gateway to Venlo

De opkomst van de digitale wereld maakte het onderzoek naar een stad 

aan de andere kant van de oceaan eenvoudiger. Schreinemachers legde 

nieuwe contacten en vergaarde allerlei historische gegevens. Met name 

het pionieren van de allereerste bewoners trok zijn aandacht. Waarom 

huis en haard verlaten en vertrekken naar een onderontwikkeld gebied, 

terwijl grote steden genoeg mogelijkheden boden tot werk? Amerika 

verzekerde Europese emigranten een rooskleurige toekomst. Adver-

tenties in Europese kranten, in met name Duitsland, Scandinavië en 

Groot Brittannië, hielden pioniers gouden bergen voor. Voor (bijna) 

niets kreeg je in Amerika land om je eigen boerenbedrijf te starten en 

een bijdrage te leveren aan de productie en rendabiliteit van de spoor-

lijnen en daarmee aan de economie van het land. Het grote Amerika 

kon de rappe ontwikkelingen en groei namelijk niet alleen met de ei-

gen bevolking aan. Emigranten zagen hun kans schoon om een nieuw 

en succesvol leven op te bouwen. Ze droomden van fortuinen. Dat het 

leven er in de realiteit iets minder rooskleurig uitzag, werd pas ter plek-

ke ondervonden. Toch ontstond er na een tiental jaar daadwerkelijk 

een woongemeenschap in Venlo. Tot die tijd was alleen de graanagent 

inwoner. Langzaam groeide de commune uit tot een bescheiden plaats 

met op het hoogtepunt een twintigtal mensen, vier simpele houten hui-

zen, de Venlo Store voor dagelijkse levensmiddelen, de timmerplaats, 

een café en later Venlo Town Hall, het gemeenschapshuis. De grenzen 

van de stad kenden een groter bereik. In de wijde omtrek waren tal van 

boerderijen waar grote gezinnen het bedrijf runden. 

P
ersoonlijke 

contacten 

met Venlose 

Amerikanen 

leverden nieuwe 

informatie op. 
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Business Updates

The first game was won by 

Pictured are Haley’s Heros back row: (l to r) Keegan Schultz, Mitchell Bartholomay, Simon Sveum; 
front row: (l to r) Paige Zimprich, Haley McLeod (team manager), Katlynn Miller and Jacob Lyons.

Pictured are Jace’s Jaguars back row: (l to r) Gabe Lyons, Levi Sveum, Carson Bartholomay, Jay
cob Froelich, Marco Kellogg; front row: (l to r) Emerson Schultz, Jace Zimprich (team manager), 
Zane Lyons and Danielle Goodmanson.

Schmidt, Lisbon, are the 
new owners of X-T
Fitness, having purchased 
the fitness center from 
Diane Berube.

under its new ownership 
during the first week in July. 
The fitness center, which 
of
lifting equipment, is open 
24 hours a day
a 
installed an 
card system.

to take over the business 
because of Scott’
in fitess and weight lifting. 
He has been pursuing that 
interest 
operating a fitness center 
just seemed a perfect fit.

some new equipment as 
well as updating some of 
old equipment, but state that 
they are really limited due to space 
at the gym.

up for a program that allows mem
bers of Blue Cross Blue Shield of 
North Dakota, Blue Cross Blue 
Shield of Minnesota and San
ford Healthcare insurance plans 
to receive up to $20 per month in 

In addition to operating the fit enjoy fishing, spending time at 

The Schmidt family members, who have taken over the ownership of 
X-Treme Fitness, Lisbon, is pictured: (l to r) Missy, Jaden, Kyndra, and 
Scott. 

Resident of Venlo, Netherlands requests 
information about Venlo, North Dakota 
By Janet Hansen

A couple of weeks ago the 
Gazette received an E-mail from 
a gentleman by the name of Toine 
Schreinemacher who lives in the 
city of Venlo in the Netherlands. Mr. 
Schreinemacher had been search-
ing the internet for information on 
the North Dakota town by the same 
name which was located around four 
miles southeast of Anselm, along the 
railroad tracks.

While searching the internet for 
information on the so-called “ghost 
town” of Venlo, Schreinemacher 
happened across one of a series of 
Gazette articles containing informa-
tion from 1915 issues of the Shel-
don Progress and Enterprise. In that 
article, he found a reference to the 
neighboring town of Venlo. 

Determined to find out more 
about the Venlo which no longer 
exists, Schreinemacher contacted 
Janet Hansen, the reporter who 
writes the historical articles about 
Sheldon. Hansen explained that she 
had very little information about 
Venlo, but referred him to Alice 
Marie Krueger, a Sheldon area his-
torian whom she felt might be able 
to help him.

Amazingly enough, Schreinem-
acher had already been in contact 
with Krueger, who had answered 
an inquiry about Venlo which he 
had placed on the website Ghost-
sOfNorthDakota.com. That website 
contains photos of various small 
towns around the state (some of 
which have faded into obscurity), 

Venlo Post Office was established 

Names” burned down in 1964, just 
two years before the history book 
was published.

Wick, in his “North Dakota 
Place Names” book, explains that, 
according to local folklore, the Ran-
som County town was named Venlo 
for “wind-low,” because of the fact 
that Indians used the place to protect 
themselves from the wind.

Interestingly enough, however, 

she has been able to find are the 

try. He wants to find out as much as 

Venlo, North Dakota had finally 

the city in the Netherlands had to 
rebuild almost half of its downtown 
area due to destruction during World 
War II. “Therefore it grew to a city 
with ancient historical and modern 
art buildings side by side. Nowadays 
the Dutch city is a friendly and busy 
city of transport, education, knowl-
edge and tourism.”  

Schreinemacher’s Venlo is 
located in southeastern Netherlands, 

flowing through Belgium and the 

home care products, as well as office 
supply retailer Office Depot.

ings offering a variety of cafes and 
restaurants and plenty of shopping 
opportunities. 

Schreinemacher provided the 
Gazette with a photo of himself 
standing in front of the historic 
Renaissance style city hall which 
stands in the middle of the city in 
what is known as the market square. 
Construction of the city hall began 
in 1597 and it was completed in 
1601. 

The building, which was built 
by Willem van Bommel from Emm-
erich (a city located on the north 
bank of the Rhine River, just inside 
the German border), has two cor-
ner bell towers, which are unequal 
in height. Stairs and a landing were 
added in 1609. A canopy was added 
in 1735. During a restoration in 
the 1880s, two additional columns 
were added at the back of the square 
building. The building has been 
described as “a beautiful example 
of Dutch Renaissance Architecture.”

Schreinemacher explains that he 
is continuing to look for information 
for the article about Venlo, North 
Dakota which he has been working 
on, entitled “Venlo after the Wild 
West.” He has been corresponding 
with Alice Marie Krueger, Sheldon, 
in order to get all the information 
about Venlo which she has available. 

“But maybe there is more to 
tell,” he comments. 

So, if any of our readers have 
any information, documents, photos, 
or stories, or memories about Venlo, 
please send them to jhansen@rcga-

Toine Schreinemacher poses in front of the city hall building 
located in the center of Venlo, Holland. The building, built in 
1597-1601, is one of a few historic buildings which escaped the 
devastation other Venlo buildings suffered during World War II. 
It is an example of Dutch Renaissance Architecture. Schreinem-
acher, a self-proclaimed amateur writer, is requesting informa-
tion on the Ransom County “ghost town” which shares the name 
of his hometown of Venlo.
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lose Amerikanen leverden nieuwe informatie op. Zo sprak Toine met 

Alice Krueger. Haar oom Curtis Black, voormalig inwoner van Venlo, 

liet haar veel gegevens na. Dat benadrukte nog eens dat de tijd drong: 

informatie uit eerste hand werd steeds zeldzamer. ‘Dankzij de infor-

matie van Krueger en discussies daarover met diverse organisaties, 

hebben we helderheid kunnen verschaffen over een aantal jaartallen’, 

vertelt Toine. ‘Zo ontdekten we dat Venlo niet in 1890 opgericht kan 

zijn, zoals historici menen. Het jaartal moet 1891 zijn geweest omdat 

de spoorlijn op deze locatie pas gereed was in het voorjaar van dat jaar. 

Ook leefde de gedachte dat een graanoverslag de eerste graanhandels-

post was. Maar een krantenknipsel uit april 1892 maakt melding van 

een lift en een graanreservoir. Die waren in overslagen niet aanwe-

zig. Verder vertelde het Sheldon Community Historybook uit 1981 dat de 

grote treinramp van Venlo in 1944 plaatsvond, een jaar later dan de Soo 

Line Historical Society bewees.’

Stories from Ransom County

Via een oproep in de Ransom County Gazette in 2016 kwamen veel spraak-

makende verhalen van nabestaanden boven tafel over de kleine, maar 

hechte gemeenschap van Venlo. Zo werd er gesproken over de invloed-

rijke zakenfamilie Carter die in 1895 vanuit Londen naar Amerika was 

geëmigreerd. Zoon Percy was het eerste oorlogsslachtoffer uit Ransom 

BUUN   8382   BUUN

The  sound  o f  mus i c 

Land: 

Verenigde Staten

Staat: 

North Dakota

County: 

Ransom County

Township: 

Shenford Township

Sectie: 

22 - Township 135 North - Range 54 West, 

Secties 4-6

Coördinaten: 

462911N en 0972645 W

Oppervlakte: 

6,5 km 

van West naar Oost 

4,8 km 

van Noord naar Zuid

Venlo informatie

VENLO DAKOTA
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County van de Eerste Wereldoorlog. Hij stierf tijdens een veldslag en 

kreeg na een ceremonie een eervolle plek op een begraafplaats. Broer 

Fred werd trendsetter in de regio door te gaan wonen in een afgedank-

te goederenwagon van Soo Line Rail Road, nadat zijn boerderij was af-

gebrand in 1933. Charlie Carter baarde opzien door een achtervolging 

tijdens een strenge winter in de jaren dertig. Per slee ging hij tweeën-

zeventig mijl lang achter een prairiehond aan die een van zijn schapen 

had gedood. Een vierde broer van de Carters, genaamd Albert, was de 

meest vooraanstaande zakenman van Venlo, met een opmerkelijke rol. 

Hij startte zijn carrière als agent van de Venlo Elevator Company. Die 

kocht hij in 1919 samen met de Venlo Store en breidde beide flink uit. 

De graanlift brandde onder duistere omstandigheden het zelfde jaar 

nog af en de Venlo Store werd later duur verkocht. Ondertussen was 

hij eveneens de eerste postklerk en later vervulde hij een secretariële 

post in het schoolbestuur. In 1926 kocht hij een hernieuwde graanlift 

weer over, die hij wederom verloor door brandstichting in 1929. De 

zakenman vertrok naar het nabijgelegen Lisbon om daar een graanlift, 

hotel, pompstation en garage op te starten. Lang kon Albert Carter niet 

genieten van zijn hernieuwde status: hij stierf op 49-jarige leeftijd.

Volgens Schreinemachers was Albert Carter wellicht een gehaaid per-

soon. ‘Gezien zijn afwezigheid tijdens de diverse branden in de graan-

lift, kan de vraag gesteld worden of hij er zelf bij betrokken was. Wilde 

hij het verval van Venlo vóór zijn en koos hij eieren voor zijn geld, om 

ergens anders een nieuw en hopelijk nog succesvoller leven op te bou-

wen? En waarom moest hij na een jaar weer opstappen als officieel 

wetsmaker van North Dakota? Voorlopig is nog niets te bewijzen.’

De man des huizes bij de familie Tiedeman was enige tijd uitbater van 

Venlo Store. Hij vertrok later uit de stad omdat hij sheriff werd van 

Ransom County. Moeder Emma richtte in 1934 de Silver Spring Club 

op, een groep van vlijtige huisvrouwen. De familie Oien handelde in 

melkproductie. Zij beheerde tevens een tijdje de Venlo Store en bouwde 

die uit met een melkstation en een slagerij. Als scherpschutter joeg 

vader Oien zelf op kalkoenen. 

De timmerman van de stad, Slow Tom Thompson, was er altijd als de 

kippen bij indien er ergens sloophout te graaien was. Zijn bijnaam had 

hij te danken aan zijn zuinigheid, secuur werk en langzame tempo. 

Kroegbaas Louis Larson was een befaamd uitbater van het Venlose 

café, genaamd Beer Parlor. Hij werkte eigenhandig drie broers de 

kroeg uit die mot hadden met andere klanten. Met vechtpartijen in zijn 

bar kreeg hij vaker te maken. 

Zo zijn er meerdere spraakmakende verhalen over het kleine stadje 

Venlo, die ondanks de bescheiden grootte aangeven dat het een stad 

was waar genoeg te beleven viel. Verhalen over de familie Black, de 

familie die het langst in Venlo woonde en leefde, over worstelcompeti-

ties in veestallen, racewedstrijden met tractoren, de oprichting van de 

honkbalploeg Venlo Yellow Jackets door Harry Rub en de zeer uitbun-

dige feesten in Venlo Town Hall passeerden de revue. Een van de meest 

Z
o zijn er meer-

dere spraakmakende 

verhalen over het 

kleine stadje Venlo, die 

ondanks de bescheiden 

grootte aangeven dat het 

een stad was waar genoeg 

te beleven viel.

Fred  Underwood,  naamgeve r  Ven lo  in 

Nor th  Dakot a.

VENLO DAKOTA
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Zwaan en zeepaardje

Door Thijs Lenssen

D
e Buun werd als een zeilboot 

te water gelaten. De redactie-

leden staken een kaarsje op, 

l ieten twee ballonnen de lucht in en 

kusten elkaar. 

Ik was er zelf niet bij, maar vergeet 

nooit meer hoe en wanneer de 

eerste Buun verscheen. Dankzij een 

beproefd hulpmiddel voor het ge-

heugen. Volgens hersenonderzoekers 

onthoud je getallen beter als je ze 

omvormt tot beelden. Denk bij de 0 

aan een ring, bij 1 aan een kaars, bij 

2 aan een zwaan, bij 3 aan l ippen, 4 

wordt een zeilboot, 5 een zeepaard-

je, 6 een olifantenslur f, 7 een bij l, 

8 een sneeuwpop en 9 een ballon. 

Combineer enkele beelden tot zin-

nen, zoals de beginregels hierboven, 

en voilà, je weet het weer: de Buun 

begon als kwartaalblad (met 4 num-

mers) in het jaar 1993. 

Hoe langer het t i jdschrif t bestaat, 

des te beter komt het middel mij van 

pas. Menige lezer zal de tel in al die 

jaren ook zi jn kwijtgeraakt. 

Ik visualiseer even verder. 

Wanneer veranderde het kwartaal-

blad ook weer in een jaarboek? Toen 

er door een kaars drie ballonnen 

knapten, in 1999 dus. Een zwaan 

kreeg drie ringen om de hals: Buun 

2000 heette het allereerste jaarboek. 

Vervolgens kwam er telkens in de 

her fst een nieuw boekwerk uit voor 

het jaar daarop.

Dat l iep allemaal gesmeerd, totdat 

dat redactie besloot het jaartal op 

de cover te vervangen door een 

volgnummer. Verwarring alom; veel 

lezers dachten ineens dat ze een 

uitgave misten. Voor de helderheid: 

de kaars met een ring eromheen 

(Buun 10) is identiek aan de zwaan 

met twee ringen en een ballon tussen 

de veren (Buun 2009). Zo is vanzelf 

duideli jk dat Buun 14 eigenli jk Buun 

2013 was. Daarna verdween het 

volgnummer. Buun 2014 pakte de 

oude draad weer op.

En nu zwemt de zwaan naast een 

zeepaardje: het mooie ti jdschrif t 

bestaat 25 jaar! Als ik de zinnen van 

het oprichtingsjaar toch ooit kwijt 

ben, heb ik dit beeld hopeli jk wel 

onthouden: de zwaan die met een 

ring om haar hals en een brandende 

kaars in haar veren de Maas induikt, 

wordt nagestaard door een lachen-

de sneeuwpop. Dan weet ik weer dat 

Buun 2018 de zi lveren editie was. 
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opmerkelijke anekdotes was die over de tapdansende rechter uit Lis-

bon die de hoofdact verzorgde bij de opening van het gemeenschaps-

huis. Maar ook obscure verhalen doken op. Zoals die van een overval in 

1892 waarbij de graanliftagent met een six shooter onder de neus een 

bedrag van 760 dollar af moest staan. Een fortuin in die tijd.

Dutch American Dream

Contact via e-mail, speurwerk naar verborgen documenten en telefoon-

gesprekken met getuigen en officiële instanties voedden de droom van 

Toine om ooit een compleet boekwerk te maken. ‘Amerikaans Venlo 

verdient het om in verhalen te blijven leven’, zegt hij. ‘Meer onderzoek 

is nodig, maar het precariorecht in de VS is tot nu toe stoorzender. Of-

ficiële documenten blijven zeventig jaar achter slot en grendel vanwege 

privacy. Het is een kwestie van tijd voordat deze worden opgeheven.’ 

Wezenlijke informatie op microfilms is alleen ter plaatse in te zien, 

op de North Dakota State University in Fargo. Pogingen om daarvoor 

vrijwilligers te vinden zijn tot dusver gestrand. Dus wil Toine zelf naar 

de Venlose prairie. Een onderneming die niet alleen in gedachte, maar 

ook op papier al gepland is. Een overzeese vliegreis van 6.800 kilome-

ter, een binnenlandse vlucht van 575 kilometer, een treinreis van 380 

kilometer en tenslotte per Greyhound-bus 106 kilometer. 

De huidige grondeigenaar geeft aan dat er van Venlo niets meer te vin-

den is. Dat lijkt Toine onwaarschijnlijk, gezien de resultaten tot nu toe. 

Hij wil in ieder geval het gevoel ter plekke beleven en verder onderzoe-

ken. Met eigen benen op Venloos Amerikaanse grond staan, op weg 

naar de vervlogen American Dream.<

Renée Vercoulen (1985) vervult in haar 

vrije tijd diverse opdrachten als schrijver. 

Ze droeg mede bij aan Lees mijn verhaal 

en kijk 21 maal in 2015 en het vervolg 

hiervan in 2016. Van beroep is ze 

beleidsadviseur bij de gemeente Venlo.

Toine Schreinemachers (1967), 

amateurschrijver en onderzoeker van 

diverse thema’s. Voormalig publicist 

van Venloos Trots en columnist voor 

1Venlo. Schrijver van het boek 100 Jaor 

Boérebroélof in Venlo. Van beroep is Toine 

slager in de Venlose binnenstad.

VENLO DAKOTA
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Eind aan jarenlang leven 
tussen hoop en vrees

DOOR BAS NOLLÉ

FOTO’S PETER DE RONDE

D
e tunnel die kwam, toen mis-

schien weer niet en toen toch 

weer wel. Het is het verhaal van 

de Vierpaardjes. Na decen-

nialang plannen maken voor onder-

tunneling van de drukke spoorweg in 

Venlo-Oost, hakte de gemeenteraad in 

juni van dit jaar de knoop alsnog door. 

Eindelijk die tunnel, waar bewoners zich 

zo lang hard voor hebben gemaakt. 

Maar dat betekent ook dat zij hun huis 

binnen korte tijd moeten verlaten. De 

gemeente gaat ze uitkopen. Twee van 

hen aan het woord.

mensen
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aan de kant moeten zetten, ik werd 

er zo emotioneel van.’

‘Nu weer’, constateert zijn vrouw. 

‘Het was een mooie vastelaovend. 

Daarna zijn we meteen een baan 

en huis gaan zoeken in Venlo.’ 

Toen was het ook zo gepiept. In 

april 1995 verhuisden Joep en zijn 

vrouw naar Venlo. Eerst naar een 

huurhuis in de Van Soeststraat, 

waar ze tot 2003 woonden. Toen 

kwam het huis op de Vierpaardjes 

voorbij. Joep: ‘Normaal gesproken 

boven ons budget als starters op 

de woningmarkt. Het zag er slecht 

uit, maar het had een mooie bouw. 

Het huis stond leeg en het was een 

mooie kans. We deden een bod en 

dat werd geaccepteerd.’

Dat hadden ze niet verwacht. Joep 

had zich intussen goed geïnfor-

meerd over het spoor voor de deur. 

Over de risico’s en het risicocon-

tour (de kans op overlijden bin-

nen één jaar). ‘Die was een op een 

miljoen’, zegt Joep. ‘Toen dacht ik 

nog: er wordt goed gelet op de vei-

ligheid. Er zullen niet zomaar gif-

treinen voorbijrijden. Wethouder 

Peter Frey (GroenLinks, red.) was 

toen bezig het emplacement te 

verplaatsen. Daarvoor kwam ook 

tien miljoen van het Rijk, maar die 

zijn als ik het goed begrepen heb 

verdwenen in de culturele wijk Q4. 

Ik was er evengoed van overtuigd 

dat het emplacement verplaatst 

zou worden.’

Dat bleek ijdele hoop. 

Confrontatie op confrontatie met 

de gemeente volgde toen er plot-

seling een wasstraat voor de deur 

gebouwd zou gaan worden. Tot 

de Raad van State aan toe. Over 

lichtvergunningen, over loco-

motieven die ’s nachts de aircon-
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Lange wachttijden voor de dichte slagbomen, toenemend vervoer van 

gevaarlijke stoffen door werkzaamheden aan de Betuweroute die zeker 

tot en met 2022 duren en diep in de nacht geluidsoverlast van passe-

rende treinen. Nee, prettig klinkt het allemaal niet. Zeker niet als het 

pal voor je deur gebeurt. Dat is het ook niet, zegt Joep Geelen (57) die al 

veertien jaar aan de Vierpaardjes woont en al net zo lang actievoert voor 

betere veiligheid op de drukke spoorwegovergang.

In de loop der tijd heeft hij een kleine archiefkast aan materiaal verza-

meld. Rapporten over geluidshinder, rapporten over fijnstof, gerechte-

lijke uitspraken. Vanuit zijn designstudio op de derde etage twittert hij 

geregeld filmpjes als er weer eens een trein minutenlang de overweg 

blokkeert, er een auto op een passagierstrein botst of als er ’s nachts 

een locomotief maar blijft brommen. Alles om de problematiek onder 

de aandacht te brengen.

Maar dat hoeft niet meer. Sinds de Venlose gemeenteraad in juni definitief 

groen licht gaf voor de ondertunneling, weet Joep dat hij zijn huis, net als 

alle straatgenoten, binnen nu en een paar jaar vaarwel moet zeggen. Door 

het onvoorziene miljoenentekort van twaalf miljoen euro op de zorg in 

de gemeente Venlo kwam de ondertunneling even op losse schroeven te 

staan, maar uiteindelijk kon het plan toch doorgang vinden. Het kon ook 

niet anders: want zonder geld van Venlo (13,5 miljoen) ook geen geld van 

het Rijk (achttien miljoen) en de provincie (13,5 miljoen).

Alle nadelen van het wonen aan de Vierpaardjes ten spijt: ‘Je gaat de 

voordelen nu pas zien’, stelt hij. ‘Het station ligt praktisch om de hoek, 

we kunnen de auto gratis voor de deur parkeren en het is gewoon een 

mooi huis. Ik ben gewoon heel lang met dat ene grote nadeel bezig ge-

weest.’

Want ja, hij is altijd een groot voorstander geweest van die tunnel, maar 

toch. ‘Een belangrijk deel van ons leven hebben mijn vrouw, onze kinde-

ren en ik in dit huis doorgebracht’, kijkt Geelen tijdens de lunch met zijn 

vrouw terug. Nu het vertrek uit die karakteristieke jarendertigwoning zich 

aandient, gaan zijn herinneringen naar hoe hij daar kwam te wonen.

Joep werkte begin jaren negentig in Hilversum, zijn vrouw in Weesp. Ze 

woonden samen in Laren en daarna in Weesp, maar allebei hun ouders 

komen uit Venlo. Ze hadden een baby en een peuter en in de weekenden, 

met verjaardagen, tijdens carnaval en met Kerstmis en Sinterklaas vond 

er een kleine volksverhuizing plaats naar het zuiden. Kinderen inladen, 

kinderwagen in de auto, luiers niet vergeten en dan twee uur naar Venlo 

tuffen. Die afstand begon Joep en zijn vrouw tegen te staan.  

‘Mijn vader stuurde altijd cassettes op met de nieuwste vastelaovesleed-

jes en die luisterden we dan tijdens de rit naar Venlo. Zo ook in 1995. 

We waren net onderweg vanuit Weesp om vastelaovend te gaan vieren in 

Venlo. De cassette zat in de speler en toen kwam Veur altied eine Venlo-

naer opeens voorbij’, vertelt Joep met een brok in de keel. ‘Ik heb de auto 

J
oep Geelen (57),       

woont op de Vierpaardjes 

sinds 2003.

VIERPAARDJES
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‘Je zit in de tang,
lelijk in de tang’

92   BUUN

ditioning aan lieten staan, over 

geluidshinder. Altijd trokken Joep 

en de buren aan het kortste eind. 

Toen kwamen de gemeenteraads-

verkiezingen in 2008 en kwam er 

geld beschikbaar vanuit het Lan-

delijk Verbeterprogramma Over-

wegen (LVO). VVD-wethouder 

Twan Beurskens presenteerde een 

plan voor de ondertunneling van 

de Vierpaardjes. ‘En de huizen 

moesten geamoveerd worden’, 

herinnert Joeps vrouw zich. ‘Amo-

veren, alsof we objecten waren. 

Verschrikkelijk.’

Joep: ‘Beurskens verkiezingsstunt 

bleek een losse flodder, maar wij 

zaten sindsdien met een huis dat 

slecht in de markt lag. Bij elke 

potentiële koper kwam dat ter 

sprake. Dat was verschrikkelijk. 

We hebben toen onze kinderen 

gezegd dat ze onze erfenis maar 

niet moesten accepteren omdat 

we alleen een slecht verkoopbaar 

huis met honderd procent hypo-

theekschuld konden achterlaten. 

Dat was een akelig gesprek en dat 

verwijt ik Beurskens.’

Nu is er toch echt groen licht voor 

de tunnel en kunnen Joep en zijn 

vrouw dat gesprek vergeten. Hun 

huis wordt gesloopt. ‘Hoeveel we 

voor ons huis krijgen, is nog maar 

afwachten, maar ik ben blij als we 

er een bedrag aan over kunnen 

houden. Ik hoop ooit nog een ver-

koopbaar huis te kunnen kopen. 

Zodat we onze kinderen niet met 

een schuld opzadelen.’

Is er toch nog licht aan het einde 

van de tunnel voor Joep en zijn 

vrouw. Maar dan komt toch weer 

even de scepticus in Joep naar bo-

ven. ‘Ik geloof het pas als de eerste 

schop de grond ingaat.’

VIERPAARDJES
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Vooral de ruimte is belangrijk voor 

Jos. Want het huis moet zo af en 

toe ruimte bieden aan veel meer 

dan zijn eigen atelier, vooral met 

feestjes. ‘Met nieuwjaar geef ik al-

tijd graag een groot feest. Er heb-

ben hier twintig man geslapen.’

Het is niet alleen zijn eigen huis 

wat maakt dat Jos zo gehecht is 

geraakt. De buren zijn ook heel 

aardig. ‘Toen we hier net kwamen 

wonen, kwam de buurman meteen 

kennis maken. Het is een gezellige 

buurt, een hechte buurt en ieder-

een trekt met elkaar op. Het eer-

ste wat ik deed toen ik hier kwam 

wonen, was een groot feest geven. 

De buurjongen kwam ook en nam 

een grote pan soep mee. Dat had 

ik niet in de stad verwacht. Het is 

ook wel een beetje een buurt met 

een actieverleden. Dat zie je niet 

alleen terug in de strijd tegen het 

spoor, maar ook toen het CAD 

(consultatiebureau voor alcohol 

en andere drugs, red.) hier kwam, 

hebben we met de hele buurt actie-

gevoerd. Toen hebben we nog een 

bulldozer geregeld die daar voor 

de deur ging staan. Een ludieke 

actie, maar het actievoeren zit wel 

in het DNA van de buurt.’ 

Een gezellige buurt, een mooi 

huis. Jos is er dan eigenlijk ook 

helemaal niet blij mee dat hij zijn 

huis op termijn moet verlaten. ‘Ik 

ben niet tegen de tunnel, maar we 

wonen hier gewoon perfect. We 

weten nu dat we dit huis over een 

tijd moeten verlaten, maar tot die 

tijd zit je in onzekerheid. De bad-

kamer moet eigenlijk vernieuwd 

worden, maar heeft dat nog wel 

zin als we hier nog maar een jaar 

of twee jaar zitten? We hebben een 

ander ruig huis gezien, maar dat 

kan alweer verkocht zijn als we 

duidelijkheid hebben over de si-

tuatie hier op de Vierpaardjes. En 

voor hoeveel we uitgekocht wor-

den, dat is ook nog maar de vraag. 

We hebben de WOZ-waarde opzet-

telijk nog niet laten verlagen, dat 

kan straks nadelig zijn. Aan de an-

dere kant, niemand verkoopt zijn 

huis voor de WOZ-waarde. Dat is 

altijd twintig procent meer. Maar 

ja, daar zal de gemeente wel niet 

aan beginnen. Die onzekerheid 

knaagt. Je zit gewoon in de tang, 

lelijk in de tang.’ En dat allemaal 

vanwege een huis waar hij hele-

maal niet uit wil.

Alle faciliteiten zijn bovendien 

dichtbij. En ook de natuur ligt om 

de hoek. ‘Echte natuur, ook nog. 

Op een steenworp afstand, in ’t 

Jaomerdal, heb ik al twee soorten 

hagedissen gezien!’

Maar ook Jos is niet blind voor de 

overlast. ‘Als je de auto hebt ge-

wassen, ziet-ie binnen een week 

zwart van het fi jnstof. Dat is ge-

woon gevaarlijk. De gemeente en 

ProRail laten wel metingen doen, 

maar dat doen ze op plekken waar 

daar veel minder last van is. Dat is 

gewoon volksverlakkerij.’

In de tussentijd klampt Jos zich 

maar vast aan de oud- op nieuw-

feesten die hij elk jaar zo graag 

geeft. Als familie en vrienden weer 

in grote getalen overnachten. 

‘Toen Sharon Dijksma (staats-

secretaris van Infrastructuur en 

Milieu, red.) naar Venlo kwam 

om met de bewoners van de Vier-

paardjes te praten, heb ik gevraagd 

hoeveel nieuwjaarsfeesten ik nog 

kon geven. Nog twee, zei ze. Dat 

worden dan nog twee fl inke feest-

jes in dit huis.’

En dan wordt het huis, als het goed 

is, voorgoed vaarwel gezegd. ‘Dat 

hopen we dan maar. Vooralsnog 

zitten we gewoon in onduidelijk-

heid. Het enige goede aan dit hele 

gebeuren is, dat we nu zeker we-

ten dat we het huis kwijtraken.’  <

Bas Nollé (1991) is journalist bij onder 

meer De Limburger.
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Hij is een echte Horstenaar. Kunstenaar Jos van de Munckhof keek rond 

2000 dan ook vooral in eigen dorp rond om daar een huis te kopen. 

‘Maar, geloof het of niet, de huizen zijn daar duurder dan in dit deel van 

Venlo’, zegt Jos. ‘Hoe dan ook, dacht ik in eerste instantie toen ik naar 

dit huis kwam kijken: ‘Ik ga toch niet in Venlo wonen!’.’

Maar ja, het is een vrij groot huis en Jos en zijn vrouw Rini konden het 

goedkoop op de kop tikken. Ook toen al waren er plannen om iets te 

doen aan de veiligheid rondom het spoor of om het emplacement te 

verplaatsen. ‘De bewoners zeiden: dat gaat niet gebeuren, maak je niet 

druk.’ En dus verhuisde het stel in 2000 toch naar Venlo, naar de Vier-

paardjes. ‘Uiteindelijk hebben we toch heel specifiek voor dit huis ge-

kozen’, vertelt Jos. ‘Het huis heeft twee open haarden, een serre en er is 

genoeg ruimte voor mijn atelier aan huis.’

J
os van de Munckhof (56), 

woont op de Vierpaardjes 

sinds 2000.
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DOOR RENÉE OIRBANS FOTO’S THOM SPIERENBURG

A
l s  k ind was ik al t i jd dingen ui t  e lkaar aan het halen om te begr i jpen hoe 

iets  werkte. Toen ik wat ouder werd leerde ik f ietsen repareren. Toen 

f ietsen niet  meer interessant waren begon ik aan brommers,  motors en 

ui teindel i jk  auto’s .  Ik  heb momenteel v ier  oude Volvo’s.  Dr ie z i jn er af 

en eent je l igt  nog ui t  e lkaar.  Ik  ben opgegroeid in Venlo in een gezin met een 

oudere zus en een jonger broer t je.  Toen we naar de brugklas gingen kregen 

we één f iets  en daar moesten we het mee doen. Als  ‘ ie s tuk ging moesten we 

zel f  maar k i jken hoe we het ding weer aan de praat kregen. Mi jn broer t je heef t 

ook aanleg voor techniek, maar hi j  i s  vooral  een onderhandelaar.  We kochten 

van ons zakgeld tweedehands f ietsen om op te knappen en weer te verkopen. 

Ik s leutelde en mi jn broer t je zorgde voor de verkoop. Hi j  heef t  mi jn zus wel eens 

een f iets  van een t ient je verkocht voor v i j f t ig euro. En z i j  maar denken dat ze 

een goedkope f iets  had gekocht.  Ik  werk momenteel v ier  dagen per week bi j 

een zei lmaker i j .  Ik  ben daar op mi jn zevent iende als vakant iekracht begonnen 

en heb het er nog steeds erg naar mi jn z in.  Daarnaast z i t  ik  in het laatste jaar 

van mi jn s tudie Technische Bedr i j f skunde. Eén dag per week werk ik aan mi jn 

afs tudeerproject bi j  een fabr iek die opto-megatronische systemen maakt.  Ik 

hoop in januar i  k laar te z i jn.  Ik  woon s inds twee jaar samen met mi jn vr iendin 

in het centrum van Venlo. Z i j  i s  net k laar met haar s tudie verpleegkunde. Over 

een t i jdje wi l len we graag ki jken of we een huis  kunnen kopen. Iets  met veel 

plek om mi jn auto’s  te kunnen stal len. Het l i jk t  me mooi over om over een paar 

jaar een eigen bedr i j f  te hebben. Iets  in de techniek ui teraard. Ik zou over een 

paar jaar ook wel k inderen wi l len. Ik  denk dat ik mi jn k inderen vr i j  ga opvoe-

den, zodat ze al t i jd kunnen doen wat ze leuk v inden.

Bob

 Humans of 

Venlo

25

‘

’
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DOOR MARC VAN DE VEN

FOTO’S ERICK VAN RIJSWICK / ARCHIEF RUUD STEEGERS

H
ij toerde met groot-

heden als Trini Lopez 

en Percy Sledge. 

Begeleidde populaire bands als 

Tavares, The Trammps en The 

Three Degrees. En speelt net 

zo graag klassiek als jazz. De 

Venlose trombonist Ruud Steegers. 

Gesprek met een filosofische, 

bourgondische sigarenroker. ‘Ik 

had best in Los Angeles geboren 

willen zijn.’ 

 
muziek
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Na afloop tikt iemand me op de 

schouders: jij moet bij mij komen 

spelen. Het was Gé Titulaer, de 

bekende Venlose zanger. Ik zei di-

rect ja.’ Het opent nieuwe deuren, 

want in hetzelfde jaar nog krijgt 

hij een telefoontje van saxofonist 

Barend Petersen, die ook in de 

band van Gé Titulaer speelt. ‘Of 

ik zin had om zes weken in Duits-

land te toeren met Trini Lopez. De 

man van If I had a hammer en This 

land is your land. Natuurlijk wilde 

ik. Maar hoe dichterbij het eerste 

concert kwam, hoe meer zorgen 

ik me maakte. Want ik had nog 

geen noot gezien. Pas de dag vóór 

het eerste optreden kreeg ik de 

partijen. Ik heb me de hele nacht 

rot gerepeteerd op mijn hotelka-

mer.’ 

De toer wordt een harde leer-

school. Muzikaal en zakelijk. 

‘Voor mij was het keihard werken. 

Ik vormde samen met trompet-

tist Ron Limberg en Barend de 

blazerssectie. Twee beroepsmu-

zikanten en ik. Daar heb ik ge-

leerd hoe een blazerssectie moet 

klinken. We speelden in peper-

dure nachtclubs in de grote ste-

den. Berlijn, München, Hamburg, 

Düsseldorf. Trini cancelde de 

laatste twee optredens in Keulen 

en Aken, omdat hij van de organi-

sator van die twee concerten nog 

20.000 dollar tegoed had. Wel-

kom in de muziekwereld! Wij kre-

gen ook nog geld, daar heb ik me 

behoorlijk zorgen over gemaakt. 

Gelukkig is het goed gekomen.’

Lee Towers

Na zes weken op tournee komt 

Steegers drie keer volwassener 

terug, zegt hij. ‘Maar ik voelde 

me nog geen professioneel mu-

zikant’, zegt hij. ‘Ik wilde me 

muzikaal verder ontwikkelen. Gé 
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H
ij gaat er eens goed voor zitten op de comfortabele bank. 

‘Leuk om aan het einde van mijn carrière nog aandacht 

te krijgen in de Buun’, zegt Steegers met een geamuseerd 

glimlachje. Hoezo, hangt hij zijn schuif aan de wilgen? 

‘Nee, maar ik heb het er wel eens met collega’s over. Ik ben 62 jaar, 

zeker klassieke trombonisten stoppen er rond die leeftijd vaak mee. 

Trombonist is een zwaar beroep, je bent continu geconcentreerd. 

Neem de Bolero van Ravel. Acht minuten lang zit je niets te doen, maar 

je moet wel opletten. En vervolgens een perfecte solo afleveren.’ Ook 

fysiek kennen trombonisten hun kwaaltjes. ‘Schouder- en armklach-

ten komen vaak voor.’ Om goed te kunnen spelen, moet Steegers meer 

repeteren dan vroeger. Of trainen, zoals hij het zelf noemt. ‘Ik train 

mijn lippen, mijn embouchure, minstens twee uur per dag. Maar ik 

stop pas met spelen als ik als professional niet meer mee kan. Ik geef 

graag les aan amateurs, daar haal ik veel voldoening uit. Maar echt sa-

menspelen moet ik met topamateurs of professionals.’

Prostitutie!

Steegers’ carrière begint op de bariton bij Fortissimo. ‘Ik was razend 

enthousiast over de harmonie’, vertelt hij. ‘Maar die bariton, dat vond 

ik in het begin niks. En dan kreeg ik ook nog de saaie tweede partij, de 

zogenoemde na-kletspartij. De eerste stem kent tenminste nog mooie 

melodielijnen. Maar zo gaat dat bij een harmonie of fanfare: je krijgt 

het instrument dat nodig is en waarvan de dirigent denkt dat je het kunt 

spelen. Achteraf ben ik wel blij dat ik bariton speel; ik kan het instru-

ment nog steeds goed gebruiken in de studio.’ Via Fortissimo maakt 

hij kennis met andere muziek. Schlagers, dansmuziek en langzaam 

ook jazz. ‘Toen Fortissimo erachter kwam dat ik me voor andere mu-

ziek en vooral jazz interesseerde, kreeg mijn moeder bezoek van twee 

bestuursleden. Of ze wel wist dat jazz een foute wereld was. Drugs, 

prostitutie! Het was genoeg reden om te kappen bij de harmonie.’ 

Steegers koopt een ventieltrombone en begint op vijftienjarige leeftijd 

samen met andere jongeren een dansorkest. Hij weet dan al zeker: ik 

wil profmuzikant worden. ‘Mijn moeder wilde dat ik eerst de lts af-

maakte, maar ik wilde naar het conservatorium. Door dat plan ging 

een streep toen mijn opa overleed. We waren grotendeels financieel 

afhankelijk van hem. Mijn alleenstaande moeder had wel een winkel-

tje, maar daar konden we niet van leven. Dus moest ik gaan werken. Ik 

was wel blij dat ik van de lts af was. In de avonduren ben ik havo gaan 

studeren.’

Cruciale ontmoeting

Muziek blijft hij maken in verschillende orkesten. Maar die ventiel-

trombone, dat is het niet. Dat moet een schuif zijn. ‘Mijn beste vriend 

speelde schuiftrombone. Hij zei: dat leer jij nooit. Het was precies de 

stimulans die ik nodig had. Ik kocht er een en nam les. Dat werd een 

grote teleurstelling, het klikte niet met de docent. Ik kocht wat boeken 

en ben het zelf gaan leren.’ Drie jaar later, in 1980, volgt een cruciale 

ontmoeting. ‘We speelden op de Swaree van de Wortelepin in Blerick. 

RUUD STEEGERS

N
eem de 

Bolero 

van Ravel. 

Acht minuten 

lang zit je niets 

te doen, maar je 

moet wel opletten. 

En vervolgens 

een perfecte solo 

afleveren.
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bracht me in contact met Bart 

van Lier van het Metropole Or-

kest. Twee jaar lang heb ik bij 

hem ontzettend veel geleerd, qua 

technieken ging een wereld voor 

me open.’ Hij heeft de smaak te 

pakken en studeert daarna verder 

aan de conservatoria van Tilburg 

en Antwerpen. Jazz, geïmprovi-

seerde muziek, klassiek, arrange-

ren, bigband conducting: Steegers is 

een veelvraat. Ondertussen groeit 

zijn netwerk als een aanzwellend 

orkest; de ene na de andere band 

vraagt hem om mee te spelen. 

Zo belandt hij eerst in Salsaya 

Bigband en daarna, in 1984, in 

het orkest van José Marcello, de 

huisband van de toentertijd po-

pulaire Showbizzquiz met Ron 

Brandsteder. Uit die periode deze 

anekdote. ‘We begeleidden de 

optredende artiesten. Zo ook Lee 

Towers. Hij had de partituren van 

de muziek naar onze arrangeur 

gestuurd, zodat hij het kon om-

schrijven naar onze bezetting. ’s 

Middags voor de show komt Leen 

repeteren. Na het eerste nummer 

vraagt hij: “Waar is het achter-

grondkoortje?” “Dat stond niet in 

de partituur”, zei onze arrangeur. 

Daarop zei Lee: “Dan had u mijn 

plaatje moeten kopen, dan had u 

het gehoord en kunnen uitschrij-

ven.” Laconiek antwoordde de 

arrangeur dat dit zinloos zou zijn 

geweest. “Als ik voor uw plaatje 

naar V&D was gelopen, was ik met 

een cd van Frank Sinatra naar bui-

ten gekomen.”’ Steegers trekt een 

pijnlijk gezicht en schudt met zijn 

hand. ‘Ai, dat vond Lee niet leuk.’

Sterren

In 1985 wordt Steegers ook trom-

bonist in Swinging Soul Machine, 

de band van de instrumentale hit 

Spooky’s day off. Met dit gezel-

schap treedt hij onder andere op 

met Percy Sledge. ‘Voor een tv-op-

treden werd ons gewaarschuwd: 

doe geen brylcreem in je haren’, 

vertelt Steegers. ‘Die spots wor-

den namelijk gloeiend heet en dan 

komt de damp uit je haren. Me-

neer Sledge had dat niet meege-

kregen, die lag ergens uitgebreid 

te blowen. Halverwege het optre-

den zagen we opeens vette rook-

pluimen uit die overweldigende 

haardos van Sledge opstijgen. 

Fantastisch!’ 

Met het Veronica Broadcasting 

Orchestra, waarvan hij in 1990 

lid wordt, begeleidt Steegers veel 

sterren voor het populaire tv- en 

radioprogramma Goud van Oud 

Live. The Trammps, Tavares, The 

Gibson Brothers, The Three De-

grees, Sister Sledge: ze hebben 

allemaal vóór Steegers op het po-

dium gestaan. ‘Een toptijd, ook 

al omdat mijn vrouw (zangeres 

Anya Straatman, red.) ook in de 

band zat. ’s Middags repeteren, 

’s avonds spelen. Opvallend was 

dat alle vrouwelijke acts een eigen 

musical director bij zich hadden. Die 

van Sister Sledge was een boom 

van een vent, bassist. Hij kwam, 

trok de kabel van onze eigen bas-

sist uit de versterker en plugde zelf 

in. Dat gaf in het begin wel heibel, 

later raakten we eraan gewend. Ik 

vond het gaaf om met Amerikaan-

se ritmesecties te spelen. Ze had-

den een enorme groove, met veel 

punch en dynamiek. Echt lekker, 

daar genoot ik van.’

Twijfels

In die periode vertoeven Steegers 

en zijn vrouw vaker in het westen 

dan in hun eigen stad, Venlo. Een 

verhuizing naar de Randstad ligt 

voor de hand. Steegers: ‘Eind ja-

ren tachtig hebben we op het punt 

O
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zagen 

we vette 

rookpluimen uit die 

overweldigende 

haardos van Percy 

Sledge opstijgen. 
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Ruud in  Swinging  Soul  Machine

Ins t ant  Bras s

Big  Band  81
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gestaan om naar Rotterdam te vertrekken. We hadden al een apparte-

ment bekeken. Maar bij mij sloeg de twijfel toe. Ik vond me niet goed 

genoeg, had het conservatorium nog niet eens af. Ook mentaal was ik 

niet sterk genoeg. Ik was die typische nuchtere, bescheiden Limbur-

ger. Toen ik bij  Swinging Soul Machine op de eerste repetitie een fout 

maakte, zei Barend Petersen: “Je kunt die trombone beter als lampen-

kap gebruiken.” Een grap natuurlijk, maar ik schrok van die directheid. 

En dan sprak ik ook nog met een zachte g. “Wat praat jij gek.” Ik trok 

het me aan. Bovendien: ik had een goede Mercedes en reed in tachtig 

minuten naar Rotterdam. Ik vond dat wel lekker, dat rijden. We hebben 

nooit meer overwogen om te verhuizen, zeker niet nadat in 1993 onze 

eerste zoon Luc werd geboren. Venlo is vertrouwd, ik heb nooit spijt 

gehad dat we gebleven zijn.” 

Klassieke blues

Aanvankelijk speelt Steegers in de jaren negentig nog veel buiten de 

regio, zoals bij VOF de Kunst –jawel, hij schuift de trombone op de 

‘wereldhit’ Een kopje koffie- en Antwerp Big Band. Na de geboorte van 

Luc gaat hij meer en meer in de eigen regio aan de slag. Als trombonist 

in bigbands als EJA International Bigband en Brownie Speaks, als di-

rigent bij onder meer Big Band ’81. Ook geeft hij les vanuit zijn eigen 

bedrijf Instant Music Productions. ‘Ik heb zo’n twintig leerlingen nu. 

Van verschillende leeftijden en niveaus. Klassiek, pop, jazz. Ze kunnen 

zelf aangeven wat ze willen leren, maar ik leer hun wel verschillende 

stijlen. Dat vind ik echt belangrijk.’ 

Hij is blij dat ook harmonieën en fanfares inmiddels diversiteit in mu-

ziekstijlen omarmd hebben. ‘Ieder zichzelf respecterend muziekgezel-

schap geeft wel een promsconcert tegenwoordig. Alleen: veel oudere 

dirigenten zijn daarmee niet opgegroeid. Daarom klinkt de lichte mu-

ziek qua opvatting vaak niet. Een leerling moest ooit bij een harmonie 

een blues spelen. Ik zeg: pak een wc-ontstopper, haal de stok eraf en 

gebruik het ding als demper. Kun je lekker knetteren. Hij vond het te 

gek en nam het mee naar de repetitie van de harmonie. Belt die dirigent 

me kwaad op: waar ik mee bezig was? Ik zeg, hoezo, dat klinkt toch te 

gek bij blues. Zegt hij: nee, want wij spelen de klassieke blues. Ik heb 

hem uitgelachen. Een klassieke blues, die kende ik nog niet.’

Authentiek

Naast lesgeven heeft Steegers op dit moment een aantal vaste projec-

ten. Hij is dirigent bij de Maastrichtse bigband Swing Design, speelt 

trombone in de Guus Tangelder Bigband en is druk met een eigen 

trombonekwartet. ‘Dat is echt een mooi project. We maken een pro-

gramma met muziek vanaf de vijftiende eeuw tot nu. Daar zit barok in, 

romantiek, klassiek, jazz. De ambitie is om het authentiek te laten klin-

ken. Makke van veel kwartetten is dat ze klassiek geschoold zijn. Daar-

door klinken de jazzy stukken ook klassiek. Te netjes, met te weinig 

groove en gevoel.’ Het komt door de opleiding, weet hij. ‘Als je vroeger 

klassieke muziek op het conservatorium studeerde en ze kwamen er-

achter dat je in het weekend in een jazzband speelde, kon je oprotten. 

RUUD STEEGERS
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en The Frog. Hun meest bekende 

bijdrage is nog iedere zondagmid-

dag te horen in de openingstune 

van Langs de Lijn, een compositie 

van Quincy Jones. In 1996 komt 

een einde aan de sectie. Enige tijd 

geleden heeft Steegers Instant 

Brass nieuw leven in geblazen, sa-

men met trompettisten Hub Boes-

ten en Marc Huynen en saxofonist 

Harry Lambrichts. ‘We hebben al 

op cd’s van Stevie Ann en Rowwen 

Heze gespeeld. Maar omdat we 

allemaal ook met andere dingen 

bezig zijn is het lastig om het echt 

van de grond te krijgen, merk ik.’

De mannelijke stem

Steegers zit nog vol muzikale dro-

men. Hij wil graag een eigen com-

bo dat Braziliaanse jazz speelt, 

bijvoorbeeld. ‘Dat is heel funky.’ 

Of een Count Basie-project diri-

geren met zijn eigen bigband The 

Coole Groove Orchestra. ‘Oude 

muziek in de stijl van nu. Knal-

len.’ Ondanks de voorliefde voor 

jazz vindt Steegers zich geen jazz-

trombonist. ‘Ik ben trombonist. 

Ik hou van veel stijlen. Ik speel 

net zo graag in het orkest van 

Viva Classic Live als in een big-

band of jazzcombo. Daarom ook 

heb ik me nooit op een bepaalde 

stijl willen vastleggen.’ De trom-

bone voelt zich ook in veel stijlen 

thuis, zegt hij. ‘De klank benadert 

van alle instrumenten het meest 

de mannelijke stem. Je kunt er 

emoties in laten doorklinken, je 

kunt fluisteren en schreeuwen, 

verdriet en vreugde spelen. Daar-

om hou ik zo van het instrument. 

Trombonisten staan te boek als 

filosofische, bourgondische si-

garenrokers. Zie mij, het klopt.’ 

Hij leunt achterover. Hup, nog 

één anekdote dan. ‘Met Instant 

Brass speelden we in Den Haag. 

Ter plekke bleek dat Ron Limberg 

zijn trompet was vergeten. Pa-

niek. Gelukkig speelden er meer 

bands, Ron mocht de trompet van 

een collega lenen. Vlak voor het 

optreden kwamen we erachter dat 

die trompettist tegelijk met ons 

speelde, op een ander podium. 

Weg plan. Ron besloot mijn zil-

verkleurige trombonestandaard 

als stand-in te gebruiken. We gin-

gen met zijn vieren dicht bij elkaar 

staan, zodat het niet zou opvallen. 

En verdorie, niemand heeft het 

gezien! De band die ons inhuurde, 

zei na afloop dat het fantastisch 

geklonken had. Dat was een com-

pliment aan Jos Wetzels, die voor 

twee had gespeeld.’<
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Wat een onzin! Je kunt makkelijk verschillende stijlen spelen en leren. 

Mits je van de goede mensen les krijgt. Klassiek van een klassieke do-

cent, jazz van een jazzdocent.’ Wat dat betreft kunnen we veel van de 

Amerikanen leren, vindt hij. ‘Daar is dat heel normaal. Gelukkig zijn 

steeds meer Nederlandse conservatoria er inmiddels van doordrongen 

dat je les moet krijgen van specialisten.’ Steegers is sowieso onder de 

indruk van wat er in Amerika gebeurt. ‘In Los Angeles zit een muzika-

liteit, dat is niet normaal. In studio’s daar spelen onbekende studio-

muzikanten alle mogelijke stijlen. En alles even goed. Ik had best in 

LA geboren willen zijn.’

Instant Brass

Amerikaanse blazerssecties inspireren Steegers en trompettist Ron 

Limberg in 1980 al tot de oprichting van Instant Brass: een blazers-

sectie die je kunt inhuren voor live optredens of studiowerk. ‘Grote 

voorbeeld is trompettist Jerry Hey. Hij maakte furore met arrangemen-

ten voor onder andere Toto, Al Jarreau en Michael Jackson. Superstrak, 

enorm puntig en met een geweldige timing gespeeld. Dat wilde ik ook.’ 

Naast Limberg en Steegers maakt saxofonist Peter Broekhuizen deel 

uit van de sectie. Later sluit een tweede trompettist aan, Jos Wetzels. 

Vijftien jaar lang werken ze mee aan talloze projecten. Ze zijn te horen 

op cd’s van onder anderen Jodie Pijper, Bram Vermeulen, Fay Lovsky 

RUUD STEEGERS

Als  d i r igent  van  The  Sound  o f  Mus i c  en 

t rombonis t  in  de  Guus  Tange lde r  B igband
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V
enlo krijgt op 1 september 

1343 stadsrechten van hertog 

Reinoud II van Gelre. Bij deze belang-

rijke datum en gebeurtenis wordt in 

2018 stilgestaan. Wat er precies ge-

beurt op die dag 675 jaar geleden 

is niet bekend. Een poging tot recon-

structie op basis van overgeleverde 

historische feiten, de interpretatie 

daarvan en enkele veronderstel-

lingen. Het kan dus zo geweest zijn, 

maar zeker is het niet…

historie

Van Venle 
e n e  s t a t  

m a k e n
DOOR ADRI GORISSEN

FOTO’S PETER DE RONDE
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Het  s t ads char t e r  waarmee  he r tog  Re inoud 

I I  van  Ge l r e  Ven lo  in  1 3 4 3  s t ads r e ch t en 

ve r l e ent . 
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ze zijn nu 1,6 meter. Daardoor is 

het niet alleen een van de eerste, 

maar ook een van de grootste 

stenen gebouwen van Venlo. Het 

bouwwerk staat op een terrein 

van zo’n honderddertig bij vijftig 

meter, van de rest van de plaats af-

gescheiden door een beek en aan 

de andere kanten omgeven door 

een muur. Het is goed te verdedi-

gen, beter als de plaats zelf, want 

die wordt nog niet omsloten door 

vestingwerken. Er is alleen een 

aarden wal rond de stad opgewor-

pen, met daarop een omheining 

van in de grond geslagen palen.

De Hertogenhof fungeert niet al-

leen als logeerverblijf voor Rei-

noud – landsheren hebben in die 

tijd geen vaste woonplek, ze trek-

ken van plaats naar plaats – maar 

tevens als een soort bestuurlijk 

centrum, van waaruit belangrijke 

politieke en financiële zaken wor-

den geregeld. In verband daarmee 

worden er ook ontvangsten ge-

houden. 

Het kan dan ook bijna niet anders 

of dit is de plek waar een dag na 

de komst van de hertog de offici-

ele plechtigheid plaatsvindt ter 

gelegenheid van het verlenen van 

stadsrechten aan Venlo. Want er 

is dan nog geen echt stadhuis in 

de plaats – dat komt pas later, zo 

rond 1370 – en het is bovendien 

nauwelijks voorstelbaar dat de 

hertog bij de stadsbestuurders op 

bezoek gaat. Het zal eerder zo zijn 

dat hij hen uitnodigt om in zijn 

hof het door hem al in Montfort 

opgestelde stadscharter te komen 

ophalen en samen met hem het 

glas te heffen op deze historische 

gebeurtenis. 

Het krijgen van stadsrechten is 

voor Venlo een bekroning op een 

ontwikkeling die zo rond het jaar 

1200 begint. Terwijl er eerst al-

leen mensen wonen in het gebied 

rond de Martinuskerk vestigen 

zich er nu ook aan de Maas, waar 

een soort natuurlijke inham en 

dus een haven is. Omdat die in de 

buitenbocht van de rivier ligt en 

wordt beschut door het eiland De 

Weerd, slibt die nooit dicht. 

Een ideale plek voor schippers, 

vissers en vooral handelaren. In 

Venlo moet namelijk de lading van 

schepen die uit noordelijker gele-

gen plaatsen komen worden over-

gebracht naar kleinere boten. De 

Maas ten zuiden van de stad is on-

dieper en lastiger te bevaren van-

wege de hogere stroomsnelheid 

van de rivier daar. Officieel is dat 

zogenoemde stapelrecht dan ove-

rigens niet, maar informeel wordt 

er wel de hand aan gehouden.

In de jaren die volgen gaan er 

steeds meer mensen wonen in 

het aan de Maas gelegen deel van 

Venlo en neemt de betekenis van 

het grotendeels agrarische part – 

er staan vooral boerderijen – rond 

Het 
krijgen van 

stadsrechten is voor 
Venlo een bekroning op een 

ontwikkeling die zo rond het 
jaar 1200 begint. Terwijl er eerst 
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rond de Martinuskerk vestigen zich 
er nu ook aan de Maas, waar een 
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haven is. Omdat die in de bui-
tenbocht van de rivier ligt en 

wordt beschut door het ei-
land De Weerd, slibt die 

nooit dicht.
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H
eel Venlo is uitgelopen. Het is telkens weer een bijzondere ge-

beurtenis als de hertog van Gelre de plaats aandoet. De inwo-

ners komen dan steeds uit hun huizen en laten hun werk voor 

wat het is. Ook op deze 31e augustus van het jaar 1343, want al is hij dat 

jaar al drie keer eerder op bezoek geweest, zijn komst blijft een feest. 

Dit keer trekken Reinoud en de zijnen vanuit 

het zuiden Venlo binnen, toegejuicht door de 

inwoners van het aan de Maas gelegen lagere 

deel van de plaats, het deel dat als gevolg van 

de almaar toenemende Maashandel steeds 

meer het centrum vormt. De hertog komt uit 

Montfort, het kasteel dat daar staat is in de 

jaren dertig en veertig van de veertiende eeuw 

na het Valkhof in Nijmegen zijn belangrijkste 

residentie.

Het gevolg van Reinoud bestaat uit zo’n veer-

tig man: soldaten, raadsheren, ambtenaren en 

knechten. De meesten zitten te paard, ande-

ren begeleiden met goederen beladen lastdie-

ren of door paarden voortgetrokken karren. 

Voorop rijdt een soldaat met de blauwe banier 

van Gelre, voorzien van de gouden Gelderse 

leeuw. 

Begeleid door enthousiaste Venlonaren en 

nieuwsgierige kinderen trekt het gezelschap 

via de Jodenstraat en de Vleesstraat naar het 

oudste deel van de plaats: de omgeving van de 

dan zo’n drie-en-een-halve eeuw oude Marti-

nuskerk. Omdat de kerk en de huizen erom-

heen op een heuvel staan en daardoor geen 

last van overstromingen van de Maas hebben, 

is dit van oudsher het centrum. 

Vandaar ook dat hier in ‘Venlo-boven’, in de 

schaduw van de kerk, de Hertogenhof ligt, 

de plaats waar Reinoud en zijn voorgangers verblijven als ze Venlo 

aandoen. Ook dit keer krijgt een deel van de hertogelijke bezoekers 

er onderdak, het merendeel wordt echter ondergebracht in de Venlose 

herbergen.

De Hertogenhof is rond 1275 waarschijnlijk op initiatief van Reinouds 

vader, graaf Reinoud I, opgetrokken op een plek zo’n honderd meter 

ten zuiden van de kerk in het noordoostelijk deel van Venlo. In eerste 

instantie bestaat ze alleen uit een zaal van zo’n 15,5 bij 11 meter, met 

meer dan een meter dikke muren. Rond 1340 wordt ze uitgebreid en 

krijgt ze meer allure, wellicht vanwege de verheffing van Reinoud in 

1339 van graaf tot hertog. Het gebouw wordt aan beide zijden verlengd 

en aan de zuidkant verrijst een onderkelderde vierkante toren met een 

omvang van 11,5 bij 9,25 meter. De muren van de zaal worden dikker, 

VENLE STAT
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de kerk af. Dat komt vooral door 

de florerende handel rond de ha-

ven. Per schip worden vanuit het 

zuiden (steden als Maastricht, 

Luik en Namen) hout, ijzer, na-

tuursteen, kalk, steenkool, koper 

en leien aangevoerd en vanuit het 

noorden (met name Holland) vis, 

zout en zuivel. Omdat in Venlo 

ook nog eens enkele belangrijke 

landverbindingen met Duitsland, 

Brabant en Vlaanderen bijeen ko-

men, kan er bovendien worden 

gehandeld in graan, wijn en in 

(Engelse) stoffen.

Geen wonder dus dat het Maas-

deel van de stad zich in de dertien-

de eeuw razendsnel ontwikkelt 

en flink groeit. Vooral rond de 

natuurlijke haven ter hoogte van 

de Oude Markt wordt gebouwd 

en verrijzen in plaats van houten 

meteen tal van stenen huizen. 

Anders dan de Hertogenhof zijn 

het meestal grote vakwerkhuizen, 

die ondanks de hoge grondwater-

stand ter plekke zijn voorzien van 

een behoorlijke kelder. 

Oude Markt, Jodenstraat en Maas-

straat vormen het kloppend hart 

van Venlo aan de rivier. Het is er 

op een doordeweekse dag een 

drukte van belang. Handelaren, 

schippers, huurvaarders, knech-

ten, sjouwers, zoutmeters, kolen-

wegers en kalkwegers bevolken de 

straten. Ondanks dat het officieel 

nog geen stad is, heeft de plaats al 

zeven schepenen aangesteld die 

uit hun midden elk jaar twee bur-

gemeesters benoemen. Venlo be-

schikt rond 1300 al over een eigen 

lakenhal en een gasthuis. 

Van de economische voor-

spoed profiteren ook lokale 

landsheren. Dat zijn eind dertien-

de eeuw graaf Reinoud I van Gelre 

Zo  zou  de  f e e s td i s  in  de  Her togenhof  e ru i t 

kunnen  hebben  gez i en.
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de steun die ze steeds aan Rei-

noud II hebben gegeven. In veel 

gevallen gaat het daarbij om gel-

delijke steun, want de landsheer is 

niet altijd even goed bij kas. Venlo 

staat diverse malen borg voor le-

ningen die Reinoud afsluit. Be-

langrijker is echter dat de plaats 

als getuige optreedt bij uitspraken 

over geschillen tussen Reinoud 

en andere hoge edelen, zoals de 

graaf van Holland. In 1318 doet ze 

dat ook bij de uitspraak in het con-

flict tussen Reinoud I en Reinoud 

II. Graaf Willem III van Holland 

doet die uitspraak en Venlo is een 

van de zeventien Gelderse steden 

die zich garant stellen voor het 

naleven ervan. Een garantie die de 

jonge Reinoud toestaat de macht 

over te nemen van zijn vader.

De stadsrechten zijn echter niet 

alleen een beloning. Ze vormen 

ook het sluitstuk van de eman-

cipatie van Venlo, zeg maar de 

losmaking van de hertogelijke 

macht. Venlo en andere steden 

zijn steeds zelfbewuster en zelf-

verzekerder geworden en verzil-

veren met het binnenhalen van 

de stadsrechten die opstelling. 

In de veertiende eeuw verschuift 

de macht langzaam maar zeker 

van de landsheren naar de steden, 

in elk geval worden ze in de late 

middeleeuwen een machtsfactor 

van belang.

Dat blijkt wel uit het charter waar-

in de stadsrechten voor Venlo zijn 

vervat. Het is een mooi, door de 

hertogelijke schrijver tegen forse 

betaling op perkament geschre-

ven document, dat als volgt be-

gint: “Wi Reynout bi der genaden 

Goedts, hertoge van Ghelren, gre-

ve van Zutphen, doen kont ende te 

weten, allen dengenen, die desen 

brief suelen sien oft hoeren lesen, 

dat wi om orber, bate ende nut on-

ser ende onser erfgenamen ende 

nacomelinge ende ons gemeynen 

lants ende om sunderlinge gonst, 

die wi hebben tot onsen goeden 

luden van Venle, van sunderlinger 

macht ende privilegien, die onse 

audere ende wi gehadt hebben 

ende noch hebben van keyseren 

ende coeninghen des Roymschen 

Rychs, bi rade ende toedoen ons 

wisen raets ende onser vriende, 

ghevryt hebben ende vryen ende 

van den dorp van Venle ene stat 

maken ende geven hem statrech-

te, also dat si voertane statrecht 

hebben suelen ende burger wesen 

(…)” 

De verklaring houdt allereerst in 

dat Venlo voortaan een stad is en 

daardoor een juridisch zelfstan-

dige positie ten opzichte van de 

landsheer heeft. Het mag daarom 

een stadsmuur bouwen om zijn 

burgers en grondgebied te be-

schermen. Die burgers zijn daar-

naast vanaf die eerste september 

1343 vrij man of vrouw, ze zijn dus 

niet langer lijfeigene van de her-

tog. Venlo krijgt verder het recht 

van opslag: nergens anders tussen 

de stad en Mook mag op de oos-

telijke Maasoever handelswaar 

geladen of gelost worden. Dat 

blijft voorbehouden aan Venlo en 

daarmee is feitelijk het al onoffi-

cieel van kracht zijnde stapelrecht 

vastgelegd. De economische voor-

spoed blijft bestaan. 

In het stadscharter wordt bo-

vendien opgenomen dat de stad 

voortaan elke dinsdag een week-

markt mag houden en daar bo-

venop ieder jaar nog eens drie 

jaarmarkten. Bovendien mag het 

stadsbestuur vanaf dat moment 

niet uit zeven schepenen en burge-

meesters bestaan, maar uit negen 

in totaal, zodat ze het vele werk 

wat gemakkelijker af kunnen. Tot 

De 
stadsrechten zijn 

echter niet alleen een 
beloning. Ze vormen ook het 
sluitstuk van de emancipatie 

van Venlo, zeg maar de losmaking 
van de hertogelijke macht. Venlo en 

andere steden zijn steeds zelfbewuster 
en zelfverzekerder geworden en ver-
zilveren met het binnenhalen van 
de stadsrechten die opstelling. In 
de veertiende eeuw verschuift de 

macht langzaam maar zeker 
van de landsheren naar 

de steden.
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en diens leenman Willem van Millen, de heer van Grubbenvorst. Ze be-

zitten allebei de helft van de zogenoemde grote tol in Venlo. Die houdt 

in dat ze onder meer belasting mogen heffen over het vervoer per schip 

stroomafwaarts en stroomopwaarts, op de handelswaar die wordt ver-

scheept en op de producten die op de markt worden verhandeld. Er zit 

dus dan ook al accijns op wijn, bier, vlees en brood. Het is een lucra-

tieve tol, die Reinoud II in het begin van de veertiende eeuw daarom 

over koopt van de weduwe van Willem van Millen.

De dan nog graaf doet dat echter niet alleen vanwege de opbrengst, 

hij wil heel Venlo onder zijn heerschappij brengen. Waarschijnlijk van-

wege het nog jonge bestaan van het deel aan de Maas heeft hij dat in 

die eerste decennia van de veertiende eeuw nog niet in bezit. Wel zijn 

de Gelderse graven en later hertogen zeker al sinds 1269 de baas in 

het deel rond de Martinuskerk. Niet voor niets is daar de Hertogenhof 

gebouwd. Begin veertiende eeuw neemt Reinoud II daarom niet alleen 

de tol van de weduwe van Willem van Millen over, maar tevens diens 

bezittingen in het Maasdeel van Venlo. Iets dergelijks doet hij ook met 

eigendommen van Jan van Broekhuizen, Johan Termeulen en Gerard 

ter Mase. Daarna weerhoudt niets hem er meer van om Venlo stads-

rechten te verlenen en van de in 1343 ongeveer 2500 Venlonaren vrije 

burgers te maken.

Die stadsrechten zijn voor de stad en haar burgers een beloning voor 

Reinoud  I I  van  Ge l r e  met  z i jn  v rouw 

E l eonora,  a fgebee ld  in  e en  ge t i jdenboek.

VENLE STAT
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slot hoeven de burgers zich alleen 

nog maar voor een Venlose recht-

bank te verantwoorden en mogen 

ze vanaf dan gebruik maken van 

de gemeenschappelijke gronden 

net buiten de stad.

R eden genoeg dus voor een 

feest. Hoewel in het stads-

charter nadrukkelijk staat dat de 

tekst is vervat op het kasteel in 

Montfort en de verklaring daar op 

Sint Egidiusdag (1 september) is 

uitgegeven, kan het bijna niet an-

ders of het document is op diezelf-

de dag door de hertog in Venlo aan 

de stadsbestuurders tijdens een 

plechtigheid overhandigd. Het is 

nauwelijks voorstelbaar dat Rein-

oud II de oorkonde in Montfort sa-

men met zijn raadsmannen heeft 

opgesteld, daarna heeft gezegeld 

en vervolgens per bode naar Venlo 

heeft laten brengen. Hij moet het 

document al eerder hebben laten 

maken en is er vervolgens mee 

naar de nieuwbakken stad ge-

reisd. Bovendien moet hij later die 

maand in Gravendaal zijn en Venlo 

ligt dan precies op de route.

Op 1 september 1343 is het dus 

feest op de Hertogenhof in Ven-

lo. De grote zaal is versierd met 

Gelderse banieren en de voor de 

gelegenheid gehuurde tafels zijn 

fraai gedekt. De hertog heeft uit 

plaatsen in de verre omtrek spijs 

en drank laten aanrukken, vooral 

veel vis, vlees en wijn. Reinoud 

is een echte wijndrinker, van bier 

moet hij niet veel hebben. Hij 

heeft iemand in dienst die voor de 

constante aanvoer van wijn – uit 

vooral Duitse wijnstreken – moet 

zorgen. Het is bovendien een fer-

vente viseter, met een voorkeur 

voor dolfi jnen, die hij uit de vis-

sersstad Harderwijk laat halen.

Voor de plechtigheid van de stad-

scharteroverdracht is een klein 

gezelschap verzameld in de Her-
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Een  gez e l s chap  ede l en  op  r e i s .

VENLE STAT
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Wi Rey-
nout bi der genaden 

Goedts, hertoge van Ghel-
ren, greve van Zutphen, doen 

kont ende te weten, allen denge-
nen, die desen brief suelen sien oft 
hoeren lesen, dat wi om orber, bate 

ende nut onser ende onser erfgenamen 
ende nacomelinge ende ons gemeynen 

lants ende om sunderlinge gonst, die wi 
hebben tot onsen goeden luden van Venle, 
van sunderlinger macht ende privilegien, 

die onse audere ende wi gehadt hebben 
ende noch hebben van keyseren ende coe-
ninghen des Roymschen Rychs, bi rade 

ende toedoen ons wisen raets ende 
onser vriende, ghevryt hebben ende 
vryen ende van den dorp van Venle 

ene stat maken ende geven hem 
statrechte, also dat si voer-

tane statrecht hebben 
suelen ende burger 

wesen 

“

”
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25 sta p p en

Door Marc van de Ven

I
edere morgen wandel ik met Akke, 

onze hond. De ochtendwande-

ling is mijn shif t. Dat wist ik ook 

nog niet toen we hem veertien jaar 

geleden kochten. Anders had het 

l ieve dier ongetwijfeld een andere 

eigenaar gekregen. Meestal wan-

delen we over een bruggetje. Dat is 

25 stappen lang. Soms zi jn het er 24 

of zelfs 23 –als ik f l ink doorloop–, na 

een avond stappen kunnen het er 

ook 27 zi jn. 

Dat weet ik, omdat ik de passen tel. 

Dat heb ik al duizenden keren ge-

daan. Ik weet van meer stukken van 

de ochtendwandeling hoe lang ze 

zi jn. De weg oversteken: elf passen. 

Het beklinkerde deel van het f iets-

pad: tachtig. Het tellen is een vorm 

van dwangmatig handelen. Vroeger 

had ik meer van die afwijkingen. Als 

kind achterin de auto ‘moest’ ik op 

de ri jksweg tussen twee bomen mijn 

tenen samenknijpen. En soms zette ik 

mijn tanden in een baksteen van het 

muurtje waar we tegenaan voet-

balden. Moest gewoon! Ik weet nog 

precies welke steen. Gelukkig ben ik 

daar snel genoeg mee gestopt. 

Dwangmatig handelen kan je leven 

beheersen: je moet binnen een kwar-

tier t ien rode Twingo’s gezien heb-

ben, anders gebeurt er iets vreseli jks. 

Onzin natuurl i jk. Maar je kunt je er 

zelf helemaal gek mee maken. In het 

ergste geval met uitputting, depres-

sie of relatieproblemen tot gevolg. 

Zo erg is het bij mij niet. Sterker, de 

l ichte mate van dwangmatigheid die 

ik heb, schijnt juist posit ief te zi jn. 

Als ik inderdaad met 25 stappen die 

brug over ben, geeft dat een fi jn 

gevoel. Zeggen deskundigen. 

Er zi jn meer voordelen: je kri jgt meer 

oog voor detail, leert je beter con-

centreren en kri jgt zelfvertrouwen. 

Aldus dezelfde deskundigen. Ik ben 

het er uiteraard mee eens. Zo gek 

is een dwangmatigheid nog niet. En 

bijna iedereen heeft er ‘ last’ van. 

Wat is jouw gekke trekje? Niet op na-

den van stoeptegels lopen of alleen 

de witte strepen van een zebrapad 

raken? Wat zeg je? Ieder jaar als de 

Buun uit is, móet je ‘m direct van vo-

ren tot achteren lezen? Tja, soms kun 

je beter een huisarts raadplegen. 
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togenhof. De belangrijkste begeleider van Reinoud is ongetwijfeld Jo-

han Moliart, zijn vaste en invloedrijkste adviseur. Moliart is eerst zo’n 

twintig jaar (van ongeveer 1318 tot plus minus 1338) rentmeester en 

beheert de Gelderse staatskas. Na 1338 heeft hij geen officiële functie 

meer, maar is hij de naaste vertrouweling van Reinoud en staat hem 

met raad en daad bij. Hij is zelfs aanwezig bij de gesprekken met an-

dere hoge edellieden als graven, hertogen en koningen. De raadsman 

heeft een enorme invloed op de Gelderse landsheer en houdt deze – zo 

gezegd omdat hij een zwakke gezondheid heeft – weg bij zijn tweede 

vrouw, de Engelse prinses Eleonora. 

Verder wordt de Gelderse hertog hoogstwaarschijnlijk bijgestaan door 

zijn raadslieden Johan van Mirlaer (de jonge) en Willem van Broekhui-

zen (met de functie van erekamerling), secretaris Werner van Deven-

ter, rentmeester Hendrik Moliart (familie van Johan), lijfarts Diddric 

Herberts en kapelaan Johan Borlund. Waarschijnlijk behoort Reinouds 

biechtvader broeder Frederik uit Keulen ook tot het gezelschap, want 

Reinoud is al enige tijd bang voor de dood en biecht daarom om de 

haverklap. De enige die ontbreekt is natuurlijk Eleonora, daar zorgt 

Moliart wel voor.

Aan de Venlose kant zijn mogelijkerwijs Mathias Veir, Hendrik van 

Lomm, Gerard van Lomm, Adam Mont, Jacob Gramme, Wienrik van 

de Weiden, Hendrik Arnoutzoon van Lomm, Hendrik Borchgreve of 

Gerard Zoeterken aanwezig. Zij vormen in 1349 het dan uit negen man 

bestaande stadsbestuur en omdat zij voor het leven worden benoemd, 

kunnen enkele van hen er in 1343 bij zijn geweest. Van Mathias Veir en 

Hendrik van Lomm is bijvoorbeeld in 1349 bekend dat zij in eerdere 

jaren burgemeester zijn geweest. 

Bijna zeker moet bovendien de ambtman van het ambt Krickenbeck 

present zijn. De ambtman is namelijk de vertegenwoordiger en plaats-

vervanger van de hertog in Venlo en mag dus bij zo’n officiële plechtig-

heid niet ontbreken. Venlo hoort in die dagen tot het ambt Krickenbeck, 

waar verder de dorpen Herongen, Wankum, Leuth, Hinsbeck, Grefrath, 

Lobberich en Viersen onder vallen. Door de stadsverheffing neemt Ven-

lo vanaf die eerste september de positie van Krickenbeck in als belang-

rijkste plaats in het ambt. Op die dag is vermoedelijk een zekere Arnold 

Spede de ambtman en hij feest dus mee in de Hertogenhof.

Hertog Reinoud II overhandigt tijdens of voorafgaand aan de feest-

dis het stadscharter officieel aan een vertegenwoordiger van het 

stadsbestuur, mogelijk Mathias Veir of Hendrik van Lomm. Zij bergen 

het goed op, want de inhoud ervan is voor Venlo van enorme betekenis, 

zowel economisch als politiek. De dood van de Gelderse landsheer zes 

weken later op 12 oktober 1343 is dan ook een schok voor de inwoners 

van de stad. Want wie garandeert hen dat de opvolgers van de hertog 

de toegekende rechten zullen eerbiedigen. Bovendien zijn de twee zo-

nen van de hertog - Reinoud III is tien jaar oud en zoon Eduard zeven 

jaar oud – nog niet in staat om te regeren en ontstaat er als moeder 

Eleonora geen tijdelijke hoofdrol gaat spelen een machtsvacuüm. Al 

snel na het feest begint er een onzekere tijd voor Venlo.<

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist 

bij De Limburger en schrijver. Hij heeft 

een reeks publicaties op zijn naam 

staan, waar onder het Limburgs Literatuur 

Lexicon (2007) en Een Noorse liefde 

(2012). Bovendien is hij een van de 

oprichters van De Buun. 
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Hertog 
Reinoud II overhan-

digt tijdens of vooraf-
gaand aan de feestdis het 

stadscharter officieel aan een 
vertegenwoordiger van het 

stadsbestuur, mogelijk Mathi-
as Veir of Hendrik van Lomm. 
Zij bergen het goed op, want 

de inhoud ervan is voor 
Venlo van enorme beteke-

nis, zowel economisch 
als politiek.
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Cultuur 
in huis
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DOOR CLEO SCHATORJÉ  FOTO’S PETER DE RONDE

 
kunst

Wegdromen in de huiskamer of 

rocken in de achtertuin. Het gebeurt 

steeds vaker: optredens bij iemand 

thuis. Kunnen mensen zich niet meer vin-

den in het huidige cultuuraanbod of is er 

iets anders aan de hand? Cleo Schatorjé 

maakte een tour door groot Venlo op 

zoek naar de drijfveren van deze Ven-

lose ‘thuisfestivaldirecteuren’.  

In het spuugveld van de artiest
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Move over, Woodstock

Three days of peace and music. En een beetje liefde. Zeg je festival, dan 

zeg je Woodstock. Toch? In 2006 schreef Eric Lamers, cultuurma-

ker en manager cultuurparticipatie en -educatie bij Kunstencentrum 

Venlo, in het Belgische magazine Gonzo (circus) een kritisch stuk over 

de opkomst en ondergang van zomerfestivals. In het artikel stond de 

vraag centraal of moderne festivals niet te veel op de blauwdruk leun-

den die Woodstock decennia geleden legde. Hij vroeg zich af of een 

andere aanpak dan het hippiefestival denkbaar, betaalbaar en haalbaar 

is. Volgens Eric vernieuwden festivals inhoudelijk, maar zéker in de 

vorm te weinig om de culturele uitdagingen van onze tijd aan te gaan. 

Een tijd waarin muziek niet langer de bepalende factor voor de rebel-

lerende jeugdcultuur is en een wei vol podia met wat programmering 

niet iedereen meer zal boeien. Als dit de evolutie van het festival was 

sinds 1968, dan was het tijd voor een revolutie! Een van de ‘oplossin-

gen’ was volgens Eric het thuisfestival: ‘Dat is nou écht anders. Veel 

persoonlijker, intiem en verrassend.’ Het idee bleef hem achtervolgen. 

Een stiekeme wens, zoals hij het zelf noemt. Niet lang na de publicatie 

vertrekt Eric naar Venlo, waar hij jaren later wordt uitgenodigd voor 

huiskameroptredens bij strafrechtadvocaat Guus Lina en het clubje 

MOOOOI. ‘Hé, interessant! De underground was vroeger iets van rebelse 

punkers en krakers, maar nu lijkt het de gevestigde orde die dingen 

op kleine schaal organiseert. Super professioneel én erg prikkelend. 

Er komt geen overheid bij kijken. Vooral de organisatievorm is tegen-

draads. Is het een reactie op de cultuur die bepaald wordt door geld en 

overheden? Kunnen de groepjes van gelijkgestemden zich niet vinden 

in het huidige aanbod en doen ze het dus maar zelf ?’ vraagt Eric zich 

nu af. Een alternatieve culturele infrastructuur is geboren in Venlo. ‘Als 

je mij als puber had gezegd dat dit zou gebeuren, had ik je voor gek 

verklaard. Deze do-it-yourself scene hoort bij jeugdculturen als punk en 

house thuis, niet bij de gevestigde oude garde. Aan de andere kant.. 

Klassieke muziek luisteren in iemands achtertuin. Stel je toch voor!’ 

Zijn stem schiet wat omhoog. Hij zou graag willen weten wat de orga-

nisatoren drijft, waarom ze het wél doen en ‘waar ze hun voldoening 

uithalen.’ We spreken af dat ik het uit ga zoeken. 

MOOOOI hoor

Op internet word ik – op één kort artikel over het podium van Guus Lina 

na – niet veel wijzer. Geen hits. Onvindbaar. Eric tipt me gelukkig en-

kele namen. Van klassieke privéconcerten en festivals in de achtertuin 

tot carnavalszittingen in Venlose huiskamers en de eerder genoemde 

podia van MOOOOI en Guus Lina. Het is niet zozeer de vraag waar 

ik aan begin, maar waar ik begin. Getriggerd door de geheimzinnige 

naam zoek ik contact met Hans Vlek, een van de acht mensen achter 

MOOOOI. Hij legt uit dat de langgerekte ‘o’ voor de vier stellen in de 

organisatie staat. Ze vertellen me graag meer over hun project met een 

wijntje erbij. Op een woensdagavond in juni arriveer ik op d’n Aren-

K
lassieke muziek 

luisteren in 

iemands achtertuin. 

Stel je toch voor!’ 

Zijn stem schiet wat 

omhoog.
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O
ptredens op geheime plekjes in de bossen of in een   

caravan. In het kleine zit het mooie. 

je steeds vaker. Mensen zijn op zoek naar interactie en dichtbijheid. 

Bezoekers zitten in het spuugveld van de artiest. Je ziet dat festivals 

hier steeds meer op inspelen. Festival 3.0 noem ik dat. Kijk maar naar 

Down The Rabbit Hole en Best Kept Secret. Optredens op geheime 

plekjes in de bossen of in een caravan. In het kleine zit het mooie. 

Máár, zonder het grote en majestueuze kom je daar niet achter.’

Schuren graag

De wijn en kaasjes komen op tafel, want ‘het is al half negen.’ Gastvrij 

zijn de vier stellen zonder twijfel. Ine: ‘We beginnen iedere editie met 

een glaasje bubbels en een openingswoordje. Het moet een feestje zijn.’ 

Ellen haakt hier enthousiast op in. ‘En we hebben een heuse merchan-

dise-lijn. Buttons, tegeltjes, banners.’ Ook het eigen bier is inmiddels 

gebrouwen. Dat was de vorige keer nog nét niet klaar, dus bewaren ze 

het voor 2018. ‘Dan smaakt het extra lekker.’ MOOOOI maakt het de 

bezoeker graag naar de zin, maar ook de artiest wordt niet vergeten. 

De vergoeding vinden ze belangrijk. Meestal leggen ze zelf nog wat 

bij op het entreebedrag van de bezoeker. Winst maken? Daar is het de 

organisatie dus echt niet om te doen. Ik ben benieuwd of ze zichzelf te-

gendraads vinden. ‘Ik denk het wel ja. En dat geeft me eigenlijk wel een 

lekker gevoel. We zijn anders dan anders. Ik denk dat de underground 

onderschat is en dat zij dezelfde motivatie hebben als wij,’ constateert 

Jos. Bang voor een beetje controverse is MOOOOI niet. ‘De bezoekers 

schreeuwen bijna: ‘Haal me uit mijn comfort zone!’ Ze zijn nieuws-

gierig en worden graag verrast. Het mag zeker schuren,’ vindt Ine. Zo 

trad mimespeelster Judith Hazeleger in 2016 op met een solovoorstel-

ling over schrijfster Sylvia Plath. Het stuk eindigt met een zelfdoding. 

Tamelijk dramatisch en heftig dus. ‘Dit bracht juist een discussie op 

gang. Mooi om zo met elkaar in gesprek te gaan.’ Het culturele aanbod 

in de regio zou volgens het achttal wel wat spannender mogen. ‘Het is 

redelijk doorsnee. Commercieel en voor het grote publiek. Wij houden 

van artistieke vernieuwing, maar die kun je – heel begrijpelijk – niet in 

Venlo vinden. Daarvoor is het te klein. Wij gaan zelf al snel de grens 

over of richting Randstad. Des te leuker dat wij af en toe een voorstel-

ling kunnen programmeren die een beetje wringt,’ vertelt Ellen.

Van jong talent tot oude rotten

Mijn volgende stop is Guus Lina. De strafrechtadvocaat uit Venlo met 

een – weliswaar klein – theater in de tuin. De familie Lina kocht het 
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borg in Venlo. Ellen Marres, de vrouw des huizes, komt er ook net aan. 

‘Ja hoor, hier moet je zijn,’ roept ze enthousiast. Hans steekt zijn hoofd 

om de keukendeur. De koekjes en thee staan al op tafel. De uitnodi-

gingen van alle MOOOOI-evenementen liggen ernaast. Ellen houdt ze 

één voor één trots in de lucht. ‘Oh, hier is de vouwrand niet mooi. Bah, 

daar kan ik echt van balen. En waarom is hier van de maat afgeweken? 

Een beetje pietluttig, ik weet het,’ zegt ze bijna verontschuldigend. 

De uitnodiging van de laatste editie, die nog kakelvers in het geheu-

gen ligt, springt eruit. Ook letterlijk. Het kaartje plopt uit een doosje. 

Langzaam maar zeker druppelt ook de rest van de organisatie binnen. 

Arno van Remortel en Monique Bruls, Rom en Maaike van Strijp en 

Jos Trienekens en Ine van den Bergh. Er wordt gekust, geknuffeld en 

gekletst. ‘Normaal vindt voorafgaand aan een evenement vier keer een 

vergadering plaats en na afloop een evaluatieweekend aan zee. Daarom 

vinden we dit extra leuk en zijn we er allemaal graag bij,’ lacht Ellen. Ik 

voel me een klein beetje een partycrasher. Al zeven jaar lang organiseren 

de vier stellen MOOOOI: vier optredens op de vier thuislocaties op één 

dag. Een huiskamerconcertentour dus. Het idee is ontstaan na het bij-

wonen van een huiskameroptreden in Venlo, waar twee stellen met el-

kaar aan de praat raakten. Doorslaggevend was de ZomerJazzFietsTour 

in Groningen. Op de fiets langs middeleeuwse kerkjes en boerenschu-

ren voor jazzoptredens. ‘Mooi hoor! Daarna móest het ervan komen. 

Tijdens een afspraak bleek het idee bij ons allemaal te leven en zijn we 

met zijn achten in het project gestapt. Het leek ons leuk en we hadden 

er de ruimte voor. So why not?,’ vertelt Hans. 

Festival 3.0

Al sinds de eerste editie in 2011 vaart ieder stel zijn eigen koers. ‘We 

zijn bijzonder hoffelijk naar elkaar toe. We zorgen ervoor dat het pro-

gramma gevarieerd is, maar laten iedereen in zijn waarde. Van muziek 

tot theater en van literatuur tot lezingen. Het is altijd verrassend. Tel-

kens in een andere setting en sfeer met eigen achterban,’ legt Ine uit. 

Ieder stel nodigt zo’n twaalf personen uit. Zij melden zichzelf of wor-

den door iemand uit de organisatie gevraagd. Bij sommigen is dit een 

redelijk vast clubje, bij anderen wisselt het ieder jaar. Rom: ‘Ik vind 

die kruisbestuiving van mensen erg leuk. Zie het als een verbindend 

middel, een soort live Facebook.’ En laat het daar ook om draaien bij 

MOOOOI. Samen cultuur beleven en er met elkaar over praten. ‘Bij de 

allereerste editie vond de eerste voorstelling in onze huiskamer plaats. 

De bezoekers waren wat onwennig. Helaas kon ik het tweede en derde 

optreden niet bijwonen en zag ik iedereen pas weer bij de laatste voor-

stelling,’ vertelt Monique. Ze valt even stil. ‘Nou, toen hield iedereen 

van elkaar! En ook de artiesten vonden het fijn en spannend. In het 

gewone theater ben je een van de velen. In de huiskamer is het heel in-

tiem.’ De gedachten van Rom, oud-voorzitter van het Zomerparkfeest, 

gaan direct terug naar een optreden van Miss Montreal op het Ven-

lose cultuurfestival. ‘Na afloop van haar show op de mainstage wees ze 

naar de spiegeltent en zei: ‘Hier wil ik optreden!’ Deze geluiden hoor 

CULTUUR IN HUIS



BUUN   127

Rocken met negentig

Mijn laatste bezoek breng ik aan 

Bart Schouenberg in Tegelen. Het 

is warm, nee heet, en de voordeur 

staat wagenwijd open. ‘Kom maar 

binnen!’ hoor ik een vrouwenstem 

roepen. Het is Els, de vrouw van 

Bart, en medeorganisator van het 

jaarlijkse thuisfestival Be Free. 

Bart is in de tuin en praat nog even 

na met een paar van zijn bandle-

den. Hun repetitie zit erop. Aan de 

geluiden uit de schuur te horen is 

de volgende band alweer aan het 

spelen. ‘Tien jaar geleden heb-

ben we dit huis gekocht en zijn 

we met de verbouwingen begon-

nen. Het oefenhok was als eerste 

klaar,’ lacht Bart. Speelde hij er in 

de begindagen nog alleen met zijn 

eigen band, al snel volgden ook 

andere. Van pop naar blues tot 

rock. ‘Maar alle groepen hebben 

wel een connectie met mijn eerste 

band. Zie het als een muziekcol-

lectief.’ In 2008 ontstond het idee 

voor een festival met bands uit de 

oefenruimte en een paar gastmu-

zikanten. ‘Muziek maken is voor 

steeds meer mensen een hobby, 

waardoor optreden lastiger wordt. 

Familie en vrienden van de band-

leden hebben de muziek vaak nog 

nooit live gehoord. Iedere artiest 

mocht een aantal gasten uitnodi-

gen en ook de buurt was welkom.’ 

De naam van het festival werd 

bedacht door buurman Gé Ver-

coulen, ‘een hippie met een vrije 

G
uus en Francis willen een podium bieden aan artiesten 

die vaak niet in het reguliere theater staan.
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huis met atelier in 1995, na de dood van oud-bewoner en schilder Sef 

Moonen. Na binnenkomst word ik direct meegenomen naar het ge-

renoveerde atelier annex theater. Francis, de vrouw van Guus, veront-

schuldigt zich voor de ietwat muffe geur. ‘In de zomerperiode ligt het 

even stil hier.’ Een oude houten vloer, een allegaartje aan stoelen en 

werk van Sef Moonen aan de muur. Ik vind het prachtig. ‘Het atelier 

heeft heel lang dienst gedaan als opslagplaats. Begin 2016 bezochten 

we een huiskamerconcert in Blerick en we hadden zoiets van: ‘En nu 

wij.’ We wilden de culturele bestemming van het atelier graag voortzet-

ten. Je voelt de aanwezigheid van de kunstenaar. Het is een plek waar 

iets gebeurt en ontstaat,’ vertelt Guus. Kunstenaar May Rooijakkers en 

dichter Herman Verweij werden erbij geroepen en hielpen het stel met 

het opzetten van hun cultuurpodium. In mei vorig jaar was de herope-

ning. Eén keer in de twee maanden vindt er een optreden plaats. Mu-

ziek, theater en literatuur. Van jong talent tot oude rotten. ‘Leuk’ hoeft 

het niet altijd te zijn. Volgens het tweetal mag het ook zeker schuren. 

Zo trad de Venlose acteur Hay van Hoorn op met een theatermonoloog 

over een uitgetreden priester. Francis: ‘Een heel serieus stuk.’ Guus 

en Francis willen een podium bieden aan artiesten die vaak niet in het 

reguliere theater staan. ‘Zie het als een aanvulling op het huidige aan-

bod, niet een reactie daarop. In Venlo is niet alles te vinden, maar dat is 

geen kritiek. Binnen no time ben je in Heerlen. We zien het ook als een 

soort try-out moment voor artiesten. Wie weet, belanden ze daarna in 

het theater,’ denkt Guus. De entree is bedoeld om quitte mee te spelen. 

Ze maken er geen winst mee en ‘willen dat ook niet’.

De artiest op schoot

De bezoekers zijn vrienden en kennissen. ‘Een vijver gevuld met men-

sen van diverse pluimage. We hebben een vast mailbestand dat we op 

de hoogte houden. Het zijn er zo’n zestig,’ gokt Francis. ‘Ze komen 

voor de artiest, het oude atelier én de ambiance. Het moet vooral niet te 

gelikt worden. Een tijdje geleden stonden de oude bioscoopstoelen van 

Filmtheater De Nieuwe Scène te koop. Erg gaaf, maar we hebben het 

toch niet gedaan. Alsof je een regulier theater binnenloopt. Nu staan 

er kerkbanken, oude fauteuils en kisten met kussentjes erop. Heel au-

thentiek en primitief. Bij een theatervoorstelling van Mirjam Alders en 

Mariëlle Billekens moesten we de gasten op de voorste rij vragen hun 

benen vooral niet uit te strekken. Je zit bijna bij elkaar op schoot. Die 

nabijheid en directheid is mooi. Je beleeft het zo intens.’ Na afloop 

van ieder optreden krijgen de bezoekers nog een drankje en wordt er 

gezellig nagepraat. Dat vinden Guus en Francis minstens zo belangrijk 

als de voorstelling zelf. Ook de artiesten mengen zich dan onder het 

publiek. In de huizen van MOOOOI en de familie Lina komen artiest 

en gast heel dicht bij elkaar. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen. Iets 

wat steeds verder weg lijkt in onze verharde en individualistische maat-

schappij. Ja, ik begin steeds beter te begrijpen waarom er behoefte is 

aan plekken zoals deze. 

CULTUUR IN HUIS
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geest’. Een prachtvent als ik Bart 

mag geloven. Hij organiseert zelf 

huiskamerconcerten met Indiase 

muziek. ‘Top of the bill hoor. Als 

je je ogen dicht doet, waan je je in 

het buitenland. Je komt in andere 

sferen.’ We dwalen af. Terug naar 

de eerste editie van Be Free. ‘Er 

kwamen zo’n zeventig tot tachtig 

mensen. Van 3 tot 93 jaar. Ook de 

buurt vond het prachtig. Mevrouw 

Hoogland van negentig stond te 

stuiteren. Eindelijk leven in de 

brouwerij!’ 

Happy hippies

Vandaag de dag worden er zo’n 

250 mensen uitgenodigd, ook 

uit het buitenland. ‘In Berlijn zit 

een vergelijkbaar collectief van 

zo’n twintig artiesten. Jaarlijks 

bezoeken we elkaar en nemen 

we gastmuzikanten mee. Na de 

optredens stappen we met z’n al-

len in de hot tub en ‘s ochtends 

haalt Els broodjes voor iedereen.’ 

Een communesfeertje, dus. Bart 

knipoogt: ‘Ja, er wordt ook wel-

eens wat gerookt.’ Be Free mag de 

huiskamer dan wel ontgroeid zijn 

– de straat is afgezet en je vindt 

er ook een tapwagen, frietkar en 

luchtkussen – wezenlijk is er niet 

veel veranderd. ‘Er heerst altijd 

een ongedwongen sfeer en saam-

horigheid. Muziek verbindt en 

muziek is emotie. Ik zie iedereen 

genieten. Jong, oud, artiest en be-

zoeker. De ruimte en de mensen 

creëren blijkbaar een vertrouwde 

en positieve vibe.’ Vanaf de zesde 

editie in 2013 werd besloten om 

Be Free stickers in het leven te 

roepen. Toffe merchandise, maar 

ook handig om ongenodigde gas-

ten op te merken. ‘De sticker is 

tevens je entreebewijs en draag 

je op je borst. Je ziet direct: die 

hoort erbij! We hebben weleens 

gedubd of het niet te groot gewor-

den is. Maar de optredens houden 

we achter het huis, dus dat blijft 

intiem. We doen niets bijzonders 

met licht en tenten lenen we van 

vrienden, waarmee we paviljoen-

tjes creëren. Het wordt nooit te 

gelikt. Misschien is het daarom 

ook zo mooi.’ Een voorstel voor 

een andere plek en het delen van 

de winst hebben Bart en Els afge-

wezen. ‘We willen niet groter of 

commerciëler worden. Dan ver-

dwijnt de charme. Iedereen mag 

een vrijwillige bijdrage leveren. 

We maken er nu geen winst op en 

dat is prima. Geld maakt meer ka-

pot dan je liefhebt.’

Iets anders

Na mijn gesprekken met deze 

thuisfestivaldirecteuren kan ik 

een aardige conclusie trekken 

over hun drijfveren. De basis is 

een ruimte, liefde voor cultuur en 

gastvrijheid. Iedereen vindt het 

simpelweg ook ‘gewoon leuk’ om 

E
r heerst altijd een ongedwongen sfeer en saamhorigheid. 

Muziek verbindt en muziek is emotie. Ik zie iedereen ge-

nieten. Jong, oud, artiest en bezoeker.
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A
l zeven jaar 

lang organise-

ren de vier stellen 

MOOOOI: vier op-

tredens op 

de vier 

thuis-

locaties 

op één dag. 

Een huiskamer-

concertentour dus.
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dingen te organiseren en anderen 

een plezier te doen. De belang-

rijkste reden om thuisconcerten 

te organiseren lijkt de intimiteit 

en interactie tussen artiest en 

bezoeker te zijn. Ook Peter Frey 

onderschrijft dit. Hij organiseert 

zo’n twee tot drie keer per jaar 

concertjes in zijn ‘ongewoon 

lange’ huiskamer in Venlo. ‘Wat 

opvalt, is de sterke band tussen 

publiek en artiest. Je zit bijna op 

elkaars lip. Er heerst zo’n grote 

intimiteit en wisselwerking. Dat 

inspireert beiden. Zo zou Arno 

Adams eigenlijk van vier tot zes 

spelen. Hij stopte pas om half 

negen. Het ging heel vanzelfspre-

kend. Sommige bezoekers moes-

ten huilen. Zó intiem was het.’ 

Een gemis in het reguliere circuit 

dus, maar moeilijk om op in te 

haken. Zeker omdat de authenti-

citeit van de ruimte hier ook een 

rol in speelt. Een kleine ruimte in 

het theater blijft toch het theater. 

MOOOOI kwam al met het idee 

voor satellietlocaties. Naast de in-

teractie tussen artiest en bezoeker 

lijkt ook de wisselwerking tussen 

bezoekers onderling een van de 

motieven. Peter: ‘Ik probeer dat 

te stimuleren, mensen met elkaar 

in gesprek brengen. Ik vier mijn 

verjaardag niet zo vaak, maar toen 

ik het wel deed, kwam ik erachter 

dat mijn contacten uit verschil-

lende circuits komen en elkaar 

nauwelijks kenden. Mijn feestje 

bracht ze samen en het was heel 

mooi om te zien wat voor meer-

waarde dat had. Dat was voor mij 

ook een stimulans om huiskamer-

concerten te gaan organiseren.’ 

Een select aantal mensen wordt 

met elkaar in verbinding gebracht 

en maakt – tijdelijk – deel uit van 

een clubje gelijkgestemden. Best 

wel underground moet ik toege-

ven. Meestal verloopt de aanmel-

ding via de organisatoren of via 

via. Je moet er een beetje moeite 

voor doen. Eenvoudig een ticket 

via internet kopen zit er niet bij. 

Winst is sowieso een beetje een 

vies woord als ik de thuisfestival-

directeuren mag geloven. Daar is 

het niemand om te doen. Som-

migen leggen zelfs nog wat geld 

bij. Is het daarmee een reactie op 

de huidige cultuursector? Nee, dat 

denk ik niet. Over de prijzen heeft 

niemand zich beklaagd. Het pro-

gramma in de regio mag hoog-

stens wat ‘moeilijker’ en iets meer 

wringen, maar ook die pretenties 

schuilen er echt niet altijd achter. 

Misschien is het wel zo simpel als 

Peter het verwoordt: ‘Het is ge-

woon iets anders, meer niet.’<

Cleo Schatorjé (1991) is neerlandica, werkt 

op de afdeling marketing van Jansen-Noy 

in Sevenum en maakt zich daarnaast sterk 

voor kunst en cultuur in de regio.
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D
e basis is een ruimte, liefde voor cultuur en gastvrijheid. 
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buitenlandse 
Studenten

2
NAAM: LIZZY LEWIS AFKOMST: JAMAICA, KINGSTON LEEFTIJD: 19 STUDEERT: LIBERAL ARTS & SCIENCES, 

UNIVERSITY COLLEGE VENLO WOONT: STUDENTENCOMPLEX DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 

 HOE KOM JE IN VENLO TERECHT? 
“IK WILDE ALTIJD AL IN EUROPA STUDEREN. MIJN OUDERS HEBBEN 
VEEL INTERNATIONALE VRIENDEN EN MIJN OUDERE BROERS EN 
ZUSSEN STUDEREN OOK ALLEMAAL IN HET BUITENLAND. VIA EEN 
VRIEND VAN MIJN ZUS DIE IN LONDEN STUDEERT HOORDE IK OVER 
DEZE STUDIE. HET FLEXIBELE PROGRAMMA EN DE KLEINSCHALIG-
HEID VAN DEZE STUDIE IN VENLO SPRAKEN ME AAN.”
 WAT VIEL JE ALS EERSTE OP? 
“DE OPENINGSTIJDEN VAN DE SUPERMARKTEN... I WAS IN SHOCK! 
BIJ ONS ZIJN ALLE WINKELS ALTIJD OPEN EN HIER ZIJN ZE OP 
ZONDAG DICHT OF ‘S AVONDS AL HEEL VROEG. OM 20.00 UUR 
OF ZO!” 
 EN ALS TWEEDE? 
“DE KLEDING. IN JAMAICA KLEDEN MENSEN ZICH UITBUNDIGER, 
KLEURRIJKER EN FEESTELIJK. HIER LOOPT IEDEREEN HEEL CASUAL 
GEKLEED OVER STRAAT. WEL NETJES, MAAR TOCH CASUAL. JE 
VALT NIET OP IN EEN SPIJKERBROEK EN EEN T-SHIRT.” 
 VOEL JE JE AL EEN BEETJE THUIS? 
“JA, IK VOELDE ME METEEN VRIJ IN VENLO. HET VOELT HEEL VAN-
ZELFSPREKEND OM HIER OVER STRAAT TE LOPEN. HET IS KLEINER 
DAN AMSTERDAM OF MAASTRICHT, MAAR HET IS WEL ECHT EEN 
STAD.” 
 FAVORIETE HANGPLEK? 
“IK HANG VEEL ROND IN MIJN STUDENTENCOMPLEX. IK HEB HIER 
EEN PAAR GOEDE VRIENDINNEN, WAAR IK VAAK BIJ OP DE KAMER 
ZIT. SOMS GAAN WE NAAR JOHN DOE OF CAFÉ DE LOCOMOTIEF. 
EN IK GA WEKELIJKS NAAR EEN CHRISTELIJKE MIS IN VENLO-ZUID.” 

FOTO PETER DE RONDE
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DOOR ADRI GORISSEN

FOTO’S CORNÉ VAN OOSTERHOUT

natuur

H
et blauw van die rug is moeilijk te omschrijven. Misschien komt ko-

balt- of staalblauw het dichtst in de buurt. Dat kobaltblauw legt het 

in schoonheid onmiddellijk weer af tegen het blauw van de streep 

die midden over de rug loopt. Dat is turquoise blauw en dan ook nog eens 

lichtgevend. Als de vogel over het water van je wegscheert, zie je alleen die 

metallic blauwe streep. Fantastisch mooi! Meer hoeft ook niet. Het blauw 

levert het diertje bijnamen op als de vliegende edelsteen en dichterlijke 

omschrijvingen als ‘dolk op wieken in een jasje van kobalt’ (Arie van den 

Berg). In het Engels heet het Kingfisher, de koning van de vissers!

Mijn eerste ijsvogel zag ik een jaar of vijftien geleden. Het Bergerpark was 

net van een strak getrokken gazonpark veranderd in wat nog een stads-

wildernis moest worden. Dat ging natuurlijk niet heel snel, maar toch 

had de ijsvogel zijn weg al gevonden. Ik ontdekte hem op een takje langs 

de Rijnbeek die door het park stroomt. Hij zag mij vrijwel op hetzelfde 

moment en weg was hij. Ik kon alleen maar stomverbaasd een blauwe 

streep nastaren.

Vanaf dat moment was ik in de ban van de ijsvogel. Bij elke wandeling – 

eerst nog met mijn toenmalige hond Tommie – probeerde ik een glimp 

op te vangen van het dier. Meer dan een glimp zat er meestal ook niet 

in, want de vogel liet zich niet of nauwelijks zien en als ik hem wel ont-

waarde was hij zo verdwenen. Heel sporadisch zag ik er daarna een en dat 

maakte dat ik me in de ijsvogel ging verdiepen. Al snel had ik een plankje 

met ijsvogelboeken, die me leerden dat er wereldwijd heel wat varianten 

van de Hollandse soort zijn, de een nog mooier dan de ander.

e

E
lke keer weer loop ik vol verwachting vanaf de 

Schaapsdijkweg het Venlose Bergerpark in. Ik 

hoop tijdens mijn wandeling met mijn hond Joepie 

een ijsvogel te spotten. Het is naar mijn idee de 

mooiste vogel die er in Nederland rondvliegt. Vooral 

door het prachtige blauw van zijn rugveren.
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Wat de boeken me vooral leerden is dat ik me heel erg gelukkig mocht 

prijzen dat ik überhaupt een ijsvogel zag. En dan ook nog eens zo dicht-

bij, want ik spotte hem regelmatig op de plek waar de Rijnbeek aan de 

Schaapsdijkweg het park instroomt, hemelsbreed nog geen vijftig meter 

van mijn huis. Als je nagaat dat er in 2016 zo’n duizend broedparen in 

heel Nederland waren, dus zo’n tweeduizend exemplaren in totaal, was 

het helemaal bijzonder. In de jaren ervoor gold dat eens te meer, want 

toen waren er veel minder ijsvogels.

Mijn hoop op een ijsvogel in het park werd een verslaving. Ik lette tijdens 

de wandeling al lang niet meer op mijn hond, maar speurde over de beek 

en in het struweel erlangs. Ik wilde en moest een ijsvogel zien. En ver-

domd, langzaam begon ik het ijsvogel spotten onder de knie te krijgen en 

zag er steeds meer. Ik leerde zelfs de roep van de ijsvogel te herkennen (tsi-

iet), kon hem daardoor beter lokaliseren en dus ook waarnemen. Het leid-

de er zelfs toe dat ik in een Moleskine-boek aantekeningen ging maken. 

Zo noteerde ik op 14 oktober 2006: ‘Dit keer zat hij heel dichtbij huis. Toen 

ik aan het einde van de middagwandeling met Tommie op de Schaaps-

dijkweg liep en bij het bruggetje omlaag naar de Rijnbeek keek, vloog 

een ijsvogel uit het struikgewas. Ik kon hem goed zien. Hij vloog over de 

beek het park in, bleef iets verderop op een tak van een kale struik zitten 

en vloog daarna verder.’ Helaas stopte ik snel daarna met het maken van 

notities. En staan dus mijn mooiste ijsvogelavonturen niet op papier.

Gelukkig is er mijn geheugen nog. Zeker voor mijn allermooiste ijsvogel-

moment. Het moet na 2010 zijn geweest, toen ik  met mijn huidige hond 

Joepie in de bosjes achter het politiebureau aan de Rijnbeekstraat liep. De 

beek meandert wat in die bosjes en is op sommige plekken breder dan 

elders. Bij één van die plekken zag ik plots een ijsvogel op een tak boven 

het water zitten. De kop naar het water gericht, loerend naar visjes, zijn 

hoofdvoedsel. Hij leunde steeds meer voorover en opeens dook hij naar 

beneden, zijn lange, spitse snavel vooruit. Een waterspettering en toen 

kwam hij al weer naar boven, een visje in de snavel. Hij ging op dezelfde 

tak zitten en sloeg het visje er krachtig tegen aan. Eenmaal dood slikte 

hij het in één keer door, als een soort eenhapscracker. Ik zag het allemaal 

voor mijn eigen ogen gebeuren en kon mijn geluk niet op. 

Sindsdien duurt dat geluk voort, want ik zie regelmatig ijsvogels in het 

Bergerpark, wijs er soms zelfs andere mensen op, die dan even blij wor-

den als ik. Toch is er sinds kort een schaduw over dat geluk. De overbu-

ren, van wie de tuin grenst aan een afgescheiden door niemand bezocht 

deel van de Rijnbeek, hebben me een week of wat geleden verteld over 

hun ijsvogelbelevenissen. Ze vliegen voortdurend af en aan over hun 

beekdeel en er zijn zelfs jongen bij. 

Achteloos liet de overbuurvrouw me weten dat er bij hun ergens een nest-

pijp in de oeverwand zit. En dat ze ’s ochtends bij het koffie drinken in de 

tuin vrijwel altijd enkele ijsvogels ziet. Op nog geen dertig meter van mijn 

huis! Mijn ijsvogelbegeerte zegt me dat ik nu actie moet ondernemen. Ik 

wil ze ook dagelijks zien. Maar hoe? Van de overbuurman mag ik niet elke 

dag koffie met zijn vrouw komen drinken. Er is maar één oplossing: het 

huis van de overburen kopen!<

G
elukkig 

is er mijn 

geheugen nog. 

Zeker voor mijn 

allermooiste 

ijsvogelmoment. 

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist 

bij De Limburger en schrijver. Hij heeft 

een reeks publicaties op zijn naam staan, 

waar onder het Limburgs Literatuur 

Lexicon (2007) en Een Noorse liefde 

(2012). Bovendien is hij een van de 

oprichters van De Buun. 
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Voor meer informatie en foto’s 

zie: www.ijsvogels.nl
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DOOR EDMOND STAAL

FOTO’S PETER DE RONDE / ARCHIEF ZUSTER HENRICA

S
teyl is het kloosterdorp van de mis-

siepaters en de Blauwe en Roze 

Zusters. Veel minder bekend zijn 

de Zwarte Zusters van de congre-

gatie van de Goddelijke Voorzienigheid. 

Toch waren ook zij al in 1876 actief in 

Steyl. Zuster Henrica is van de congre-

gatie. In een monoloog vertelt zij haar 

verhaal. En dat van de Zwarte Zusters. 

mensen

D
e Zwarte Zusters zijn 

zoals veel congregaties 

langs de Limburgse 

grens van oorsprong Duits. Ze 

zijn in Munster opgericht in 

1842 door priester Eduard Mi-

chelis. Het doel was vanuit het 

geloof antwoord te geven op 

noden van de tijd. Het eerste 

project was een armenwees-

huis. Bij de Kulturkampf van 

Von Bismarck rond 1870-1880 

kreeg de katholieke kerk het in 

Duitsland erg moeilijk. Kloosters 

werden gesloten en congrega-

ties werden het land uit gezet. 

Toen zijn er net over de Duitse 

grens in Limburg veel kloos-

ters ontstaan. De Zusters van 

de Goddelijke Voorzienigheid 

startten in 1876 in Steyl in een 

Villa van mevrouw Moubis aan 

de Waterloostraat.
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Wij zijn van de

GODDELIJKE

Verhaal uit een bijna verdwenen wereld

e
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D e  h i s to r i s che  fo to ’ s  la t en  z i en 

dat  de  Zwar t e  Zus t e r s  in  a l l e 

maats chappe l i jk e  lagen  ac t i e f  waren. 

Er  i s  e en  ve e lhe id  aan  h i s to r i s ch  ma-

t e r iaa l  t e  v inden  op:  www.zus t e r s -

godde l i jk e -voorz i en ighe id .n l
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I
k kom uit Oploo bij Overloon. Toen ik zeventien was wou ik in 

het klooster, maar ik had toestemming van mijn ouders nodig. In 

dat jaar lag mijn vader op sterven. Na zijn bediening heb ik tegen 

hem gezegd, straks moet mam alleen beslissen, mag ik eerder in-

treden? Hij vond het goed. Na zijn overlijden moest ik eerst nog het 

rouwjaar afmaken en zou dus thuiszitten. Daarom ben ik meteen inge-

treden in 1953. Ik zat op de Landbouwhuishoudschool in Lierop bij het 

klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Daar maakte 

ik ook mijn keuze om me samen in een gemeenschap van vrouwen in te 

zetten voor anderen. Een zuster heeft me geadviseerd om eerst te stude-

ren. Door in te treden nam ik het risico dit niet te mogen, maar gelukkig 

ben ik huishoudlerares kunnen worden.’

Worsteling

‘Ja, hoe gaat een roeping? Met een schooluitstapje naar andere kloos-

ters kwamen we in Steyl. Ik ben daar midden in de kapel in een bank 

geschoten. Ik zei tegen Onze Lieve Heer, God, of wie het ook is: hier 

moet ik zijn. Met een huwelijk is dat denk ik ook zo, als de klik er is. En 

natuurlijk moet je die klik iedere keer weer opnieuw bevestigen. Alles 

veranderde in de maatschappij in die tijd snel. We zijn met zeven inge-

treden en ik ben de enige die van die lichting over is, de rest is getrouwd 

en heeft kinderen. Daar heb ik echt mee geworsteld, waarom blijf ik wel 

en gaan zij weg? Maar je moet een reden hebben om weg te gaan en die 

had ik niet. Ik heb zelf in het Wylderbeekklooster in Tegelen gewoond. 

Dat hadden we gebouwd met de schadevergoeding voor ons verwoeste 

klooster in Kasteel Kessel.’

Tegelen

‘We hebben een lange geschiedenis in Tegelen. We begonnen in 1877 

al met een lagere school. In 1910 wilden we uitbreiden, maar door geld-

gebrek kon dat niet. De burgemeester zei dat als we ook een ziekenhuis 

bouwden, we de grond voor de school om niet kregen. De bouw van 

het ziekenhuis begon in 1914 maar toen brak de oorlog uit en kwam de 

bouw stil te liggen. Burgemeester Van Basten Batenburg verplichtte ons 

in 1921 het ziekenhuis te bouwen, ondanks dat er eigenlijk geen geld 

was. Omdat we in een gemeenschap woonden konden we effectief le-

ven. Alle filialen van onze congregatie spaarden toen het geld uit eigen 

mond. Dat geld ging naar het Provincialaat en daarvan werd het Tegelse 

ziekenhuis gebouwd. In 1927 is het geopend. Tegen kost en inwoning 

werkten daar vijftig zusters. In 1956 werd het een stichting en kregen 

de zusters een salaris en vanaf de jaren zeventig ook een normale werk-

week. In 1965 bouwden ze het Willibrordus ziekenhuis in Tegelen; dat 

werd in 1984 verpleegtehuis Martinus.’

Regionaal

‘We werden vaak door pastoors te hulp gevraagd. Enkele zusters kwa-

men in 1877 uit Duitsland naar Venray om voor de armen te zorgen. 

Onze Duitse zusters konden dan Nederlands leren en zo ook andere 

taken doen. Ondanks ons maatschappelijke werk was er steeds tram-

ZWARTE ZUSTERS
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melant. Vooral het bestuur van de 

armenzorg vond dat de zusters te 

veel noten op de zang hadden. Ons 

hoofdkantoor in Munster heeft 

toen gedreigd de zusters uit Ble-

rick terug te trekken, maar door 

bemiddeling van een kapelaan 

is het opgelost. We breidden uit. 

Maar waar haal je steeds het geld 

voor de nieuwe gebouwen van-

daan? Hoop hielp. De zusters ba-

den dan weer een noveen want er 

was geen brood voor de armen en 

geen geld om de rente af te lossen 

en dan lag er de ochtend erop een 

envelop met geld van een inwoner. 

Door al die steun kwam er naast 

de armenzorg ook ouderenzorg, 

ook voor pensiongasten. Groot-

ouders van families als Receveur 

en Schraven, die van dr. Poels en 

van Baron De Weichs de Wenne 

kwamen in een soort bejaarden-

centrum en met die inkomsten 

konden we de armenzorg betalen. 

Doordat in 1920 het bijzonder on-

derwijs gelijkgesteld werd met het 

staatsonderwijs, werden de zus-

ters nu gewoon betaald. Dat geld 

kwam bij het klooster terecht. Zo 

konden we groeien. Rond 1940 

hadden we 750 zusters aan het 

werk. Onze geloofsgemeenschap 

zat overal in dorpen en steden in 

Noord- en Midden-Limburg.’ 

Buitenland

‘In 1960 was de orde ook in Mala-

wi begonnen. Er werd gezegd dat 

je je kon melden. Ik wilde graag 

en dacht er permanent aan, maar 

was nog bezig met mijn opleiding. 

Toch heb ik me gemeld. Ik heb 

tegen God gezegd: als je me kunt 

gebruiken, stel ik me beschikbaar. 

Ik ging er niet naartoe. Maar onze 

orde had in 1956 op Aruba scho-

len overgenomen van de Domini-

canessen. Een zuster bleef daar 

zes jaar en kreeg dan een half jaar 

betaald verlof in Nederland. Voor 

dat half jaar vervanging in de huis-

houdschool waren er nog geen 

Antilianen. Daarom ben ik in 1963 

naar Aruba gegaan en bleef er. 

Toen ik in 1970 tijdens mijn eerste 

verlof in Nederland was, werd ik 

in het Kapittel tot bestuurslid ge-

kozen. Dat was mijn pech, ik ging 

daardoor jammer genoeg niet te-

rug. Je moest op Aruba heel zelf-

redzaam zijn en dat vond ik leuk. 

Misschien een simpel voorbeeld, 

maar ik wilde met de leerlingen 

zandtaartdeeg maken, maar dat 

ging met die hitte helemaal niet. 

Alles wat je geleerd had in Neder-

land moest je daar heruitvinden. 

Ze maakten daar schoon met een 

‘mop’. Maar dat dikke natte ding 

stond dan in die warmte vol met 

kakkerlakken. Ik vond een dweil 

hygiënischer, maar die kenden ze 

niet. Dus heb ik die geïmporteerd. 

Dat steeds opnieuw uitvinden 

werd een soort intuïtie.’

Linksom of rechtsom

‘Vanuit mijn rol in het provinciaal 

bestuur kregen we vanaf 1972 gro-

te veranderingen onder bisschop 

Gijzen. Je had na het Vaticaans 

concilie tussen 1962 en 1965, het 

Pastoraal Concilie in Noordwij-

kerhout tussen 1966 en 1970. Het 

doel daarvan was om meer leken 

actief te krijgen in de kerk. Door 

de positie midden tussen de men-

sen kregen wij ook te maken met 

zaken als ongewenste zwanger-

schappen, abortus en euthanasie. 

Binnen onze geloofsgemeenschap 

moesten we daar een weg in zien 

te vinden en dat was moeilijk. In 

1975 hebben we als Kapittel een 

dubbele weg gekozen. Je kunt 

linksom en rechtsom naar Rome. 

We hebben tegen elkaar gezegd, 

A
ls je met 

mensen kunt 

delen binnen 

contemplatie 

en gebed is dat 

goed. Een retraite 

is heel belangrijk 

in een mensen-

leven. 
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D e  namen  van  a l  d i e  o rde s  en 

congregat i e s  z i jn  vaak  mooi . 

De  naam van  onze  congregat i e  komt 

voor t  u i t  d e  He i l ige  d r i e - e enhe id  van 

God  de  vader,  z i jn  zoon  J e zus  en  de 

He i l ige  Gee s t .  In  Amste rdam aan 

de  Laur i e rgracht  z i jn  e r  ook  Zus t e r s 

van  de  Voorz i en ighe id ,  maar  d i e 

hebben  hun  naam t e  danken  aan  de 

naam van  de  geve l s t e en  van  he t  pand 

waar in  z e  z i t t en .  Ik  z eg  daarom a l -

t i jd :  wi j  z i jn  e ch t  van  de  Godde l i jk e . ’
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H
et bijzon-

dere is dat 

het werk 

waar wij mee ge-

start zijn ruim een 

eeuw geleden, 

helemaal maat-

schappelijk geïn-

stitutionaliseerd 

is. 
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geef elkaar de tijd om te komen tot de eigen geestelijke ruimte. Belast 

elkaar daar niet mee. We hebben cursussen opgestart met gesprekgroe-

pen en meditatiegroepen. Daarvóór hadden we ‘conferentie’ in ieder 

huis. Dat was een halfuur lang ‘consumeren’ door te luisteren. Vanuit 

mijn rol als bestuurslid heb ik veel kansen gekregen om cursussen te 

volgen. Er waren dan zusters van meerdere ordes bij elkaar. Het moei-

lijkste van het kloosterleven is dat je niet alles in je eigen gemeenschap 

kunt delen. Stilzwijgen heeft zeker iets goeds, maar heeft ook iets van 

oppotten. Als je met mensen kunt delen binnen contemplatie en gebed 

is dat goed. Een retraite is heel belangrijk in een mensenleven. Ik mocht 

al die ervaringen overdragen aan de andere zusters. Zo kun je meerdere 

vormen van religieuze ontwikkeling vinden. Dat hoeft niet van boven 

‘gedropt’. Ik kies dus regelmatig bewust voor een week in stilte met 

gebed en de regelmaat dat je gemeenschappelijk iets doet. Ook al kan ik 

soms op een moment niet geconcentreerd bidden, door het ritme word 

ik meegenomen. Maar ik zou nooit bij de Roze Zusters hier in Steyl 

kunnen leven hoor, zij leven al biddend in stilte en in afzondering, ik 

ben daar veel te beweeglijk voor.’ 

Alles is eindig

‘Maar alles is eindig. We zijn nu nog maar met enkele tientallen zus-

ters over. Het bijzondere is dat het werk waar wij mee gestart zijn ruim 

een eeuw geleden, helemaal maatschappelijk geïnstitutionaliseerd is. 

We zien nu een omgekeerde ontwikkeling. Ons Sint Annaklooster in 

Tegelen is verkocht. Een groep mensen is er in eigen beheer weer met 

kleinschalige ouderenzorg begonnen, zo is de cirkel weer rond. Dat 

geeft ons een bevredigend gevoel. Ons wereldje is nu nog maar klein, 

we worden ook weer onbekend. Toen we 1989 uit het Wylderbeekkloos-

ter in Tegelen weggingen bouwden we in Venlo-Zuid voor acht zusters. 

Ik woon er nu alleen. Het oude klooster in Blerick is in 2000 gesloopt. 

In de tuin hebben we een klein appartementencomplex gebouwd voor 

vijftien zusters en een aantal leken. Nu wonen er nog vijf zusters. Na-

tuurlijk zijn onze sporen er nog. Bij Waterloo in Steyl ligt ons kerkhof. 

We hebben bij de verkoop in 1994 volgens de begrafeniswet geregeld 

dat het tot 2024 onbebouwd moet blijven, dan zijn wij er niet meer. We 

zien dat de bewoners ons kerkhof mooi verzorgen en de Mariagrot is 

gerestaureerd. Dat doet ons goed. We zijn nu nog bezig om de laat-

ste spullen die we hebben een goede plek te geven. We hebben al onze 

spullen van derden gekregen, dus die moeten goed doorgegeven wor-

den. Zo is er al van alles naar musea en openbare collecties gegaan. 

In het Missiemuseum in Steyl moet onze oude keuken nog achter een 

dichtgemetselde deur verstopt zijn. Het is onze diepste wens om daar 

ook iets van onze erfenis achter te laten in een eigen museumplekje. 

Ondanks alle gesprekken met de paters is dat nooit gelukt.’•<

ZWARTE ZUSTERS

Edmond Staal is stafmedewerker externe 

betrekkingen bij Stichting het Limburgs 

Landschap en redacteur voor hun blad. 

Hij maakt jaarlijks een natuur tv-serie voor 

L1. Daarnaast is hij is bestuurslid van de 

Buun, het Odapark in Venray en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds afdeling Limburg. 
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H
et z i jn de laatste loodjes.  Ik  ben nu v i j fender t ig weken zwanger en 

di t  i s  de eerste week van mi jn zwangerschapsver lof.  Mi jn vr iend en 

ik z i jn ongeveer v i j f  jaar samen. We hebben eerst  een paar jaar 

samengewoond in z i jn appar tement en vor ig jaar hebben we ons 

eerste huis  gekocht.  Ik  werk als  kapster in een salon hier in Venlo. Ik  wi lde 

al t i jd graag kapster worden. Mensen zeiden al t i jd tegen me: ‘Zou je dat nu 

wel doen? Het is  hard werken en je wordt er n iet  r i jk  van. ’  Toch heb ik de 

kappersopleiding gevolgd en ben ik in een kapsalon gaan werken. Het past 

gewoon goed bi j  me. Over v i j fentwint ig jaar z ie ik mezel f  nog steeds in de 

beauty branche werken. Ik wi l  cursussen bl i jven volgen en nog meer kanten van 

het vak leren kennen. Ik ben geboren en opgegroeid in Venlo in een gezin met 

twee kinderen. Mi jn zus je heef t  het syndroom van Down. Ik heb al  jong geleerd 

hoe het is  om voor een ander te zorgen. Ik heb de zorg voor mi jn zus al t i jd als 

iets  vanzel fsprekends ervaren. In de puber tei t  vond ik het soms wel moei l i jk . 

Dan werd ik kwaad op mi jn ouders omdat ik ‘alweer moest oppassen’.  Ze is 

heel zel fs tandig hoor,  maar ze heef t  gewoon extra aandacht nodig. Ik denk 

dat ik  er  dankzi j  mi jn zus aan gewend ben geraakt om meer op de achtergrond 

te s taan. Di t  v ind ik pr ima. Ik denk dat al  die jaren zorgen mi j  alvast  hebben 

voorbereid op het moederschap. Ik wi lde al t i jd graag moeder worden. Om me 

heen z ie ik s teeds meer vr iendinnen die gaan samenwonen, een huis  kopen en 

zwanger worden. Mi jn vr iend is  ouder dan ik dus in z i jn vr iendenkr ing hebben 

de meesten al  een of twee kinderen. Met hen kan ik goed praten over mi jn 

eigen zwangerschap. Het is  een meis je en haar naam is  Selah. Ik k i jk  er  enorm 

naar ui t  om moeder te worden en een eigen gezin te hebben.

Libby

 Humans of 

Venlo

25

‘

’
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D
aan Doesborgh (1988) is oud-stadsdichter 

van Venlo. Hij werkt aan zijn eerste roman die 

in 2019 verschijnt bij uitgeverij Van Oorschot. 

Op verzoek van Buun schreef hij een kort verhaal, 

getiteld Angst.

literatuur

We kennen je nog steeds als die jongen uit Steyl, maar inmiddels woon 

je alweer tien jaar in Amsterdam. Mis je ons al?

‘Dat hoeft helemaal niet, want in de afgelopen tien jaar ben ik nooit op-

gehouden met regelmatig naar Steyl afreizen. Ik ken het spoortraject 

Amsterdam-Venlo als mijn broekzak. Ik heb de vastelaovend geloof ik 

ook pas twee keer over moeten slaan, toen ik nog college had. Juist die 

afwisseling vind ik heel prettig. Ik ben altijd blij als ik weer naar Venlo 

ga, en ik ben ook altijd blij als ik daarna weer Amsterdam binnenrij.’

Je hebt een contract getekend voor je eerste roman. Mijlpaal? Kinder-

droom?

‘Allebei. Als kleine jongen had ik al de ambitie om een boek te schrij-

ven. In dummy’s die ik van mijn vader kreeg begon ik alvast. Een 

bloemlezing grappige anekdotes over mijn ooms, een kookboek voor 

kinderen. Allemaal niet afgemaakt. Op de middelbare school begon ik 

aan een veel te megalomane roman die in de steentijd begon en hele-

maal tot in het nu zou lopen. Godzijdank ook niet afgemaakt. Nu heb 

ik een redacteur die me af en toe met de smik d’r euver guëf. Dus dit keer 

komt ie er wel. En natuurlijk is het vertrouwen dat ik nu van de uitgever 

krijg om deze nieuwe stap in mijn werk te zetten een mijlpaal.’
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Daan Doesborgh
‘Ik heb aan niemand 

iets beloofd’
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probleem, want ik had er mijn beroep van gemaakt. Ik bereikte het 

punt waarop het niet meer juist voelde om nog geld te vragen voor op-

tredens met alleen maar steeds diezelfde oude gedichten, dus ben ik 

nee gaan zeggen. Ik denk dat ik maar vijf optredens af heb moeten zeg-

gen, daarna stopten de aanvragen vanzelf. Ik sta nog steeds wel eens af 

en toe met gedichten op het podium, tegen sommige aanvragen kan ik 

nog steeds geen nee zeggen, maar het verbaast me hoe makkelijk ik de 

overstap heb gemaakt naar een bestaan als presentator, podcastmaker 

en prozaschrijver. Nu alleen nog leren hoe dat eigenlijk moet, proza 

schrijven. Maar ik heb ook in een half jaar geleerd hoe je een podcast 

maakt, dus het komt denk ik wel goed.’ 

Voor Buun schreef je een verhaal over angst. Er valt een knipoog in te 

ontdekken, maar volgens mij is er meer. Waarom dit verhaal?

‘Een tijd geleden hoorde ik in mijn huis ineens een raar geluid, alsof 

een elektrisch apparaat aangeeft dat de batterij leeg is. Ik ben toen alle 

apparaten nagelopen maar ze waren het allemaal niet. Het is een heel 

gek gevoel dat je dan ineens je eigen huis niet meer vertrouwt, terwijl je 

tegelijk ook tegen jezelf probeert te zeggen dat het belachelijk is om te 

denken dat iemand ergens iets verstopt heeft. En toch is er dat geluid, 

dat door iets wordt veroorzaakt dat niet van jou is. Mijn vriendin is 

heel nuchter maar die werd uiteindelijk ook nerveus en ging van alles 

googelen. Uiteindelijk hoorde ik een dag later ineens muziek van de 

buren uit een ventilatierooster komen, dus ik denk dat mijn buurman 

gewoon was vergeten de tandenborstel op te laden. Dat gevoel van pa-

ranoia wilde ik in dit verhaal stoppen.’

Ik vermoed dat het zich afspeelt in je thuisstad, Amsterdam. Zou je het 

ook in Steyl kunnen situeren?

‘Grappig dat je het in Amsterdam situeert, ikzelf situeerde het verhaal 

namelijk aanvankelijk in Tilburg. Uiteindelijk heb ik de naam Tilburg ge-

schrapt, omdat ik wilde dat deze straat zich overal in Nederland zou kun-

nen bevinden. Misschien niet in Steyl, daar zijn maar weinig straten met 

identieke rijtjeshuizen, maar het kan zich prima in bijvoorbeeld Tegelen 

of Blerick afspelen. Of in een buitenwijk van Amsterdam inderdaad.’ 

Je was voor ons altijd de jonge, talentvolle schrijver van wie we later 

heel veel gingen horen. Je bent nu op een leeftijd dat je die belofte zo 

langzaamaan een beetje moet beginnen in te lossen. Voel je die druk 

bij je eerste boek? 

‘De doelen die ik mezelf gesteld heb, heb ik tot nu toe allemaal gehaald. 

Misschien betekent dat dat mijn doelen te bescheiden zijn, maar ik ben 

heel tevreden met hoe ik tot dusver die belofte waar jij het over hebt aan 

het inlossen ben. De enige druk die ik voel bij het schrijven van dit boek 

is dat ik het beste boek wil schrijven dat ik op dit moment in me heb. Dat 

is wat ik van mezelf verwacht. Verder heb ik aan niemand iets beloofd.’ 

D
at gevoel van paranoia 

wilde ik in dit verhaal 

stoppen.
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Je kunt ook zeggen: wie leest er nog literatuur? Wat is de relevantie van 

al dat werk dat jij nu verricht?

‘Dat is natuurlijk een beetje een flauwe vraag. Er is in Nederland een 

aantal bedrijven commercieel én uit overtuiging bezig met het uitgeven 

van literatuur, en een van die bedrijven investeert er nu in dat ik deze 

roman ga schrijven, dus er is blijkbaar een commerciële behoefte en 

een institutionele waardering voor wat ik aan het doen ben. Dat lijkt 

me relevantie genoeg.’

Waar gaat je boek over?

‘De hoofdpersoon doet onderzoek naar een zestiende-eeuwse bankier 

in Amsterdam. Deze bankier speelde een belangrijke rol in de verering 

van de Heilige Stede, een pelgrimsoord in de Kalverstraat. In deze ro-

man wil ik de toestroom van pelgrims naar het Amsterdam van toen 

koppelen aan het Amsterdam van nu, dat in steeds problematischere 

mate onder de voet wordt gelopen door toeristen, en hoe geschiedenis 

en entertainment met elkaar omgaan. Waar tot 1908 de gotische kapel 

van de Heilige Stede stond, is nu een spookhuis.’

Is dat een geschikt thema om aan te schuiven bij De Wereld Draait Door?

‘Dat interesseert me niet. Ik hoop dat de samenleving tegen de tijd dat 

mijn boek verschijnt eindelijk het punt in de beschaving heeft bereikt 

waarop dat programma van de buis is gehaald.’ 

Vind je het jammer dat je als schrijver om succesvol te moeten zijn over 

die vorige vraag moet nadenken? Heb je er stiekem over nagedacht?

 

‘Je hoeft helemaal niet over die vraag na te denken om succesvol te 

moeten zijn. Het ligt maar net aan je definitie van succesvol. Wat wil je 

bereiken met je schrijverschap? Als dat persoonlijke roem is, en geïn-

terviewd worden over je liefdesleven, of met een fotoshoot van je inte-

rieur in de Linda komen, of een column in Volkskrant Magazine, dan 

moet je over die vraag nadenken. Ik wil gewoon mooie verhalen vertel-

len en mijn rekeningen kunnen betalen met werk dat ik leuk vind. Dat 

doe ik al. Oké - en ik wil een koophuis in Amsterdam, maar niet ten 

koste van wat ik te vertellen heb.’ 

We kennen je als dichter, als liefhebber van poëzie. Het dichterschap 

stelt andere eisen aan taal, aan het ambacht van het schrijven, dan het 

vak van romancier. Niet alle goede dichters kunnen verhalen schrijven. 

En andersom al helemaal niet. Was dat een lastige overgang?

‘De overgang zelf viel eigenlijk wel mee, maar de reden erachter was 

wel moeilijk. Afgezien van een paar gedichten in opdracht waar ik niet 

onderuit kon heb ik al een jaar of twee geen gedicht meer op papier 

gezet. Dat komt heus wel weer terug, maar voor nu was het wel een 

DAAN DOESBORGH
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k wil gewoon mooie 

verhalen vertellen en 
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betalen met werk dat ik 

leuk vind.
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net zien dat je niet op het bed valt, maar het raam uit. Het lijkt wel een minuut, de 

tocht die je maakt van je slaapkamerraam naar de stoep beneden, je denkt nog aan 

vanalles daar in de lucht, maar in werkelijkheid duurt het net geen seconde voor je 

de stoep raakt, je hebt niet eens tijd om afwerend je handen uit te steken. In plaats 

daarvan klapt je schedeldak tegen de grijze tegels, met verschrikkelijke gevolgen. 

Het geluid, alsof je een aambeeld op een plastic tuinstoel gooit, zal iedereen die 

het hoorde nooit meer loslaten. Stel je voor. 

Of je zal maar een argeloze voetganger zijn die op zijn telefoon kijkt, of in gedach-

ten verzonken is, en dan lelijk hard tegen zo’n sponning lopen. Er is niet veel voor 

nodig of je kopt dwars door de ruit heen, of je lanceert het kozijn aan gillende 

scharnieren terug naar binnen toe, waar de hoogbejaarde bewoner net zijn hoofd 

naar buiten steekt om een tafelkleed uit te kloppen. Twee kopstoten in een rechte 

hoek ten opzichte van elkaar. De een tussen man en raam, hoofdpijn en dat was 

het. De andere, 90 graden naar rechts, tussen raam en man, met dodelijke afloop. 

De hoogbejaarde bewoner ligt in zijn hemd, zijn hoofd in een onnatuurlijke hoek 

ten opzichte van zijn schouders, op zijn rug in de woonkamer. Klaaglijk mauwend 

drentelt een langharige kat rond het lichaam. Aan zijn gezicht is eerst nog niets 

te zien, alsof hij rustig achterover is gaan liggen en helemaal vrijwillig zijn laatste 

adem heeft uitgeblazen. Maar terwijl je op de ambulance wacht, verschijnt er lang-

zaam een grote, paarse vlek in het midden van zijn gezicht, rond de neus waar een 

stroperig straaltje bloed uit begint te sijpelen.

Maar ik heb het raam gezien, het is veilig op de begane grond en ik heb nog zeker 

twintig meter de tijd om er niet tegen aan te lopen. De straat is stil, er kwam daar-

net een auto voorbij, maar verder is er geen verkeer. Ik ben helemaal alleen, er is 

geen levend wezen in mijn blikveld. Als ik nu een hartaanval krijg, zal ik schuim-

bekkend en kronkelend sterven in deze saaie straat, zo inwisselbaar dat hij er bijna 

niet is, en dat is dan waar mijn bestaan eindigt. In een straat vernoemd naar een 

boom of een graaf, in een wijk waar alle straten naar een boom of een graaf ver-

noemd zijn. Later, als mensen op zoek gaan naar de precieze plek van mijn overlij-

den, staan ze per ongeluk op de Espendreef in plaats van de Hazelaarstraat, of de 

Floris van Beierenlaan. Ik negeer een lichte steek in mijn arm, heb mezelf geleerd 

om wat eng toeval lijkt als aanstel te interpreteren.

Wat als de straat ineens volstroomt met duizenden mensen? Van totale leegte naar 

totale volte in een paar seconden. Je kan hier over de hoofden lopen zou wijlen 

mijn opa dan zeggen, en dat heb ik altijd al eens willen doen. Het zou ook heel 

praktisch zijn, stel je voor, op een marktplein slenteren drommen mensen over 

de kinderkopjes, en een tweede laag mensen loopt met iets meer ruimte over de 

mensenkopjes. Het is daar natuurlijk minder druk, je kan immers niet zien wat er 

op de kramen ligt, dus de bovenlaag is een soort snelweg voor wie eigenlijk alleen 

de markt over wil steken, of precies weet waar de kraam van de bakker staat en op 

de juiste plek afdaalt naar het helse gekrioel onder zijn voeten.

Even lijkt het alsof mijn zoveelste dagdroom werkelijkheid begint te worden. Uit 

het open raam steekt een aarzelend been. Een mintgroene hakschoen en een panty 

met een ferme kuit erin. Een knie verschijnt, het been buigt en de hak plant zich 

wankelend op de stoep. Vier gekromde vingers graaien tegen het glas naar de 
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H
et is nog vroeg in de middag en ik loop door een rustige straat vol eendere 

bakstenen huizen, een arbeidersbuurt uit de jaren zestig. De lucht is strak-

wit, de lucht is bijna nooit blauw. Ik denk soms dat de lucht eigenlijk hele-

maal niet blauw is, ook niet bij mooi weer, dat dat gewoon iets is wat we af 

hebben gesproken. Een sprookje dat je als kind wordt wijsgemaakt, maar waarvan 

niemand je ooit opbiecht dat het een verzinsel is, omdat je kinderen nu eenmaal 

alles kan laten geloven.

Een stuk of vier huizen verderop staat een raam op de begane grond open. Het vrij 

grote kozijn steekt ver uit over de stoep. Alle huizen hebben één groot raam aan de 

voorzijde, meestal met vitrage erachter, en daaronder nog net de rugleuning van 

een bank. Op de meeste vensterbanken staan lege vazen, of orchideeën in felge-

kleurde potten. Achter sommige ramen ligt speelgoed, maar ze zijn allemaal dicht, 

behalve deze. Ik dacht dat dit soort grote ramen, net als voordeuren, altijd naar 

binnen toe opende. 

Je zal maar op de bovenverdieping zo’n flink groot raam hebben dat naar buiten 

opent, waardoor je levensgevaarlijk uit je venster moet gaan hangen om het schoon 

te kunnen maken. Je had er geen acht op geslagen dat je wat sop morste toen je de 

zeem uit het emmertje haalde en uitwrong. Op de vloer onder de vensterbank is het 

nat. Niet zo nat dat het laminaat kromtrekt, maar als je een voet op de vensterbank 

zet om net bij het verste randje glas te kunnen, glipt de gladde zool van je pantoffel 

op de natte vloer onder je vandaan. Eerst lijk je nog op de vensterbank te belanden 

als een ruiter op een paard, maar van schrik verlies je toch je evenwicht, en je zal 

Angst
DOOR DAAN DOESBORGH
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niet verstaan, en het geluid komt duidelijk niet uit het huis, en ook niet van de 

straat. Zijn stem klinkt gedempt, alsof hij in een kartonnen doos zit. Het voelt 

alsof iemand in mijn borstkas een ballon opblaast en direct lekprikt, waardoor 

er een groot gat tussen mijn organen ontstaat dat meteen weer in elkaar zakt. We 

kijken elkaar aan.

‘Daar is het weer,’ zegt de vrouw, en ik knik. Het voelt nu inderdaad alsof elke 

beweging die ik maak, mijn houding, mijn kleding door iemand gezien en beoor-

deeld wordt. Ik geloof dat ik niet meer weet hoe je ook alweer je knieën moet hou-

den als je staat. Ik hou ze een heel klein beetje gebogen, niet op slot. Is dat raar? 

Zie ik eruit als een volwassen man met een volle luier? Ik recht mijn knieën. Lijk ik 

nu een ooievaar? Vlammende warmte koerst over mijn rug en mijn armen. Ik voel 

mijn palmen klam worden.

Dan valt mijn oog op een ventilatierooster bovenaan in de muur, rechts van het 

midden.

De vrouw fluistert. ‘Ik ben al de hele dag aan het zoeken, ik wilde eigenlijk gaan 

stofzuigen, en ik zet het raam open en ineens hoor ik praten. Dus ik kijk op straat 

maar er is niemand. Toen ben ik inderdaad alle radio’s nagelopen,’ hier kijkt ze me 

vinnig aan, ‘en nu weet ik het gewoon echt niet meer. Het is net iets uit de film, ik 

vind het doodeng.’

Ik wijs naar het rooster. De gedempte mannenstem, ontspannen in gesprek met 

iemand die niet te horen is, lijkt uit het rooster te komen. 

‘Denk je dat daar de apparaten in zitten? Ik haal een stoel,’ en ze loopt al naar de 

keuken. Het voelt onprettig dat ze me alleen laat met het pratende rooster. Alsof de 

man er vlak achter zit en ieder moment zijn spionnenrevolver op mij kan richten, 

en me dan koelbloedig afmaakt omdat ik nu teveel weet.

De vrouw komt terug met een keukenstoel in haar handen. Ze plant hem stevig op 

het parket van het halletje, en klimt erop. Met een hand leunt ze op mijn schouder, 

een gebaar dat ik op een vreemde manier opwindend vind. Ze legt haar oor tegen 

het rooster.

‘Ik wil weten wat ze zeggen, misschien kan ik...’

Dan stopt ze abrupt met praten. ‘Geert,’ zegt ze. ‘Het is Geert.’ Weer is ze even stil. 

Dan, net als ik wil vragen wie dat is: ‘Mijn buurman. Hij is aan het bellen.’ Ze wrijft 

een hand door haar gezicht.

Ik vraag waarom ze denkt dat haar buurman afluisterapparatuur in haar huis heeft 

geplant. Eerst antwoordt ze niet. Dan stapt ze van de stoel en brengt die terug naar 

de keuken. 

‘Bedankt voor de hulp, u moet vast weer verder. Ik laat u uit.’ Eerst maak ik aan-

stalten om naar het raam in de woonkamer te lopen, maar de vrouw opent een deur 

naar het halletje bij de voordeur. Op de stoep vraag ik of ik echt de politie niet moet 

bellen.

‘Nee, dat is echt niet nodig. Nogmaals, bedankt voor de hulp’. 

Achter het raam van het naastgelegen huis loopt een man ijsberend door de kamer 

met een telefoon aan zijn oor.<
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kozijnrand. Dan spuugt het raam een vrouw uit. Ze kijkt om zich heen alsof ze iets 

zoekt, stopt als ze mij ziet, ze zoekt blijkbaar mij, en komt deze kant op lopen. 

Daarvoor moet ze eerst nog met een boog om het raam heen, wat ze met zoveel 

haast doet dat haar schouder tegen het kozijn stoot. Het raam beweegt een stukje, 

bereikt dan het uiterste draaipunt, en stoot op de terugweg nogmaals tegen haar 

schouder. Het is een raam dat terugslaat.

‘U moet mij helpen,’ zegt ze. Het was een vreemde, maar effectieve manier om een 

gesprek te beginnen. 

‘Ik word afgeluisterd. Ze hebben apparatuur in mijn huis verstopt, en ik heb ze 

door, alleen ik weet niet waar het zit.”

Ik antwoord dat ik er geen verstand van heb maar wel even kan komen kijken.

We lopen naar het open raam. De vrouw maakt aanstalten om naar binnen te klim-

men, aarzelt en klopt op de zakken in haar vest. 

‘Ik was door het raam geklommen want ik hoorde iemand aan komen lopen,’ zegt 

ze op verontschuldigende toon. ‘Maar het is maar goed ook want ik heb geen sleu-

tel bij me.’

Ik probeer niet naar haar kont te kijken terwijl ze door het raamkozijn naar binnen 

stapt. Ze is zeker tien jaar ouder dan ik, halverwege de vijftig schat ik, en wel slank 

maar niet in vorm. Haar jurk spant rond haar lijf als ze haar been hoog optilt over 

de vensterbank heen. Ik zie de contouren van haar ondergoed waar het elastiek 

haar vlees deukt.

Er ligt laminaat en er staan IKEA-meubels. Ik probeer een andere woonkamer te 

bedenken die er zo veel mogelijk op lijkt, het huis van een burgerlijk geworden 

vriend of een ver familielid, maar ik kan niet kiezen. Ze lijken allemaal.

‘En hier hoor ik dus stemmen,’ zegt de vrouw vanuit het halletje tussen woon-

kamer en keuken. In het halletje is een deur naar de wc, een klein hokje met een 

bovenlicht in de deur. Tegen de muur daar tegenover staat een ondiepe ladenkast 

met wat fotolijstjes erop. Vreemden in vertrouwde poses. De vrouw pakt de lijstjes 

een voor een op en port agressief met haar vingers in de hoeken. 

‘Ergens moet de apparatuur zitten, en ze hebben geklungeld en de apparaten op 

zenden in plaats van ontvangen gezet. Dus nu luister ik hen af in plaats van anders-

om, en ik moet de apparaten vinden voordat ze erachter komen.’ 

Ik heb de stemmen in kwestie nog niet gehoord. Ondanks de stilte in het huis 

vraag ik of er niet nog ergens een radio aanstaat. Acuut stopt de vrouw met zoeken 

en staart me ongelovig aan.

‘Denk je dat ik niet helemaal goed ben of zo? Natuurlijk staat er niet nog ergens 

een radio aan, daar heb ik toch ook als eerste aan gedacht?’

Ik weet niet wat ik moet antwoorden, dus help ik maar zoeken. Aan de muur boven 

het kastje hangt een groot portret van een cockerspaniël. Ik haal het van de muur 

en bestudeer de plastic achterkant van de lijst. Geen van de ophanggaatjes is eigen-

lijk de minuscule lens van een spionagecamera. 

‘Dat is mijn cockerspaniel Ava, vorig jaar gestorven.’

De vrouw spreekt cockerspaniël uit zonder trema. Pedofiel, necrofiel, cockerspa-

niel. Ik besluit haar niet te corrigeren. 

Wat kan ik doen voor deze vrouw? Ik overweeg weggaan, of voorstellen dat ze een 

familielid belt. Dan hoor ik ineens ver weg een mannenstem. Wat hij zegt kan ik 
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I
edere Venlonaar komt er met enige 

regelmaat voorbij. Is het niet voor een 

wedstrijd van VVV-Venlo, dan wel om 

goedkoop te tanken in Duitsland. Tennispark 

Casino, van de gelijknamige Venlose Tennisclub 

Casino (VTC), gelegen op de steilrand aan de 

westzijde van stadion De Koel. In het verleden 

streed de nationale trots er tijdens het grote 

Casino Toernooi, tegenwoordig doet de club 

er alles aan om überhaupt tenniswedstrijden 

te hebben. Een verhaal over een tennisclub 

in wederopbouw. ‘De oude sjiek moet weer 

terugkeren.’

ennisclub Ca sino 

DOOR MAARTEN BASTIAENS

FOTO’S EGON NOTERMANS
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Tennisclub Ca sino
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Het is een landelijke tendens.’ 

Frey noemt nog een andere reden 

voor het tegenvallende ledental 

van de tennisbond. ‘Nederland 

blinkt niet uit in deze sport. Met 

hockey winnen we prijzen, de 

voetbaldames worden Europees 

kampioen. Maar in het tennis 

hebben we niemand aan de mon-

diale top. Niemand waar kinderen 

zich mee willen vergelijken. Dat 

werkt zeker mee.’

Elitaire club

Casino is van oudsher een tennis-

club van de sociëteit. Elitair. ‘Ik 

ben zelfs nog bij de ballotagecom-

missie geweest’, herinnert Collin 

zich. De ballotage van de socië-

teit, een begrip in het Venlose. Zo 

stond er in de Nieuwe Venlosche 

Courant van 22 april 1925 een op-

roep van de ballotagecommissie, 

gericht aan een viertal heren: zij 

mochten zich melden voor die-

zelfde commissie. ‘VTC is door de 

gegoede stand opgericht, vandaar 

dat ze niet altijd iedereen toelie-

ten.  Tegenwoordig is een derge-

lijk fenomeen voor een sportclub 

natuurlijk ondenkbaar’, realiseert 

Collin zich. Vandaag de dag telt 

Casino ruim 120 leden, een aardig 

aantal gezien de moeite die het 

tennis heeft met het werven van 

leden. Toch is de voorzitter niet 

helemaal tevreden. ‘Het aantal op 

zich is mooi, maar niet iedereen 

komt tennissen, dat valt tegen.’ 

Casino Toernooi 

In 1916 vond er voor het eerst een 

bijzonder toernooi plaats bij VTC. 

Het Casino Toernooi. Een klein-
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‘Bij tennis win je alleen als je tegenstander de laatste bal vergeet terug 

te slaan’, laat John Keulartz, jarenlang lid van VTC, weten. En daar is 

alles mee gezegd. Had Rafael Nadal in 2008 zijn eerste Wimbledontitel 

gepakt als Roger Federer die laatste bal toch had terug geslagen? We 

zullen er nooit achter komen. Wat we wel weten, is dat diezelfde John 

Keulartz er in zijn jonge jaren vaak in slaagde om de laatste bal te slaan 

op dat prachtige tennispark aan de Kaldenkerkerweg. ‘Jean-Jacques 

en ik wonnen vrijwel alles’, zegt hij. ‘John maakte oorlog, ik sloeg de 

ballen over het net’, gaat partner-in-crime Jean-Jacques Collin verder, 

tegenwoordig voorzitter van VTC Casino. ‘John was een meester in 

psychologische oorlogsvoering. Tennissen lukte niet altijd. Dan kroop 

hij in het hoofd van zijn tegenstander. Dan wist je eigenlijk al wie er 

zou winnen’, vertelt Collin vol lof over zijn vroegere dubbelpartner. 

Minder populair

VTC Casino werd in 1902 opgericht, toentertijd als subvereniging van 

Sociëteit Casino. Er lag een rijke toekomst in het verschiet voor de ten-

nisclub. Een ruime eeuw later is daar weinig van over. Belangrijkste 

reden hiervoor is de tanende populariteit van tennis, concludeert Peter 

Frey, bestuurslid van Casino. ‘Maar niet van tennis alleen’, zegt hij. 

‘Sport op zich is niet meer zo populair als vroeger. Tegenwoordig gaan 

mensen liever fitnessen dan dat ze zich aan een sportclub verbinden. 

J
ohn Keulartz 

was een 

meester in 

psychologische 

oorlogsvoering

TENNISCLUB CASINO 
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Maarten Bastiaens (1995) studeert 

Sportcommunicatie aan de Fontys in Tilburg 

en timmert aan de weg met zijn eigen 

communicatiebedrijf Bastiaens Media. In zijn 

vrije tijd is hij namens Omroep Venlo live 

verslaggever van alle wedstrijden van 

VVV-Venlo.

uit het clubhuis houden, anders 

kreeg nooit iedereen zijn drank. 

We brachten de drank buiten 

rond, dan kwam iedereen aan de 

beurt.’ Zestig vaten bier. Driedui-

zend liter voor een tennistoer-

nooi. Een aardig aantal. 

In de gloriejaren deden er ruim 

tweehonderd tennissers mee aan 

het toernooi. Te veel voor de drie 

banen op het tennispark. Daarom 

werd er voor diverse wedstrijden 

uitgeweken naar de Schaapsdijk. 

‘Die hadden toen al tien banen, 

die hulp was hard nodig’, herin-

nert Collin zich. Helaas kwam er 

een einde aan het toernooi. ‘De 

nationale tennisbond besloot 

om volgens een puntensysteem 

te gaan werken, wat zou tellen 

voor de ranking van spelers. Wij 

kregen helaas geen status voor 

primaire spelers, topspelers ver-

dienden op ons toernooi dus geen 

punten. Vanaf die tijd bleven ze 

weg, waardoor de sjiek van het 

toernooi af was.’ 

Wereldkampioen

Tennis beleefde in het begin van 

de 21e  eeuw zijn hoogtijdagen. Zo 

kon Casino rond het honderdja-

rig jubileum in 2002 spreken van 

een prachtige achterban. Vooral 

de jeugdafdeling was groot. Maar 

in jaren daarna liep dat dus terug. 

Naast dat mensen meer de sport-

school induiken, kampt Casino 

met nog een probleem: de exploi-

tatie van de kantine. ‘We zoeken 

nog een goede vrijwilliger die de 

kantine op zich wil nemen’, ver-

klaart Collin. ‘Die kantine is mis-

schien wel de mooiste werkplek 

van Venlo. Een prachtig tennis-

park verdient een mooie tennis-

club. Die club is er, nu nog het 

tennis.’ Om dat uit het dal te trek-

ken, wordt er tegenwoordig les 

gegeven door Bart Theelen, we-

reldkampioen tennis in de catego-

rie 50+. Dat helpt. Peter Frey: ‘We 

hebben na de komst van Bart een 

spotje laten draaien bij Omroep 

Venlo. Dat heeft meteen nieuwe 

leden getrokken.’ 

Oude sjiek terug

En de club heeft nog meer ‘red-

dingsacties’ lopen. Zo is het ge-

hele Venlose studentenbestand 

benaderd om bij Casino lid te wor-

den. ‘Ook dat heeft geholpen, we 

hebben wekelijks verschillende 

Duitse studenten op de baan staan 

die blij zijn met de mogelijkheid’, 

weet Frey te vertellen. ‘We heb-

ben ook de personeelsverengin-

gen van VieCuri en Océ benaderd, 

de resultaten daarvan vallen nog 

tegen. Het is bij beide bedrijven 

wachten op het eerste spreek-

woordelijke schaap dat over de 

dam gaat.’ Als het aan het nieuwe 

bestuur ligt, is het slechts een 

kwestie van tijd voordat de oude 

sjiek weer terug is op dat prach-

tige tennispark aan de Kaldenker-

kerweg. ‘Het ledenaantal stijgt, 

maar we willen ook de spanning 

terugbrengen. Mensen moeten 

erbij willen horen’, zegt voorzitter 

Collin, die het liefst iedere Venlo-

naar persoonlijk naar het tennis-

park sleurt. Want die laatste bal, 

die moet terug dat net over, om 

met de prachtige metafoor van 

John Keulartz te besluiten. Zodat 

het oude Casino terugkeert naar 

waar het hoort.   <

D
ie kantine 

is misschien 

wel de mooiste 

werkplek van 

Venlo.
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schalig evenement. Maar het groeide snel. Ook al omdat de landelijke 

pers jaarlijks aankondigingen deed. Zo werd in 1932 in het landelijke 

blad Lawntennis gesproken over tennis van “een ongekend hoog gehalte” 

in Venlo. Daardoor kreeg het toernooi landelijke bekendheid en trok-

ken nationale topspelers steeds vaker richting Venlo om deel te ne-

men. Als het onderwerp Casino Toernooi op tafel komt bij de heren 

Collin en Keulartz lijkt het alsof er ergens een kraan is opengedraaid. 

Alleen al over het toernooi zou men een boek kunnen schrijven, zeg-

gen ze. ‘Ik geloof dat we in de jaren tachtig wel tweeduizend man op 

het park hadden’, vertelt Collin terwijl hij terugdenkt aan de glorieda-

gen van zijn tennisclub. ‘Vanuit het hele land kwamen spelers. Top-

pers. In 1986 won Paul Haarhuis in zijn categorie het toernooi.’ Omdat 

het een meerdaags toernooi was, moesten spelers die van ver kwamen 

ingekwartierd worden. Collin: ‘Zelf hadden we het huis altijd vol met 

logies. Maar op een gegeven moment werd het toernooi zo groot, dat 

lang niet iedereen ergens terecht kon. Spelers zetten toen hun tent 

naast de tennisvelden op.’ 

Veel drank

Er werd niet alleen getennist, verzekert zijn vroegere dubbelpartner 

Keulartz. ‘De drank was niet aan te slepen, ik geloof dat er tijdens het 

toernooi wel zestig vaten bier doorheen gingen. We moesten mensen 

Paul  Haarhui s  won  in  1 9 8 6  

h e t  Cas ino  Tournooi .
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D
e vloer van het kleine atelier aan de 

Antoniuslaan in Blerick doet denken aan 

een werk van Jackson Pollock. Verfklodders 

in alle kleuren door elkaar. Tegen de muur staan 

levensgrote schilderijen te wachten op hun vol-

gende schuur- of lakbeurt. Hier wordt noeste 

arbeid verricht met materialen van de bouwmarkt. 

Gebruikte zonneschermen dienen als canvas. In 

de naastgelegen woonkamer staan zijn werken uit 

verschillende perioden rijen dik tegen de muur. 

kunst

 

Een 
schilderij 

is 
een 

opeenstapeling 
van 

mislukkingen

‘

’
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Beeldend kunstenaar André Wiehager 
werkt al ruim vijfentwintig jaar aan een 
solide oeuvre. Marcel Tabbers spreekt 
hem uitvoerig voor de Buun. 
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D
it is sinds 2011 het domein van beeldend kunstenaar 

André Wiehager (Orsoy, 24 oktober 1966). ‘In dit klei-

ne atelier werk ik ook met kleinere maten. Hier zijn de 

blokvormen ontstaan, die nu uitmonden in Alphabet City/ 

buchstabierte Unbilder, een taalreeks.’ De beeldtaal en de 

materialisering van Wiehagers werk worden steeds puurder, krachti-

ger, alsof de schilder zijn werk keer op keer verder indikt tot er een 

kernachtig extract overblijft. 

De onstuimige zoektocht naar de essentie van zijn schilderkunst be-

gint voor Wiehager eigenlijk pas nadat hij zijn studie aan de kunstaca-

demie in Maastricht in 1992 heeft afgerond. Hij vindt een werkplek in 

Kunstencentrum Willem Limburg in Reuver en fietst daar vanuit Te-

gelen iedere dag naartoe om in grote afzondering te werken aan zijn 

schilderijen: ‘Ik was daar de hele dag in touw, om ’s avonds te conclu-

deren dat ik weer niks had bereikt.’ Tijdens zijn academietijd schildert 

Wiehager hoofdzakelijk naar waarneming: ‘Ik was geïnspireerd door 

Franse schilders als Manet, Monet, Matisse, Bonnard en Cézanne. Uit-

eindelijk voelde ik mij in hun voetsporen mateloos ouderwets. Ik be-

gon me in mijn schilderijen te ergeren aan de verfsporen en de steeds 

weer terugkomende kwaststreken, aan mijn handschrift. Ik heb toen 

besloten om het representatieve karakter van mijn werk los te laten. Ik 

wilde mijn werk uitgummen en zien wat er dan overblijft.’ Wiehager 

gaat vervolgens zeer rigoureus te werk. Alles wat tot dan toe in Reuver 

tot stand is gekomen, wordt intensief bewerkt met een vlakschuurma-

chine en overgeschilderd. Steeds weer opnieuw. De eerste serie heet 

Nacht am Fenster en bestaat uit onbestemd donkere schilderijen waarin 

gaten en dichtgeslibde schuursporen belangrijke beeldelementen zijn. 

‘Het was de eerste keer dat ik iets deed dat ik niet op de academie had 

geleerd, de eerste keer dat ik mijn intuïtie echt volgde. De ad hoc emo-

tie en het sentiment waren verdwenen, er was een beeld ontstaan. Een 

beeld van de nacht.’

André Wiehager werd geboren in Orsoy onder de rook van Duisburg 

en Rheinhausen uit een Duitse vader en een Tegelse moeder. Als hij vijf 

jaar oud is, verhuist het gezin naar Tegelen, waar de jonge André de la-

gere school doorloopt. Hij is een clevere leerling en mag naar het gym-

nasium op het Thomas College in Venlo. Tijdens de middelbare school 

ontdekt Wiehager Bob Marley en de softdrugs: ‘Ik luisterde graag naar 

reggae en blowde veel. OOC, Channel One en Montego Bay waren mijn 

stamlokalen. Ik was een linksgeoriënteerde puber, uitgesproken anti-

westers en behoorlijk wereldvreemd. Ik wilde in een commune wo-

nen, zelfvoorzienend zijn, dat soort dingen.’ Het is een liefdevol gezin 

waarin André opgroeit. Veel gevoel voor hedendaagse kunst hadden 

pa en ma niet: ‘Mijn ouders hadden thuis reproducties van Picasso en 

Monet aan de muur hangen, maar dat was het wel zo’n beetje.’ Hoe-

wel André zelf al op zijn vierde wist dat hij kunstenaar wilde worden 

-“het was kunstenaar of piraat”- kiest hij pas na drie maanden Land-

bouwhogeschool in Wageningen en twee jaar docentenopleiding in 

ANDRÉ WIEHAGER

I
k wilde 

mijn werk 

uitgummen   

en zien wat er   

dan overblijft.
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Duisburg definitief voor de kunstacademie. In Maastricht wordt hij op 

basis van zijn portfolio van de docentenopleiding aangenomen. ‘De 

kunstacademie bleek de goede keuze. Voor de klas staan was toch geen 

fijn vooruitzicht en het beviel me goed om me totaal te focussen op het 

schilderij: het ogenschijnlijk stilstaande vlak. Dat er van de dertig eer-

stejaars uiteindelijk maar acht eindexamen deden, is veelzeggend voor 

de strijd die een kunstenaar moet voeren. Schilderen is hard werken 

en afzien. Het isolement van het atelier kan killing zijn. Als schilder 

kijk je soms een gat in je schilderij. Je kijkt de verf als het ware droog.’  

Als Wiehager in 1997 verhuist naar een atelier in de voormalige tuin-

bouwschool aan de Rijnbeekstraat in Venlo, krijgt zijn carrière een 

nieuwe impuls. Te midden van medekunstenaars in een ateliercom- 

plex werkt en ‘schuurt’ het anders dan alleen.’  Aangemoedigd en uit-

gedaagd door mensen om hem heen voelt hij zich gesterkt om werk in 

te sturen voor de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst, een presti-

gieuze aanmoedigingsprijs voor jonge schilders onder de 35 jaar. De 

eerste keer, in 1998, wordt hij niet geselecteerd, maar in 1999, 2000 én 

2001 wel. ‘Dat was in de periode dat ik net een artistieke doorbraak had 

met mijn lakschilderijen.’ Voor de Koninklijke Prijs worden slechts 

twintig mensen uit heel Nederland uitgekozen. Wiehager behoort uit-

eindelijk niet tot de winnaars, maar treedt wel voor het eerst buiten 

de regio. ‘Er ontstond een hele nieuwe dynamiek. Grote bedrijven als 

DSM en Océ kochten werk aan, evenals Museum van Bommel van Dam 

en ik had een aantal shows in Den Haag en Rotterdam.’ Via de Konink-

lijke Prijs komt hij ook in contact met Randstedelijke kunstinitiatieven 

en kunstenaars, andersdenkenden die hem mateloos inspireren en 

tot nieuwe inzichten brengen. ‘In die periode is de kunstenaar in mij 

wakker geworden.’ Ook ontmoet hij regionale kunstenaars die de stap 

naar de Randstad en daarbuiten al gemaakt hadden, zoals Belfeldenaar 

Peter Hoijmakers die in Rotterdam woont en werkt en Maurice Tho-

massen uit Grubbenvorst die afwisselend in Rotterdam en New York 

verblijft. Met deze regio- en generatiegenoten heeft hij – ook nu nog 

– lange uiteenzettingen over de schilderkunst: ‘We zijn alle drie schil-

ders en kunnen uren met elkaar debatteren over verf, beeld, verbeel-

ding en werkelijkheid. En over de toekomst van de schilderkunst. Het 

geschilderde beeld heeft sterke concurrentie van hedendaagse digitale 

media, film en fotografie. We worden overspoeld door beelden, maar 

uiteindelijk kunnen we alleen nog maar pictogrammen en verkeers-

borden duiden.’ De ogenschijnlijk eenvoudige beelden van Wiehager 

sluiten daar eigenlijk heel goed bij aan. Zijn werken zijn ook ingedikt 

tot makkelijk leesbare iconen, pictogrammen, logo’s en eyecatching 

images. Hij speelt graag leentjebuur bij de snelle boys van de reclame. 

Wiehager reageert zo op de alomtegenwoordige beeldcultuur met een 

subtiele parodie: ‘We hebben niet geleerd om te analyseren wat we 

zien. We zien alleen nog maar het beeld, de buitenkant. Niet wat het 

verbeeldt en hoe die verbeelding tot stand komt. Daarbij komt dat de 

meeste mensen kijken met een smaakoordeel en bij voorbaat al niets 

zien. Maar, hoe vaak de schilderkunst ook doodverklaard is, toch ziet 
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steeds weer nieuwe schilderkunst 

het daglicht.’

Op basis van zijn werk krijgt Wie-

hager in 2000 en 2004 een basis-

stipendium. Dat geeft hem meer 

comfort om zich volledig op zijn 

werk te storten. ‘Ik werd in die 

tijd voor van alles en nog wat ge-

vraagd, ook voor grotere tentoon-

stellingen en manifestaties. Maar 

blijkbaar kon ik dat niet aan. Het 

leidde tot artistieke hoogmoed en 

hoogdravendheid.’ Het is niet de 

eerste en ook niet de laatste keer 

in zijn carrière, dat Wiehager de 

strijd met het doek verliest. ‘Ik 

heb niet alleen een loopbaan in 

de schilderkunst, maar ook in de 

psychiatrie’, zegt hij gekscherend. 

Hoewel André het onderwerp niet 

graag aanhaalt, vormen het exces-

sieve gedrag en extreme denken 

een wezenlijk onderdeel van zijn 

persoon en hebben deze eigen-

schappen hem gebracht op het 

punt waar hij nu staat. ‘Het posi-

tieve van de crises die ik door de 

jaren heb gehad, is dat er steeds 

een nieuwe beeldtaal ontstaat. 

Ik moet steeds opnieuw begin-

nen, in een nieuw atelier en in een 

nieuwe omgeving. Tijdens de op-

names maak ik vaak veel schets-

ontwerpen voor latere werken. 

Een gezond dag- en nachtritme en 

de medicatie maken het gelukkig 

steeds weer rustig in mijn hoofd. 

Die rust heb ik nodig om telkens 

weer de arena in te gaan. En wer-

ken betekent niet alleen het schil-

deren zelf. Het betekent vooral 

analyseren wat ik zie, reflecteren, 

lezen, studeren, ateliers en ten-

toonstellingen bezoeken, discus-

siëren met andere kunstenaars, 

het straatbeeld bezien. Ik moet 

nadenken over de mij omringende 

cultuur. Ik verhoud mij als kunste-

naar tot die cultuur.’

Een nieuwe fase dient zich aan als 

hij 2006 een atelier in Düsseldorf 

betrekt. ‘Ik wilde al langer eens 

naar een grote stad. Niet zozeer 

omdat ik in Venlo was vastgelo-

pen, maar omdat ik op zoek was 

naar culturele bruis en inspiratie. 

Het Ruhrgebiet, het staal en de fa-

brieken hebben mij altijd enorm 

aangesproken. En ik had natuur-

lijk een Duitse achtergrond. Ik 

vond een atelier in een werkplaats 

bij een reclamebureau. Daar heb 

ik me helemaal toegelegd op mijn 

machinereeks.’ 

De moderne techniek is een te-

rugkerend thema in het werk van 

Wiehager. ‘Een apparaat of ma-

chine is een constructie van de 

mens en een schilderij is hoe dan 

ook een constructie van de kun-

stenaar. Het is ten eerste een op-

eenstapeling van mislukkingen, 

ten tweede slimmer dan de maker 

en tot slot verbeelding. Ik schilder 

geen machines, maar beeldge-

worden constructies. Ik verbeeld 

niet alleen mijn jongensachtige 

verwondering over al het machi-

nale, maar vooral ook de leegte 

van de achtergelaten mens. De 

W
e hebben niet geleerd om te analyseren wat 

we zien. We zien alleen nog maar het beeld, de 

buitenkant.
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mens in een afgrijselijke afhan-

kelijkheid van deze apparaten. Ze 

vormen een aanklacht tegen het 

vooruitgangsdenken. Als je goed 

kijkt rammelen en knarsen, schu-

ren en piepen de afgebeelde appa-

raten aan alle kanten. Ze kloppen 

perspectivisch niet. Ze vallen uit 

de voegen van het zo geconstru-

eerde beeld. Ze gaan ten onder en 

imploderen in de toeschouwer.’

Wiehager betreurt het soms dat 

hij de afgelopen vijfentwintig jaar 

niet continu heeft kunnen werken 

aan zijn oeuvre. ‘Als je door om-

standigheden soms twee of drie 

jaar buitenspel gezet wordt, dan 

moet je weer opnieuw beginnen. 

Gelukkig heb ik mijn drive en kom 

ik na iedere crisis steeds een stapje 

verder. Ik werk elke dag. Schilde-

ren is een traag medium. Het werk 

moet kunnen drogen en indikken. 

Ik kijk er lang naar en peil ieder 

afzonderlijk detail. Ik focus mij 

volledig om te zien wat het schil-

derij wil. Sterker nog, ik luister 

wat het schilderij wil. Anders is 

schilderen een lukrake actie.’ In 

de autonomie van kunst gelooft 

Wiehager niet. ‘Kunst staat nooit 

op zichzelf. Net zoals er in de taal 

tekst, context en intertekstualiteit 

bestaat, bestaan er in de kunst 

beeld, nabeeld en evenbeeld. Kort-

om, interpicturaliteit. Betekenis 

uit andere beelden. Beelden ook 

uit andere culturen. Niet zozeer 

culturen van verre landen, maar 

de cultuur van de reclame, van de 

kleurensymboliek in supermark-

ten en van voetbalclubs. Tegen de 

achtergrond van al deze ruis des-

tilleert de kunstenaar zijn extract.’ 

Dit extract bestaat nu uit letters. 

Eén per doek. In monumentale 

blokvormen doemen ze op uit de 

schilderijen en deinzen ze erin 

terug. Ze lijken te bewegen, te 

kantelen, zich los te willen wrik-

ken uit hun vastgeklonken ka-

ders. ‘Deze ogenschijnlijk vlakke 

blokletters bewegen in onze hoof-

den zoals wij door onze begrip-

penclusters bewegen. Dat klinkt 

vreemd, maar taal en communi-

catie bepalen voor een groot deel 

ons wereldbeeld, ons referen-

tiekader en dus ook onze kijk op 

kunst en de functie van kunst. Bo-

vendien zijn er zaken als beeldtaal, 

taalteken en klankkleur. Deze vor-

men samen een mooi spannings-

veld voor een kunstenaar.’  Als 

kijker krijg je niets cadeau: je ziet 

het, leest het en loopt door. Dat 

zal wel! En toch lukt het Wiehager 

om de blik van de verwende toe-

schouwer te pakken en te blijven 

boeien. Uiteindelijk lossen de mo-

nolithische letters op in de diepte 

van het oppervlakte, in een haast 

architectonische constellatie van 

het vlak. Niets van een persoon-

lijk handschrift blijft over. Alles 

draagt bij aan de werkzaamheid 

van het beeld. Beeldgeworden 

taal. Taalgeworden verf. De stilte 

van verf. De mens aan de grens 

van zijn referentiekader.<

Marcel Tabbers (1975) is zelfstandig 

ondernemer en muzikant. Hij verwierf 

bekendheid als organisator van culturele 

activiteiten zoals het Zomerparkfeest en 

de Nach van ‘t Limburg Leed. In 2009 

werd hij uitgeroepen tot Venlonaer van 

het Jaor. 

B
ovendien zijn er zaken als beeldtaal, taalteken 

en klankkleur. Deze vormen samen een mooi 

spanningsveld voor een kunstenaar.’ 
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I
k twi j fe lde enorm over wat ik wi lde gaan doen toen ik k laar was met de 

havo. Toen ik mi jn diploma heb gehaald ben ik gaan werken omdat ik 

dacht dat ik  er  dan wel achter zou komen welke studie ik wi lde gaan doen.

Ik werkte toen in een f r ietkraam en op de markt .  In die t i jd opende mi jn 

broer z i jn i j ssalon. Ik ben toen ook bi j  hem in de zaak gaan helpen. Na twee jaar 

werken ben ik u i teindel i jk  begonnen aan een studie internat ionale market ing. 

Op dat moment gingen mi jn broer en z i jn compagnon ui t  e lkaar en kreeg ik de 

kans in te s tappen in de i j ssalon. Di t  heb ik toen meteen gedaan. De i j ssalon 

groei t  al  dr ie jaar en we z ien nog veel meer groeipotent ie.  We hebben elk 

jaar van maar t  tot  november de k iosk aan de Maasboulevard en de rest  van 

het jaar doen we onder andere lever ingen aan restaurants.  Mi jn broer s taat 

meestal  in de i j skeuken. Ik ken niemand die zo snel  en zo goed i j s  kan maken 

als h i j .  Ik  s ta in de k iosk om ervoor te zorgen dat daar al les goed ver loopt. 

Ik  ben erachter gekomen dat ik het heel leuk v ind om te ondernemen. Ik heb 

veel geleerd van mi jn broer en ik leer nog elke dag bi j .  Ik  bl i j f  di t  doen zolang 

ik het nog leuk v ind. Ik woon nog thuis  maar ik wi l  binnenkor t  iets  gaan huren. 

Ik ben er wel aan toe om binnenkor t  u i t  huis  te gaan. Ik wi l  graag pr ivé net zo 

zel fs tandig worden als zakel i jk .  Over een paar jaar wi l  ik  nog steeds doen waar 

ik gelukkig van word. Het kan zomaar zi jn dat ik dan nog steeds de i jssalon heb, 

maar het kan ook iets totaal anders z i jn. Tegen die t i jd wi l  ik wel iets meer huis je, 

boompje, beest je in mi jn leven. Ooit  wi l  ik  graag een gezinnet je en k inderen.

Wimke

 Humans of 

Venlo

25

‘

’
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mensen

Wandele met

D
e Venlose zanger Wiel Vestjens (81) 

krijgt 25 november 2017 één van de 

hoogste vastelaovesonderscheidingen 

van Limburg, de Gouden Narrenkap. Die 

vastelaovesmuts wordt één keer in de vier 

jaar uitgereikt door de SLV, de Samewirkende 

Limburgse Vastelaovesvereniginge. Vestjens 

zingt bijna 50 jaar vastelaovesliedjes, 

vooral meezingers geschreven door Frans 

Boermans, Thuur Luxembourg en Giel Aerts. 

I
n de Venlose vastelaoveswereld begon hij als solozanger en daar-

na zong hij in duo’s en groepen als De Kammeräödjes. In 1968 

tijdens Jocus’ leedjesaovond viel hij voor het eerst in de prijzen 

met ‘Wae hebbe we dao dan?’. In de jaren erna nog eens 33 keer met 

evergreens als ‘As de sterre dao baove Straole’, ‘Lekker zunke’, ‘Merieke en 

zienen huzaar’ en ‘In ‘t Jaomerdal’. Vestjens is recordwinnaar van het 

Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoers (LVK). Zes keer won hij deze 

provinciale liedjeswedstrijd samen met Hay Crompvoets en Gé Dee-

nen. Regelmatig klom hij in de buut en als zanger en acteur stond 

Wiel ruim 100 keer op de planken bij de Venlose Revue. De Buun 

wandelt met Vestjens door het stadsdeel waarin hij opgroeide. 
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Mijn vader was gemeenteambte-

naar, hij had een ‘Ausweis’ en een 

armband met ‘Strassenerlaubnis’ 

erop. Die heb ik nog. De ‘Abreis-

route’ voor de evacuatie via Kal-

denkerken heb ik ook nog. Maar 

we zijn nooit vertrokken. En mijn 

kerstcadeau van 1944 heb ik be-

waard: een bajonet die ik kreeg 

van een Duitse militair. Die front-

soldaten, die leefden samen met 

ons. De ‘Kuch’ die ze hadden, 

het brood, werd gedeeld, want 

wij hadden ook niks meer. En de 

uniformen waar ze in rondliepen, 

onze dames naaiden nog wel eens 

een knoop aan de jas. 

En dan de bevrijding. Ik zie de 

Amerikanen nog binnenkomen. 

Wat ik je nu vertel vind ik ontzet-

tend moeilijk. Dan ben je 9 jaar en 

dan staat er opeens ‘eine zwarte 

mins’ voor je neus. Ik had nog 

nooit ‘eine zwarte mins’ gezien, 

en van ‘dae zwarte mins’ krijg je 

een stuk witbrood, chocola en 

kauwgum wat ik nog nooit had 

gezien. Kun je je indenken dat er 

op dat moment in de ogen van een 

kind geen beter mens bestaat als 

‘eine zwarte mins’? 

Het was zo dubbel. Ik herinner me 

nog: 1 maart 1944. Bij de Heilig 

Hartkerk staan de Amerikanen en 

Canadezen. Ik stoot pap aan om-

dat ik twee Duitse militairen zie 

lopen, verkleed in burgerkleding. 

‘Niks zegge, niks zegge’, zei pap. 

Na de oorlog konden we ons huis 

niet meer in, het had een voltref-

fer gehad. Sef Cornet heeft de si-

tuatie in één van zijn revues goed 

omschreven: ‘We kômme beej 

ôs hoés nao de bevrijding, en ik 
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Helschriksel

‘Hier waar nu Beer Kefeke Flores ligt, had je een inham, een binnen-

plaats. Dat was Doensesplaats, genoemd naar aannemer Doensen uit de 

Bolwaterstraat die bezat hier voor de oorlog verschillende woningen. De 

mensen hadden die binnenplaatsjes zelf een naam gegeven. Verderop lag 

Liebergesplaats en richting Maas aan het Maasschriksel had je nog een 

gats, het Slangegetske. Maar hier op Doensesplaats op nummer 44 ben ik 

geboren. We hadden boven slaapkamers en beneden de woonkamer, een 

keuken en daarnaast was een poort of garage waar de lijkenwagen van 

de Protestante kerk in gestald stond, met allerlei toestanden die nodig 

waren voor een uitvaart. Het ‘gesluns’ zeiden ze ook wel. Steeds als er 

iemand begraven moest worden, kreeg een paard zo’n zwart gewaad over 

de oren. Dat vergeet je als kind nooit meer. En boven die poort ben ik dus 

geboren, op schrikkeldag, 29 februari 1936. Toen luidden alle klokken 

van Venlo, niet omdat ik geboren werd maar omdat het zondag was. Ik 

heb nog een zus en één broer van 10 jaar jonger. Vergeleken met anderen 

hadden we een klein gezin. Mijn oma zaliger, die ik niet gekend heb, had 

voor de oorlog op de hoek van dat pand een ‘Tante Emma’s Laden’. Zo 

noemde je vroeger winkels waar ze van alles verkochten. Zo’n winkeltje 

waar langs de ‘zoren hiering’ nog de petroleum lag, en dan gecombi-

neerd met een timmerwerkplaats en een ‘schoesterie’. 

Helschriksel en Maasschriksel, het zijn de oudste delen van Venlo. Hier 

zat van alles. Om een indicatie te geven: alleen al op die twee schriksels 

lagen drie bakkerijen. Kun je nagaan hoeveel mensen hier bij elkaar 

woonden. En allemaal ondernemende mensen. Uiteraard heeft de wijk 

in de oorlog veel geleden door de bombardementen. Het Helschriksel 

was, zover ik me kan herinneren, een straatje met weinig verkeer. We 

speelden altijd buiten, prachtig ja. Het schriksel begint daar beneden 

bij de Lomstraat waar juwelier Hermsen lag. En als je naar boven liep 

dan passeerde je de Kwietheuvel, maar die lag niet op de plek waar nu 

het straatnaambord staat. De Kwietheuvel liep met een bocht achter 

het Helschriksel om. Hier verderop zat paardenslachter Joop Snijders 

en de familie Scheuten woonde hier ook. 

Wat ik me kan herinneren van de eerste oorlogsjaren? Ik zie paarden, 

militairen, groene pakken. Maar dan ben je 5 of 6 jaar en omdat die 

verhalen steeds verteld werden, blijft die herinnering levendig. Hier 

achter lag de Joédekerk, de synagoge. Maar wij zeiden Joédekerk. Ik zie 

de kinderen nog lopen. Ik vroeg mam waarom de kinderen zo’n Joden-

ster droegen. Het antwoord van moeder kan ik me niet herinneren. Ik 

denk niet dat ze me dat heeft willen uitleggen. Hoe vertel je een kind 

zoiets? Die joodse kinderen zaten bij mij op school, daar liep ik mee 

naar huis. De bombardementen kan ik me wel nog herinneren. Ik was 

8 jaar in 1944. Mijn tante woonde beneden aan het schriksel en die had 

een gewelfde kelder zoals vroeger in brouwerijen, en daar schuilden 

we. Maar daar hebben ze ons tijdens één van de bombardementen uit 

moeten halen omdat de achterkant van de kelder instortte. Vanaf dat 

moment zijn we bij oma op de Veldenseweg gaan wonen, dat was vei-

liger. Mijn grootouders waren keuterboertjes, ‘waat geite en kiepe en 

de ganse rotzooi’. 

WIEL VESTJENS

M
aar hier op 

Doensesplaats 

op nummer 44 

ben ik geboren.
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maak de deur aope, we gaon nao 

binne en toen stonde we metein 

weer boéte’. Hahaha, er stond al-

leen nog maar een gevel. Het leek 

hier wel op zo’n kapotgeschoten 

cowboydorp. Over de puinhopen 

gingen we naar binnen. Ik herin-

ner me wapperende gordijnen en 

mijn vader die ik voor het eerst 

een traan heb zien laten. Er was 

gewoon niks meer. Mijn vader 

heeft toen tijdelijk het huis op 

Maasschriksel 45 kunnen huren. 

En weer later kocht hij een huis in 

de Bergstraat en daar hebben ze 

met drie broers naast mekaar ge-

woond, allemaal Vestjens.  

Bergstraat 

Dit is de Bergstraat. Hier op num-

mer 4 hebben we na de oorlog ge-

woond. Je zit hier midden in Q4. 

Weet je dat het voor ons altijd een 

ergernis is geweest dat deze wijk 

als drugsbuurt werd omschre-

ven? Niemand die rekening hield 

met andere mensen die hier ook 

woonden en daar niks mee van 

doen hadden. Hier verderop had 

je vroeger buurtvereniging Piet-

vaegdegäöt. PVDG. Afkorting 

van Puteanusstraot, Flujasstraot, 

Dwarsstraot en Ginkelstraot. Piet-

vaegdegäöt, niet te geloven, hè? 

Dat hing hier als klit aaneen. Ze 

bouwden jaarlijks een vastelaoves-

waage. Ik kan me een jaar herin-

neren dat de buurt nog niks had 

voor de optocht. Toen ging de fa-

milie Pollux zich ermee bemoeien 

en zeker ‘d’n alde God gaef um de 

iëuwige rös’ en binnen een paar 

uur hadden ze het rond; de Rally 

van Monte Carlo. Er werden een 

stuk of 7 oude kinderwagens met 

touwen achter mekaar gebonden. 

Weer een ander zette het paard 

ervoor en dan had je de Rally van 

Monte Carlo, haha. Er is ook wel 

eens een kooi getimmerd met 

Hitler erin. Die werd dan meege-

sjouwd de optocht in. En iedereen 

trok verkleed mee. In deze buurt 

is ook Jocus Toekôms geboren. 

Hier is de eerste wagen gebouwd. 

We maakten papieren mutsen van 

karton, en de kragen waren vlaai-

bodems met watten erop. Zo is Jo-

cus Toekôms begonnen.

Hier zongen we ook een liedje 

‘Hop, hop, hop de Bergstraot op. 

Dao kwaam ik ein maedje taege. 

Ik vroog aan um wie laat ut waas, 

ut waas pas half nege’. En daar be-

stonden dan diverse variaties op. 

Buurtfeesten herinner ik me ook. 

Bijvoorbeeld toen de jongens uit 

Indië terugkwamen. Een compleet 

feest in de Bergstraat. Er werden 

sigaretten gerookt bij het leven. Of 

de Koninginnefeesten. Je kon toen 

in Venlo prijzen winnen met de 

mooist versierde straat. De Berg-

straat won altijd. Wij hadden dit 

kleine straatje vrij snel versierd. 

Het Helschriksel en Maaschrik-

sel konden daar niet tegenop. 

Dat draaide nog wel eens op her-

rie uit, haha. Kijk, hier heeft Hay 

Crompvoets gewoond, op 18. Eén 

van de weinige panden die zijn 

blijven staan in de Bergstraat. Hay 

Crompvoets zijn vader was voor-

zitter van dit deel van de wijk.

Bolwaterstraat

‘De overlevering vertelt dat een 

vrouw, Truuj Bolwater, vanaf de 

stadsmuren heeft meegevochten 

tegen de vijand door ze te over-

gieten met hete olie. Veel zaken 

waren hier daarom naar Truuj Bol-

water vernoemd. Hier op de hoek 

was café Truuj Bolwater waar nu 

Arzum Grill Turkse Specialiteiten 

zit. Op de Bolwaterstraat woonden 

de Polluxen. Daar op nummer 34, 

dat huis is nog in de oorspronke-

lijke staat. Bertus Pollux, de vader 

180   BUUN

WIEL VESTJENS



BUUN   183

en in de haven beheerde de gemeen-

te twee loskranen, de kraan van de 

Pius en de kraan van de Kop van de 

Weerd. Mijn ploeg deed daar het 

elektrisch onderhoud. Maar ik heb 

ook nog in de hoogspanning geze-

ten, levensgevaarlijk. Eén foutje en 

er is geen weg meer terug. 

In de haven was veel bedrijvig-

heid want je had Janssen Boten en 

de Koopvaart en dan had Van Lie-

bergen nog een losinstallatie voor 

hout. Ik had veel contact met schip-

pers. Die voelden zich de zigeuners 

van het water en dat begreep ik wel. 

Ik deed altijd de schoenen uit want 

op zo’n boot stond je meteen in de 

woonkamer. Ik had een controle-

rende functie. Ik moest de havengel-

den beuren. Dat gebeurde op basis 

van de tonnage van het schip. Je had 

natuurlijk van die grapjassen die 

daar onderuit probeerden te komen. 

Nee, ze waren niet blij als ik kwam. 

Je controleerde niet alleen de schip-

pers maar ook mekaar; de haven-

meester controleerde ik ook. Neem 

van mij aan dat geld het rotste is van 

alles. Je niet laten omkopen, was 

het motto. Oké, een fles wijn voor 

een kleine reparatie, dat kon. Maar 

je moest mekaar goed controleren. 

Het waren tenslotte inkomsten van 

de gemeente. De mensen die in de 

haven werkten, ze noemden zich ‘de 

golden ploog’. Veel schepen werden 

nog met de hand gelost. Dat was 

intensieve arbeid. We spraken ook 

een handelstaaltje dat niet ieder-

een verstond, een soort bargoens. 

Een dialect met bepaalde klinkers. 

Handelaren spraken die taal om 

onderlinge prijsafspraken geheim 

te houden. ‘Aankijken’ werd bij-

voorbeeld ‘spannen’. De zin ‘Kiék 
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van Jan Pollux, had hier zijn groentewinkel. Jan had nog vijf broers en 

een zus. Moet je nagaan met hoeveel ze daar gewoond hebben. Maar 

vroeger ging dat zo. Naast Pollux op 32a woonde de procuratiehouder, 

de heer Cremers, de boekhouder van de firma Janssen Boten en Janssen 

Auto’s. En daarnaast lag de fietsenmaker, de Witte van Gommans, en 

daarnaast Raaijmakers, de slagerij.

En hier aan de overkant in een kapotgeschoten open kelder waar al-

leen een deel van de muren nog rechtop stond, zijn we met optredens 

begonnen. Hier werd altijd gezongen, hier is de humor geboren. Er 

waren veel kinderen in deze wijk. We creëerden ons eigen amusement. 

Van het puin na de bombardementen timmerden we dan iets, soms met 

hulp van ouders. Ze noemden ons niet voor niets ‘puinratte’. Humor 

was van groot belang in de jaren na de oorlog. Ze hebben ons wel eens 

de vergeten generatie genoemd. Na de bevrijding was er geen oog voor 

de jeugd. Van enige begeleiding in de opvoeding was geen sprake. Mis-

schien dat de broeders ons via het geloof een beetje op het rechte pad 

hielden. Maar de rest van de volwassenen was bezig met de opbouw. 

Er moest gewerkt worden. Als ik kijk hoe het nu thuis bij mijn dochter 

gaat dan weet ik precies wat we tekort kwamen. De begeleiding die 

mijn kleinkinderen krijgen, hebben wij nooit gehad. Begrijp me goed, 

ik had geweldige ouders, die hebben zich kapot gewerkt. Mijn vader 

ging op de fiets in Arcen werken. Als hij ’s avonds thuiskwam viel hij 

als een blok op de bank in slaap. Die had toch geen mogelijkheden om 

mij ergens in bij te staan. Dus organiseerden we het amusement zelf. 

Op vrije dagen deden we altijd spellen. Als het vroor gooiden we hier 

op de hoek van de Lichtenberg water op straat zodat je een lange slid-

derbaan had, van boven naar beneden.

De ‘puinratte’ speelden meestal circus. Jan Pollux was altijd in die kelder 

bezig. Hij verzon een programma voor de kinderen uit de buurt. Moest je 

een paar cent betalen. Jan was altijd als eerste geschminkt, met krijt. Een 

oude hoed van Bertus op en dan was Jan circusdirecteur. Hay Crompvoets 

was er ook altijd bij. Ik kreeg meestal een zangrol. ‘Bijtje, bijtje geef me 

honing’, was zo’n liedje. Die regel moest iemand anders nazeggen. Maar 

dan had je de mond vol water en spoot je de ander vol. Of liedjes uit de 

oorlog. ‘Hee de wanna oewa oewa, hee hee. Hee de wanne schöne Frau, 

en ik verlang zo naar jou’. Hier zong ik al voordat ik bij het kinderkoor van 

de Martinuskerk ging. Soms speelden we de kerk na. Droegen we een mis 

op, iemand was kapelaan met een wierookspot. Haalden we beelden uit 

de beeldenfabriek van Perrée even verderop. Iemand werd een handdoek 

omgedaan, dat was dan de kazuifel. 

Lichtenberg

We komen bij de Jacobskapel. Het beeldje van de ‘Maria van ’t Schriksel’ is 

niet meer origineel. Na de bevrijding hebben ze tegen de kapel een nieuw 

gebouw geplaatst van de Gemeentebedrijven. Daar heb ik gewerkt. Ik ben 

40 jaar door die poort naar binnen gegaan. Hier waren de loketten van de 

gemeentebedrijven voor ‘gaas, water en elektries’. Ik zat bij de technische 

dienst. We hadden een onderhoudswerkplaats voor kleine werkzaamheden 

WIEL VESTJENS
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antje had een 

hobbelpaard, 

zonder kop en 

zonder staart, 

daar reed hij mee 

de kamer rond, 

zomaar in zijn 

blote kont



25
BUUN   185

T rots

Door Finbar van der Veen

A
ls je elf bent is niet alles wat 

het l i jkt. Wat weet je op die 

leefti jd vaak ook van de we-

reld? Mijn ouders, mijn jongere zus 

en ik vormden een gezin en dat zou 

alt i jd zo bli jven. In mijn leven wer-

den er alleen maar mensen geboren 

en ging er niemand dood. Mijn opa 

en oma, ach: die zouden minstens 

honderd worden! Mijn zus en ik zi jn 

aan de familiekant van mijn moeder 

verreweg de oudste kinderen, een 

aantal jaar na ons kwamen er uit-

eindeli jk vi jf neefjes en één nichtje. 

Dus toen ik elf was had ik vooral met 

nieuw leven te maken gehad. 

In de zomer van 1992 werd mijn 

neefje geboren: het tweede zoon-

tje van mijn tante, de jongste zus 

van mijn moeder. Het leefti jdsver-

schil voelde natuurl i jk immens. Wat 

moet je als jongen die bijna naar 

de middelbare school gaat verder 

ook met zo’n baby? Evengoed was 

ik hartst ikke trots. Het was toch echt 

míjn neefje, hoe klein dan ook. Heel 

veel contact was er niet: ik zag hem 

vooral opgroeien door de keren dat 

ik bij mijn opa en oma kwam.

Vijfentwintig jaar later is er veel an-

ders. Ik weet inmiddels dat niets voor 

alt i jd is. Mijn ouders zi jn bijvoorbeeld 

alweer ruim twintig jaar gescheiden. 

En mijn opa en oma, die leven al 

heel lang niet meer. Ze hebben de 

honderd bij lange na niet gehaald. 

Iedereen leert zo zi jn lessen in het 

leven. De dood en ander verdriet ko-

men vroeg of laat vanzelf, op ieders 

pad.

En mijn neefje? Vijfentwintig jaar 

later ben ik op hém niet meer trots. 

Dat kan ook niet. Hij is er niet meer. 

En achteraf is híj er well icht ook nooit 

geweest. Sinds kort heb ik namelijk 

geen neefje meer, maar een nichtje. 

Ze heet Maureen. Heel veel con-

tact is er nog alti jd niet, onder meer 

omdat onze opa en oma er niet meer 

zi jn. Ook zi j heeft haar weg in het 

leven gevonden en haar lessen ge-

leerd. Inderdaad: niet alles is wat het 

l i jkt. Soms kost het t i jd om jezelf te 

ontdekken en zet je vervolgens hele 

dappere stappen. Hopeli jk komen er 

nog minstens drie gelukkige kwart-

eeuwen voor haar. O ja, niet álles 

verandert in vijfentwintig jaar t i jd: ik 

ben nog steeds hartst ikke trots. Op 

Maureen, míjn nichtje.
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Tom Doesborg (1968) werkt als redacteur 

volkscultuur/vastelaovend bij de regionale 

omroep L1.

ens waat die binke dich aankiéke’ werd dan ‘Spadiense waat die badienke 

diech aadienzadiechte’. Gisteravond in de kroeg hebben we nog bargoens 

gesproken met een paar jongens van stamtaofel Vaat Elf. 

‘Jantje had een hobbelpaard, zonder kop en zonder staart, daar reed hij 

mee de kamer rond, zomaar in zijn blote kont’. Leuk versje he? Maar in 

het bargoens wordt het dit: 

‘Jadientje hadiep aadien un hadiepelpadiert

Zadiender kadiep aadien zadiender stadiert

Radiender maardier de kadiemer radient

Zadier maardier bladiete kandient’ 

Wij spraken in de binnenstad sowieso een ander dialect als bijvoor-

beeld de ‘gerdeneers’ in het Groenveld. Niemand weet precies hoe oud 

het bargoens is maar in Venlo werd het zeker al 100 jaar geleden gespro-

ken. Mijn moeder was van 1906 en mijn vader van 1908, die spraken en 

verstonden dat. ‘Stik de moord’ werd bijvoorbeeld ‘stadiekte madiert’. 

En ‘fl edder op’ veranderde in ‘vladiederadiep’. Waat hebs dich trouwes 

fi jne schoon, ‘kwadiente hadiepe’. En als ze bij een meisje thuis veel 

geld hadden riepen we ‘Beej det schiks hebbe ze vuél mazomme thoés’. 

Er kwamen bij ons wel eens mensen op bezoek die al pratend iets ge-

heim wilden houden, maar mijn moeder had dat dan al lang begrepen.

De oorlog heeft me nooit meer losgelaten. Het boeit me enorm. Ik be-

zoek jaarlijks Normandië. De eerste keer bij de 40ste herdenking van 

D-Day. Ben ik in een blauwe Mercedes naar de kust gereden, met Jos

Wolff zaliger, die sprak redelijk Frans. Ik weet niet hoe maar we zijn

in een mensenstroom terecht gekomen waardoor we plotseling bij het

Corps Diplomatique zaten. Ronald Reagan, onze koningin, koning

Boudewijn, veteranen die het strand werden opgedragen, alles hebben

we gezien. Ik betrad ‘s morgens het strand en ben pas ‘s nachts terug

naar het hotel gegaan. Ik kon niet eerder weg, zo boeiend.

Concentratiekampen, ik heb ze allemaal bezocht. Bergen-Belsen, 

Auschwitz, Mauthausen, Dachau. In Dachau staat op een muur ‘Den To-

ten zur Ehrung - den Lebenden zur Mahnung’. Als je ziet wat die vetlep… 

ongeloofl ijk. Ze vragen me wel eens waarom ik daar geweest ben? ‘Vind 

ge det zoeë leuk?’ Nee, ik vind dat je de confrontatie moet aangaan. Ik heb 

altijd willen weten hoe het gegaan is. Daar heb ik antwoord op gekregen. 

Of ik bang ben dat de geschiedenis zich herhaalt? ‘Och, op miene laeftied 

bisse nimmer bang’. Ik ben iedere dag weer blij dat ik nog leef.

En zo heb ik je meegesjouwd door één van de oudste plekken in de stad. 

Moet je je voorstellen, hier is na de bevrijding meer kapot gemaakt dan 

tijdens de oorlog. Heb ik vaker gezegd, en dat is me niet altijd in dank 

afgenomen maar het is de realiteit. Dat hoorde nu eenmaal bij die tijd, 

zeggen ze dan. Maar ik zeg je, ze hebben kapitale fouten gemaakt. De 

Joédekerk bijvoorbeeld, daar was alleen het dak van weg. En die is toch 

afgebroken. Waarom?

Kôm, we pakke ôs ’n tas kôffi e.’  <

WIEL VESTJENS
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historie

De Lommerbe rgen

A
l decennialang is De Lommerbergen, 

tussen Reuver en Beesel, een prima oord 

voor iedereen die er even tussenuit wil. 

Een recreatiepark midden in de natuur, met 

alle faciliteiten die de gemiddelde liefheb-

ber nodig heeft. Er zijn meer van dergelijke 

parken. Maar De Lommerbergen was het al-

lereerste vakantieoord volgens de latere Cen-

ter Parcs-formule. In de jaren zestig en vroege 

jaren zeventig was het een pionierspark, dat 

vervolgens veelvuldig werd gekopieerd. Hoe 

een nieuwe vorm van vakantie vieren in Noord-

Limburg zijn intrede deed.

DOOR FINBAR VAN DER VEEN
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 Modern recreëren:

pionierspark

De Lommerbe r
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Aldus geschiedde. Nog in 1966 

begon hij met het opzetten van 

het riante recreatiecentrum De 

Lommerbergen. Natuurlijk, er 

kwamen ook fl ink wat kampeer-

plekken, maar vooral de dertig 

huisjes waren vooruitstrevend en 

kenmerkend voor de weg die zou 

worden ingeslagen. Bij het project 

werd vrijwel vanaf dag één de top-

architect Jaap Bakema betrokken. 

Professor Bakema was hoogleraar 

stedenbouw en onder meer verant-

woordelijk voor de Nederlandse 

inzending van de Wereldtentoon-

stelling in Osaka en het Neder-

landse paviljoen op de Expo in 

Brussel. Daarnaast was Bakema, van 

het befaamde architectenbureau Van 

den Broek en Bakema, de ontwerper 

van de Lijnbaan in Rotterdam en het 

nimmer uitgevoerde, maar uiterst 

ambitieuze Pampusplan in Amster-

dam. Niet bepaald een kleine jongen 

in het vak dus. Bakema besloot naar 

eigen zeggen als een padvinder in het 

terrein te duiken. Zo ontstond het 

basisidee om een soort centrumpje 

te maken, waar alle denkbare voor-

zieningen aanwezig moesten zijn. 

Daaromheen zouden bungalows 

gegroepeerd moeten worden. Hoe 

verder je van dat centrum af kwam, 

hoe meer de natuur aanwezig zou 

moeten zijn. Gebouwen zouden zo 

als het ware worden opgeslokt door 

de natuur.

Aanvankelijk werd geëxperimen-

teerd met tenthuisjes van alumini-

um constructies, maar die werden al 

snel weer afgebroken en vervangen 

door stenen huisjes. Er bleek ge-

noeg animo voor meer van dat soort 

vakantiewoningen. In januari 1968 

startte de bouw van honderd bunga-

lows, die in mei werden opgeleverd.
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S
ucces kent vele vaders, maar bij De Lommerbergen stonden er twee 

‘papa’s’ aan de wieg. Allereerst was daar de Rotterdamse zaken-

man Piet Derksen, die een revolutionair plan bedacht en dit uit-

voerde op zomaar een lap grond nabij Reuver. Het uiteindelijke gevolg? 

Het populaire en uiterst lucratieve Center Parcs-concept. En dan was 

daar de architect Jaap Bakema, een vakman uit de toenmalige vader-

landse architectuurtop, iemand die van De Lommerbergen op gepas-

sioneerde wijze een plezierig prestigeproject maakte. Eén van de latere 

hoogtepunten: een uiterst modern overdekt zwembad, op dat moment 

uniek in zijn soort. Maar eerst terug naar het prille begin, toen er op 

De Lommerbergen nog niet luxe gecreëerd werd. En naar een minder 

succesvolle voorgeschiedenis.

Eerste plan ketst af

Al in 1958 wilde de uit Bergen afkomstige zakenman Brands op dezelf-

de plek een ontspanningsoord met bungalows opzetten. Een ambitieus 

plan, dat zich voornamelijk richtte op vermogende Duitsers. Brands zag 

kansen en ging voor goud. Een groot dennenbos met veel heuveltjes, 

prachtig gelegen, vlakbij de Maas, daar moest iets mee te doen zijn. 

Het bungalowplan bleek echter het begin van jarenlang getouwtrek en 

geruzie over bouwvergunningen, mede vanwege de riolering die moest 

worden aangelegd. Zonder al te veel op de details in te gaan: uiteinde-

lijk werd de complete vergunning ingetrokken en ketste alles af.

In 1966 werd het hele kampeerterrein verkocht aan Piet Derksen, eige-

naar van het Sporthuis Centrum. Derksen was niet de eerste de beste: 

nadat hij in 1953 zijn eerste zaak op de Lijnbaan in ‘zijn’ Rotterdam 

was gestart werd hij uiteindelijk miljonair met zijn winkels in sport-

artikelen, waar er halverwege de jaren zestig zo’n twintig van waren. 

Doordat hij beroepshalve altijd bezig was met de recreërende mens, 

ontwikkelde hij feeling voor diens behoeften. Puur toevallig kreeg de 

zakenman de gelegenheid het natuurgebied vlakbij Reuver over te ne-

men. Wat zijn voorganger niet lukte, kreeg Derksen wel voor elkaar: 

een vergunning om huisjes te gaan bouwen. Een beslissing met ver-

gaande gevolgen. Derksen had immers grote plannen met het enorme 

bosrijke gebied. Vanuit zijn werk had hij gemerkt dat er bij klanten 

meer en meer behoefte was aan een luxe vorm van kamperen: de vraag 

naar tenten met alles erop en eraan nam steeds meer toe. Waarom zou 

hij dat dan niet meteen helemaal goed gaan aanpakken en dus zelf een 

park gaan exploiteren?

Betaalbare luxe

Piet Derksen had een duidelijke visie: voor de moderne mens telde 

comfort. Die wilde vaak niet vele uren in de auto zitten alvorens op de 

bestemming te arriveren. En vliegreizen waren voor de meeste mensen 

met kinderen nog erg duur. Daarnaast was er een groeiende groep die 

het zich wél kon permitteren om naast een verre reis ook weekendjes 

eropuit te trekken. En dat dan bij voorkeur een stuk dichter bij huis. 

Voor al die mensen wilde hij een comfortabele vakantie mogelijk ma-

ken. Weg van de gedachte van het ouderwetse kamperen, en vol inzet-

ten op betaalbare luxe.

DE LOMMERBERGEN
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eeuw later net even ergens anders, 

maar de formule van toen is op-

vallend genoeg sterk gebleken. En 

dan hebben we het nog niet gehad 

over de belangrijkste voorziening: 

het zwembad.

Zwemmen onder zeil

Een zwembad was al direct in 

het begin aanwezig, maar in het 

najaar van 1968 werd een revo-

lutionaire en unieke stap gezet: 

het bad werd overkoepeld. De 

Lommerbergen kreeg als eerste 

recreatiepark in Nederland een 

overdekt, verwarmd zwembad. 

Piet Derksen zag kansen in week-

endrecreatie buiten het seizoen. 

Er waren immers genoeg stads-

bewoners die er ook in de herfst 

en winter tussenuit wilden. Maar 

dan had je natuurlijk niks aan een 

ijskoud zwembad. En aangezien 

waterpret hoog op het lijstje van 

bezoekers stond, moest er iets bij-

zonders gebeuren.

Jaap Bakema ontwierp een specia-

le koepelconstructie: een demon-

tabele overkapping moest er voor 

zorgen dat er ook als het buiten 

koud was binnen bij aangename 

temperaturen kon worden ge-

zwommen. Zo kwam er simpel-

weg een enorm, stevig nylon doek 

hoog boven het bad en alles wat 

daarbij hoorde. Een zwembad van 

vijfentwintig bij tien meter, een 

pierenbadje voor de allerklein-

sten en een mini-dennenbosje 

dat voorheen buiten lag vormden 

een kleine tropische wereld. Door 

enkele heuveltjes die ineens bin-

nen lagen, was er zelfs sprake van 

hoogteverschillen.

De klimaatkoepel had een door-

snede van veertig meter, de staal- 
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In de zomer van datzelfde jaar was het park helemaal volgeboekt. Dat 

was ook niet zo gek, want zowel de huisjes als het park zelf hadden 

heel wat te bieden. Let wel: we hebben het over eind jaren zestig, een 

periode waarin vakantie vieren veelal werd geassocieerd met ‘back to 

basics’ kamperen. De door Bakema ontworpen huisjes waren royaal en 

modern en hadden stuk voor stuk zes tot acht slaapplaatsen. Alle bun-

galows hadden een koelkast, een forse grootbeeldtelevisie, keuken, 

zitkamer en centrale verwarming. En natuurlijk was er een douche met 

koud én warm water aanwezig. Er waren verschuifbare glazen wanden 

naar het terras, waardoor de natuur zo binnen kwam. Bovendien was 

er alle privacy die gasten maar wensten.

Zelfvoorzienend

Heel veel mensen wilden kennismaken met deze nieuwe vorm van va-

kantie vieren. Dat er vervolgens nóg meer huisjes kwamen, had ook 

alles te maken met de voorzieningen op het ruim dertig hectare grote 

park. Uiteraard was niet alles vanaf dag één aanwezig in het centrale 

gedeelte, maar vanaf dat moment was wél meteen het doel dat het park 

zelfvoorzienend zou zijn: mensen moesten er zo veel mogelijk tijd 

kunnen doorbrengen en voor boodschappen en vertier het terrein niet 

hoeven te verlaten. En dus werd er vol ingezet op de faciliteiten.

Er kwam een supermarkt, een slagerij, een fruit-en groentehal en een 

‘Winkel van Sinkel’, een plek waar je bijvoorbeeld kampeerbenodigd-

heden en badkleding kon krijgen. Daarnaast was er een wasserette en 

een kapsalon. Voor het snelle stillen van de honger mocht een friet-

kraam niet ontbreken, enkele dagen per week kwam er ook een vis-

koopman langs. Voor iedereen die uitgebreid wilde eten was er een 

restaurant, waar je terecht kon voor aardappelen, groente, vlees en vis, 

zeg maar dat wat de gemiddelde Nederlander eind jaren zestig at.

Er was nog iets bijzonders qua faciliteiten: het park had een katholieke 

uitstraling. Piet Derksen was zelf een zeer gelovige man en dat was 

ook in De Lommerbergen terug te vinden. Er was een stiltecentrum en 

een kapelletje waar werd gebeden. Toch was het niet zo dat van mede-

werkers werd verwacht dat ze zijn geloof uitdroegen; religie was voor 

Derksen zuiver iets van hem zelf.

Ook aan alledaags, ‘heidens’ vertier werd ruimschoots gedacht. Zo 

kwam er een filmzaal, die regelmatig hartstikke vol zat. In hetzelfde 

gebouw zat aan de linkerkant de Discobar, waar de populaire deuntjes 

van dat moment voorbijkwamen. Dat alles werkte als een magneet op 

de Reuverse jeugd, maar anders dan tegenwoordig was De Lommerber-

gen echt een dorp op zich. ‘Reuverse dorpelingen’ waren niet welkom. 

Sommigen belandden zelfs op een heuse zwarte lijst, vanwege vernie-

lingen of ander wangedrag. De besloten gemeenschap De Lommerber-

gen stond in de beginperiode met de rug naar Reuver en Beesel toe.

In het hoogseizoen waren er tussen de vijfentwintighonderd en drie-

duizend gasten, volk genoeg dus in het park. 

Die eerste jaren werd er snel flink uitgebreid. Het restaurant werd 

verbouwd, er kwam een Engelse pub. Je kon er midgetgolfen, en la-

ter bowlen. Hoewel er veel is veranderd, lijkt het park nu nog in grote 

lijnen op hoe het in de begintijd was. Veel faciliteiten liggen een halve 

I
n het hoogseizoen 

waren er tussen de 

vijfentwintighonderd en 

drieduizend gasten, volk 

genoeg dus in het park.  
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toeristisch geweest, maar kende 

bijvoorbeeld nog steeds geen 

zwembaden bij campings. Kwali-

tatief had het noorden in die tijd 

dan ook meer te bieden en zo werd 

een enorme inhaalslag gemaakt, 

wat ook bleek uit de spectacu-

lair gestegen bezoekersaantal-

len. Mensen wilden overduidelijk 

comfort. De Lommerbergen was 

een vaandeldrager, als aller-mo-

dernste park van heel Europa.

‘Pa is op het terrein’

Niet dat alles heel strak ging in die 

tijd: de sfeer onder het personeel 

was ontzettend gemoedelijk en 

er was niet meer gelaagdheid dan 

strikt noodzakelijk. Beheerders 

deden gewoon met alles mee, 

als het nodig was stond de baas 

zelf met lieslaarzen aan het riool 

schoon te maken. Het was een tijd 

dat alles kon onderling: collega’s 

maakten er na werktijd vaak ge-

zellige avonden van, waarbij ze 

regelmatig pas naar huis gingen 

als het alweer licht was. De onder-

linge verhoudingen waren goed. 

En hoewel iedereen nog zoekende 

was, werd er gezamenlijk hard ge-

werkt om het alle gasten zo goed 

mogelijk naar de zin te maken.

De manier waarop er gewerkt 

werd, is nu bijna onvoorstelbaar. 

Moderne communicatiemiddelen 

waren er nog niet, veel folders 

werden bijvoorbeeld keurig op 

de typemachine uitgewerkt. Dat 

alles nog in de kinderschoenen 

stond, blijkt wel uit het feit dat 

er nog niet zoiets als een slimme 

spreiding was: gasten kwamen 

en gingen massaal op precies de-

zelfde momenten, waardoor er 

dan steevast enorme rijen voor de 
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en plasticconstructie was liefst vijftien meter hoog. Het water was 22 

graden, de luchttemperatuur ruim 26 graden. Een batterij aardgas 

straallampen zorgde voor de tropische temperaturen. Elke aanwezige 

gasbrander was voldoende voor de verwarming van één royaal woon-

huis; het was prettig toeven onder de koepel. Het ‘zwemmen onder 

zeil’ trok vanzelfsprekend veel aandacht. In de avonduren was het 

dankzij de sprookjesachtige onderwaterverlichting nog mooier. En 

doordat de zijwanden van doorzichtig plastic waren, waande je je zo 

in de vrije natuur.

Het zwembad was een ongekend succes, waardoor de missie van Piet 

Derksen slaagde: hij kon zijn bungalowpark in de winter open houden. 

Wat heet: met kerst was het hele park volgeboekt. Derksen was tevre-

den en filosofeerde steeds meer over het kopiëren van de Lommerber-

gen-formule. Als het in Reuver lukte een succesvol bungalowpark te 

realiseren, dan kon het op andere plekken ook. Geef Derksen eens on-

gelijk: daar waar in het begin nog kampeerweides vol toeristen waren, 

kwamen er meer en meer bungalows die vrijwel continu vol zaten. De 

gasten waren vooral Nederlanders. Buitenlandse toeristen kwamen er 

amper, al waren er enkele Duitsers die permanent op het park woon-

den. Maar vakantievierders van over de grens kozen toch liever voor 

bijvoorbeeld Asselt of Kessel, waar ze met hun boot dichter bij het wa-

ter konden zitten.

De doelgroep was desondanks breed. De Lommerbergen was voor de 

gemiddelde vakantieganger goed betaalbaar. En dus kwamen er veel 

gezinnen met jonge kinderen, onder bouwvakkers uit de Randstad was 

het een uiterst populaire bestemming. Naast de vele  faciliteiten waren 

er tal van evenementen: bingo’s, dansavonden, droppingen, speur-

tochten. De legendarische missverkiezingen waren vooral bij het man-

nelijke publiek erg populair. Voor sport en spel was er volop ruimte: 

zwemwedstrijden bijvoorbeeld, maar er werd ook getekend. Kortom: 

niemand hoefde zich op het park te vervelen.

Regio profiteert mee

Ook buiten de poorten was er voldoende te beleven. De kasteelruïne 

in Kessel, Klein Zwitserland in Tegelen, de winkelsteden Roermond 

en Venlo, maar ook het kerkje van Asselt en de vele kapelletjes in de 

omgeving waren populaire bestemmingen. Al snel haakte het VVV 

Noord-Limburg in Venlo in op het succes van De Lommerbergen door 

de samenwerking aan te gaan. Zo ontstond het boekbare vakantie-

weekend Lommerientje, dat van vrijdagmiddag tot maandagochtend 

duurde. In iedere bungalow was uitgebreide documentatie over het 

landschappelijk schoon te vinden, kaarten met wandelroutes en auto-

tochten waren aanwezig en uiteraard ook heel veel informatie over de 

omliggende steden. En zo zagen bezoekers niet alleen De Lommerber-

gen, maar ook veel van Noord-Limburg en profiteerde de hele regio 

mee.

De Lommerbergen was een pionierspark en sommige dingen konden 

ongetwijfeld beter, maar toch: het was een gouden recept dat overdui-

delijk werkte. Noord-Limburg wist in die periode zelfs het zuiden te 

overtreffen qua recreatiemogelijkheden. Zuid-Limburg was altijd erg 

D
e Lommerbergen 

was voor de gemid-

delde vakantieganger 

goed betaalbaar.  
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Meerdal in America. Op die laat-

ste plek werd een park geopend 

omdat de gemeente Horst simpel-

weg voor een aantrekkelijke prijs 

grond aanbood. Een buitenkansje 

dus, eigenlijk precies zoals het bij 

De Lommerbergen was gegaan. 

Derksen blikte later dan ook te-

rug: ‘Dat we in Horst en Reuver 

projecten hebben, is stom toeval 

geweest.’

Liefde voor Limburg of niet: De 

Lommerbergen bleek uiteindelijk 

de basis voor wat later de Center 

Parcs-formule werd. Architect 

Bakema, die met veel plezier in 

Reuver had gewerkt, werd ook 

bij de latere projecten betrokken. 

Steeds meer parken volgden, bun-

galowrecreatie was dan ook niet 

meer weg te denken.

Toch had het pionierspark ook 

een tegenslag. In april 1976 brak 

op een woensdagnacht rond twee 

uur brand uit. Het vuur ontstond 

in het bowlingcentrum, vermoe-

delijk door kortsluiting in het ge-

deelte waar de kegelbaan lag. De 

nachtwaker ontdekte de brand, 

maar het was te laat: het tweedui-

zend vierkante meter grote com-

plex met voorzieningen brandde 

volledig af. Het restaurant, de 

Discobar, de filmzaal, alles was 

weg. Nooit is voor honderd pro-

cent vast komen te staan wat er 

nu precies gebeurd was, al her-

rees De Lommerbergen opvallend 

snel als een feniks uit haar as. Er 

was zo’n anderhalf miljoen gul-

den schade, maar het Sporthuis 

Centrum was goed verzekerd. Een 

kleine drie maanden later was de 

feestelijke opening van de nieuw-

bouw en ging De Lommerbergen, 

al dan niet noodgedwongen, een 

nieuwe fase in. Nog altijd is het 

park een veelbezocht recreatie-

oord, al is het vandaag de dag niet 

meer uniek in z’n soort.

Jaap Bakema was later nog onder 

meer betrokken bij het ontwerpen 

van de Centrale Bibliotheek in 

Rotterdam, zijn laatste architec-

tonische wapenfeit. Hij overleed 

in 1981. Piet Derksen leefde aan-

zienlijk langer. Tot zijn dood in 

1996 woonde hij in een bungalow 

op De Kempervennen in Brabant, 

inderdaad: in één van zijn geliefde 

Center Parcs-parken. Tot die ke-

ten behoort De Lommerbergen al 

lang niet meer. Maar dat is slechts 

een detail, want ook in Reuver 

wordt nog altijd gerecreëerd in de 

geest van Piet Derksen en Jaap Ba-

kema: zó hadden de parkpioniers 

het destijds bedoeld.  <

Finbar van der Veen (1981) is freelance 

journalist en schrijver. M
et grote dank aan Jan en Mar-

leen Moors, medewerkers uit de 

begintijd van De Lommerbergen. 

Jan werkte bij de terreindienst, 

Marleen zat aan de receptie. De 

twee hebben heel veel positieve 

herinneringen aan hun tijd bij 

het park en deelden mooie en 

bruikbare anekdotes. Ook veel 

dank voor John Kuijpers van de 

website www.reuvelientje.nl, voor 

het beschikbaar stellen van foto-

materiaal.

receptie stonden. Communiceren met het Sporthuis Centrum, waar al-

les gecoördineerd werd, gebeurde met de telex. De telefoon werd ook 

intern gebruikt: als de grote baas Derksen, al dan niet liefkozend ‘Pa 

Derksen’ genoemd, op het terrein was, dan werd dit razendsnel door-

gebeld. Zodat iedereen waar nodig nog net even de puntjes op de i kon 

zetten.

Ter plekke waren er beheerders die de dagelijkse leiding hadden, maar 

af en toe kwam Piet Derksen als eindverantwoordelijke zelf pools-

hoogte nemen. Als de Jaguar van Derksen en zijn vrouw werd gespot 

dan ging het direct rond: “Pa is op het terrein”. Doorgaans kwamen 

‘de Derksens’ met z’n drieën: terwijl de vrouw van Piet bezig was met 

scherpe controles, had hij zelf vooral aandacht voor zijn hondje, een wit 

poedeltje dat regelmatig tegen het been van gasten begon aan te rijden. 

Soms zette Derksen zijn hondje wel in voor controles. In het zwembad 

waren absoluut geen honden welkom, maar Derksen leek dat aan zijn 

laars te lappen door met zijn onafscheidelijke viervoeter naar binnen te 

gaan. Hij werd prompt weggestuurd door de badmeester. Want, grote 

baas of niet: regels waren regels. Die standvastige houding kon ‘Pa’ zo 

waarderen dat hij de man honderd gulden als beloning gaf.

Steeds meer parken

Zoals bijna te verwachten kreeg ‘Pa Derksen’ er steeds meer parken bij. 

Het Vennenbos in Hapert, De Huttenheugte in Drenthe en het latere 
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DOOR MARC VAN DE VEN 

FOTO’S PETER DE RONDE  

H
et idee om onze gouden man in zilver te steken, is snel ge-

boren. Maar de uitvoering valt nog niet mee. Ik ga naar de 

Lomstraat, zijn vaste stek. Maar bij mijn eerste twee po-

gingen is geen levend standbeeld te bekennen. Gelukkig, bij de derde 

gang is raak. ‘Mag ik u iets vragen?’ Het blijft stil. ‘Kunt u misschien 

even pauzeren?’ Geen kik. Ik gooi wat geld in de kruik. De man buigt, 

steekt zijn hand uit en lacht. ‘Können wir Deutsch sprechen miteinander?’ Het 

contact is gelegd. Paul Pierre wil graag meedoen, maar een afspraak 

maken is niet eenvoudig: hij heeft telefoon noch internet. Wanneer hij 

weer in Venlo is? Hij weet het niet. ‘Het ligt aan het weer en mijn gute 

laune.’ Dat wordt gokken, dus. Maar het lukt. En eenmaal van zijn sok-

kel, blijkt de immer zwijgende man een spraakwaterval. Terwijl hij zich 

omkleedt onder de galerij in de Sint Jorisstraat, doet hij zijn verhaal.  

U staat al bijna twaalf jaar in Venlo. Waarom Venlo? 

‘Ik heb een band met de stad. Ik kwam er vroeger al, mijn moeder heeft 

hier in het ziekenhuis gewerkt. Het is hier gemütlich, de mensen zijn 

 voor één keer 

Zilver
Paul Pierre uit het Duitse Viersen is hét levend 

standbeeld van Venlo. Al twaalf jaar, gehuld in een 

gouden pak. Voor het 25-jarig bestaan van de Buun 

trekt hij eenmalig een zilveren kostuum aan. 

En verbreekt hij zijn stilzwijgen. Want goud is 

zwijgen, zilver is spreken.

25
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Nooit 25

Door Lean Hodselmans

I
k was 25 en voor mij begon een 

nieuwe fase in mijn leven. Mijn 

vriendin Anette zou nooit 25 worden.  

Ik was net afgestudeerd en ging 

samenwonen in Heesch, het geboorte-

dorp van mijn vriend. Ik werkte vol-

gens mij al bij de kabelkrant in Oss 

en schreef met name sportverhalen 

voor diverse opdrachtgevers. In het 

dierenasiel waar ik vrijwill igerswerk 

deed, keek ik in de onweerstaanbare 

ogen van hond Woody die meeging 

naar huis. De start van een nieuwe 

levensfase die in schril contrast 

staat met het abrupte levenseinde 

van mijn vriendin Anette. Een megje 

oet Lottum. We zaten samen op het 

Marianum en het klikte wel met dat 

maedje oet Belfeld. In 1984 begon-

nen we allebei aan de studie Politico-

logie op de universiteit in Nijmegen. 

Anette studeerde af als politicoloog, 

ik stapte na een jaar over op de 

nieuwste studierichting Communi-

catiewetenschappen. Nadat ze was 

afgestudeerd in 1990, reisde Anette 

met haar Engelse vriend Damian door 

Europa. Geregeld stuurde ze foto’s – 

per post nog toen– met lange verha-

len over hun avonturen. Het laatste 

dat ik kreeg was een ansichtkaart uit 

Portugal waarop stond dat ze eind 

1990 weer terug zou zijn om aan het 

serieuze leven te beginnen. Ze kwam 

nooit meer terug. Lif tend langs een 

snelweg bij Gerona in Spanje werden 

zij en haar vriend op 29 november 

1990 om 12.50 uur omver gereden 

door een automobiliste. Die lette 

even niet op omdat ze aan de radio 

aan het klungelen was. Damian 

raakte zwaargewond maar zou het 

overleven. Anette raakte in coma en 

werd overgebracht naar het Cathari-

naziekenhuis in Eindhoven waar ze op 

15 december 1990 aan haar verwon-

dingen overleed. Ze was 24. 

Elke keer nog word ik geraakt als ik 

l iedjes van Rowwen Hèze hoor –met 

name het nummer November– omdat 

j i j  precies dat dialect sprak. Ik zie 

je nog lopen of zoals j i j  zou zeggen 

‘ ik zaag ow nog loepe’: lachend 

gezicht, blauw wit gestreepte tuin-

broek en korte blonde haren. Dan 

denk ik aan al je plannen die nooit 

zi jn uitgekomen. Aan de kinderen die 

je nooit kreeg. Aan hoe ik ruim 25 

jaar verder ben. En j i j  nooit 25 zou 

worden.
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relaxt en vriendelijk. Heel anders dan in sommige Duitse steden.’

U bent ook straatartiest in andere steden? 

‘Ik sta wel eens in Bochum, dat is vergelijkbaar met Venlo. Ik heb ook 

in Düsseldorf en Köln gestaan. Maar daar wordt het plezier vergald 

door gemeentelijke regeltjes of migranten uit Oost-Europa. Doen ze 

een gouden sjaal om en komen ze gewoon naast je staan, hun hand 

ophoudend.’

Het moet wel gezellig blijven.

‘Ik ben 73 jaar, het is mijn hobby. Rijk word je hier niet van.’

Wat is er leuk aan een halve dag onbeweeglijk staan? 

‘De reactie van de mensen en vooral van kinderen. Is hij echt? Als ze 

twijfelen, komen ze heel dichtbij. Op het moment dat ze geld in het 

potje gooien, bedank ik met een buiging, een glimlach en een hand. 

Sommigen schrikken daarvan. Kinderen barsten wel eens in huilen uit. 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling.’

Hoe bent u levend standbeeld geworden?

‘Ik heb veel gereisd. Natuurlijk had ik niet genoeg geld. Ik zag mensen 

als straatartiest geld verdienen. Dat leek me ook leuk. Sindsdien heb ik 

op veel plekken in de wereld gestaan, zoals in Vietnam, Las Vegas, San 

Francisco, München.’

Waarom een gouden outfit?

‘Toen ik begon, waren velen in zilver gestoken. Een gouden kostuum 

had vrijwel niemand, daarmee onderscheidde ik me. Dat heb ik toen 

laten maken. Ik heb ook wel eens gouden schmink opgedaan, maar dat 

is troep, daar gaat je hele huid van kapot. Zoals je ziet is mijn kostuum 

nu wel aan vervanging toe. Waar heb je dit zilveren pak van? Hebben ze 

dat ook in goud? Het is mooi. Ik kan overigens ook als Romein optre-

den, daar heb ik thuis ook een pak van.’

U blijft Venlo voorlopig trouw? 

‘Zolang het kan. Ik voel me thuis, wordt ook gewaardeerd. Tijdens de 

Floriade nodigde toenmalig burgemeester Bruls me zelfs uit voor een 

officiële opening. Ik vind het jammer dat ik de taal niet spreek, maar ja, 

dat krijg je met dit beroep.’<

Marc van de Ven (1966) is freelance 

tekstschrijver en redactielid van de Buun 
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een man, ijsbeert door de pittoresk ingerichte kamer. De anders altijd zo vrolijke en onverschrokken 

zeeman is nergens meer te bekennen. Zijn gezicht staat op onweer. Hij verwijt het zichzelf: hoe kon hij 

dan toch zo imbeciel zijn geweest. Het regent pijpenstelen buiten en de zee is woester dan hij in al die 

jaren als oude zeerot heeft gezien. Hij had haar nog zó gewaarschuwd voor de gevaarlijke storm van-

avond, maar die vrouw heeft een eigen wil, niemand kan haar tegenhouden als ze eenmaal iets in haar 

hoofd heeft. Dat heeft hij altijd maar al te goed geweten, keer op keer zoekt ze net dat randje gevaar op. 

Ook vanavond zoals vele malen daarvoor is ze gaan zwemmen, het lijkt net alsof de zee een of andere 

hypnotiserende aantrekkingskracht op haar uitoefent. Drie kloppen op de deur. Mijn vader trekt in 

alle ongerustheid de deur zo snel mogelijk open en er staan twee politiemannen, beiden gekleed in een 

blauw uniform in de gietende regen. Mijn vader nodigt ze beleefd uit om naar binnen te komen. Ik ga 

naast hem staan en Archie drukt zijn natte snuit troostend tegen mijn hand. De mannen halen hun pet 

van hun hoofd en vertellen mijn vader en mij met een bedrukt gezicht vol medeleven het tragische lot 

dat mijn moeder en zijn vrouw is overkomen. Ze zeggen ons dat ze is verdronken. Ze zeggen ons dat ze 

met haar hoofd tegen de rotsen is geslagen. Ze vertellen ons dat ze geen pijn heeft gehad. Ik kijk naar 

mijn vader, hij staart voor zich uit. Het lijkt alsof we precies hetzelfde denken: Hoe? Dit kan niet. De 

onbevreesde vrouw die we naar ons gevoel door en door kennen, deze vrouw kan alles aan. Deze vrouw 

komt altijd veilig thuis. Dit lot kan haar onmogelijk gegeven zijn. 

Ik staar naar de oneindige blauwe zee. Ze lijkt zo vredig, zo mooi en tegelijkertijd zo 

onheilspellend, zo gevaarlijk maar toch weer zo ongedwongen. Archie rent de zee in en 

rolt in het natte zand totdat zijn krullende vacht onder de modder zit. Speels pakt hij een 

grote tak en rent rondjes om me heen. Hij keft en drukt de natte tak in mijn hand. Ik streel 

hem over zijn kop, en hij kijkt me met lachende oogjes aan. Hij lijkt te willen zeggen: 

gooi de tak! Ik kijk hem mistroostig aan en geef hem met een halve grijns op mijn gezicht 

zijn zin. De tak gooi ik zo ver als ik kan het water in, laat al mijn frustraties gaan en ren 

lachend samen met Archie achter de tak aan. Ik heb hem ver de zee in geworpen en ik 

ren zonder me zorgen te maken over mijn natte kleding het water in. Ik huil. Ik lach. Ik 

laat al mijn emoties gaan en voel een klein sprankje geluk opwellen. Lachend kom ik het 

water uit en plof neer op het strand. Naast me ligt een mooie roze kleurige schelp, ik raap 

hem op en denk aan mijn moeder. Ik denk terug aan de tijd dat ik als klein meisje samen 

met haar het strand afstruinde op zoek naar zulke mooie vindingen, cadeautjes van de zee 

noemde mijn moeder ze. Wat was mijn moeder toch een bijzondere vrouw, ik lach door 

mijn tranen heen. Opnieuw staar ik naar de kapseizende golven en het valt me op dat ze 

er minder dreigend uitzien. Het lijkt alsof ik een schim van mijn moeder in de branding 

zie. Weer schiet ik in de lach. Het verbaast me niet eens. Mijn moeder is en blijft altijd 

verbonden met de zee. De zee waar ze zo geobsedeerd door was, waar ze zo verliefd op 

was, waar ze geen afstand van kon doen. Ik had niet gemerkt dat mijn vader ook op het 

strand gelopen was. Hij gaat naast me zitten in het zand en hij slaat een arm om me heen. 

We turen naar de zee en kijken elkaar vervolgens aan, wij slaan ons er samen doorheen. 

Dat is wat zij gewild had.

Het meisje van de zee is geschreven door de 17-jarige Isabel Kaptein uit 

Panningen. Zij won met dit verhaal de schrijfwedstrijd Venlonovel 2017 voor 

jongeren van 12 tot 18 die in Venlo wonen of naar school gaan. Isabel is 

een leerling van het Blaricumcollege in Blerick. Isabel: “Ik heb meegedaan 

aan Venlonovel omdat mijn leraar Nederlands me een brochure gaf van 

de wedstrijd. Ik ben al druk bezig met schrijven. Ik schrijf onder meer voor 

Fijn Magazine. Het leek me leuk om mee te doen en te zien hoe ver ik zou 

komen met mijn schrijfambities.”  
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D
e wind blaast in mijn gezicht. Ik sta daar, in mijn eentje, in de duinen, geen mens te beken-

nen. Ik geniet van de rust om me heen en laat me meevoeren met de golven van de zee. Laat 

het los, fluistert een zacht stemmetje in mijn oor. Turend in de oneindige verte welt er een 

sprankje geluk in me op, een traan ontsnapt van mijn wang, rolt langs mijn gezicht en valt 

in de donkere diepte. Ik voel me net een rots, een geheel met de natuur om me heen, vastgeroest in de grond, 

begroeid met mos en algen, onverwoestbaar. De branding slaat wild tegen me aan, maar geen enkele golf 

krijgt me van mijn stuk. 

Donker. Ik schrik wakker. Zweetdruppeltjes hebben zich op mijn voorhoofd verzameld, 

mijn kussen voelt klam van het zweet. De droom vervaagt, alleen een bizar gevoel achter-

latend. Mijn ogen kijken in het duister, mijn handen tasten naar het nachtlampje. Ik druk 

het bekende lichtknopje in. De kamer wordt verlicht en de duisternis verdwijnt. De mist 

klaart langzaam op in mijn hoofd en ik word me plots bewust van mijn omgeving. Ik lig 

veilig in mijn bed. Zo lang als ik me kan herinneren woon ik met mijn ouders in deze oude 

vuurtoren in de duinen. Mijn hoofd is weer helder en mijn adem stokt. Ik realiseer het me 

plots. Mijn moeder is weg.

En ik herinner me er nog elke ondraaglijke minuut van.

Het is een stormachtige dag. Ik zit voor de kachel, starend in de flikkerende rode vlammen. Naast me ligt 

onze trouwe zeereus: Archie. Hij ligt opgekruld in zijn mand en zijn zwarte kraaloogjes kijken me af en 

toe angstig aan, net alsof hij voelt dat er iets onheilspellends op de loer ligt. Mijn vader, een boom van 

literatuur

 Het meisje van 

de Zee

DOOR ISABEL KAPTEIN
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DOOR THIJS PENNINGS

FOTO’S ARCHIEF ANJA STAM-WIBBEKE | PETER DE RONDE

D
e Ierse boyband Boyzone 

maakt in 2018 een come-

back. Het bericht verscheen 

dit voorjaar op nieuwssite NU.nl. 

De reden? Het is volgend jaar 25 

jaar geleden dat de bandleden 

bij elkaar werden gebracht. Ge-

loof het of niet, maar niet lang na 

de oprichting - tijdens een van 

de eerste tours op het Europese 

vasteland - was Boyzone in Venlo. 

Niet in De Maaspoort of op het Zo-

merparkfeest, nee, de Ieren ston-

den op het podium in de aula van 

het Marianum. Het verhaal van 

een vrijdag de dertiende in 1995.   

>
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is er namelijk hoogstpersoonlijk 

verantwoordelijk voor. Als der-

deklasser op het Marianum luis-

tert ze radio terwijl ze huiswerk 

maakt. Op een middag wordt 

op Radio 3 een oproep gedaan: 

is jouw school de tofste school, 

schrijf dan een brief. Dat doet ze. 

‘Ik weet niet meer precies wat ik 

geschreven heb. Ik woonde in die 

tijd op het Nolensplein, om de 

hoek bij het Thomascollege. Vol-

gens mij heb ik dat opgeschreven: 

ik woon om de hoek bij een heel 

grote school, maar speciaal voor 

het Marianum fi ets ik elke dag de 

berg op. Het was ook een heel ge-

zellige, kleine school.’

Het blijkt een schot in de roos. 

Nadat de brief is verstuurd, hoort 

Mimi heel lang niks. Tot ze zich 

op een dag moet melden bij me-

neer Heijckers, de toenmalige 

conrector. ‘Ik dacht eerst: o jee, 

wat heb ik gedaan? Je hoeft je niet 

zomaar te melden. Maar hij vroeg 

naar de brief. Of ik die had ge-

schreven. Ja dus. Zelf heb ik nooit 

iets van Radio 3 gehoord. Meneer 

Heijckers vertelde dat we dankzij 

mijn brief een groot schoolfeest 

zouden krijgen. Ja, hij vond het 

ook wel leuk, alleen vroeg hij wel 

of ik volgende keer eerst de school 

wilde inlichten.’

Zo wordt het 13 oktober 1995. 

Omdat het Marianum een kleine 

school is, zijn ook leerlingen van 

Den Hulster uitgenodigd voor het 

feest. De deejays die middag zijn 

Sjors Fröhlich en Peter Plaisier, 

die programma’s maken op Ra-

dio 3. Hun programma The Magic 

Friends en Paperclip (een magazi-

ne met dezelfde titel als een voor-

malig radio- en tv-programma) 

hebben de krachten gebundeld en 

zo ontstaat The Magic Paperclip 

Tour, een ronde langs scholen 

in het land. Ik sta ook in de aula 

op die vrijdag de dertiende. Als 

13-jarige tweedeklasser zie ik de 

optredens van Rowwen Hèze, CB 

Milton, Höllenboer en Boyzone. 

Van Boyzone herinner ik me dat ze 

op het podium staan in shirts van 

Ajax en het Nederlands elftal. Veel 

meer weet ik niet. Op Facebook 

plaats ik deze zomer daarom een 

oproep. Er zijn vast ouderejaars 

en docenten die bij de organisatie 

betrokken zijn geweest en meer 

weten. Dat blijkt, want de reacties 

stromen de dagen daarna binnen.

Nicole Huijs zit in oktober 1995 

in brugklas B1D en schrijft: ‘Een 

van de boys had toch z’n been ge-

broken? Die stond met een kruk te 
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D
e nineties, het zijn heerlijke jaren. Het decennium van de 

Flippo, de Furby en Baywatch. Van Helen Helmink, Rolf X. 

Wouters en de Vakantieman. Muzikaal zijn het de jaren van de 

grunge (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden), de Eurodance (Haddaway, 

Ace of Base, T-Spoon) en de happy hardcore (Charly Lownoise & Men-

tal Theo, DJ Paul Elstak, Party Animals). Wat weleens wordt vergeten is 

dat ook de boybands welig tieren in de nineties. Groepjes aantrekkelij-

ke jongens die zoetsappige liedjes zingen over de liefde of het ontbre-

ken daarvan, over dat ene meisje aan de bar met die lok haar voor haar 

katachtige ogen, over de verleiding die onvermijdelijk toch te groot 

wordt, er is onmiskenbaar een markt voor. Engeland heeft al vroeg in 

het decennium Take That (u weet wel, die groep met Robbie Williams 

en Gary Barlow) en Boyzone is daar eigenlijk het Ierse antwoord op. 

Op de auditie voor de nieuw op te richten boyband komen driehonderd 

belangstellenden af. Er blijven vijf jonge mannen over.

Boyzone, dat zijn Ronan Keating, Keith Duffy, Stephen Gately, Shane 

Lynch en Mikey Graham. In een Hitkrant uit de periode na de oprich-

ting worden ze voorgesteld aan het Nederlandse publiek. Wat feitjes. 

Keating, die later zal uitgroeien tot frontman van de groep, is de jong-

ste van het stel. Hij werd op school Kuifje genoemd en verafschuwt 

zijn lelijke neus. Duffy houdt van new wave-muziek. Gately zweert bij 

Michael Bolton en bewondert het feit dat die er altijd zo gevoelig uit-

ziet als hij zingt. Slangen zijn de favoriete dieren van Lynch, die verder 

vooral heel verlegen is. En Graham heeft als 22-jarige al meer dan ze-

ventig liedjes geschreven, werkt als automonteur en is ongelukkig in 

de liefde. Boyzone, aangenaam.

Don’t love me for fun, girl

Let me be the one, girl

Love me for a reason

Let the reason be love

> Boyzone, Love Me For A Reason (1995)

Boyzone breekt in Nederland door met het nummer Love Me For A Rea-

son, een cover van Johnny Bristol die eerder al met succes door The Os-

monds is uitgevoerd. Het refrein is een soort vicieuze liefdesdraaikolk 

zonder semantische ontsnappingsmogelijkheden: love me for a reason, 

let the reason be love. Het nummer komt in januari 1995 binnen in de 

Nederlandse Top 40 en haalt daarin de zevende plek. Het is een van 

drie covers op het debuutalbum van de mannen uit Dublin. De tweede 

single die datzelfde jaar succes heeft in Nederland is het zelf geschre-

ven Key To My Life.

Hoe komt een opkomende populaire jongensgroep in de aula van een 

Venlose school terecht? Voor een antwoord op die vraag moeten we 

naar Mimi’s Cupcake Café in de Jodenstraat. Eigenares Mimi Siang 
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H
un 
programma 
The Magic 

Friends en 
Paperclip hebben 
de krachten 
gebundeld en zo 
ontstaat The Magic 
Paperclip Tour, 
een ronde langs 
scholen in het 
land.

dansen. Was episch! Het was een van die jongens waarvan je de naam 

niet kon onthouden, dus niet Ronan en ook niet Stephen Gately, waar 

mijn vriendinnetje Janny Maas-Holla overigens een huge crush op 

had!’ Dat wordt niet ontkend door Janny: ‘Haha, ja dat weet ik nog 

wel, het was een vrijdag de dertiende. Alle meiden helemaal happy! 

Shane Lynch had zijn been gebroken. Vanuit het radioprogramma had 

ik ook nog een discman gewonnen, moest ik nog voor op het podium 

komen bij Peter Plaisier. Iedereen die lid werd van hun tijdschrift Paper-

clip maakte kans op de discman en ik heb hem gewonnen.’

All of my life the doors have been closed now

And all of my dreams have been locked up inside

But you came along and captured my heart, girl

You’re the key to my life

> Boyzone, Key To My Life (1995)

De krukken van Shane Lynch, de slangenman, zitten bij de meeste 

mensen die reageren nog vers in het geheugen. Een gebroken been. 

Maar is dat wel zo? De Hitkrant uit die tijd maakt namelijk melding 

van een incident bij een bezoek aan de fotostudio van William Rutten. 

Naast die studio lag een slootje, waar Shane overheen wilde springen. 

Daarbij brak hij – als we de Hitkrant mogen geloven – zijn kleine teen. 

Hoe dan ook: de gevolgen zijn een gang naar het ziekenhuis en een 

voet in het gips. Ook de artiesten die tijdens The Magic Paperclip Tour 

in de aula staan kunnen veel mensen nog opnoemen. Het nummer 

Busje Komt Zo van Höllenboer staat op het moment van het optreden in 

Venlo op nummer 1 in de Top 40. CB Milton scoorde eerder hits met 

Send Me An Angel en Hold On en had Sylvana  Simons als danseres bij zijn 

act (of ze erbij is die dag in het Marianum, dat is onduidelijk). Rowwen 

Hèze heeft geen toelichting nodig. O ja, en dan is er T-Spoon, dat ook 

zou komen optreden maar op het laatste moment afzegde.

Veel verder komen de meeste leerlingen van toen niet. Tot Anja Stam-

Wibbeke reageert: ‘Wow... daar was ik bij ja! Backstage en alles! Ik ga 

morgen de foto’s zoeken en wat smeuïge details uit mijn grijze cel-

len naar boven toveren.’ Die verhalen komen inderdaad de volgende 

avond, via Facebook Messenger. ‘Zoals je al begrepen had, was ik 

destijds betrokken bij het legendarische optreden van Boyzone op het 

Marianum! Ik ben vooraf naar de persconferentie geweest en achteraf 

op de Oliebollenparty. Op de persconferentie was ik met Huub de Hes-

selle. Daar waren The Magic Friends (Sjors en Peter) ook. Wij mochten 

gaan omdat we in de eindredactie van Factotum zaten. Ik weet er niet 

meer zo veel van, vond het wel interessant en spannend allemaal! Ik 

kan me nog herinneren dat ze toen wat praktische informatie gaven en 

vroegen om alvast een stuk of twintig leerlingen te regelen om back-

stage te helpen.’
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B
oyzone 
werd na het 
optreden in 

Venlo een grote 
boyband. 
De groep stond 
voor miljoenen 
fans over de hele 
wereld. 

Linksboven  en  r e ch t s :  de  I e r en  van 

Boyzone  hu lden  z i ch  in  he t  Mar ianum 

in  sh i r t s  van  Ajax  en  he t  Nede r lands 

e l f t a l .  Re cht sboven:  de  mannen  van 

Rowwen Hèze  met  e en  aant a l  l e e r l in-

gen.  Z i t t end  vooraan  Anja  Wibbeke .
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N
a shots van 
een busrit 
en nog een 

interview zien we 
een volle aula van 
het Marianum.

In Factotum staat dus een uitge-

breid interview met Rowwen 

Hèze. Maar wat schrijft de school-

krant over Boyzone? Niet veel, 

blijkt als ik dankzij Mark Testroo-

te de bewuste editie onder ogen 

krijg. De Ieren worden genoemd 

in het verslag over de dag en ko-

men verder alleen terug in een 

klein blokje met de titel Intellect 

Boyzone. De volgende ontmoe-

ting wordt omschreven:

Shane (Boyzone): ‘Where’s the toilet?’

Linda (H5B): ‘Over here.’

5 sec later

Shane: ‘It’s for chicks.’

Linda: So what! A toilet is a toilet!’

Dat de uitzending van The Magic 

Paperclip Tour die dag live op de 

radio te horen is, dat is zeker. Die 

wil ik vanzelfsprekend terugluis-

teren. Dus zoek ik in de archie-

ven van Beeld en Geluid naar de 

uitzending. Dat valt tegen. Zoe-

kopdrachten op Marianum, Venlo 

en Boyzone leveren niets op. Dan 

maar mailen. Een vriendelijke 

vrouw van het klantcontactcen-

trum mailt snel terug met de me-

dedeling dat ze niet direct iets kan 

vinden. Of de opgegeven uitzend-

datum wel klopt? Ja, antwoord ik, 

het was vrijdag de dertiende. Ok-

tober. 1995. Honderd procent. Ze 

zoekt verder en een paar dagen la-

ter krijg ik alsnog te horen dat ook 

haar zoektocht zonder resultaat is 

gebleven. Het spijt haar dat ze me 

niet verder kan helpen.

Gelukkig komt er ondertussen 

wel weer hulp op Facebook. Ralf 

Dambacher, met wie ik jarenlang 

in de klas zat op het Marianum, 

weet dat er op YouTube een docu-

mentaire staat over een Europese 

tour van Boyzone, waarin ook de 

etappe in Venlo aandacht krijgt. 

Hij zoekt de video op en plaatst 

hem onder mijn oproep. Bewe-

gend beeld? Zou het echt? Als ik 

doorklik kom ik uit bij een afleve-

ring van The O-Zone, een muziek-

magazine van de BBC dat artiesten 

volgt achter de schermen. Jayne 

Middlemiss is de presentatrice. 

Het fragment is op YouTube ge-

zet door een fan van Stephen Ga-

tely. De video begint met gillende 

meisjes. Nederlandse meisjes. 

Keating noemt The Beatles, New 

Kids On The Block, The Osmonds 

en Take That en vertelt dat er altijd 

plek zal zijn voor boybands. Jayne 

Middlemiss doet een aankondi-

ging op een brug in Amsterdam. 

En dan is er de titel: 

Venlo, Holland.

I had a picture of you in my mind

Never knew it could be so wrong

Why’d it take me so long just to 

find

The friend that was there all along

> Boyzone, Picture Of You (1997)

Daar zijn de mannen van Boy-

zone, ze stappen uit een busje op 

de Spoorstraat. Je ziet ze door de 

binnenstad lopen. Grappen. Hun 

hoofd in een grote houten klomp 

steken. Dan gaan ze een winkel in 

om de shirts te kopen die ze aan 

hebben tijdens het optreden. Na 

shots van een busrit en nog een in-

terview zien we een volle aula van 

het Marianum. Boyzone komt op. 

Weer gegil. De titel zegt ‘the unex-

pected performance in a Venlo school 

hall’ en de band zingt Love Me For A 

Reason. De meisjes op de eerste rij 

komen in beeld. Vervolgens shots 

van een als kleedkamer ingericht 

leslokaal. Voor oud-leerlingen van 
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Backstage helpen doet Anja zelf ook. De persconferentie en de dag 

zelf hebben een plekje in een fotoalbum dat ze nog heeft. Hier en daar 

staat bij foto’s een korte opmerking. Over de krukken. De Ajax-shirts. 

Anekdotes zijn er ook: ‘Boyzone kende ik wel van de radio en uit de 

Hitkrant maar een fan was ik niet. Voor het geval ik ze backstage zou 

ontmoeten, vond ik dat ik tenminste hun namen moest kennen, dus 

dat werd van buiten leren met de Hitkrant op schoot. Toen het moment 

daar was, wilde ik handtekeningen verzamelen op mijn Paperclip Tour 

T-shirt. Ik wilde natuurlijk van alle boys een handtekening, maar ze 

werden ontzettend afgeschermd door allerlei verschrikkelijk belang-

rijke mensen dus dat was nog niet zo makkelijk. De jongens bleken zelf 

wel heel aardig. Ik weet dat Mikey iets in mijn oor zong. En ondanks 

het van buiten leren, ging ik toch de mist in. Ik zag Keith buiten lopen 

(dacht ik) en rende achter hem aan: “Keith, Keith, can I have your auto-

graph?”. Hij antwoordde: “I’m Ronan...”, waarop ik zei dat dat oké was, 

want die moest ik ook nog.’

Mimi Siang is erbij als de jongens voorafgaand aan hun optreden de 

stad in gaan. ‘Ze wilden even naar het centrum. Samen met een vrien-

din ben ik mee gegaan. Volgens mij zijn we bij Coach in de Klaasstraat 

geweest. Na een tijdje vond ik het wel goed. Het optreden zelf heb ik 

gezien vanaf het balkon schuin boven het podium. Van de hectiek op 

de eerste rijen heb ik weinig meegekregen, omdat we daar heel rustig 

stonden. Ik kende Boyzone natuurlijk van de radio, besefte ook wel dat 

het bekende popsterren waren, maar dat was het dan ook. Als ik nu 

tegen mijn dochters zeg dat ze met Justin Bieber de stad in mogen, dan 

worden ze gek. Zo spannend voelde het toen niet.

It’s not time to make a change

Just relax, take it easy

You’re still young, that’s your fault

There’s so much you have to know 

> Boyzone, Father And Son (1996)

Ook Anja ziet het optreden van Boyzone vanaf het balkon schuin boven 

het podium. Ze herinnert zich dat ze naa docente Mieke Leurs staat en 

dat die niet snapt waarom al die meiden vooraan zo gillen. Zelf vindt 

Anja Boyzone wel leuk, al zijn er nog veel warmere herinneringen aan 

Rowwen Hèze. De band uit America interviewt ze voor Factotum: ‘Het 

interview had ik zelf geregeld met het management. Een paar weken 

eerder was er een signeersessie van Rowwen Hèze bij boekhandel Wil-

bro in Tegelen en daar heb ik aan Tren gevraagd of ik ze kon inter-

viewen. Ik kreeg toen op een suikerzakje het telefoonnummer van de 

manager en na een belletje was het geregeld. Lekker laagdrempelig. 

Die jongens zijn echt superrelaxed en aardig. We liepen in en uit voor 

een biertje of om even te roken. Gewoon op school, in een leslokaal. 

We waren 16, kon allemaal, wat een tijd!’



Thijs Pennings (1982) is eindredacteur 

nieuws en actualiteiten bij Omroep Venlo

 de dag dat
Boyzone

 in Venlo was

No matter what they tell us

No matter what they do

No matter what they teach us

What we believe is true 

> Boyzone, No Matter What 

(1998)
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het Marianum: het is lokaal 128, 

het lokaal van meneer Berghs, op 

de tweede verdieping van wat toen 

de nieuwbouw was. Er wordt ge-

dold en gelachen.

Het bewijs is geleverd: Boyzone 

was in Venlo.

Wat er daarna is gebeurd? The 

Magic Friends, Sjors Fröhlich en 

Peter Plaisier, stopten niet lang 

na The Magic Paperclip Tour met 

de show. Fröhlich richtte zich op 

meer journalistieke programma’s 

als Stand.nl en Cappuccino, tot hij 

in 2007 vanwege stemproblemen 

moest stoppen. Hij is nu hoofd-

redacteur van BNR Nieuwsradio. 

Peter Plaisier presenteerde onder 

andere nog de Havermoutshow. 

Samen richtten ze F&P Media op, 

gevestigd aan de Kleine Drift in 

Hilversum.

Boyzone werd na het optreden 

in Venlo een grote boyband. De 

groep stond voor miljoenen fans 

over de hele wereld. Het nummer 

No Matter What werd een num-

mer 1-hit. In 2000 namen Ronan, 

Stephen, Keith, Shane en Mikey 

afscheid. Er werd gewerkt aan so-

loalbums en geacteerd in musicals 

(Stephen Gately) en de tv-soap 

Coronation Street (Keith Duffy). In 

2007 kwam Boyzone weer bij el-

kaar en sindsdien treden ze af en 

toe op. Stephen Gately overleed in 

2009 in zijn slaap tijdens een ver-

blijf in Mallorca. De overige vier 

groepsleden maken volgend jaar 

weer eens een comeback.

In de aula van het Marianum zul-

len ze niet meer staan. Het ge-

bouw werd in 2008 gesloopt en 

maakte plaats voor een park. Al-

leen een verdwaalde shamrock 

herinnert in dat park aan de dag 

waarop de grootste Ierse popsen-

satie van de jaren negentig hon-

derden meisjesharten sneller deed 

kloppen.<

BOYZONE
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buitenlandse 
Studenten

3
NAAM:  DIANA SANCHEZ AFKOMST:  MEXICO, ZACATECAS LEEFTIJD: 19 STUDEERT: INTERNATIONAL 

MARKETING, FONTYS HOGESCHOOL VENLO WOONT:  STUDENTENCOMPLEX CARPE DIEM 

 HOE KOM JE IN VENLO TERECHT? 

“MIJN OPLEIDING IN MEXICO BOOD EEN UITWISSELINGSPRO-

GRAMMA AAN. IK KOOS VOOR NEDERLAND VANWEGE DE CEN-

TRALE LIGGING IN EUROPA.”

 WAT WAS JE EERSTE INDRUK VAN VENLO?

“IK KWAM HIER ‘S AVONDS LAAT AAN, TOEN HET AL DONKER WAS. 

ALLE WINKELS WAREN DICHT EN IK HAD NIKS TE ETEN...”

 JE WOONT HIER NU EEN PAAR MAANDEN. HOE ZOU JE

 VENLO NU OMSCHRIJVEN?  

“IMPRESSIVE! HET IS KLEIN EN JE KUNT OVERAL HEEN FIETSEN OF 

LOPEN EN IK DURF ‘S AVONDS ALLEEN OVER STRAAT. HEEL RELAXT. 

TOCH HEEFT HET ALLE VOORDELEN VAN EEN STAD. EN DE MENSEN 

ZIJN REALLY FRIENDLY! ENIGE NADEEL IS HET KLIMAAT: KOUD EN 

NAT.”

 WAT VIND JE OPVALLEND?

“DE ENORME HOEVEELHEID FIETSEN. ER ZIJN MEER FIETSEN DAN 

MENSEN! OH JA, EN DE RAAMDECORATIE. IEDEREEN HEEFT OVER-

DAG DE GORDIJNEN OPEN. ER STAAN VAASJES, KAARSJES, ZO 

LEUK. DAT KENDE IK HELEMAAL NIET.” 

 GA JE WEL EENS DE STAD IN? 

“DEFINATELY. MEESTAL GAAN WE NAAR JOHN DOE, MOTOWN  OF 

DE LOCOMOTIEF. ZO GRAPPIG, JE KUNT GEWOON JE JAS AAN DE 

KAPSTOK HANGEN HIER EN NIEMAND DIE ‘M WEGPAKT.”  

FOTO PETER DE RONDE
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DOOR ADRI GORISSEN

FOTO’S PETER DE RONDE | ARCHIEF JEAN LAUDY MUSEUMKAPEL

V
eel Venlose kunstenaars 

raken in de vergetelheid. 

Dat geldt lange tijd 

ook voor de in de stad geboren 

kunstenaar Jean Laudy (1877-

1956). Sinds 2013 is dat dankzij een 

kleine groep Venlonaren anders en 

hebben hij en zijn bijzondere werk 

een eigen plek in de Jean Laudy 

Museumkapel aan de Grote Kerk-

straat 29.

kunst
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 Jean  
Laudy

d e  w e r e l d  v a n
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sterk opkomende neo-impressio-

nisme en symbolisme en nog later 

het kubisme. Ze grijpen terug op 

de Vlaamse realistische traditie en 

hun grote voorbeeld is de Spaanse 

schilder Velasquez (1599-1660). 

Ongeveer hetzelfde geldt voor 

l’Effort en Le Sillon. Allemaal heb-

ben ze gemeen dat ze evengoed de 

jonge kunstenaars vrij laten in wat 

ze doen. Iedereen en dus ook Jean 

Laudy kan zich ontwikkelen in de 

richting die hij wil.

In de jaren die volgen ontwikkelt 

Laudy zich vooral tot een veelge-

vraagd portretschilder, die onder 

anderen de Belgische koning Al-

bert I, diens dochter prinses Ma-

rie-José en zijn opvolger koning 

Leopold III op doek vastlegt. Als 

reden voor die specialisatie noemt 

de Belgische schilder en kunst-

kenner Georges van Zevenbergen 

(1877-1968) in 1964 in een artikel 

voor het jaarboek van Brusselse 

academie dat Laudy enorm onder 

de indruk komt van twee portret-

ten door de Duitse schilder Von 

Lenbach (1836-1904). Hij ziet ze 

tijdens een bezoek aan het Musée 

Moderne in Brussel en vooral de 

doorwerkte techniek ervan houdt 

hem lang bezig. Om ten slotte ook 

zelf zo te werk te gaan.

De voormalige Venlonaar schildert 

niet alleen portretten, maar maakt 

tevens naam als vervaardiger van 

mensfiguren, naakten, landschap-

pen, stillevens en bloemstillevens 

(vooral rozen hebben zijn aan-

dacht). Hij ontwikkelt zich tot een 

van de meest toonaangevende Bel-

gische schilders van de eerste helft 

van de twintigste eeuw. De Belgi-

sche koningin Elisabeth, die veel 

belangstelling heeft voor kunst 

en een liefhebster van bloemen 

is, bezoekt Laudy geregeld in zijn 

atelier.

D
e achtergrond is het 

belangrijkste van het hele 

schilderij, uit die achtergrond 

ontstaat bijvoorbeeld de 

geportretteerde.
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H
et is een totaal andere wereld die je binnengaat als je de 

Jean Laudy Museumkapel in de Venlose binnenstad be-

treedt. De kapel ligt verscholen tussen woningen aan de 

Grote Kerkstraat, het Ald Weishoes aan diezelfde straat 

en huizen aan het Knibbelstraatje en Brouwersplaats. Via 

de toegangsdeur kom je in een gang die je naar de voormalige sacrale 

ruimte voert. 

De binnenkomst doet wat met je, de stap over de drempel heeft iets 

magisch, lijkt je naar een andere tijd te verplaatsen. Overal om je heen 

staan en hangen schilderijen, de kapel is barstensvol. Het zijn portret-

ten, stillevens, bloemstillevens, naakten en landschappen. Allemaal 

werken van Jean Laudy (1877-1956). Wie de kapel binnentreedt, stapt 

in diens wereld. Een heel bijzondere wereld waarin Maria Adams (tus-

sen 1971 en 2000 werkzaam bij het Cultureel Centrum Venlo en Mu-

seum Van Bommel Van Dam) de gids is. Laudy zou er zo weer binnen 

kunnen komen en zonder mankeren aan een nieuw doek beginnen.

Portretschilder

Eerst iets over de levensloop van de schilder. Feiten die nodig zijn, 

maar onvoldoende zeggen over de aard van zijn kunstenaarschap en 

het vakmanschap waarmee hij te werk ging. Jean Laudy wordt op 4 mei 

1877 in Venlo geboren. Hij is de zoon van Leopold Laudy en Maria Ac-

kermans, die zich het jaar ervoor in de stad hebben gevestigd. Vader is 

steenfabrikant en exploiteert Steenfabriek De Ossenberg in de buurt-

schap ’t Ven. Jaarlijks worden er honderdduizenden bakstenen, gevel-

stenen, vloerstenen en plavuizen vervaardigd. 

De oude Laudy is kunstzinnig aangelegd en maakt in zijn vrije tijd beel-

den. Wanneer hij ontdekt dat zijn zoon goed kan tekenen en schilderen 

stimuleert hij hem waar het maar kan. Zo mag hij op de zolder van het 

ouderlijk huis aan de Roermondsestraat een atelier inrichten. De jonge 

Jean bezoekt in Venlo de Rijks HBS, waar hij les krijgt van tekenleraar 

Jean Garjeanne (1860-1930). Deze schildert zelf ook en heeft zijn leer-

ling waarschijnlijk beïnvloed. 

Het leidt ertoe dat Jean in 1897 besluit echt werk van zijn talent te ma-

ken – ondanks dat hij als gevolg van roodvonk aan één oog blind is – en 

naar de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen te vertrekken. 

Drie jaar later stapt hij over naar de Academie voor Schone Kunsten 

in Brussel, waar hij onder anderen les krijgt van de indertijd bekende 

Belgische kunstenaar Isidoor Verheyden (1846-1905) en medeleerling 

wordt van Hélène Demoulin, met wie hij in 1905 trouwt. 

Daarnaast steekt hij veel op van zijn lidmaatschappen van de kunste-

naarsverenigingen La Patte de Dindon en l’Effort en kunstkring Le 

Sillon. De leden van de eerste komen bijeen in een zaal boven het ge-

lijknamige café aan de Grote Markt in Brussel en schilderen en tekenen 

samen, onder meer naar model. Bovendien wordt er van gedachten ge-

wisseld over de resultaten, gesproken over mogelijke exposities en een 

glas gedronken in het café. 

Dat alles zorgt er voor dat de groep kunstenaars terug wil naar de ‘de-

gelijke’ schilderkunst en tegenwicht wil bieden aan stromingen als het 

JEAN LAUDY
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Exposeren doet hij vrijwel nooit en zeker niet in zijn eentje. Tijdens zijn 

leven zijn er maar vier solo-exposities. De eerste is begin 1921 in de Cer-

cle Artistique te Brussel, de tweede eind 1937 in het stadhuis te Venlo, 

de derde in 1949 in de Cercle Royal Artistique en Littéraire in Brussel 

en de laatste in 1955 in het gemeentehuis van zijn woonplaats Sint-

Lambrechts-Woluwe. Na zijn dood op 6 februari 1956 volgen er nog 

drie. De eerste in 1971 in het Charliermuseum te Brussel, de tweede in 

1975 in het Goltziusmuseum te Venlo en de laatste in 2006 in de Lei Al-

berigs Museumkapel te Venlo. Uit die laatste vloeit het idee en initiatief 

voor de Jean Laudy Museumkapel voort, dat in 2013 is verwezenlijkt en 

waardoor iedereen nu die wereld van Jean Laudy kan bekijken.

Stemmen

Ter aanvulling van de feiten en om helderder te krijgen wat Laudy pre-

cies voor werk maakt en wat zijn betekenis is nu enkele stemmen van 

journalisten en kunstkenners uit de vorige eeuw over de kunstenaar en 

zijn doeken. 

Een onbekende cultuurjournalist schrijft naar aanleiding van de eerste 

solo-expositie in 1921 in de Belgische krant Le Soir: ‘De heer Jean Laudy is 

een kleurenvirtuoos. Het schijnt dat hij schildert in een soort enthousiasme. Zijn 

werk bewaart het spoor van het penseel, dat door een bezielde hand wordt geleid, 

de vlam der bezieling gloeit in zijn zoo verscheiden schilderijen, die allen een ver-

bazende persoonlijkheid onthullen. Er is echter een eenheid in die verscheidenheid: 

dat is de zorg voor de kleur, die al zijn doeken verlevendigt: wij vinden ze in zijn 

portretten, zijn stillevens, zijn genrestukken, zijn composities waar een schoone 

kunstenaars-fantasie zich laat gaan. De heer Jean Laudy gaat met reden voor een 

onzer beste portrettisten door. De tentoonstelling in dien ‘Cercle Artistique’ beves-

tigt de reputatie van een der beste schilders, die ons land eer aandoen.’

De Nederlandse (in Maastricht geboren) schilder Jean Grégoire (1887-

1960) bezoekt in 1929 te Brussel een duo-expositie van Jules Brouwers 

en Jean Laudy en noteert dan in dagblad De Tijd: ‘Jean Laudy is in hoofd-

zaak portretschilder (…) Voetje voor voetje heeft hij door zijn werk, èn alleen daar-

door, ’t terrein veroverd, waarop hij nu onaangevochten staat. Voor hem poseert 

thans de officieele wereld, ministers en andere staatslieden, leden van ’t Belgische 

Hof en der Koninklijke familie. Toch zijn allen voor hem gelijk, als hij ze aan-

dachtig en scherp peilt met z’n eene oog (want slechts met één oog kan hij zien), 

terwijl hij ze, op een enkele uitzondering na, volkomen onbevangen uitbeeldt; 

sterk lijkend, sterk getypeerd, in vlotte, misschien voor onze Hollandsche geaard-

heid wat te vlotte techniek, met al hunne eigenschappen, sympathieke of onsym-

pathieke. (…) Zonder ergens opzettelijk den nadruk op te leggen, zonder ooit te 

schimpen of in ’t karikaturale te vervallen, schildert hij z’n portretten meestal 

fel levend. Waar zijn schildersgeweten spreekt, deinst hij voor geen enkele conse-

quentie terug, waardoor men van sommige portretten, als men niet wist, dat de 

zuiverste schildersliefde hem dreef, zou kunnen zeggen, dat ze meedoogenloos ge-

observeerd zijn. Evenwel zijn er genoeg voorbeelden om duidelijk te laten zien, dat 

hij nooit opzettelijk de slechtste kanten van zijn opdrachtgevers naar voren haalt, 

evenmin idealiseert hij ze in den regel. Toch ontstaan, wanneer er een samen-

klank tusschen zijn geest en die van zijn geportretteerde aanwezig is, de mooiste 

en gaafste uitingen. (…) En ’t hoogtepunt wordt bereikt in het zelfportret, waar-

JEAN LAUDY

D
e heer Jean 

Laudy is 

een kleuren-

virtuoos. Het 

schijnt dat hij 

schildert in een 

soort enthousi-

asme. 
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uit u een sterk gouden licht toeschijnt. 

’t ls nochtans met bijna niets gedaan, 

eenvoudig van bouw en structuur, sterk 

van plastiek en ruimtelijkheid.’ 

Als in 1937 de eerste grote expo-

sitie van Laudy’s werk in Venlo 

wordt gehouden, publiceert jour-

nalist en schrijver Mathias Kemp 

(1890-1964) in het Limburgse tijd-

schrift De Nedermaas een portret 

van hem.

‘Laudy is eigenlijk meer dan portret-

schilder, hij beeldt den mensch uit. Hij 

weet elegant te herscheppen. Zijn voor-

naamste portretten zijn met fijnen zwier 

opgebouwd en uitgewerkt. Schijnbaar 

iets schetsmatig en nevelachtig soms, 

doch bij nadere beschouwing herkent 

men met welk zeldzaam meesterschap 

iedere streek, elke toets, werd neergezet. 

Hoe ’t oogenschijnlijk schetsmatige in 

werkelijkheid ongewoon raffinement en 

zeldzame virtuositeit mag heeten: hoe 

in het vluchtig aandoende geheel ieder 

belangrijk detail ten volle tot zijn recht 

komt, zoo dat men geen streep en geen 

veeg méér zou kunnen verlangen.

Niet alleen technisch hebben wij veel 

te bewonderen; Laudy schildert ook 

in een nobel, bezonken kleurgeheel. 

Aangenaam en ernstig meteen ver-

vloeien tinten en tonen in elkaar. Het 

donkere overheerscht: donker, rijk van 

verzadigde kleuren als kobalt, engelsch 

rood, sienna, smaragd en goud. Een 

waardige weelde, nergens uitbundig of 

pralerig gezocht. Nobel, gelijk de vorm-

geving, die soms het magistrale nadert. 

Toch vermooit Laudy zijn onderwerpen 

maar zelden. Men bestudeere menig 

portret maar eens nauwkeurig. De klei-

ne tekorten der natuur, de eigenaardig-

heden van leeftijd en karakter werden 

heusch wel gezien en uitgebeeld, doch 

op een voorname, hoffelijke, delicate 

manier, waarin zoowel savoir vivre 

als menschlievendheid verscholen zijn. 

Niettemin weet Laudy te typeeren, tot 

op het felle en tragische toe.’

De laatste solo-expositie in 1955 

te Sint-Lambrechts-Woluwe is 

voor een zich achter de initialen 

L.b.H. verschuilende journalist in 

de krant La Libre Belgique reden 

om op te tekenen dat Laudy ‘echt 

een picturale gave’ heeft. ‘Hij ver-

staat als geen ander de kunst een doek 

te organiseren. Of het nu een naakt of 

een portret is, hij besteedt niet alleen 

aandacht aan de figuur, maar ook aan 

alles erom heen met de bedoeling zijn 

paarlemoeren en omberen tonen te ver-

sterken en hen in evenwicht te brengen 

met glinsterende stoffen en objecten, 

waarbij hij er echter voor waakt, dank-

zij zijn fijnzinnig clair-obscur gebruik, 

de aandacht te versnipperen. Het is 

vooral een portretschilder. Zijn portret-

ten vertellen stuk voor stuk een verhaal. 

Niets van de moderne ruwheid hier of 

de algemeenheden van de platte kleur-

vlakken (…) Op deze doeken heeft hij 

het stempel gedrukt van een ambach-

telijkheid waarover de meeste heden-

daagse schilders niet meer beschikken.’

Gids 

L
audy is altijd even bewogen, 

of hij nu een portret maakt, 

een rozenschilderij, een landschap 

of een naakt.
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JEAN LAUDY

 Tot voor kort werkte je bij 

Het Financieele Dagblad. Vertel 

eens hoe een jongen uit Belfeld 

in Amsterdam terechtkomt, in het 

hart van de nationale journalistieke 

wereld.
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Jean Laudy 

Museumkapel

I
n de Jean Laudy Museumkapel 

aan de Grote Kerkstraat 29 

(schuin tegenover de Sint-

Martinuskerk) zijn vele tientallen 

werken van Jean Laudy bijeenge-

bracht. Portretten, zelfportretten, 

stillevens, bloemstillevens, naak-

ten, landschappen, alle door hem 

beoefende genres zijn aanwezig, 

net als foto’s en documentatie. 

Het meeste materiaal heeft de 

Jean Laudy Stichting in bruikleen 

gekregen. 

Alles wordt gepresenteerd in een 

zogeheten atelieropstelling. Dat 

is een wat lossere opstelling dan 

de museumopstelling waarbij 

schilderijen gegroepeerd worden 

opgehangen en voorzien van een 

kaartje met titel en jaartal. Het 

ziet er nu uit alsof je bij de kun-

stenaar in het atelier binnenstapt, 

waar hij zojuist nog heeft gewerkt 

aan een nieuw doek.

De ruimte voor de Jean Laudy 

Museumkapel wordt aan de Jean 

Laudy Stichting ter beschikking 

gesteld door de Venlose woning-

corporatie Antares. De kapel is in 

1935 gebouwd naar een ont-

werp van architect Jules Kayser, 

ten dienste van het toenmalige 

weeshuis, en is ingezegend door 

deken Jules van Oppen. Eind vo-

rige eeuw is de kapel een tijdlang 

gebruikt als opslag- en voorraad-

plaats van Drukkerij Wolters Van 

Wylick.

Het bestuur van de stichting, 

bestaande uit voorzitter John Keu-

lartz, penningmeester Rob Pouwels 

en Maria Adams, exploiteert de 

kapel en beheert de in bruik-

leen afgestane kunstwerken van 

Laudy. Te zien is ook een keuze uit 

de Collectie Lei Alberigs (direc-

teur Cultureel Centrum Venlo en 

Museum Van Bommel Van Dam), 

de Collectie Ad Maas (kunstenaar 

uit Thorn) en werk van andere regi-

onale kunstenaars. Op maandag 

en donderdag is de kapel van 11 

tot 16 uur geopend. 

Groepsbezoeken kunnen alleen 

op afspraak, via het mailadres

info@jeanlaudystichting.nl.
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Maria Adams van de Jean Laudy Museumkapel is zoals gezegd de 

gids door Laudy’s wereld. Zij brengt wekelijks vele uren door tussen 

het werk van de schilder, kent het dus als geen ander, maar ontdekt 

evengoed nog dagelijks nieuwe en intensere verbeeldingen in de por-

tretten, bloemstukken, stillevens, naakten en landschappen die haar 

omringen. Door het ‘koekeloeren’, zoals ze het noemt, naar de schil-

derijen kan ze als geen ander benoemen wat de grote kracht van Lau-

dy’s werk is. ‘Waar ik nog elke keer versteld van sta’, vertelt ze, ‘is dat 

Laudy een schilderij kan laten ontstaan waarin achtergrond en onder-

werp van gelijke waarde zijn. Dat is eigenlijk zijn grote kracht, dat zie 

je bij andere kunstenaars niet of nauwelijks. Dat is bij Laudy zo sterk, 

hij doet dat wonderlijk en hij doet dat van nature zo. De achtergrond 

is het belangrijkste van het hele schilderij, uit die achtergrond ontstaat 

bijvoorbeeld de geportretteerde. De geportretteerde krijgt en heeft de 

kleurrijkdom van de achtergrond en komt er toch uit naar voren. Dat 

vind je consequent terug. Al zijn portretten zijn bovendien gemaakt 

met respect voor degene die model voor hem staat. Je ziet dat en voelt 

het als het ware als je de schilderijen bekijkt. 

Jean Laudy heeft een gave die onbeschrijfl ijk is, die heeft hij ontwik-

keld en daar heeft hij keihard voor moeten werken, daar twijfel ik geen 

seconde aan. Hij heeft zijn ego opzijgezet ten dienste van de kunst, van 

het onderwerp. Het is deemoedig en fenomenaal. Hij heeft de gave om 

realistisch te schilderen, abstract en natuurgetrouw, hij kan alles. Men 

beseft amper wie Laudy is. Er stond ooit een artikel in de krant over 

hem met als kop: Laudy, de man van bloemen en blote borsten. Dan 

denk ik: hoe is het mogelijk…’

Maria Adams geeft aan dat het kijken naar de schilderijen van Laudy 

haar vaak beroert. Ze stelt zich open voor zijn werk als ze bewust weg-

droomt. Dan wordt ze heel stil en bewogen. Uitleggen kan ze het niet. 

Haar woorden schieten dan tekort. Als ze een rondleiding geeft in de 

Museumkapel probeert ze die speciale ervaringen door te geven aan de 

bezoekers en stimuleert ze hen zich open te stellen voor de eenvoud, 

de schoonheid en de rijkdom van Laudy’s werk. ‘Ik wil voor elkaar krij-

gen dat er ook bij de bezoekers iets open gaat, dat ze zien wie Jean 

Laudy is en waar hij zijn hele leven mee bezig is geweest.’

Volgens Adams maakt Laudy nooit zo maar even een schilderij. Hij is 

altijd even bewogen, of hij nu een portret maakt, een rozenschilderij, 

een landschap of een naakt. ‘Hij maakte alle schilderijen met een enor-

me intensiteit en bevlogenheid, respect voor het onderwerp, bevlogen-

heid voor de weerkaatsing, voor het licht enzovoort. Hij maakte nooit 

zo maar even een schilderijtje. Dat kan niet, dat kan gewoon niet.’

Laudy is zich volgens haar tot de laatste dag blijven ontwikkelen. ‘Ik 

denk dat de intensiteit, die gevoelsmatige intensiteit, steeds dieper is 

geworden. Hij heeft de wijsheid van de kunde weten te combineren met 

de intensiteit en de diepe verwondering, eigenlijk in ieder schilderij. Dat 

ontwikkelt zich. Daardoor kan hij een virtuositeit aan de dag leggen en 

daardoor kan hij overal op in gaan. In zijn werk vind je alle ismes terug.’

Venlo 

JEAN LAUDY
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Door Bas Nollé

E
en verjaardag, zo zegt een be-

kende alti jd, betekent niet meer 

dan dat je weer een jaar adem 

hebt gehaald. Inmiddels is mij dat 

ook 25 jaar op ri j gelukt, ademhalen. 

Maar op elk van die 25 dagen dat 

ik vierde dat ik weer een jaar had 

ademgehaald, had ik niet het idee 

dat ik vierde dat ik iets had bereikt, 

dat ik in enig opzicht gegroeid was 

ten opzichte van de vorige dag. 

Dat z i jn alt i jd andere dagen. Soms 

weet je meteen welke dagen dat 

z i jn, van die dagen die de deur 

openen naar iets nieuws, iets ho-

gers, iets beters, iets spannenders, 

misschien iets s lechters maar zelfs 

dan mogeli jk nog beter dan een 

verjaardag. Ook al l i jkt dat op dat 

moment niet zo. 

Bi j  mijzelf  staan er 25 dagen voor 

alt i jd in mijn geheugen gegrif t .  25 

dagen aan een stuk. Op 8 novem-

ber 2010 werd ik opgenomen op 

een gesloten afdel ing vanwege een 

psychose. 23 vol ledige dagen in 

afzondering. Een hel. Fysiek en 

mentaal vol ledig uit  het lood ge-

slagen. Op dag 24 mocht ik naar 

huis. De psychose was verdreven, 

de neerslachtigheid (nog) niet. Op 

dag 25 werd ik, verdoofd door de 

medici jnen, voor het eerst weer in 

mijn eigen bed wakker. Ik voelde me 

slechter dan ooit,  maar toch heef t 

die dag sindsdien meer waarde dan 

een verjaardag. Het was de eerste 

dag van een tweede leven. 

 

25 Dagen

Laudy leeft nog wel degelijk in Venlo, ondanks de jarenlange verge-

telheid, zo heeft Maria Adams vastgesteld. Dat komt mede omdat de 

kunstenaar tijdens zijn leven elk jaar zijn geboortestad bezoekt en dan 

met vrienden en bekenden optrekt. Velen daarvan maakt hij gelukkig 

met een schilderij van zijn hand. Werk dat nog altijd in handen van 

familieleden en vrienden is.

Er wordt heel wat los gemaakt in Venlo als in 2006 de expositie over 

Laudy plaatsvindt in de Lei Alberigs Museumkapel. ‘Er waren mensen 

die intens bewogen de tentoonstelling bezochten’, kijkt Maria Adams 

terug, ‘er kwamen mensen die hem nog hadden gekend, voor wie hij 

als het ware nog leefde. En er kwamen mensen vertellen dat ze thuis 

ook een werk van Laudy hadden. Een werk dat hun dierbaar is en niet 

alleen omdat het van familie is geweest. Dan merk je ineens dat Laudy 

de ziel van de mensen raakt.’

Datzelfde gebeurt als in 2013 de kapel haar deuren opent. ‘Bezoekers 

werden emotioneel van wat ze zagen. Stonden vaak ademloos te kij-

ken. Deze kapel is het stilste plekje van de stad, maar ook een zeer 

levendige plek wat gebeurtenissen betreft. Hier krijg je echt confron-

taties met de schilderijen die door Laudy zijn gemaakt en die je tot in je 

diepste ik raken. Ik sta daar elke keer versteld van.’<

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist 

bij De Limburger en schrijver. Hij heeft 

een reeks publicaties op zijn naam 

staan, waar onder het Limburgs Literatuur 

Lexicon (2007) en Een Noorse liefde 

(2012). Bovendien is hij een van de 

oprichters van De Buun. 

JEAN LAUDY
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Met dank aan de Jean Laudy 

Stichting en Willem Kurstjens.
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DOOR HERMAN VERWEIJ

FOTO’S JEROEN VAN DE VEN / ARNY ZONA

16 oktober 2013. Venlo brengt 

een ode aan Brel. Cultuurpodium Do-

mani is afgeladen vol. Uit de opberg-

kast worden de laatste stoelen aan-

gesleept. Het zaallicht dimt als een 

bijzondere foto op het scherm ver-

schijnt. Op de spoorbrug over de Maas 

komt in de verte een eenzame fietser 

aanrijden. Op de voorgrond een graf-

fititekening, een portret van Brel. Met 

enkele strepen raak neergezet. 

‘Ik ken ontelbare mensen die een boek gaan schrijven, maar 

die voorlopig vast houden aan hun handel in augurken of 

bretellen en beloven over twee jaar alles te verkopen en er 

werk van te maken. Als je echt iets wilt doen, moet je onver-

wijld de mouwen opstropen en krachtdadig je droom probe-

ren te realiseren, op gevaar af te mislukken.’     Jacques Brel
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Brel
     in Venlo

muziek

Hoe Jacques Brel eind mei 1964 in de Venlose ‘Blue Note’ opdook
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31 mei 1964. De zondag nog pril, want de luidklok van de 

Sint Martinuskerk heeft zojuist twee maal geslagen. Twee mannen par-

keren hun auto in de buurt van het station, tassen en een gitaar gaan 

als handbagage mee. Een platte, ronde kaas blijft achter. Beide lieden 

snakken naar een stevig opkikkertje. Het hotel kan wachten. Ze lopen 

de Parade op en zien even voorbij de Klaasstraat een café dat hen aan-

staat. Blue Note, een naam die nieuwsgierig maakt. De deur van het 

café zwaait open. Een kroeg waar op dat moment Miles Davis’ Kind 

of Blue wordt gedraaid. Aan de bar hangen nog wat late gasten. Door 

de schaarse verlichting hebben ze niet meteen in de gaten wie er bin-

nenkomen. ‘Bonsoir Venlo’. Er gaat een kleine zindering door het lokaal. 

In het licht van een barlamp wordt zijn karakteristieke kop al gauw 

herkend. Jacques Brel, dé Jacques Brel. Met in zijn slipstream Georges 

Pasquier, koosnaam Jojo, steun en toeverlaat, chauffeur, regelaar, ge-

luidstechnicus en bovenal vriend.

De zaterdag ervoor verbleef Brel nog in Bergen, het kunstenaarsdorp 

waar hem een tv-optreden wacht voor de VPRO in Het Huis met de Pi-

laren. Gelokt door een televisiemaker. Deze heeft hem voorgespiegeld 

dat het publiek zal bestaan uit louter chansonliefhebbers. Het pakt iets 

anders uit. Het concert is gratis, maar de uitbater van het etablissement 

schotelt de bezoekers een maaltijd voor van gebraden reerug, kikker-

billen en zeetong die verplicht moet worden afgenomen. Op de voorste 

rij onder meer de bijna dove dichter Adriaan Roland Holst. Ernst van 

Altena, die met goedkeuring van Brel zijn werk in het Nederlands ver-

taalt, doet de introductie. Hij kan zich tussen het bestekgerinkel door 

nauwelijks verstaanbaar maken. In de tv-registratie die later dat jaar 

zal worden uitgezonden zingt de chansonnier, die dan al razend popu-

lair is, op zijn eigen onweerstaanbare wijze bijna zonder onderbreking 

BREL IN VENLO

D
an zingt Bert van de Bergh zijn dialectversie van 

Voir un ami pleurer. Vlak vooraan zit een vrouw 

die Brel van dichtbij heeft meegemaakt. Tijdens 

de pauze vertrouwt ze me toe dat ze hem heeft verpleegd 

toen hij in een Brussels ziekenhuis lag. Uit de boxen klinkt 

het meeslepende La ville s’endormait van zijn laatste lp 

die in 1977 verscheen, een jaar voor zijn dood. Misschien 

wel het mooiste lied dat Brel heeft geschreven. 
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êtes ici, à Venlo’. ‘Praat gerust 

Nederlands, ik kan het goed ver-

staan’, antwoordt Brel met een 

Frans accent. Lex kent opeens 

geen schroom meer. ‘Mag ik vra-

gen wat jullie naar Venlo heeft 

gebracht?’ Brel knipoogt naar 

makker Jojo. Ze nemen beiden 

nog een slok en vragen ober Ruud 

hun glas opnieuw te vullen. ‘Wij 

komen van Bergen, ik heb daar 

een concert gegeven. Uitgenodigd 

door de VPRO, maar die hadden 

mij iets heel anders beloofd. Geen 

ordinair café, annex restaurant. 

Merde, ik ben geen kroegzanger. 

Ik ben daar niet naar toe gegaan 

om in zo’n kuttent voor dove ouwe 

taarten op te treden.’ Jojo lacht 

besmuikt en vertelt dat Brel na 

het concert zijn gage woedend op 

de grond smeet en dat zijn laatste 

woorden waren: ‘Laat die kloot-

zakken van de VPRO het maar in 

hun reet stoppen of anders aan 

het Rode Kruis doneren.’ De woe-

de over het voorval rommelt nog 

na. De drie kroegtijgers vallen 

bijna van hun kruk. Brel voegt er 

aan toe dat de organisatie hem als 

afscheidscadeau een Hollandse 

kaas in de armen duwde. ‘Toen 

we wegreden riep Van Altena nog: 

bon fromage. Een grap die ik wel 

kon waarderen.’

Hij smoest wat met zijn Jojo, 

waarna de laatste spoorslags het 

café verlaat om vijftien minuten 

later triomfantelijk met een grote 

kaas te verschijnen. De glazen 

worden nog eens gevuld terwijl de 

uitbater de kaas aansnijdt om een 

deel tot kaasblokjes te verwerken. 

Brel heeft inmiddels zijn gitaar uit 

de koffer gehaald. Hij tokkelt wat 

akkoorden - het wordt muisstil -  

en begint dan te zingen. ‘Wanneer 

de Noordzee koppig breekt aan hoge 

duinen, en witte vlokken schuim uit-

eenslaan op de kruinen.’ Ad, Lex en 

Emile weten dat ze op dit moment 

getuigen zijn van een historische 

gebeurtenis. In de vroege mor-

gen van 31 mei 1964 zingt Brel in 

Venlo Mijn vlakke land. Als hij is 

uitgezongen neemt de stilte het 

woord. Even later gaan de handen 

spontaan op elkaar.

Met ‘Ik stap eens op, au revoir’ 

verlaat Brel Blue Note samen met 

Jojo die de tassen en de gitaar met 

zich meezeult. De drie vaste gas-

ten blijven achter, beduusd over 

wat hen is overkomen. Ruud geeft 

een rondje en snijdt een verse hap 

kaas aan blokjes. ‘Verwen je gas-

ten daar maar mee’, waren Brels 

laatste woorden toen hij zonder 

kaas de zaak verliet. Emile kijkt 

Lex eens aan en knijpt hem in zijn 

arm. Ad wil iets zeggen, maar an-

ders zo rap van de tong komt er nu 

geen woord uit.

Zelf was ik in dat jaar achttien. Het 

gerucht dat de VPRO hem had we-

ten te strikken voor een tv- opna-

me in Bergen, was ook mij ter ore 

I
n de vroege 

morgen van 

31 mei 1964 

zingt Brel in 

Venlo Mijn 

vlakke land. 

Als hij is uitge-

zongen neemt 

de stilte het 

woord.
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meer bijna vijftien chansons. Het publiek krijgt nauwelijks tijd om te 

applaudisseren. Als je de beelden via YouTube nu terugziet, staat daar 

een slungelige man die breed gesticulerend vol overgave in de perso-

nages van zijn liedjes kruipt. Met een grote zakdoek dept hij na elk lied 

zijn bezweet voorhoofd. 

Hij opent met Le dernier repas, gevolgd door zijn grote successen van 

dat moment, onder meer Les Bourgois, Le Moribond, Au suivant. Het slot-

akkoord, zoals bij al zijn optredens, Madeleine. Over een lief dat maar 

niet komt opdagen, terwijl zijn boeketje seringen aan het verpieteren is. 

De twee mannen nemen plaats op de vrijstaande krukken achteraan 

de bar en bestellen bij eigenaar Ruud Rejhons ieder een whisky. Een 

van de stamgasten is Ad Engelhart. Al jong vertrouwd geraakt met het 

Franse lied door de plaatjes van Georges Brassens. De meeste num-

mers kent hij uit zijn hoofd. Naast Ad zitten Emile Veldhuis en Lex 

Kosman. Beiden hebben Brel al vaker op tv zien optreden. Beelden die 

op hun netvlies zijn blijven kleven. En nu bevindt deze naar Frankrijk 

verhuisde Belg zich een paar krukken verderop in hún stamkroeg. Op 

de achtergrond klinken de laatste maten van All Blues. 

Even valt het stil. ‘Et vous messieurs, ça va?’ Brel kijkt uitnodigend 

naar de drie jonge Venlonaren. Dan sprokkelt Ad alle moed bij elkaar. 

Hakkelend neemt hij het woord. ‘Nous sommes uh, surpris que vous 
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gekomen. Vanuit Hilversum, mijn woonplaats toentertijd, reed ik op 

die bewuste zaterdag op de gok met trein en bus naar het kunstenaars-

dorp. Eerder, in 1962, had ik hem op tv gezien en ik werd op slag een 

bewonderaar voor het leven. Met schoolfrans blijft er van zijn liedtek-

sten veel verborgen, dus zocht ik mijn heil bij Ernst van Altena. Vanaf 

het moment dat Brel doorbrak bij het grote publiek mocht hij zijn chan-

sons vertalen. Zo kocht ik mijn eerste Nederlandstalig epeetje met vier 

door hem vertaalde nummers. In dezelfde tijd besprak Van Altena in een 

radioprogramma recent uitgekomen Franse platen. Als hij iets draaide, 

dan ging daar  de vertaling aan vooraf. Met mijn Philips bandrecordertje 

nam ik deze programma’s op en typte de vertalingen later uit. Van dat 

legendarische optreden in Bergen herinner ik me nog elk lied dat hij 

zong. Het verplichte diner kon ik ontlopen door me achter in de zaak 

op te houden. Na het concert was ik helemaal groggy. Waar ik die nacht 

heb doorgebracht staat me niet meer helder voor de geest. Ik weet al-

leen dat ik er sindsdien als de kippen bij was als er weer een nieuwe 

plaat van hem uitkwam, waarna het grijs draaien een aanvang nam.

Hoe Brel en zijn vriend die gedenkwaardige zondag weer uit Venlo zijn 

verdwenen is lastiger te achterhalen. De Vlaamse gasten hebben in ho-

tel Wilhelmina de nacht doorgebracht, dat is zeker. Hun namen zijn 

terug te vinden op de gastenlijst uit 1964. Ik weet dat Brel ‘s avonds in 

Luik moest optreden en ’s middags in een ziekenhuis niet ver van Luik. 

Zijn vaste pianist Gérard Jouannest zegt daarover: ‘In de buurt van Luik 

is een ziekenhuis waar mensen aan de ijzeren long lagen. Daar traden 

we ook op, tussen de rijen ijzeren longen. Je zag alleen de hoofden die 

eruit staken. Na elk liedje bleef het zo goed als stil. We hadden er moei-

te mee, vonden het eng, maar Jacques zong alsof hij in Olympia stond.’ 

Rest nog één ooggetuige: de moeder van Bert van den Bergh. Als beide 

heren wakker worden in Hotel Wilhelmina, aanvaarden ze niet lang 

daarna de reis naar Luik. Eerst passeren ze de stadsbrug, maar na de af-

slag naar de Antoniuslaan raakt het tweetal het spoor al bijster. Op dat 

moment loopt mevrouw van den Bergh met haar zoontje van vier door 

de Kloosterstraat op weg naar de Maas om de eendjes te voeren. Net wil 

ze met Bertje, een zakje broodkruimels in zijn knuistje, de straat over-

steken als zij wordt aangesproken door een man, half hangend uit het 

portierraampje, die naar de weg vraagt. Ze herkent Brel direct. Hij ligt 

in huize Van den Bergh regelmatig op de draaitafel. Zijn Rosa is haar 

lievelingsnummer. Bertje staat erbij te kijken, hij wil naar het water, 

naar de eendjes. Of is hij toch onder de indruk van dat hoofd dat uit het 

raampje bungelt, met die brede mond, die lieve ogen…  

Is tijdens die korte ontmoeting aan het begin van de Kloosterstaat bij 

deze jongeling de kiem gelegd van zijn latere adoratie voor Jacques 

Brel? Het zakje met brood valt uit zijn handen. Hij staat er wat be-

dremmeld bij tot de kleine baas wordt opgeschrikt door een klap op 

de claxon. Brel aait nog snel over zijn bolletje, terwijl Jojo gas geeft. 

Moeder en kind kijken de auto na tot hij achter de huizen is verdwenen. 

In de verte kwaken de eenden ongeduldig.<

BREL IN VENLO
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D
e Venlose 

binnenstad zit 

vol met onontdekte 

geheimen. Deze 

bevinden zich op 

plekken en achter 

gevels waar je vaak 

nietsvermoedend 

aan voorbij loopt. Eén 

van die plekken is de 

zogenoemde oude 

Puddingfabriek aan 

de Houtstraat 9-11, 

een juweel in de 

Venlose binnenstad.

Pudding 
fabriek 
In de Houtstraat van de ondergang gered
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zichzelf. Anno 2017 is verval en verkrotting in de Venlose binnenstad 

schering en inslag. Met name de bovenverdiepingen van statige win-

kelpanden langs de hoofdstraten Vleesstraat, Lomstraat, Gasthuis-

straat en aanliggende zijstraten bieden vooral aan de binnenkant een 

troosteloze aanblik. De panden zijn tegenwoordig veelal eigendom 

van beleggers en vastgoedbazen uit de Randstad. De begane grond is 

in gebruik, maar de verdiepingen staan leeg. Onderhoud blijft in de 

meeste gevallen achterwege, met alle gevolgen van dien. Het zijn vaak 

prachtige panden met grote trappenhuizen en kamers met marmeren 

schouwen en fraaie stucplafonds. 

Rond 1900 woonden hier vooraanstaande Venlose ondernemersfami-

lies als Winters, Receveur, Schrijnen en Joosten. Tot na de Tweede We-

reldoorlog bleef het gros van de panden bewoond. Gelijk met de komst 

van de winkelketens in de jaren zestig en zeventig trokken veel Venlose 

winkeliers weg uit de binnenstad, waardoor sommige verdiepingen al 

meer dan een halve eeuw leeg liggen en zodoende verkrotten. Voor een 

aantal panden is het inmiddels vijf vóór twaalf.

Zo was het tot zo’n drie jaar geleden ook gesteld met de Puddingfa-

briek. Het vervallen complex zag er in 2014 uit als een angstaanjagend 

spookhuis. Dat de Puddingfabriek uiteindelijk niet is bezweken is de 

verdienste van de bouwhistorici Bart Klück en Birgit Dukers. Zij heb-

ben ervoor gezorgd dat het historische belang van het pand op het net-

vlies van de eigenaar en van de gemeente Venlo is komen te staan. 

Tussen 2004 en 2010 namen de twee onderzoekers de binnenstad van 

Venlo minutieus onder de loep en daarna trokken zij de verrassende 

conclusie dat tientallen panden grotendeels uit de late middeleeuwen 

stammen. In de vijftiende eeuw beleefde handelsstad Venlo zijn ‘Gou-

den Eeuw’ en begonnen de houten huizen in de stad in rap tempo te 

verstenen, zo stelden Bart en Birgit vast. In de negentiende eeuw wer-

den de gevels van deze middeleeuwse panden aangepast, waardoor de 

huizen nu veel jonger lijken. 

Maar schijn bedriegt. Met name langs de hoofdstraten Vleesstraat, 

Lomstraat, Gasthuisstraat en Parade bleven koopmanshuizen uit de 

vijftiende en zestiende eeuw bewaard. Ook de Puddingfabriek aan de 

Houtstraat dateert uit die tijd. Van de Puddingfabriek is vast komen te 

staan dat achter de gestucte gevel twee middeleeuwse koopmanshuizen 

schuilgaan, die in de zeventiende eeuw samen met een naastgelegen 

binnenterrein werden verbonden onder één kap. In de negentiende 

eeuw kwam er één nieuwe, gezamenlijke voorgevel volgens de mode 

van die tijd. Daardoor lijkt het alsof het ogenschijnlijk eenvoudige pand 

helemaal niet zo oud is. 

Niets is minder waar. Specialistisch onderzoek naar de ouderdom van 

het hout (dendrochronologisch onderzoek) toonde aan dat het voorste 

deel van het complex aan de Houtstraat in 1519-1520 moet zijn gebouwd 

en het achterste deel aan de Ariënsplaats tussen 1524 en 1526. Bijna 500 

jaar oud dus. De kelders zijn zelfs nog ouder. De oorspronkelijke mid-

deleeuwse gevels konden beslist wedijveren met die van het Romerhuis 

en het Huis Schreurs.

T
evoorschijn 
kwam een 
prachtige gevel 

met fraai middel-
eeuws metselwerk 
en nog diverse 
interessante 
bouwsporen van 
de oorspronkelijke 
gevelindeling. 
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E
r zijn maar relatief kort papieren zakjes met droog pudding-

poeder gevuld in de Puddingfabriek aan de Houtstraat. Vanaf 

de jaren dertig tot en met de jaren zestig van de twintigste 

eeuw om precies te zijn. Het pand met die naam is echter veel ouder. 

De Venlose familie Janssen nam het complex tussen de Houtstraat en 

de Ariënsplaats in 1934 in gebruik als Janssen Venlo Roompuddingfa-

briek. Vandaar de naam Javero op de karakteristieke rode puddingpak-

jes, waarvan er duizenden op zolder bewaard bleven. De pakjes werden 

gevuld door middel van grote puddingtrechters in de achterbouw. 

In de jaren zeventig viel het doek voor de Puddingfabriek van de fami-

lie Janssen. Het complex bleef echter in de volksmond Puddingfabriek 

heten. Het in verval geraakte pand werd overgedragen aan de onderne-

mersfamilie Pasch, die in die tijd bezig was met grootse plannen voor een 

moderne winkelpassage, vanaf het stadhuis aan de Markt tot aan V&D 

in de Vleesstraat. De oude Puddingfabriek moest in deze vernieuwings-

plannen wijken. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Het plan ging de 

ijskast in en de deur van de vervallen Puddingfabriek ging op slot. 

Het pand werd een tijdelijke opslagplaats voor hummeltjes, Wedg-

woodporselein en Delfts blauw, in afwachting van een algehele her-

ontwikkeling van deze plek in betere tijden. Ondanks dat het pand 

zorgvuldig wind- en waterdicht werd gehouden en duivenkolonies 

steevast werden verjaagd, was de neerwaartse spiraal onstuitbaar. In 

2014 vertoonden de gevels  van de achterbouw forse scheuren en was 

de schoorsteen met een deel van de tussenmuur al ingestort.

Verkrotting 

De teloorgang van het complex van de Puddingfabriek staat niet op 

PUDDINGFABRIEK
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Reddingsplan

Gelukkig viel de Puddingfabriek nooit in handen van een belegger of 

vastgoedbaas uit de Randstad. Het complex bleef eigendom van een 

lokale ondernemersfamilie. Daardoor was het mogelijk om vanuit de 

gemeente Venlo het gesprek op gang te brengen over de zorgwekkende 

toestand en de toekomst van het historische pand. Niet alleen vanuit 

economisch perspectief van het pand zelf, maar ook omwille van het 

grote cultuurhistorische belang voor Venlo in het algemeen en voor de 

binnenstad in het bijzonder. 

Het was de hoogste tijd voor een reddingsplan. De familie Pasch 

toonde zich betrokken en had daar oren naar. Zoals gezegd was de 

Puddingfabriek ooit aangekocht om plaats te maken voor een mo-

derne winkelgalerij. Maar de vlag hing er in 2014 anders bij. De tijd 

van grote overdekte passages was passé, dus was men op zoek naar 

andere mogelijkheden. In samenspraak met de gemeente Venlo werd 

restauratiearchitect Joep Selen aangetrokken om een plan te maken 

voor herontwikkeling van de puddingfabriek, waarbij behoud van het 

middeleeuwse casco voorop stond.

Joep Selen slaagde erin om een aantrekkelijk ontwerp te maken: star-

terswoningen in combinatie met commerciële ruimten, waarbij géén 

aanvullende nieuwbouw noodzakelijk was maar waarbij wel één jon-

gere vleugel (de ‘minst monumentale’) werd opgeofferd omdat deze 

niet was te redden. 

Er waren dus kansen. Maar het bijbehorende prijskaartje was hoog. 

Te hoog. Voorlopige conclusie: niet haalbaar. Zodoende werd een be-

roep gedaan op de provincie Limburg. De provincie had zich al eerder 

een betrokken partner getoond bij grote Venlose restauratieprojecten, 

waaronder het Kranenbreukershuis in Tegelen en de voormalige druk-

kerij Wolters-Van Wylick en het Kerkepäortje in de binnenstad. Samen 

met de gemeente Venlo nam de provincie uiteindelijk een gedeelte van 

de onrendabele restauratiekosten voor haar rekening. Ondanks de bij-

dragen van provincie en gemeente moest de eigenaar nog steeds diep 

in de buidel tasten, maar het project was nu wél haalbaar.

In het voorjaar van 2015 werd begonnen met de ontmanteling van het 

verkrotte complex. Aannemer In ’t Zandt uit Lomm voerde het werk 

vakkundig uit, waarbij halfvergane balken en bouwvallige wandjes een 

voor een moesten worden verwijderd zonder algehele instorting te ver-

oorzaken. Het leek soms wel een spelletje mikado. 

Er werd begonnen met de gedeeltelijke sloop en de wederopbouw 

van de vleugel aan de Ariënsplaats. In dit bouwdeel uit 1524-1526 was 

vanaf de jaren dertig de Puddingfabriek gevestigd geweest. Gedeel-

telijke sloop had een bijkomend voordeel: betere ontsluiting van het 

binnenterrein en meer licht en lucht in de rest van het complex. De 

bewaard gebleven puddingtrechters werden zorgvuldig gedemonteerd 

en naderhand weer teruggeplaatst. Middeleeuwse balklagen werden 

hersteld en verstevigd en de eiken kapconstructie werd gerestaureerd. 

Inmiddels was ook gestart met het verwijderen van latere voorzet-

wandjes en verlaagde plafonds in de oudste vleugel uit 1519-1520 aan 

de zijde van de Houtstraat. Daarbij werd in een kamer op de verdie-

PUDDINGFABRIEK
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voorbeelden voorhanden. Venlo heeft met deze schilderingen letterlijk 

iets bijzonders in huis. Reden te meer dus om er zorgvuldig mee om 

te gaan. De bijzondere decoraties zijn tijdens de restauratie voor een 

deel afgedekt (en dus behouden) en voor een deel in het zicht gelaten 

en hersteld.

Historische kleuren

De Puddingfabriek had meer verrassingen in petto. Op de begane 

grond, in de zaal links van de entree, kwamen sporen in het zicht van 

een poort naar het achterterrein. Hierdoor werd duidelijk dat dit ge-

deelte van het pand ooit een onderdoorgang was, die in de achttiende 

eeuw werd dichtgezet en omgevormd tot een representatief vertrek 

met stucwerk, houten paneeldeuren en een schouw. De oorspronke-

lijke paneeldeuren werden elders in het pand teruggevonden en tijdens 

de restauratie weer teruggezet op de originele plek. 

Het achttiende-eeuwse stucwerk werd gerestaureerd, de negentiende-

eeuwse marmeren schouw in ere hersteld. In het vertrek meteen bij 

binnenkomst kwam de originele zestiende-eeuwse balklaag met op-

vallend brede houten delen in het zicht. Nagenoeg puntgaaf. Op de 

grote binnenplaats kwam een afgedichte middeleeuwse waterput in 

het zicht. De put is weer geopend, opgemetseld en fungeert nu als op-

vang voor hemelwater. Op de verdieping bleek een oude haardsteen 

ingemetseld met daarop het wapen van de prins-bisschop van Luik uit 

de zestiende eeuw.

Tijdens de restauratie werd ook onderzoek gedaan naar de historische 

kleuren en afwerking van het pand. Niet alleen aan de binnenzijde, 

maar ook aan de gevels. De achtergevel aan de Ariënsplaats was in de 

twintigste eeuw afgesmeerd met een dikke cementlaag. Deze laag was 

behoorlijk aangetast en liet plaatselijk los. Er moest dus worden inge-

grepen. Zodoende werd tijdens de bouw onderzocht of het mogelijk 

was om de cementlaag te verwijderen zonder de onderliggende bak-

stenen te beschadigen. Dat lukte. Tevoorschijn kwam een prachtige 

gevel met fraai middeleeuws metselwerk en nog diverse interessante 

bouwsporen van de oorspronkelijke gevelindeling. 

De negentiende-eeuwse stuclaag aan de zijde van de Houtstraat kon 

niet worden verwijderd. Dat was van meet af aan ook niet de intentie, 

omdat deze afwerking iets vertelt over de geschiedenis van het pand en 

in die zin van waarde is. Wel werd gezocht naar een passende kleur-

stelling om de grauwe gevel een wat levendiger uitstraling te geven. 

Uit negentiende-eeuwse bronnen weten we dat de gestucte gevels in 

de Venlose binnenstad aanvankelijk veel meer kleur hadden dan te-

genwoordig het geval is. Venlo was vergelijkbaar met naburige Duit-

se plaatsen als Straelen, Geldern, Kempen en Wachtendonk. Oker, 

olijfgroen, lichtgrijs, lichtroze en hemelsblauw waren halverwege de 

negentiende eeuw in de Venlose binnenstad eerder regel dan uitzon-

dering. Zodoende is ervoor gekozen om de gevel van de Puddingfa-

briek niet wit, maar oker te schilderen. De gevel heeft hierdoor meer 

negentiende-eeuwse allure en vormt zodoende een mooi contrast met 

de andere panden in de Houtstraat.

D
e oorspronke-
lijke mid-
deleeuwse 

gevels konden 
beslist wedijveren 
met die van het 
Romerhuis en het 
Huis Schreurs.
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ping een bijzondere ontdekking gedaan. Achter dikke lagen behang 

en oude vloerbedekking kwam een bijzondere wand- en vloerschilde-

ring tevoorschijn. Deze decoratie, een geschilderde lambrisering met 

draperieën en een geïmiteerde parketvloer, bleek volgens Angelique 

Friedrichs van de Stichting Restauratie Atelier Limburg in het begin 

van de negentiende eeuw in drie fases aangebracht. Zo’n twee eeuwen 

oud dus. En uiterst zeldzaam. De schilderingen werden waarschijnlijk 

gemaakt in opdracht van een eigenaar die zich geen echte houten lam-

brisering met wandbespanning en parketvloer kon permitteren: een 

goedkope variant voor de minder welgestelden dus. Dure interieurs uit 

de negentiende eeuw zijn over het algemeen geen zeldzaamheid, maar 

eenvoudige geschilderde (en dus kwetsbare) burgerinterieurs zoals 

die in de Puddingfabriek des te meer. Er zijn landelijk nauwelijks nog 
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Beslissingsvraag

Door Thijs Pennings

D
e supermarktketen had voor 

het 25-jarig bestaan Frank 

Masmeijer van stal gehaald. 

Het was in de tijd dat hij nog gewoon 

presentator was. Frank stond met een 

brede glimlach in een trailer die de 

kleuren had van de supermarktketen.

Het ging ons die dag in Arcen om 

een fiets. Ons, dat waren mijn moe-

der, mijn zusje en ik. En die fiets, dat 

was de hoofdprijs in een spel dat 

onder leiding van Frank Masmeijer 

werd gespeeld. Onze strategie was 

duidelijk. Het was mijn moeders taak 

om de aandacht van de presentator 

te trekken, naar mij te wijzen en zo te 

zorgen dat ik een van de drie kandi-

daten zou zijn. Dat lukte.

Daarna was het aan mij. De herinne-

ringen aan het spel zijn schimmig. 

Er werden vragen gesteld: over het 

assortiment van de supermarktketen, 

de fil ialen, mogelijk over kassameis-

jes. We renden door de winkel op 

zoek naar speciale producten. Ik sluit 

niet uit dat ik de slogan van de super-

marktketen heb gezongen. Na al die 

ontberingen gaf het scorebord een 

gelijke stand aan. Beslissingsvraag.

Nu mist u misschien de rol van mijn 

zusje in dit verhaal. Dat zit zo. Een 

week eerder had ditzelfde spektakel 

zich al afgespeeld bij een ander 

fil iaal in de regio en daar was mijn 

zusje een van de kandidaten. Ook 

toen draaide het uit op een beslis-

singsvraag, het schatten van de prijs 

van een boodschappenpakket. Het 

was daarom voor mijn zusje vooral 

zaak nu niet te veel op te vallen, 

omdat Frank Masmeijer haar onge-

twijfeld zou herkennen.

De prijs van het boodschappenpak-

ket had ik onthouden en voor de 

beslissingsvraag kwam een super-

marktmedewerker met exact hetzelfde 

pakket het podium op. Ik dacht aan 

de fiets, onze zorgvuldig uitgewerkte 

tactiek en besloot het zekere voor 

het onzekere te nemen. Op de cent 

nauwkeurig noemde ik de prijs van 

de boodschappen. Die fiets ging mee 

naar Venlo.

In het publiek voor de trailer ontstond 

rumoer. Het verbaasde gezicht van 

Frank Masmeijer zie ik nog voor me. 

‘Hoe kan dit?’, vroeg hij. Ik was een 

jaar of acht en vertelde de waarheid: 

‘We waren er vorige week ook bij.’

Later die middag nam ik me voor 

nooit meer zo eerlijk te zijn.
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Vervolg

De Venlose binnenstad staat nog vol met panden die vergelijkbaar 

zijn met de Puddingfabriek. Wie zijn ogen goed de kost geeft ziet ver-

borgen trapgevels, ornamenten en oude kelderluiken met daartussen 

verborgen steegjes of getskes. Er is nog veel te ontdekken. En te red-

den, want middeleeuws Venlo is in verval. Op sommige plekken zelfs 

ernstig in verval. De Puddingfabriek laat zien wat er mogelijk is en wat 

het voor de stad kan opleveren: een sfeervolle woonplek met een lange 

geschiedenis en een bijzonder verhaal, midden in de binnenstad. Wie 

wil daar nu niet wonen of werken? Wie pakt de handschoen op voor het 

vervolg op de Puddingfabriek?<

Roy Denessen (Tegelen 1970) is erf-

goedadviseur bij de gemeente Venlo. 

Hij was de afgelopen periode nauw 

betrokken bij diverse restauratie- en 

herbestemmingsprojecten en bij de 

totstandkoming van het nieuwe erf-

goedbeleid ‘Venlo maakt van erfgoed 

erfgoud!’
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Hoedster van
kinder- en
mensenrechten
Het persoonlijke is nog steeds politiek
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politiek

Het team Defence for Children na aankomst 

van de Nacht van de Vluchteling in 2013. 

Met achteraan midden Arno-Jan Boere 

( ‘collega’ van Brigitte Borghaerts), rechts 

naast hem Mauro Manuel. Midden voor 

Carla van Os, die al jarenlang juridische 

mentor is van Mauro’s Vrienden. De foto 

is gemaakt door de Koerdisch-Nederlandse 

regisseur Reber Dosky.

 

S
inds Brigitte Borghaerts (Utrecht, 1953) tien 

jaar geleden een Armeense jongen voor 

uitzetting wist te behoeden, is ze zich blijven 

inzetten voor jongeren die Nederland moeten 

verlaten. Haar zoon Sven Poels maakt dagelijks 

mee hoe ze vanuit haar woonkamer in Steyl het 

hele land afbelt op zoek naar de juiste informatie 

en de beste advocaten. Journalist portretteert 

bevlogen moeder.

DOOR SVEN POELS

FOTO’S LÉ GIESEN, ARCHIEF BRIGITTE BORGHAERTS 
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werd dankzij het zogenoemde 

Kinderpardon, bedoeld om lang-

durig verblijvende asielkinderen 

een verblijfsvergunning te geven, 

besloten dat Mauro in Nederland 

mocht blijven. ‘De misrekening 

die toenmalig minister Gerd Leers 

ten aanzien van Mauro maakte, 

was dat hij een pleegkind wilde 

uitzetten dat al geworteld was en 

door de staat zelf in het gezin was 

geplaatst. Bovendien had de rech-

ter Mauro al een verblijfsvergun-

ning gegeven, waartegen Leers in 

beroep ging. Dit zorgde voor een 

enorme publieke verontwaardi-

ging, waaraan wij hebben bijge-

dragen.’ 

Jaren zestig

Brigitte glimlacht als ik haar 

vraag waarom ze dit werk eigen-

lijk allemaal doet. ‘Ik ben en blijf 

een exponent van de generatie uit 

de jaren zestig. “Love and peace” 

en “het persoonlijke is politiek” 

waren de slogans destijds. Er 

was in de samenleving veel in 

beweging. Dat kwam doordat de 

na-oorlogse generatie kon stu-

deren en genoeg kreeg van het 

oude gezag. Zo begon de tweede 

feministische golf bijvoorbeeld, 

met Dolle Mina en de Rooie Vrou-

wen. Mijn moeder was in Venlo 

de eerste die lid was van de femi-

nistische actiegroep Man-Vrouw-

Maatschappij, dus ik kreeg veel 

van de vrouwenstrijd mee. Ik was 

leergierig en las alles wat los en 

vast zat. Na schooltijd kocht ik 

geregeld een krant of opinieblad 

in de kiosk in de Klaasstraat om 

deze dan ertegenover bij Venezia 

te gaan lezen, met een coupe ijs 

erbij.’

Borghaer t s  met  G láuc io  en  Márc ia 

I
k ben en blijf 

een exponent 

van de generatie 

uit de jaren zestig
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H
et is cru, maar waar: ‘Mensen kunnen echt het land uit gaan door 

één simpele, administratieve fout. Zeker als er kinderen bij be-

trokken zijn, is dat zeer ernstig.’ Mijn moeder, Brigitte Borg-

haerts, loopt er keer op keer tegenaan. Zoals begin dit jaar weer, toen 

ze door een GGZ-Jeugdmedewerkster werd benaderd over een Keni-

aanse jongen uit Grubbenvorst. ‘Hij was vergeten tijdig de verlenging 

van zijn verblijfsvergunning aan te vragen. Als gevolg daarvan heeft 

de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) zijn verblijfsstatus 

met terugwerkende kracht ingetrokken en hem in detentie gezet voor 

uitzetting.’ Onbegrijpelijk, meent Brigitte. ‘Dat is een zeer heftige re-

actie die dan wordt losgelaten op een jongen die zich van geen kwaad 

bewust was.’ Als hoedster van kinder- en mensenrechten gaat ze hier-

tegen in verweer. ‘Dit is typisch een voorbeeld van een zaak waar ik 

ontzettend hard mijn best voor ga doen. Samen met de GGZ-Jeugdme-

dewerkster heb ik voor hem een aanvraag ingediend voor verblijf op 

humanitaire gronden.’ 

Zaak-Mauro 

Het is alweer acht jaar geleden dat Brigitte de actiegroep Mauro’s 

Vrienden oprichtte. Aanleiding daarvoor was de dreigende uitzetting 

van Mauro Manuel uit Oostrum, een Angolees pleegkind. ‘Volgens de 

IND had hij het land moeten verlaten. Ik herkende de problematiek 

omdat ik deze net zelf achter de rug had. Ook ik had een pleegkind in 

een procedure en wist daardoor hoe lang en ingewikkeld dat kan zijn.’ 

Brigitte gaf haar ervaringen door aan Anita Mandigers, de pleegmoe-

der van Mauro. Ze verwees het gezin door naar ‘haar’ advocatenbureau 

en richtte Mauro’s Vrienden op, in eerste instantie als actiegroep voor 

Mauro. ‘Ik maakte Facebook- en Twitterpagina’s aan, die op een gege-

ven moment 30.000 volgers hadden. Een petitie tegen uitzetting werd 

op zijn piek zeshonderd keer per uur ondertekend.’ De teller bleef pas 

steken bij bijna 70.000 (!) handtekeningen. ‘Het was een van de groot-

ste sociale media-acties in Nederland ooit.’ 

Mede door de steun van politici en burgers, de acties van kinderrech-

tenorganisatie Defence for Children en de voetbalclub van Mauro, 

ontstond er een kleine aardbeving in de landelijke politiek. In 2012 

Borghaer t s ’  Fac ebookpagina  Mauro ’ s 

Vr i enden

MENSENRECHTEN
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Het is veelal werk dat in stilte ge-

beurt. ‘Arno en ik besluiten alleen 

tot actie over te gaan als alle pro-

cedures doorlopen zijn en er een 

uitzetting dreigt die wij onrecht-

vaardig vinden.’ Sociale media zijn 

hierin een krachtig wapen. ‘Het af-

gelopen half jaar hadden we alleen 

al op onze Twitterpagina’s @Mau-

rosvrienden en @onskinderpardon 

meer dan twee miljoen views. Als 

er dringend hulp nodig is, hebben 

we binnen een uur een item bij de 

nieuwszenders en politici op tafel.’ 

Brigitte noemt de samenwerking 

met de vele trouwe volgers bijzon-

der. ‘Heel fi jn ook om te zien hoe 

je als burger mee kunt draaien in 

onze democratie.’

Eigen ervaring

Haar kennis van het vreemde-

lingenrecht komt deels voort uit 

eigen ervaring. In 2001 werd Bri-

gitte zelf geconfronteerd met de 

vreemdelingendienst. ‘Ik woonde 

samen met mijn toenmalige Ca-

nadese partner en zijn zoontje. 

Jammer genoeg kregen we van 

de IND, toen nog de vreemdelin-

genpolitie, een verkeerd advies 

over de te volgen procedure. To-

taal argeloos ging ik daarin mee, 

omdat je op zo’n moment een leek 

bent in een zeer gespecialiseerd 

gebied, namelijk het vreemdelin-

genrecht.’ Daarna stapelden de 

fouten zich op. ‘Tijdens onze pro-

cedure was er een technisch pro-

bleem bij de IND, waardoor deze 

in twintig procent van de gevallen 

foute burgercodes toekende. Wij 

kregen zo’n foutieve code – code 

98, wat betekent dat je ongedocu-

menteerd bent en dus illegaal – en 

daardoor ontvingen we ineens 

De  ac t i epos t e r s  van  Mauro’s  Vr i enden 

hebben  t e lk ens  dez e l fde  opmaak. 

Ze  worden  gemaakt  door  Ar t  Di r e c to r 

Theo  Imhof f .
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In 1974 ging Brigitte naar de School voor de Journalistiek in Utrecht 

omdat ze via het schrijven van artikelen mee wilde doen aan de ver-

nieuwingen. ‘Ik zat in de eerste werkgroep Vrouw en Media. Na de 

opleiding heb ik samen met drie journalistes het eerste Vrouwenpers-

kollektief in Nederland opgericht. Met vrienden ben ik een woongroep 

begonnen. Het gevoel dat je met elkaar iets kunt doen voor de samen-

leving is er altijd geweest.’ 

Thuis

De laatste jaren werkt ze noodgedwongen achter de schermen − let-

terlijk: thuis, op de bank, laptop op schoot, telefoon in de aanslag. 

‘Als zeventienjarige kreeg ik de ziekte van Pfeiffer. De vermoeidheid is 

nooit overgegaan. Als journalist kon ik vroeger nog halve dagen wer-

ken, maar dat zit er niet meer in. Gelukkig is er internet, waardoor ik 

toch contact kan houden met mensen. Het biedt mij ook de mogelijk-

heid om de informatie te zoeken die ik nodig heb.’

Dat haar manier van werken lonend kan zijn bleek in 2007, toen ik 

thuiskwam met het verhaal dat een Armeense vriend van mij het land 

uit moest terwijl de rest van zijn familie mocht blijven. Mijn moeder 

vond het onbegrijpelijk dat een jongen van achttien jaar, die al vanaf 

zijn vijfde in Nederland woonde, uitgezet zou worden naar een land 

waar hij niemand meer kende. Dat kón niet kloppen. Ze vroeg zijn 

IND-dossier op en pluisde het na op mogelijke onjuistheden. ‘Nadat 

ik zo’n acht dagen bijna continu gegoogeld had, vond ik de correcte 

informatie en dus de fout in zijn dossier. Twee weken later had de jon-

gen zijn verblijfsdocument en was de uitzetting afgeblazen.’

Noodzaak

De noodzaak van dit werk is helder: doet ze het niet, dan worden de 

mensen voor wie ze zich hardmaakt wellicht aan hun lot overgelaten. 

Brigitte: ‘Advocaten hebben niet altijd de tijd om cliënten persoonlijk 

te begeleiden, dossiers tot in de finesses uit te pluizen en gaan zeker 

niet actievoeren. Hun cliënten hebben niet altijd in de gaten welke 

documenten ingediend moeten worden en dat luistert bij de IND heel 

nauw. Er zijn helaas heel wat mensen in procedure die onnodig be-

roerd zitten.’ 

De werkzaamheden zijn legio. ‘Dagelijks overleg ik met mijn “col-

lega” Arno-Jan Boere uit Almere. Meestal over de kinderen die hier 

al heel lang zijn – de “gewortelde kinderen” – maar toch uitgezet 

kunnen worden. Het gaat dan in eerste instantie over wat er beleids-

matig gedaan moet worden. We lezen de IND-dossiers en bespre-

ken samen wat juridisch de beste vervolgstappen zijn. Als we er niet 

uitkomen, zoeken we hulp bij advocaten en Defence for Children. 

Ook schrijven we voorstellen voor moties voor gemeenteraads- en 

Tweede Kamerfracties op het gebied van kinder- en mensenrechten. 

En last but not least praten we natuurlijk met de mensen die in pro-

cedure zitten. We vertellen wat ze kunnen verwachten en welke actie 

er al dan niet ondernomen moet worden. Eigenlijk zijn we mediator 

tussen de IND en de mensen die mogelijk worden uitgezet.’ 

Act i epos t e r  voor  G láuc io

MENSENRECHTEN
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te worden op kwetsbare mensen. 

Dit gezin ís kwetsbaar en had 

niet terug gemogen. Bovendien 

vraagt Griekenland zelf of Noord-

Europa wil ophouden met het te-

rugsturen van vluchtelingen. Wij 

proberen dit “kennisgat” nu on-

der de aandacht te krijgen, zowel 

bij politici en media.’ 

Boodschap

Brigitte hoopt, vanuit haar woon-

kamer in Steyl, een steentje bij te 

dragen aan een betere wereld. ‘De 

vluchtelingenstroom is natuurlijk 

een enorm groot, internationaal 

probleem. Daar weet ik de ant-

woorden ook niet op, maar wat 

ik wel zorgelijk vind is dat Europa 

in een poging om het op te lossen 

politieke deals maakt met schim-

mige en semi-dictatoriale landen 

als Turkije, Libië en Egypte. We 

moeten juist blijven streven naar 

het zo veel mogelijk toepassen van 

mensen- en kinderrechten voor 

migranten. Ook in Nederland, 

waar het Kinderpardon uiteinde-

lijk een dode letter is geworden 

omdat het niet is gebaseerd op het 

Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind.’ 

Tot slot geeft Brigitte een bood-

schap om over na te denken: ‘Wat 

mij altijd weer verbaast, is dat er 

groepen in de samenleving zijn 

die de oplossing zoeken in harde 

maatregelen en het schenden van 

andermans rechten. Wanneer je 

daar overheidsbeleid op baseert, 

zijn deze mensen vandaag of 

morgen zelf ook het haasje. Want 

wie beschermt dan hún mensen-

recht?’  < 

Sven Poels (Maastricht, 1988) is journalist 

en tekstschrijver. Hij is doctorandus 

in de cultuur- en wetenschapsstudies 

en werkt sinds 2011 als freelance 

(sport)verslaggever voor Dagblad 

De Limburger. Daarnaast schrijft hij 

geregeld voor weekkrant Peel en Maas, 

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland 

en de websites Krag.nu en FC Eigen 

Doelpunt. 

Brig i t t e  Borghaer t s  van  Mauro ’ s  Vr i enden. 

De  be e ld j e s  op  de  voorgrond  kr e eg  z e  van 

twee  moede r s  d i e  met  hun  p l e egk ind  in 

proc edure  za t en.  ( fo to :  Lé  G i e s en )
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geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Vijf jaar lang hebben we 

maandelijks 500 euro tekort gehad. Ons leven was een living hell.’ Zo-

wel de gemeente Venlo als de IND hielp haar niet. ‘Ik heb toen ervaren 

dat de normale manier van werken – in overleg en samen dingen op-

lossen – niet opgaat voor de IND. Jarenlang moet je door procedures, 

bezwaren en hoger beroep voordat je bij de rechter komt en er naar het 

menselijke verhaal geluisterd wordt.’ 

Brigitte en haar toenmalige partner wonnen de zaak. ‘Toen wij bij de 

Raad van State kwamen, trok de IND zich een week voor de uitspraak 

terug, omdat ze op dat moment pas écht gingen kijken. We hebben 

het uiteindelijk gered met de hulp van vrienden en doordat we na lang 

zoeken bij een van de beste advocatenkantoren in Nederland terecht 

waren gekomen.’ Jaren later, in 2009, ontvingen ze een nabetaling van 

de gemeente. ‘Ik zeg altijd: je moet bij de IND een volleerd coureur 

zijn, terwijl je voor het eerst in de auto stapt. Je maakt beginnersfouten, 

maar de consequenties daarvan staan soms niet in verhouding.’

Resultaten

De werkzaamheden van Mauro’s Vrienden hebben zich in de loop der ja-

ren steeds verder uitgebreid en verankerd. ‘We zijn nu een steungroep 

voor kinderen en jongeren in procedure. Arno, de “buitenwacht”, is aan-

wezig bij demonstraties en Kamerdebatten en benadert gemeentes over 

de uitvoering van de Jeugdwet. We checken alle verkiezingsprogramma’s 

en spreken partijen dan aan op het bewustzijn van kinderrechten.’ 

Zowel burgers als beleidsmakers weten de weg naar Mauro’s Vrienden te 

vinden. Bovendien zijn er concrete resultaten, geeft Brigitte aan: ‘Mede 

door onze inzet hebben meerdere jongeren hun verblijfsvergunning ge-

kregen, onder wie de Maastrichtse Wime Dumingos, de Tegelse Iragh 

Ebrahimi en de tot 2015 in Venlo woonachtige Gláucio en Márcia Ventura 

Tiago.’ Ook de vader van een Marokkaans gezin, wonend in Maastricht, 

werd voor uitzetting behoed. ‘In 2014 behaalden we een positieve uit-

spraak bij de Raad van State. Bijzonder als je weet dat in 70 procent van de 

rechtszaken de IND gelijk krijgt. We waren enorm blij met de uitspraak, 

omdat eindelijk de kinderrechten werden gerespecteerd. Daar kunnen 

andere gezinnen en kinderen voortaan een beroep op doen.’

Vluchtelingencrisis 

De internationale vluchtelingencrisis ontgaat Mauro’s Vrienden niet. 

Brigitte: ‘Doordat Griekenland arm is en duizenden migranten niet 

meer kan opvangen, zie je dat gezinnen doorreizen naar het noorden 

van Europa. Sinds maart 2017 moeten deze echter terug naar Grieken-

land, als ze daar al een status met recht op voorzieningen ontvangen 

hebben.’ Zo ook de in Venlo terechtgekomen en inmiddels terugge-

keerde Syrische familie S. ‘In juni 2017 ben ik in contact gekomen met 

dit gezin, dat met twee kleine kindjes in het asielzoekerscentrum zat. 

Na terugkeer in Griekenland liet de moeder telefonisch weten dat ze 

daar geen opvang hebben, op straat leven en er geen enkele organisatie 

naar hen omkijkt.’ Volgens Brigitte had dit nooit gemogen. ‘Het punt 

is: deze mensen moeten terug wegens een Europese afspraak, het Du-

blin-akkoord. In dit akkoord staat echter dat het niet toegepast hoeft 

W
at mij altijd 

weer verbaast, 

is dat er groepen 

in de samenleving 

zijn die de 

oplossing zoeken in 

harde maatregelen 

en het schenden 

van andermans 

rechten.
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DOOR RENÉE OIRBANS FOTO’S THOM SPIERENBURG

V
roeger was ik echt een rebel.  Ik  had al t i jd ruz ie met de leraren op 

school,  moest nabl i jven of werd geschorst .  Ik  vond al les interessant 

behalve oplet ten in de k las en studeren voor proefwerken. Ik ben 

ui teindel i jk  gestopt met het vmbo om te gaan werken. Ik heb jaren in 

de horeca gewerkt .  Ik  kreeg dest i jds de kans om via mi jn werk een diploma te 

halen en dat heb ik gelukkig gedaan. Ui teindel i jk  ben ik in een k ledingwinkel 

terechtgekomen. Ik hou van verkopen en ik v ind het leuk om met iedereen 

een praat je te maken. Ik ben opgegroeid in Tegelen op de Hei.  Ik  kom ui t  een 

warm nest  en mi jn fami l ie s taat al t i jd voor me klaar.  Ook als  vervelende puber 

kon ik thuis  overal  over praten. Een paar jaar geleden werd ik opeens heel 

angst ig.  Ik  s tond al t i jd mi jn mannet je en was nergens bang voor,  maar opeens 

kreeg ik hele hef t ige paniekaanval len. Ik was bang dat ik doodging of dat 

iemand ui t  mi jn fami l ie iets  zou overkomen. Het werd steeds erger en ik dacht 

dat ik  langzaam gek werd. Ui teindel i jk  kwam ik terecht bi j  een psycholoog. 

Ik heb veel therapie gehad en het gaat inmiddels veel beter met me. Het is 

moei l i jk  u i t  te leggen aan anderen hoe ik me toen voelde. Al leen mensen 

die het zel f  hebben ervaren snappen wat ik bedoel.  Ik  merk dat veel mensen 

van mi jn leef t i jd last  hebben van psychische k lachten. Mi jn advies aan hen: 

zoveel mogel i jk  praten over hoe je je voel t .  Zoek hulp want je hoef t  n iet  al t i jd 

al les al leen te doen. Ik heb gelukkig veel s teun gehad van mi jn fami l ie en van 

mi jn vr iend. Mi jn vr iend en ik z i jn al  jaren samen. Ik heb hem ontmoet op de 

skatebaan, toen hier in Venlo nog een skatepark was. We wonen samen en over 

een paar jaar wi l len we graag een gezinnet je.

Denise

 Humans of 

Venlo
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G
emma Probst telde tijdens                           

het historische Rolling 

Stones concert in Cuba 

de rimpels van Mick Jagger. Stelde 

scherp op de rondingen van 

Beyoncé. En werkte in Nederland 

mee aan fi lms en bekende tv-series 

als Bernard, Schavuit van Oranje. 

De in 1985 in Venlo geboren en 

in Tegelen opgegroeide Probst is 

focus puller.

film

DOOR LEAN HODSELMANS

FOTO’S PETER DE RONDE
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Daarnaast hou ik van de vluchtig-

heid van pullen. Daar waar een 

DoP een of twee maanden voor-

bereiding heeft aan een klus, heb 

ik alweer drie andere klussen ge-

daan. Meer dan een cameratest 

vooraf aan een productie is het 

voor mij niet. Als ik van de set af-

loop heb ik ook echt vrij, zonder 

dat ik weer een volgende dag moet 

voorbereiden.’ 

Wat was je eerste filmklus?

‘Het eerste seizoen van de tv-serie 

’t Schaep met de 5 pooten in 2006. 

Daar deed ik mijn eerste camera-

ervaring op. Ik deed dat in mijn 

eigen tijd, in de zomervakantie. Ik 

zat op Sint Lucas in Boxtel waar ik 

de richting grafisch/audiovisueel 

volgde en had net stage gelopen 

bij een productiebedrijf voor com-

mercials. Op internet kwam ik een 

filmstage tegen voor camera-assi-

stent bij ’t Schaep en werd aange-

nomen. Ik heb dat twee seizoenen 

gedaan, 2006 en 2008.’

Werken in de filmwereld, was dat 

een droom?

‘Toen ik klaar was met de havo, 

wilde ik naar de Filmacademie. 

Maar ik had geen enkele ervaring 

met film. Ik kon dus niks laten 

zien en koos voor Sint Lucas in 

Boxtel. Wel wist ik dat ik iets met 

film wilde gaan doen. Ik vond het 

wereldje interessant en vind het 

gaaf om te werken met techniek 

en iets te maken. Een tijdlang had 

ik nog ambities voor de toneel-

school of de dansacademie, maar 

nadat ik op tv een ‘behind the 

scenes’ docu had gezien wist ik 

dat ik de filmset op wilde.’ 

Je hebt ook nog iets bij Omroep 

Venlo gedaan toch?

‘Dat was tijdens mijn Sint Lucas-
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E
en werkdag van Gemma Probst begint vaak al voor dag en dauw 

met het ophalen van de juiste cameraspullen. Als focus puller 

is het haar verantwoordelijkheid dat de juiste camera-appa-

ratuur op de draaidag op de set aanwezig is. Begin augustus 

is die set een gigantische villa in Almere. Zeker vijfentwintig mensen, 

onder wie de acteurs Josha Stradowski en Tanja Jess, werken aan Like 

me!, een telefilm over Yad, een Nederlandse homoseksuele jongen van 

Syrische afkomst die zijn studie in Amsterdam verknalt. Hij gaat terug 

naar zijn ouders in Almere en via zijn bijbaantje als thuishulp voor de 

bejaarde Ans komt hij in aanraking met haar kleinzoon Joris.

Geluid klaar – camera – en actie! Josha: ‘Misschien is hij wel heel aardig 

voor oma.’ Tanja: ‘Aardig, me reet. Straks rooft hij haar hele huis leeg.’ 

De scène wordt onder regie van Annemarie van de Mond zeker twintig 

keer van alle kanten gedraaid. Tjitte Jan Nieuwkoop is als cameraman 

de Director of Photography (DoP). Focus puller Gemma Probst staat in 

zijn buurt en kijkt geconcentreerd naar haar eigen minischermpje op 

statief met daaronder een grote, verdraaibare ring. Oftewel het remote 

focus systeem.

Focus puller? Hoe vaak moet je uitleggen wat voor werk je doet?

‘Heel vaak. Ik spreek dat woord nauwelijks uit. Als ze vragen wat ik 

doe, dan zeg ik dat ik werk bij de film in het cameradepartement. Als 

ze doorvragen, dan leg ik het uit.’ 

En wat zeg je dan?

‘Binnen het camerateam heb je verschillende functies. De focus puller 

is de eerste assistent van de cameraman. Ik stuur het camerateam aan 

en regel en test alle spullen voor de klus. Op de set werk ik op afstand 

met een apparaat dat communiceert met een motortje dat tegen de fo-

cusring op de camera zit. Het is mijn taak om afstanden in te schatten 

en uit te meten. Via de meetapparatuur op de camera krijg ik info over 

de afstand tussen het te filmen object en de camera binnen op de plek 

waar ik sta. Dat is meestal ergens waar ik overzicht heb en niet opval. 

Ik kan de focusring vanaf die plek bijstellen. Het tofste compliment is 

als acteurs zeggen dat ik niet afleid, dan ben ik goed bezig. Natuurlijk 

lees ik de scripts, maar als focus puller opereer je niet op eigen houtje. 

De cameraman is leading.’ 

Waarom kies je voor een rol op de achtergrond in plaats van die van 

creatieve DoP of regisseur? Die winnen uiteindelijk de Oscars, Kalveren 

en Beren.

‘Ik ben begonnen als assistent met het inleggen van analoge film 

en ik gaf de takes aan met het klapbord. Langzamerhand ben ik 

gaan pullen. Dat gaat me goed af, ik heb als freelancer veel werk. 

Ik realiseer me dat ik misschien wel een betere focus puller ben 

dan DoP. En ik vind dat je moet inzetten op waar je het allerbeste 

in bent. Ik hou van techniek, ben erg precies en dat past wel bij de 

rol als focus puller. Verantwoordelijkheid vind ik fijn, maar wel-

licht meer binnen mijn eigen team dan voor een hele crew op de set.  

GEMMA PROBST
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je voelde dat je aanwezig was bij 

een historische gebeurtenis. Het 

is wel het tofste dat ik tot nu toe 

gedaan heb.’

Heb je de Stones nog gesproken?

‘Nee. Maar ik was wel heel dicht-

bij, vooral via mijn monitor, haha. 

Deze concerten zijn ontzettend 

groot, dus contact met de artiest 

heb je eigenlijk nauwelijks. We 

zagen de Stones pas vlak voor het 

optreden. Heel anders dan twee 

jaar geleden, waar we de Rolling 

Stones draaiden in een kleine zaal 

in Los Angeles, daar kwamen ze 

even binnen wandelen en hebben 

enkele collega’s nog wat handjes 

geschud met de mannen. Tijdens 

liveregistraties heb je vooral con-

tact met technici.’ 

Artiesten bemoeien zich niet met 

de cameravoering?

‘Dat is heel verschillend. Bij som-

mige artiesten is het plan vooraf 

heel duidelijk en laten ze het 

vooral over aan een regisseur. Bij 

anderen, zoals Beyoncé, verande-

ren er voortdurend dingen en blijf 

je tot het laatste moment aanpas-

sen. In september 2016 was ik 

puller bij haar concerten in New 

Orleans en Houston. Tijdens de 

show in Houston was alles tot in 

de puntjes uitgetest voor de echte 

opnames bij de grote show in New 

Orleans. Queen B heeft daar op 

het laatste moment de camerapo-

sities alsnog veranderd. De Stones 

waren daar naar mijn gevoel  veel  

minder mee bezig, bij hun ging 

het echt om de muziek.’

A
cteur Huub Stapel (Film De 

Zevende Hemel)

‘Gemma is fantastisch in haar vak, 

want ze maakt zichzelf onzichtbaar 

op de set. Als acteur ben je ge-

concentreerd bezig en heb je liefst 

zo weinig mogelijk reuring tijdens 

opnames. Overbodige beweging 

leidt af en is irritant. Gemma valt 

niet op.  Ik kende haar trouwens 

al voordat we samen op de filmset 

stonden. Ik zat bij Hans, haar 

vader, in de klas op de St. Jozef-

school in Tegelen. Hij is ook samen 

met zijn vrouw langs gekomen tij-

dens het draaien van De Zevende 

Hemel herinner ik me.’
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tijd: Kloek TV, met Lex Uiting,  klasgenoot op de havo, Joep Janssen 

en Bert Lenssen. Lex, die een opleiding volgde aan BNN University, 

vroeg mij voor de productie van dat programma. We hebben altijd con-

tact gehouden en begin 2017 hebben we samengewerkt aan de docu-

mentaire over de Venlose vastelaovend. Met Lex als stadsprins in een 

hoofdrol, en oud-Venlonaren Rob Hodselmans als regisseur/camera-

man en Pieter Kuijpers als producent. Rob, Pieter en ik komen elkaar 

geregeld tegen bij klussen en dat is extra kicken. Ik ben er trots op dat 

ik hier vandaan kom, maar Rob en Pieter hebben nog meer die verbon-

denheid. Ze doen echt veel voor de stad en Limburg.’

Sint Lucas was niet je eindstation

‘Na Sint Lucas heb ik me aangemeld bij de Filmacademie, helaas viel 

ik daar in de laatste ronde af. Toen ben ik de HKU gaan volgen, daar 

ben ik in 2011 afgestudeerd. Tijdens mijn stages heb ik als camera-

assistent gewerkt bij de tv-series Bernard, Schavuit van Oranje en Lang 

en Gelukkig en de telefilm Lellebelle. Nadat ik was afgestudeerd vroeg 

cameraman Ezra Reverda mij als focus puller voor de speelfilm App, 

geregisseerd door Bobby Boermans, zoon van Theu. Spannend, want 

ik had nog nooit een bioscoopfilm gedaan. Omdat ik veel setervaring 

had, wist ik hoe het er logistiek aan toeging. Maar dan moet je ook nog 

een team aansturen en alles letterlijk scherp houden.’

Met welke cameraman/regisseur werk je het vaakst en liefst samen?

‘Ezra Reverda, Coen Stroeve en Daan Nieuwenhuijs zijn de drie came-

ramannen waarmee ik opgegroeid ben als focus puller. Ik begon met 

pullen toen zij ook net wat grotere klussen gingen draaien. Met Coen 

heb ik het afgelopen jaar het meeste gedraaid. Twee films en een serie. 

Ik werk nog steeds geregeld met alle drie, maar er zijn inmiddels ook 

anderen bijgekomen. Jongere generaties, maar ook oudere rotten als 

Richard van Oosterhout en Ton Peters bellen mij nu. Dat vind ik heel 

speciaal. Elke cameraman heeft wel zijn vaste lijstje van pullers waar 

hij het liefst mee samenwerkt. Je bent op elkaar ingespeeld, weet wat je 

aan elkaar hebt. Het feit dat ik bij verschillende cameramensen op dat 

lijstje sta, geeft veel vertrouwen in eigen kunnen.’ 

En dan komt die dag dat je oog in oog staat met Mick Jagger tijdens 

het legendarische Rolling Stones concert in Cuba. Hoe zit dat?

‘Collega Yke Erkens, die al betrokken was bij eerdere concertregistra-

ties geproduceerd door Bolke Burnaby Lautier, had mijn naam aan 

hem doorgegeven. Mijn eerste klus deed ik bij een concert van Muse in 

Rome. Ik hielp bij het opbouwen van de camera’s en daar bleef het bij, 

omdat ze meestal werken met Engelse cameracrews. Inmiddels heb ik 

aardig wat ervaring met concerten. Over het algemeen gaan we mee 

om alles op te bouwen en wanneer het nodig is word ik ook als puller 

ingezet. Dat was het geval bij concerten van Miley Cyrus, Beyoncé, U2, 

David Gilmour, Lenny Kravitz en inderdaad bij de Rolling Stones in 

maart 2016 in Havana. Ik stond met mijn monitor vooraan tussen het 

publiek en het podium. Er waren 1,2 miljoen mensen op de been en 

GEMMA PROBST

C
ameraman Daan Nieuwen-

huis (Spangas de film, serie 

Capsclub en tal van commercials)

‘Ik heb Gemma ontmoet op een 

feest van de NFTA. Ik had haar 

naam al horen rondzingen en was 

op zoek naar een focus puller. 

Het was de eerste serie die ik ging 

draaien als cameraman na  de 

Filmacademie. Spannend dus 

en ik had een goed team nodig. 

Gemma kon en sindsdien staat ze 

bovenaan mijn lijstje met focus 

pullers. Behalve dat ze het focus 

pullen zelf uitstekend beheerst, 

houdt ze altijd alles netjes, geor-

ganiseerd, schoon en op orde. Als 

cameraman werk ik het best op 

goed georganiseerde sets. Gem-

ma laat niks aan het toeval over. 

Mijn equipment-lijsten spit ze tot in 

detail uit en ze weet ook nog eens 

precies hoe alles werkt. Gemma is 

een zeer positieve persoonlijkheid 

op de set die nooit moppert en 

een flinke dosis humor heeft.’ 
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Door Adri Gorissen

I
k heb het niet gered. Als medeop-

richter van de Buun en nog alti jd 

actieve redacteur zou ik eigenli jk 

aan elk in de voorbije 25 jaar ver-

schenen kwartaalbladen en jaarboe-

ken een bijdrage moeten hebben 

geleverd. Eerl i jk gezegd dacht ik ook 

dat ik het had gedaan. Maar nostal-

gisch grasduinen in exemplaren van 

weleer leert mij dat het anders is. 

Wat turven brengt de volgende resul-

taten aan het l icht. Al in het derde 

nummer van de tweede jaargang 

kwartaalbladen stond geen bijdrage 

van mijn hand. Dat was ook zo in 

het tweede nummer van de derde 

jaargang, het derde nummer van de 

vierde jaargang en het eerste num-

mer van de vijfde jaargang. Ik ont-

brak ook in het jaarboek van 2007 

en in jaarboek 11 en 12 (dus twee 

jaar schreef ik niets voor de Buun!). 

Een onthutsende statist iek, die me 

even niet lekker zit. Een kwart eeuw 

verbonden aan de Buun, maar toch 

heb ik steken laten vallen. Waarom 

weet ik niet meer. Helemaal niet van 

de twee achtereenvolgende jaren 

waarin ik niks heb bijgedragen. Ik 

heb zo geen excuus bij de hand.

Alhoewel, datzelfde turven brengt 

aan het l icht dat ik in die 25 jaar in 

totaal 65 artikelen en 14 columns 

heb geschreven voor de Buun, 

voorwaar geen slechte score. Er zi jn 

enkele kwartaalbladen en jaarboe-

ken waarvoor ik drie stukken heb ge-

leverd en zelfs heb ik één keer een 

hele extra bij lage volgeschreven.

Maar toch, het bli j f t knagen. Ik zou 

graag de Buun-geschiedenis zi jn 

ingegaan als de enige auteur die 

aan elke uitgave een bijdrage heeft 

geleverd. Helaas zit dat er niet in. 

Gelukkig kan ik over deze Buun best 

tevreden zijn: drie artikelen en een 

column. Dat is mijn op één na beste 

score. In Buun 10 stonden drie stuk-

ken en twee columns. En voor Buun 

2019 heb ik al twee onderwerpen!

S              tatistiek

Is Amerika het beloofde land voor een focus puller?

‘Ik heb in Nederland ook toffe klussen en doe naast tv-series en tele-

films ook grotere speelfilms: De Zevende Hemel, Dikkertje Dap, Onze Jon-

gens, Taal is zeg maar echt mijn ding. Ik zou graag eens een kijkje willen 

nemen in het buitenland. Amerika, daar zeg ik geen nee tegen. Maar 

het is een totaal andere manier van werken die volgens mij niet persé 

leuker is. Er lopen vaak te veel mensen rond bij Amerikaanse produc-

ties omdat er geld genoeg is. Met als gevolg dat je veel minder te doen 

hebt. Je ziet het ook aan de trucks met alle denkbare apparatuur die 

meerijden naar elke set. Terwijl je hier bij wijze van spreken al op je 

vingers wordt getikt wanneer je lenzen hebt gehaald die niet worden 

gebruikt.’ 

Wat is de meest bijzondere scène die je tot nu toe hebt gedraaid? 

‘Ik heb veel bijzondere shots gedraaid, maar wat me recent het meest is 

bijgebleven is er een uit de tv-serie De Zaak Menten. Een lang shot waarin 

we hoofdpersoon Guy Clemens volgen door de afdeling van De Tele-

graaf. Trap op, om de acteurs heen draaien. Zo’n lang shot vergt extra 

concentratie omdat alle disciplines samenkomen. Alles samen moet 

goed zijn, spel van acteurs, focus, cameravoering, geluid, licht. Zulke 

shots zijn het meest uitdagend om te doen.’

Ten slotte, wat zien we als we scherp stellen op je echte leven?

‘Ik woon al twaalf jaar in Amsterdam en dat is wel mijn stad. Ik ben 

opgegroeid in Tegelen. Het voelt ook als thuiskomen als ik op bezoek 

ga bij mijn ouders of zusje Fenne, maar truuk kom ik niet. Soms ben 

ik wel eens jaloers op mijn zus. Ze heeft pas een dochtertje gekregen,  

en leidt een totaal ander leven. Fenne heeft rust en overzicht terwijl ik 

vaak vandaag niet weet waar ik morgen ben. Het is een vluchtig we-

reldje, je werkt een tijdje intensief samen, zit samen in hotels en bent 

dikke vrienden. Daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg, dat vind ik 

wel lekker. Ik heb nu geen relatie en ik ben op een leeftijd dat mensen 

toch vragen stellen over kinderen. Maar het past niet in het leventje dat 

ik nu heb. Dan moet ik andere keuzes maken. Ik zie dat nog niet zo 

gebeuren, tenzij ik misschien iemand ontmoet die dat heel graag wil.’<

      

Lean Hodselmans (1966) is schrijver 

en freelance journalist. Ze werkt als 

verslaggever bij Dtv/MFM in Oss. 

C
ameraman Tjitte Jan Nieuw-

koop (Serie ’t Schaep met de 

5 pooten, telefilm Like me!)

‘Ik heb Gemma leren kennen bij ‘t 

Schaep met de 5 pooten. Ze was 

toen tweede assistent camera. 

Ze heeft supersnel geleerd om 

te focuspullen en werd al veel 

gevraagd door haar vaardig-

heden. Gemma is goed in haar 

werk, maar minstens zo belangrijk: 

een fijn mens om mee samen te 

werken.’
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C
ameraman Ezra Reverda 

(films App, Hartenstraat, Jack 

bestelt een broertje en Brasserie 

Valentijn. En de series Noord-Zuid 

en De Maatschap)

‘Ik weet nog heel goed dat ik haar 

belde voor mijn tweede film, haar 

eerste. Men zegt altijd dat je voor 

ervaring moet gaan en op safe 

moet spelen als het over je team 

gaat, maar bij Gemma vond ik het 

juist heel tof om samen te groeien 

en onze weg te vinden. Los van 

het goed kunnen aanvoelen wat 

er nodig is op technisch/praktisch 

vlak, is het werk van een goeie fo-

cus puller ook inhoudelijk belang-

rijk. Waar ligt de scherpte in beeld 

en waar wordt onze aandacht op 

gevestigd. Zien we een acteur 

scherp op de voorgrond praten of 

kiezen we voor het luisterend oor 

op de achtergrond. Gemma vindt 

het leuk om daarover mee te den-

ken. Dat maakt haar tot een fijne 

werkpartner. Daarbij blijft Gemma 

altijd positief en vol energie, hoe 

stressvol, chaotisch of zelfs onre-

delijk een set of situatie kan zijn. ’ 



BUUN   263

 

H
et spannendste gedeelte 

van het visualiseren van 

de Venlose onderwereld speelt 

zich af in Esprit. Een gewone 

kledingwinkel op de Vleesstraat 

13. Nietsvermoedende koopjes-

jagers, overwegend vrouwen, 

doen deze morgen hun inkopen 

en passen beoogde kledingstuk-

ken achter blauwe gordijnen 

in pashokjes. De meest rechtse 

van de drie paskamers op de 

benedenverdieping herbergt 

een bijzonder geheim. Bij het 

wegschuiven van de spiegel 

openbaart zich een donker gat 

en wordt een krakkemikkige trap 

zichtbaar. De trap voert ons naar 

beneden, daar waar de onder-

wereld begint. 

DOOR RUUD STIKKELBROECK

FOTO’S EGON NOTERMANS / PETER DE RONDE
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 architectuur

Een onderwereld uit de 

vijftiende 
eeuw  



BUUN   265

D
e lamp die we meebrachten is van dusdanige kwaliteit 

dat we in enkele ogenblikken zicht krijgen op een gi-

gantische kelder en gangen naar twee kanten. Het is hier 

leeg en vochtig. Spinnen hebben er vrij spel en genoeg 

ruimte, op z’n zachtst gezegd. Direct merk je dat het keldersysteem 

niet correspondeert met de grootte van de kledingwinkel erboven. ‘Dat 

klopt’, zegt Roy Denessen, beleidsadviseur erfgoed van de gemeente 

Venlo. ‘Je moet het zien als een middeleeuws keldersysteem waarop 

later nieuwe gebouwen zijn neergezet met een hele andere functie. De 

ruimtes onder deze winkel werden in beginsel bijvoorbeeld gebruikt 

voor opslag van vlees. Nu zijn dit soort kelders eigenlijk niet meer in 

gebruik of het moet de kelder onder de Dorstigen Haen op de Markt 

zijn, of die onder het Stadhuis.’

Gasthuisstraat was de A67

Aan een deur in deze kelder hangen vettige briefjes waarop de me-

terstanden van de jaren ‘70 van de vorige eeuw geschreven staan met 

potlood. De beleidsadviseur erfgoed bladert erdoor en kan zijn en-

thousiasme over deze merkwaardige onderwereld, zoals hij het zelf 

graag noemt, niet gemakkelijk onderdrukken. 

‘Venlo heeft een enorme impuls gekregen in de vijftiende en zestiende 

eeuw toen veel houten fundamenten zijn vervangen door steen. Dat 

gebeurde seriematig door projectontwikkelaars die een aantal panden 

tegelijk kochten. De Gasthuisstraat was de A67 van de late middeleeu-

wen. Het pand waar nu slagerij Schreinemachers zit, kun je vergelijken 

met de huidige grote bedrijven die langs de snelweg staan. Logistieke 

handelshuizen stonden destijds aan straten als deze rondom het cen-

trum. De Markt was Zaarderheiken, het knooppunt van de handel. Dan 

had je de Steenstraat, Gasthuisstraat, Lomstraat en Vleesstraat. Zie die 

straten maar als twee snelwegen door de binnenstad. De belangrijk-

ste en grootste handelaren zaten op de Markt. Ze handelden in goede-

ren die in Venlo werden overgeslagen. Bouwmaterialen zoals steen en 

hout, vlees, allerlei etenswaren en peper. Vandaar de straatnamen. De 

opslagcapaciteit zat vooral op de verdiepingen en de mensen woon-

den in een achterhuis. Het Romerhuis is zo’n voorbeeld. Het pakhuis 

was aan de voorkant aan de Kwartelenmarkt en de mensen woonden 

erachter. De bederfelijke waren zoals vis en tonnen met bier werden 

vooral in kelders bewaard. De grootste kelders liggen het dichtst bij de 

Markt, het centrum van de handel. Als je ziet hoe groot deze opslag-

ruimtes zijn dan kun je de importantie van de handel wel voorstellen. 

Door een groot bouwhistorisch onderzoek dat in de afgelopen jaren in 

de stad is uitgevoerd kennen we veel van deze kelders maar nog lang 

niet allemaal. We weten uit dat onderzoek en dankzij getuigenversla-

gen dat veel van die kelders in de oorlog met elkaar in verbinding heb-

ben gestaan. Er was op veel plekken een ondergronds gangensysteem 

dat diende als schuilplaats.’ 
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A
an een deur in deze kelder hangen vettige 

briefjes waarop de meterstanden van de jaren 

‘70 van de vorige eeuw geschreven staan met 

potlood. De beleidsadviseur erfgoed bladert erdoor 

en kan zijn enthousiasme over deze merkwaardige 

onderwereld, zoals hij het zelf graag noemt, niet 

gemakkelijk onderdrukken. 

VENLOSE ONDERWERELD
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D
e grootste 

kelders 

liggen 

het dichtst bij de 

Markt, het centrum 

van de handel.  
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W
e weten uit dat onderzoek en dankzij getui-

genverslagen dat veel van die kelders in de 

oorlog met elkaar in verbinding hebben ge-

staan. Er was op veel plekken een ondergronds gangen-

systeem dat diende als schuilplaats.’ 
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naar boven de bioscoop in. Dat gewelf is dus afgebroken en de kelder 

is volgestort met puin. Destijds konden we daar nog niets aan doen 

omdat het nog geen gemeentelijk monument was. De kans dat zoiets 

nu weer gebeurt is een stuk kleiner maar het kan nog altijd. Het goede 

nieuws is dat we nog oudere kelders van mergel hebben die prachtig 

zijn gerestaureerd. Kijk maar eens naar de Puddingfabriek op de Hout-

straat. Dat is een parel van een fundament uit mergel. Dan moet je den-

ken aan de veertiende eeuw. Het kan dus wel!” 

Vanuit de donkere krochten van de kledingwinkel banen we ons een 

weg terug naar boven. Het blauwe gordijn van onze paskamer is nog 

steeds geopend. We worden vreemd aangekeken als we samen met een 

fotograaf uit een spiegel stappen. 

H
et goede 

nieuws is 

dat we 

nog oudere kel-

ders van mergel 

hebben die prach-

tig zijn gerestau-

reerd 
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Pijnlijk Scala-moment

Denessen is gefascineerd door de gigantische kelders die Venlo veelal 

voor haar bezoekers verborgen houdt. Die fascinatie is er niet bij ie-

dereen. Met regelmaat staan kelders ter discussie als projectontwikke-

laars hun plannen ontvouwen in de binnenstad. Met lede ogen moeten 

Denessen en zijn collega’s soms aanzien dat er beslissingen worden 

genomen die de historie van Venlo direct geweld aandoen. 

‘Ja, dat doet wel pijn. Onder de voormalige Scala-bioscoop bijvoor-

beeld aan de Steenstraat zat een megakelder. Ik heb er zelf bij gestaan 

toen ze het gewelf met grof materieel aan het afbreken waren. Dat ge-

welf stak boven het maaiveld uit. Vroeger moest je ook met een trapje 

VENLOSE ONDERWERELD
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‘Ik weet niet of het precies klopt maar het moet een van de oudste win-

kelstraten van Nederland zijn. Zo lang we dat niet precies weten kun-

nen we dat roepen, toch? Wat ik er zo mooi aan vind is dat het enorme 

balken zijn waarop de dakconstructie rust. Tegenwoordig pakken we 

een dergelijke balk met een kraan op en hoeft er nauwelijks iemand 

aan te pas te komen. In 1427, toen deze balken erop zijn gelegd, was 

dat uiteraard een stuk lastiger. Dat maakt het in mijn ogen extra bij-

zonder.’ 

Erfgoednota

Roy Denessen en zijn collega’s hebben veel tijd geïnvesteerd in een 

nieuwe erfgoednota in samenwerking met betrokken burgers, onder-

nemers en instanties. Het doel van dit document, dat vastgesteld wordt 

door de gemeenteraad, is om mensen bewuster te maken van wat Ven-

lo op het gebied van erfgoed te bieden heeft. Het blijft een stuk papier 

en het zichtbaar maken van bijzondere plekken blijft afhangen van de 

bereidheid van vastgoedpartijen en de overheid om te investeren. Roy 

Denessen is voorzichtig over de kansen die de nota biedt omdat ook 

de gemeente Venlo niet alles naar zich toe kan trekken. Toch ziet hij 

mogelijkheden ontstaan vanuit het papier waarop alle informatie over 

het erfgoed staat. 

‘De huidige tijd is zo dat een gemeente niet alles zelf kan oppakken en 

financieren. We blijven dus afhankelijk van creatievelingen en onder-

nemers die meer met hun erfgoed willen doen en het voor een groter 

publiek toegankelijk willen maken. Wonen boven winkels is bijvoor-

beeld prachtig maar het blijft in de praktijk, door kwesties rond eigen-

dom, heel lastig te realiseren. Je blijft altijd zitten met het probleem 

van deuren en opgangen. Wij kunnen als gemeente informatie over het 

erfgoed ontsluiten en op internet zetten en levendiger maken maar bij 

de volgende stap zijn andere mensen nodig en dan komt al snel het 

kostenplaatje om de hoek kijken.’ 

En dat kostenplaatje is vaak een struikelblok voor vastgoedeigenaren. 

Enige creativiteit is vereist om een pand zoals de Puddingfabriek in 

de Houtstraat in oude luister te herstellen. Financiën voor waardevol 

erfgoed zijn wel bereikbaar maar vergen visie en mensen die de juiste 

wegen weten te bewandelen. 

‘Het belangrijkste vind ik dat mensen bewust zijn van het feit dat als 

een pand ligt te verkrotten de schade uiteindelijk nog veel groter kan 

zijn. Ik zou het overigens niet alleen bij bewustwording laten maar ook 

iets van zachte dwang toepassen. Als overheid gaan we uiteraard voor 

het algemene belang. We hebben al niet meer zo heel veel in Venlo 

dus we moeten het overgebleven erfgoed koesteren. Iemand een ver-

plichting opleggen kunnen we niet, maar zo’n erfgoednota, in combi-

natie met doorzettingsvermogen vanuit onze kant, maakt de kans op 

behoud toch wel een stuk groter. Stel dat we deze prachtige onderwe-

reld op veel meer plekken in de stad voor iedereen bereikbaar kunnen 

maken. Ik zou ervoor tekenen.’<

Ruud Stikkelbroeck (1977) is directeur 

van Venlo Partners en journalist.
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Op sommige plekken in Venlo spreekt de bovenwereld net zo tot de 

verbeelding als de middeleeuwse kelders. In de Gasthuisstraat staat 

een serie panden waarvan het geraamte ook uit diezelfde vijftiende 

eeuw stamt. De zolder van slagerij Schreinemachers is misschien wel 

het meest toegankelijk voorbeeld. Slager Toine Schreinemachers is er 

erg trots op dat de originele zolder van het pand zo mooi bewaard ge-

bleven is. 

‘Moet je deze constructies eens bekijken’, zegt de slager. ‘Dit is toch 

niet te geloven? Op veel plekken zitten de houten pinnen ter veranke-

ring van die enorme balken er nog origineel in. Ik vind het fascinerend 

dat iets zo lang staat. Al je dat vergelijkt met de levensduur van gebou-

wen in de huidige tijd dan begrijp je dat onze familie dit pand koestert. 

Mijn moeder staat op deze lege zolder iedere maand te stofzuigen. Kun 

je nagaan. Hoe vaak staat iemand zijn zolder te stofzuigen?’, vraagt 

Schreinemachers zich lachend af. 

Het vergt wat inlevingsvermogen om je een voorstelling te maken van 

de tijd waarin deze constructies in Venlo zijn neergezet. Jeanne D’Arc 

lag nog niet op de brandstapel toen het pand in de Gasthuisstraat zijn 

geraamte kreeg. 

‘Dat geldt trouwens voor bijna al deze panden’, zegt Schreinemachers. 

VENLOSE ONDERWERELD
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NAAM: YASHWANT BHUSHAN AFKOMST: INDIA, KANPUR LEEFTIJD: 25 STUDEERT: GLOBAL SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT AND CHANGE, UNIVERSITY COLLEGE VENLO WOONT: STUDENTENCOMPLEX KONINGINNESINGEL  

buitenlandse 
Studenten

4

 HOE KOM JE IN VENLO TERECHT? 

“IK WILDE ALTIJD GRAAG IN EUROPA STUDEREN EN IK KOOS VOOR 

NEDERLAND OMDAT DE MENSEN HIER ZO GOED ENGELS SPRE-

KEN. DEZE STUDIERICHTING SPRAK ME AAN EN STAAT HIER HOOG 

AANGESCHREVEN, VANDAAR MIJN KEUZE.”

 WAT VIND JE VAN VENLO?

“VENLO HEEFT DE PERFECT SIZE, MAASTRICHT IS OOK MOOI, 

MAAR VENLO IS BETER. VRIENDELIJKE MENSEN, HECHTE GEMEEN-

SCHAP.” 

 GA JE VEEL OP STAP?

“NIET VEEL, MAAR ALS IK UITGA, DAN GA IK SAMEN MET DE AN-

DERE BUITENLANDSE STUDENTEN NAAR DE LOCOMOTIEF OF EEN 

POTJE BILJARTEN BIJ VADER KLAASSENS.” 

 WAT IS ANDERS DAN IN INDIA?

“ALLES! MAAR VOORAL HET WEER EN DE EETGEWOONTES... IK BEN 

GEWEND OM WARM TE ETEN. HOE KAN IK NOU OVERLEVEN OP 

ALLEEN MAAR BOTERHAMMEN?” 

 WAT VIEL JE METEEN OP? 

“HET LICHT... DE ZONSONDERGANG. IN INDIA IS HET ELKE DAG 

ROND 18.30 UUR DONKER. HIER KAN IK IN DE ZOMER OM 21.00 

NOG IN DE ZON ZITTEN.” 

FOTO PETER DE RONDE
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‘t geheime 
s c h a d u w
d r i e s p a n 

van     

DOOR LEX UITING  FOTO’S ROB HODSELMANS

Prins

    Lex I
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V
ors Joeccius XI, oftewel 

Roel Versleijen, vraagt 

Lex Uiting in de eerste 

week van oktober 

2016 of hij de nieuwe stadsprins van 

Venlo wil worden. Een eervolle vraag 

die Lex vanzelfsprekend direct met ‘ja’ 

beantwoordt. Al snel is er de wens om een 

documentaire te maken over de Venlose 

vastelaovend, zodat het hele land een 

keer kan zien wat het feest betekent 

voor de samenleving in het zuiden. 

Maar dat is makkelijker bedacht dan 

geregeld. In een reconstructie aan de 

hand van 11 screenshots van Whatsapp-

gesprekken met alle betrokkenen vertelt 

prins Lex I over de -soms moeizame en 

uiterst geheime- totstandkoming van de 

documentaire Nao ‘t Zuuje. 

film
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Zaterdag 11 februari 2017

‘Tel aaf en toe wies tiën jông, de kriegs noow aan-

dach van alle maedjes en ‘n ôngelökske is gauw 

gebeurd. Det zoel ik hiel erg vinde.’ Geluidsman 

en doctorandus in de Belgische bescheiden-

heid Benny Jansen tikt Rob Hodselmans drie 

keer kort op z’n schouder. Hij zegt niks. Hij 

lipleest alleen ‘draaien’. Dat is voor came-

raman Rob het teken om blind op record te 

drukken en de filmopnames te hervatten.

Maandag 2 januari 2017

Ik ben wereldkampioen Uitstellen (catego-

rie tot 80 kilo, langebaan). Maar 2017 laat 

zich helaas niet langer uitstellen dan 1 ja-

nuari. Nu moét het wel. Nog vijf weken tot 

Hofbal. Terwijl Hilversum zich nog een keer 

omdraait op ‘t Gooische matras met een ste-

vige kater van Oud en Nieuw, dwing ik me-

zelf tot noeste arbeid. Er moet een afspraak 

komen met mijn hoogste baas, Gerard Tim-

mer, de algemeen directeur van BNNVARA. 

Maar zitten Hilversum en de rest van Neder-

land wel te wachten op een documentaire 

over vastelaovend? Is het niet gewoon een 

leuk lokaal gedoe waar ze in de Midden-

beemster toch niks van willen begrijpen? 

En krijgen we het wel mooi in beeld? Blijk-

baar ben ik ook wereldkampioen Twijfelen. 

Toch?

Woensdag 4 januari 2017 

Twee dagen later zit ik op de vijfde verdie-

ping van ons hoofdkantoor. Ik kijk uit op 

het troosteloze Mediapark dat in de eer-

ste week van januari meer weg heeft van 

een Oost-Europese schuilbunker dan van 

de meest creatieve radio- & tv-broedplaats 

van Nederland. Gerard heeft de griep. En 

zijn hele gezin ook. Toch heeft-ie tijd voor 

me gemaakt. ‘Gerard, ik ga je een geheim 

vertellen.’ Meine Güte, wat is dit spannend. 

Nog niémand weet op dit moment van ‘het 

grootste geheim van Venlo’, en nu vertel ik 

het doodleuk tegen de baas.

Ik leef met de rotsvaste overtuiging: mijn 

baas heeft niks met het zuiden, niks met 

carnaval en niks met een Prins en een ad-

judant. Maar ach, nu ik toch al de stoute 

schoenen aan heb probeer ik hem met een 

sfeerfilmpje te overtuigen van wat het feest 

in Venlo voorstelt, wat de traditie behelst en 

hoeveel dit voor me betekent. Maar vooral 

ook: hoe graag ik het een keer aan ‘t ganse 

land wil laten zien. Dat ik überhaupt nog 

kan zitten mag een klein wonder heten, als 

ik me bedenk hoe ik daar bijna drie kwartier 

heb zitten billenknijpen.

Ik ben een mazzelaar. Gerard zat vroeger bij 

de fanfare, snapt het belang van streektaal, 

voelt de eer van de Prins en zijn adjudanten 

en begrijpt de kracht van vastelaovend. Wat 

dat voor een samenleving betekent. D’r valt 

een kleine last van m’n schouder. Gerard 

wimpelt me niet af. Maar hij is ook eerlijk: 

‘Lex, ik sta achter je plan, maar je weet: 

BNNVARA zendt zelf niets uit, dat doet de 

NPO. Zij moeten het ook zien zitten, en niet 

geheel onbelangrijk: zij moeten het ook 

voor het grootste gedeelte betalen.’ Met een 
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I
k kon zelf niets   

of niemand be-

naderen, want dat 

zou mezelf alleen 

maar verdacht 

maken als 

nieuwe 

Prins. 

L
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Vrijdag 13 januari 2017

Pieter Kuijpers (de Amsterdamse producent 

uit Tegelen) stuurt mij voor het eerst in zijn 

leven een bericht via Twitter. Toeval? Hij 

heeft een liedje gemaakt met Huub Stapel 

in het Tegels dialect en wil weten of ik daar 

iets mee kan. Natuurlijk, daar kan ik wel iets 

mee. Namelijk op een natuurlijke manier 

een vervolgvraag aan ‘m stellen, zonder di-

rect verdacht van ’t een of ander te worden.

Dinsdag 17 januari 2017

Voor het eerst in mijn leven ben ik veertien 

minuten te vroeg voor een afspraak. In deze 

bonustijd fiets ik maar even door naar een 

bakkerijtje en haal twee appelflapjes voor 

straks bij de koffie, die ik overigens niet 

drink. Ook niet als ik met iemand een ‘kof-

fietje ga doen’. Rob laat me binnen in zijn 

Amsterdamse loft, zijn randstedelijke uit-

valsbasis wanneer hij veel moet werken in 

het westen. Een waanzinnige werkplek, met 

uitzicht op ‘t IJ, zeg maar het Amsterdamse 

Mooder Maas. ‘Oah, hesse get lekkers meigenao-

me? Ich heb auch get beej mich: mien mam haet 

waofels gebakke’, zegt Rob als ik mijn flappen 

op zijn designertafel van Maarten Baas leg.

Omdat het nogal een operatie is, zo’n film 

maken, overvalt ons nu al af en toe het ge-

voel van acute stress. Er moet namelijk een 

heel team worden samengesteld: redactie 

(die de hoofdpersonen gaat researchen en 

interviewen), productie (beheert het budget, 

regelt camera- en geluidsmensen, boekt ho-

mdat het nogal een operatie is, zo’n film maken, overvalt ons nu 

al af en toe het gevoel van acute stress.

278   BUUN

PRINS LEX I

kleine voorfinanciering van de baas, maar 

vooral met zijn morele steun op zak loop ik 

naar buiten. Het is tijd voor een volgende 

overtuigingspoging. 

Woensdag 4 januari 2017

Vanaf het moment dat het idee voor een do-

cumentaire over de Venlose vastelaovend 

ontstond, was één zaak meteen kristalhel-

der: Rob Hodselmans wordt cameraman/

regisseur. Hij komt van hier en is een van de 

beste cameramannen van Nederland. Met 

twee shots kan hij vastelaovend al beter uit-

leggen dan zeven reportages in Hart van Ne-

derland. Maar hoe krijg ik Rob nou overtuigd 

van mijn idee voor een film? En heeft hij wel 

tijd? En moet ik ‘m dan vertellen van wat mij 

en mijn adjudanten Dick en Martijn staat te 

wachten?

Als ik Rob over mijn idee vertel om een do-

cument te maken over vastelaovend, is hij 

niet écht enthousiast. Zelfs niet als ik vertel 

dat Jocus toestemming heeft gegeven om 

de Prins van dichtbij te volgen. Zal je altijd 

zien. Is BNNVARA niet direct afwijzend, 

gooit mijn gedroomde cameraman roet in 

‘t eten. Het wordt een week van veel appen 

en bellen. Uiteindelijk besluit ik maar om 

de P-kaart te spelen. ‘Rob, verandert ‘t verhaol 

as ik dich zeg wae de Prins wuürt dit jaor?’ Als 

de Vors dit gesprek zou horen, zou hij mij 

alsnog mijn net gepaste muts met veren af-

nemen. Ik vertel mijn grootste geheim tegen 

een man uit Belfeld, misschien vier keer in 

mijn leven heb gezien en twee keer heb ge-

sproken. En dan blijkt dat we ons al snel tot 

Houston moeten gaan richten, want: we’ve 

got a problem. 

‘Ich ken gen geheime beware en al gaar neet leege’, 

zegt Rob met een ongemakkelijk zenuwach-

tig lachje. Het goede nieuws is dat Rob mee-

doet - als we tot een goed filmplan komen. 

Weer ‘n stapje dichterbij de film. En dich-

terbij het uitlekken van ons zo zorgvuldig 

geheimgehouden dreejspan...

O
mdat het nogal een operatie is, zo’n film mak

al af en toe het gevoel van acute stress.
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Maar de grootste hobbel komt nog: de film 

moet ook uitgezonden worden. En daar 

gaan de vrienden en vriendinnen van de Ne-

derlandse Publieke Omroep over. De NPO. 

 

Woensdag 18 januari 2017

Alarmfase 11. Robert Kievit, de mediadi-

recteur van BNNVARA wil me spreken. 

Liefst vandaag nog. Stressbulten, zweten, 

een acute misselijkheid alsof ik drie weken 

zwanger ben. Zwanger van een documen-

taireidee, een liedje dat nog moet worden 

geschreven en opgenomen en van een drie-

span dat over minder dan drie weken staat 

te zwaaien op een of ander podium in Venlo 

onder de klanken: Zô’nne gooje hebbe weej nog 

noëit...

Heeft Timmer het zorgvuldig bewaarde ge-

heim van adjudanten Dick, Martijn en mij 

dan toch verder verteld? Om mijn idee voor 

een documentaire binnen één maand te la-

ten landen binnen de omroep, heb ik name-

lijk nogal wat belangrijke mensen moeten 

passeren. Normaal gesproken heb je een 

idee voor een film. Dan ga je naar hoofd 

documentaires, Sjoerd van den Broek. Via 

de afdeling formatontwikkeling (Willem 

en Rosanne) ga je dan (als iedereen het nog 

steeds leuk en goed vindt) naar het hoofd 

infotainment (en tevens mijn directe TV 

baas) Gerke Nauta, en als op dat moment 

iedereen het nog altijd ziet zitten bepaalt 

mediadirecteur Robert Kievit uiteindelijk of 

BNNVARA het wil meefinancieren en of het 

plan voor een pitch naar de NPO gaat, die 

het uiteindelijk voor het grootste gedeelte 

moet betalen en uitzenden op NPO 1, 2 of 

3. U begrijpt, het is in dit land makkelijker 

om een kabinet te formeren dan binnen af-

zienbare tijd een docu op het publieke net 

te krijgen. 

Ik zie door het raam dat hij druk aan het bel-

len is. ‘Vijf minuten’,  zeggen de vijf vingers 

van zijn rechterhand. Ik krijg een Spaatje 

rood van secretaresse Ellen en mag in die 

vijf minuten vertellen ‘waar ik allemaal mee 

bezig ben’. Ha! Ze moest eens weten! Met de 

carnaval, mevrouw! 

Het gesprek met Robert is gelukkig posi-

tief. Even was ik bang dat het kaartenhuis 

in elkaar zou donderen en BNNVARA terug 

wilde komen op de toezegging van directeur 

Timmer. Robert wil heel graag inhoudelijk 

meedenken over de film en een afspraak 

maken met Suzanne Kunzeler, netmanager 

NPO3, die de film moet gaan financieren en 

hopelijk ook uitzenden. We spreken af dat 

Robert contact houdt met producent Pieter 

Kuijpers. Poeh, het loopt af met een sisser. 

Het project leeft nog.
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tels, zorgt voor de planning, de inwendige 

mens en reiskostenvergoeding voor wie 

maar wil). En niet geheel onbelangrijk: we 

moeten grotendeels nog bedenken wat we 

eigenlijk gaan maken en wat we willen laten 

zien.  Werk aan de winkel dus. En we heb-

ben nog geen budget om allerlei mensen te 

betalen. Rob stelt voor om Pieter Kuijpers te 

vragen als producent.

Pieter en Rob hebben al eens gewerkt aan de 

vastelaovesfilm Naar de overkant van de nacht, 

naar het boek van Jan van Mersbergen, maar 

die is er tot op de dag van vandaag nog niet 

gekomen. Los van de monsterlijke budget-

ten die je her en der moet lospeuteren voor 

het maken van een film, speelt het verhaal 

zich vooral af in het hoofd van hoofdper-

sonage Ralf, en probeer een gedachte maar 

eens te filmen. 

Ik kan mijn Twitter-belofte naar Pieter gelijk 

in lossen: ik bel hem over iets dat ik graag 

wil gaan maken, alleen is het allemaal nog 

niet zo concreet als ik had gehoopt.

In de Amsterdamse loft van Hodselmans 

toets ik het 06-nummer van Pieter in en 

alsof het de normaalste zaak van de wereld 

is, zit ik drie minuten later tegen de derde 

persoon te vertellen dat we een film over 

de vastelaovend willen gaan maken en “det 

ik de Prins waer.” Het geheim verspreidt zich 

als een malaria-epidemie, en ik ben ook 

nog eens zelf de besmette mug die ieder-

een prikt! Ik word met de seconde zenuw-

achtiger en neem uit pure stress nog maar 

een wafel van moeder Hodselmans. Nadat 

ik mijn eigen flapjes al naar binnen had 

gepropt. Ondanks de overvolle agenda van 

Pieter doet hij mee: de belangrijkste man-

nen zijn aan boord. Rob gaat het draaien en 

regisseren en Pieter is onze producent. 
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en dan is er nog iets: het idee voor een film 

over ’t belang van vastelaovend ontstond 

eigenlijk op het moment dat Jocus mij een 

zeer eervolle vraag stelde. Ik word dit jaar 

Prins van Venlo…’

Drie seconden wordt het doodstil in de ka-

mer. Robert Kievit lacht als een boer zonder 

kiezen, Pieter Kuijpers speelt de jongens-

achtige enthousiaste producent. Ik ga elf 

keer dood. ‘Prins?’ roept Suzanne. ‘Van 

Venlo? Dat meen je toch zeker niet!?’ Ik kan 

nog schamper lachen en schraap m’n keel: 

‘Ja, tof hè?’. Suzannes ogen zijn groot van 

ongeloof en verbazing. ‘Met zo’n muts? En 

van die veren?’ Ik knik en laat haar weten dat 

het nog altijd een jongensdroom van elke 

Limburgse man is om ooit Prins te worden. 

‘En daar heb jij ‘ja’ tegen gezegd??’, vraagt 

ze met een vleugje sarcasme.

Suzanne moet er even over nadenken. Na-

tuurlijk, de maatschappelijke betekenis is 

groot, de schat aan vastelaovesleedjes is cultu-

reel erfgoed. Maar er is nog een kleine twij-

fel. De netmanager moet er even een nachtje 

over slapen. 

Woensdag 25 januari 2017

Dat nachtje slapen worden er twee. Twee 

bloedstollende dagen. Die aan me voorbij-

trekken alsof elk uur een jaar duurt. Maar 

dan. Dan gebeurt er wat ik op woensdag 4 

januari, toen ik bij directeur Timmer naar 

binnenstapte, eigenlijk niet had durven dro-

men:

T
wee bloedstollende 

dagen. Die aan me 

voorbijtrekken alsof elk 

uur een jaar duurt. Maar 

dan. Dan gebeurt er wat 

ik op woensdag 4 januari, 

toen ik bij directeur Tim-

mer naar binnenstapte, 

eigenlijk niet had durven 

dromen:
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Vrijdag 20 januari 2017

Met Rob en Pieter ben ik dagelijks bezig 

met het aanscherpen van het filmplan. We 

zijn het er over eens dat de film vooral over 

’t Venlose volk moet gaan, zij zíjn immers 

het feest, zij zijn de vastelaovend. De Prins 

zou een mooie rode draad kunnen zijn die 

een paar hoofdpersonen steeds tegenkomt 

tijdens het vieren. 

Voordat we eindelijk weten of er een film ge-

maakt kan worden, moeten we op audiëntie 

bij de baas van NPO3: Suzanne Kunzeler. Zij 

bepaalt wat er wel en niet op de zender wordt 

uitgezonden. Aangezien het feit dat de agen-

da van Suzanne meestal vier weken vooruit 

propvol zit, moeten we een goed bericht stu-

ren naar haar privémail, want secretaresses, 

PA’s en andere mogelijke verborgen Jocuso-

logen (die er een sport van maken de Prins te 

raoje) mogen niet meelezen.

Zaterdag 21 januari 2017

Die mail komt er en ook binnen één dag het 

verlossende woord van producent Kuijpers:

We hebben binnen drie dagen een afspraak 

bij Suzanne. Kuijpers namens Pupkin film & 

TV, Kievit namens BNNVARA, en ik namens 

mijn twee adjudanten. Suzanne - altijd hoge 

hakken, blonde paardenstaart en nooit in 

het bezit van tijd – staat bekend als kritisch 

op het Mediapark. Als zij nu ‘nee’ zegt, is 

alsnog alle moeite voor niks geweest. ‘Ja, 

ja, ja, ohja, vastelaovend, dat heb ik echt al 

twintig jaar niet meer gevierd, hoor. Bestaat 

dat nog altijd?’ Ik had gehoopt dat het in 

ons voordeel zou werken dat Suzanne uit 

Grubbevôrs komt, dat ze op het Thomascol-

lege heeft gestudeerd en hopelijk nog vaag 

ergens Venlo Stedje zou kunnen meeneuriën. 

Oei, dit neigt de verkeerde kant op te gaan. 

Suzanne is al meer dan twintig jaar weg uit 

’t zuiden en heeft er niet veel meer mee. Het 

zal toch niet zo zijn dat hier ons documen-

taireavontuur gaat eindigen? Net nu we zó 

dichtbij zijn!

Ik besluit om nog één keer ongehoorzaam 

te zijn aan het strenge Jocusprotocol. Ik 

kan nog één iemand delen in het Prinselijke 

geheim. Misschien geeft ’t Suzanne net dat 

zetje dat ze nodig heeft. ‘Tja, eeh, Suzanne 
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februari. Rob maakt de eerste opnames voor 

de docu bij mij thuis in Amsterdam. Daarna 

samen de trein in naar Venlo.

‘Noow nao de bar!’ Met die bar bedoel ik de 

bar van de Vors. Onze ouders en schoon-

ouders zijn met een smoes ontvoerd door 

onze vriendinnen. Allemaal moeten ze in 

het diepste geheim binnen zien te komen 

bij Roel Versleijen, om in zijn eigen bar te 

horen wat ons grote geheim is van de af-

gelopen vier maanden. Rob weet het eerste 

bewijs op camera te vangen van wat vaste-

laovend betekent: iedereen is tot tranen 

geroerd. Het is moeilijk uit te leggen waar 

die emotie vandaan komt. ‘Vastelaovend, det 

geveul, det is haos neet oét te legge’, probeert de 

vader van adjudant Martijn. ‘Det zit dich in de 

botte, det zit ôs in de knäök.’

Zaterdag 11 februari 2017

Als d’n Hoonderstal al vol staat met 1200 

nieuwsgierigen is er boven in de Maaspoort 

een intiem bijeenkomen met het driespan 

en hun directe familie. Vlak voordat Dick, 

Martijn en ik de bühne op moeten, spreekt 

mijn moeder me aan, op de achtergrond 

speelt Jocus Hofkepèl: Meuderke leef, ik bin 

zoë gek op dees dreej dage.

‘Tel aaf en toe wies tiën jông’. begint mam als ze 

denkt een laatste privémoment van moeder 

tot zoon te hebben. ‘De kriegs now aandach van 

alle maedjes en ein ôngelökske is gauw gebeurd. 

Det zoel ik hiel erg vinde.’ In een ooghoek zie 

ik geluidsman Benny naar Rob gebaren: 

‘draaien!’ En de hofkepèl toetert vrolijk 

door: Meuderke leef, ik zal mich good gedrage…<

Lex Uiting (1986) is televisiepresentator 

bij BNNVARA, 3FM Dj, liedjesschrijver, 

muzikant en zanger.
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PRINS LEX I

Vrijdag 10 februari 2017

De afgelopen dagen zaten vol met resear-

chen en interviewen. Ik kon zelf niets of 

niemand benaderen, want dat zou mezelf al-

leen maar verdacht maken als nieuwe Prins. 

Dus hielp uw eigen BUUN-hoofdredacteur 

Lean Hodselmans met het researchen en 

maken van de interviews. Bovendien werd 

ik door producer Britte Hermans gebeld: 

‘Pieter Kuijpers en Rob Hodselmans maken 

een film over vastelaovend, zouden we jou 

mogen filmen als gevlogen Venlonaar die 

nog altijd terug gaat naar het zuiden om vas-

telaovend te vieren?’ Behalve Rob en Pieter 

wist niemand van de crew dat ik in het com-

plot zat en dat ze allemaal een beetje voor de 

gek werden gehouden. Daar heb ik later nog 

vaak vrolijk m’n excuus voor mogen aanbie-

den. En zo wordt het al heel snel vrijdag 10 

B
ehalve Rob en Pieter 

wist niemand van de 

crew dat ik in het complot 

zat en dat ze allemaal een 

beetje voor de gek werden 

gehouden. 
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DOOR TOM DOESBORG

FOTO’S ARCHIEF FAMILIE WIENER / RIK NULENS / PETER DE RONDE

E
nige tijd geleden stuitte Tom Doesborg 

op een met de hand geschreven levens-

verhaal van Jacob (Jacques) Wiener 

(1815 - 1899). De beroemde graveur van pen-

ningen en medailles beschrijft onder meer 

zijn jeugdjaren in Venlo. De nog onbekende 

tekst gunt ons een blik in het privéleven van 

een zeer getalenteerde, gevoelige man die 

ondanks zijn lichamelijke handicap, minder-

waardigheidscomplex en extreme vorm van 

verlegenheid grote successen wist te behalen. 

Heimweh 
nach Venlo  
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D
e Wieners komen uit het Duitse straatdorp Hoerstgen, tussen Geldern en Kamp-

Lintfort. Het dorp telt in die periode veel ‘Schutzjuden’, Joden die middels een 

‘Schutzbrief ’ toestemming hebben om in speciaal daarvoor toegewezen plaatsen 

te wonen. Aan het begin van de 19de eeuw is 25% van de inwoners van Hoerstgen 

joods. Dat aantal neemt na de Franse revolutie in rap tempo af. Tegenwoordig herinnert al-

leen nog het Joodse kerkhof aan de Breitenwegsallee aan die geschiedenis. Marcus Wiener 

voelt er in eerste instantie niets voor om naar Venlo te verhuizen, maar zijn schoonvader 

raadt hem aan toch te gaan: 

‘Ga gerust naar een land waar vrijheid van godsdienst is en verdraagzaamheid heerscht en meerderen 

u volgen’.

In 1817 besluiten Marcus Wiener (1794-1862) en Hanna Baruch (1791-1887), de ouders van 

Jacques, naar Venlo te verhuizen. Jacques en zijn broertje Baruch zijn er als peuters al bij. 

Grootvader zal zich later met hen in Venlo verenigen. De familie Wiener vestigt zich in een 

huis aan de Steenstraat met nummer 216. Later, als er per straat huisnummers komen, 

wordt het Steenstraat 14. 

Dankzij een advertentie in het Venloosch Weekblad van juni 1887 (het huis wordt verkocht 

na het overlijden van Hanna Baruch) is er een beschrijving: ‘Een groot, sterk, wel doortimmerd 

en goed onderhouden huis, zeer gunstig gelegen voor allen handel te Venlo aan de Steenstraat, bestaan-

de uit woonhuis met tuintje, ruime achtergebouwen (waarin eene bakkerij), open plaats en grooten 

paardenstal met uitweg op de Peperstraat.’ Die straat is via Op de Miste te bereiken. 

In 1829 krijgt vader Wiener vergunning om in deze ‘gats’ een stuk stadsgrond te pachten, 

Tekening  van  Leopo ld  Wiener  in  1853.

JACOB WIENER

H
et is in 2017 precies 200 jaar gele-

den dat de familie Wiener naar Venlo 

verhuist. Dit joods gezin brengt drie 

beroemde broers voort: Jacob, Leopold en 

Karel; de gebroeders Wiener. In Venlo is een 

straat naar hen vernoemd. Ze ontwikkelen 

zich in de 19de eeuw tot bekende graveurs 

van penningen. Jacob, ook Jacques genoemd, 

ontwerpt de eerste postzegels van België en 

Luxemburg en levert een belangrijke bij-

drage aan de eerste Nederlandse postzegel. 

Leopold en Karel worden naast graveur ook 

beeldhouwer. Van Leopold staan onder meer 

werken in Maaseik en Waterloo. 

Over hun penningen, postzegels en standbeel-

den is veel geschreven. Op een verhaal uit het 

privéleven van de internationaal bekende 

Wieners hebben we 200 jaar moeten wachten. 

Dit Mon passé is door Jacob nagelaten aan 

zijn kinderen. 
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Tekening  van  Jacob  Wiener  in  1 8 5 3 .
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Ik bezocht de gemeenteschool in Venlo en alle dagen, na school, kregen we lessen in het Hebreeuws en 

religie die door een rabbijn werden gegeven. Ik herinner mij niet dat ik ooit straf heb gekregen. Ja, één 

enkele keer. De leraar legde mij het offer van Abraham uit. Hij kleedde zijn verhaal zo aan dat het voor 

mij mogelijk moest zijn een eigen persoonlijke mening te vormen over deze episode. ’s Anderendaags 

vroeg hij mij of ik had nagedacht over deze les en wat mijn opinie daarover was? In mijn antwoord 

herhaalde ik exact wat hij mij had verteld. Daarna kreeg ik een formidabele klap in het gezicht. Mijn 

ouders snelden toe op mijn geschreeuw. De leraar expliqueerde hen het motief van zijn handelen, daar-

aan toevoegend dat hij niet wilde dat zijn leerlingen zich als papegaaien gedroegen. Dit energieke 

procedé werd bevestigd door mijn vader. Ik moet bekennen dat als ik er heden over nadenk, dat deze 

opvoeding iets goed in zich had. Ze bewoog de kinderen om vroeg hun hersenen te leren gebruiken.

Ik was ongeveer 11 jaar. Mijn broer Baruch was twee jaar jonger. We merkten al een tijdje een grote 

bezorgdheid bij onze ouders. De uitgaven waren zeer beperkt. Wij ‘voelden’ hun bezorgdheid (kinderen 

merken vaak veel meer dan men denkt). Mijn broer en ik, deelden hetzelfde bed. Op een avond waren 

we aan het praten over onze observaties en probeerden een middel te vinden om hen te hulp te schieten. 

We kwamen overeen om hen de volgende oplossing aan te bieden: niet meer naar school gaan om kosten 

te besparen. En kleine coupons laken in de omliggende dorpen verkopen. Op deze wijze zouden we niet 

meer ten laste zijn van onze ouders en hielpen we ook de kleinere broers en zussen op te voeden. Oh ik 

zal het nooit vergeten toen we de volgende ochtend de kamer binnenstapten waar onze vader en moeder 

samen bij de secretaire zaten. Mijn hart bonsde zo hard alsof ik een misdaad had begaan. Ik kon zelfs 

niet meer huilen. Mijn moeder merkte dat er iets in mij omging, kwam naar mij toe en omhelsde mij 

met tranen in de ogen. Zij had mij doorzien. Met een koesterende en stille kracht deelde ik ons project 

aan hen mee. Het antwoord, zoals het hoorde, was dat we naar school moesten blijven gaan. Maar 

vanaf die dag hielp ik mijn vader met zijn boekhouding.

A
ls Jacques bijna 13 jaar is, besluiten zijn ouders in te gaan op het aanbod van oom Loeb 

Baruch in Aken om hem op te leiden tot graveur. Jacques heeft een ernstige afwijking 

aan zijn voet en zijn ouders vinden hem daarom ongeschikt om zaken te doen. Het vertrek 

naar Aken verandert het leven van Jacques radicaal. In Venlo moet hij afscheid nemen van 

zijn vele schoolkameraden en zelfs zijn leraar is aangedaan vanwege de enorme stap die de 

12-jarige jongen gaat maken.  

Op een goede morgen in 1828 wachtte ons een paardenkoets op, bedekt met een zeil. Men plaatste er 

kussens en een stoel in. Mijn moeder en mijn broer Baruch vergezelden mij. Zoals bij alle kinderen, 

het nieuwe en de verandering charmeerden mij. Ik vermoedde toen nog niet dat deze scheiding van een 

milieu met zoveel affectie, zoveel liefde, me zo vele nachten met heel veel tranen zou gaan kosten. De reis 

werd in twee dagen afgelegd, met een overnachting in Erkelenz.

Bij mijn aankomst in Aken werd ik koel ontvangen en heel snel voelde ik een leegte. Ik installeerde mij. 

De familie van mijn oom bestond uit hemzelf, mijn tante en hun dochtertje van 9 jaar, mijn ‘cadet’. 

Oom Loeb, goed maar zwak, verliet nooit zijn atelier, behalve voor het ontbijt en om te gaan slapen. 

Hij ging nooit ergens heen. Heel zijn tijd verbleef hij gezeten aan zijn werkbank. Hij graveerde zeer 

mooie stempels, wapenschilden in ‘pierre fines’ (edelstenen) en etiketten voor naaldenfabrikanten die, 

in deze tijd, werden gegraveerd in koperplaten. Maar hij maakte nooit medailles.

Mijn tante was zeer onderlegd. Haar gezicht, met regelmatige gelaatstrekken, had een kille en harde 

expressie. Zeer zacht uitgedrukt, een volleerde vrouw bij wie het hart ontbrak. Het verschil met Venlo 

was zo groot. Als je liefhebbende harten gewend bent, is het moeilijk aanpassen aan dit minderwaar-

dige, ijzige regime. Ik ergerde mij vooral aan de verplichting om mijn nichtje bij de school op te halen 
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waarschijnlijk voor de paardenstal. Jacques Wiener moet binnen de 

Venlose stadsmuren een fijne jeugd hebben gehad:

Alles wat ik mij herinner uit mijn eerste levensjaren in Venlo is dat ik gelukkig 

was, heel gelukkig. Ik hield van werken, ik hield van spelen. Ik had vrienden 

waarvan er nog één leeft, (D. Hendrix) en die nog steeds tot mijn vrienden hoort.

Ik ben de oudste van tien kinderen. Elke twee jaar schonk onze moeder ons een 

nieuwe broer of een klein zusje. Als huiselijk gezin hadden we slechts één Joodse 

dienster. Tijdens de Sabbatdagen kwam een vrouw haar vervangen om het werk 

te doen.

Mijn vader was lakenhandelaar. Soms voorzag hij het garnizoen te Venlo van 

vlees. Hij was uitzonderlijk actief, zeer druk en altijd bezig om zijn groot gezin 

van voedsel te voorzien. Hij heeft zich geen moment hoeven te bekommeren om de 

opvoeding van zijn kinderen. Ik vergeet nooit die momenten van geluk wanneer 

hij, omringd door zijn kinderen, psalmen begon te zingen in een goed verlichte 

kamer, allemaal tezamen rond de tafel. De Sabbatlamp verlichtte een vredevol 

en gelukkig interieur. Oh wat hield mijn vader van het platteland en de velden. 

Wanneer hij weer wat geld bijeen had gespaard, pachtte hij een stukje land langs 

de boord van de Maas. Hij zette er enkele koeien op om vet te mesten zodat hij 

zijn onkosten kon betalen.

Mijn moeder! Deze heilige en sublieme vrouw, bekommerde zich geheel en al 

om het huishouden en haar groot gezin. Ze verkocht, bij afwezigheid van mijn 

vader, ook lakens. Altijd vrolijk, een humeur dat steeds hetzelfde was. Ze bleef 

een ‘dame’ bij al haar bezigheden en tegenspoed. Mijn waardige moeder straalde 

vertrouwen, goedheid en energie uit, kwaliteiten die steeds dunner gezaaid zijn 

bij onze moderne jonge vrouwen. Ik zie haar ’s avonds nog zitten naast de wieg 

van een kind, zingend en de plunje herstellen van haar talrijke nakomelingen, 

zingend met haar oh zo mooie stem. Ik herinner me een Hongaars slaapliedje:

”Die Juden Sind Glücklich, mein Kind, so lange sie in die Wiege sind. Kaum aber 

sind sie nicht mehr dort, so findet für sie sich kein Ort. Darum Schlaf !”

Ik moet negen of tien jaar oud geweest zijn toen mijn moeder mij op een avond 

meenam om een vrouw te bezoeken die op sterven lag, zij was de moeder van één 

van mijn schoolvrienden. Deze familie was zeer, zeer arm. Mijn moeder had van 

alles bij zich om aan de zieke vrouw te schenken. Sindsdien heb ik zeer dikwijls 

van dit soort visites gedaan in haar gezelschap.

JACOB WIENER

I
k  v e r g e e t  n o o i t  d i e  m o m e n t e n  v a n  g e l u k  w a n n e e r  m i j n  v a d e r, 

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

g o e d  v e r l i c h t e  k a m e r,  a l l e m a a l  t e z a m e n  r o n d  d e  t a f e l . 
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Voor vader Marcus Wiener is de klap enorm. Hij raakt in een depressie. Een crisis waar hij, 

zoals later blijkt, nooit meer uitkomt. Het hoofd van een gezin van tien kinderen en één van 

de belangrijkste vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Venlo is niet in staat 

de draad weer op te pakken. 

Jacques heeft dat vrij snel in de gaten. Hij ziet dat zijn moeder meer veerkracht toont door, 

naast het huishouden, de zaken van haar man over te nemen. De 15-jarige Jacques verplicht 

zichzelf om in de toekomst keihard te werken om zijn familie er bovenop te helpen.  

Mijn hele verblijf in Venlo heb ik op een stoel doorgebracht, ten einde de blaren aan mijn voeten te 

genezen. Ik besloot naar Aken terug te gaan om voor nieuwe inkomsten te zorgen. Ik was oud geworden 

tijdens deze dagen. Ik wist dat ik in Geilenkirchen gebruik zou kunnen maken van een diligence, dus 

liep ik de eerste dag naar Roermond en toen naar Heinsberg (6 mijlen) om de nacht door te brengen. 

Uitgeput kwam ik Heinsberg aan. Maar een politieagent moet mij voor een vagebond hebben aange-

zien (en ik zag er ook zo naar uit), vroeg naar mijn paspoort. Op mijn negatief antwoord begeleidde hij 

mij naar de commissaris van de politie. Ik snikte. Ik moet wel heel zielig overgekomen zijn, want hij 

vroeg me met zachtheid en troostend of ik iemand kende in Heinsberg. Op het eerste moment herinnerde 

ik me niemand. De commissaris liet doorschemeren dat ik dan maar terug naar de Hollandse grens zou 

worden gebracht. Gelukkig, in mijn wanhoop, herinnerde ik me dat de vader van een vriendin van mijn 

moeder hier woonde. Hij hielp me uit de nood. Na enkele dagen rust liep ik naar Geilenkirchen waar ik 

de diligence richting Aken aantrof. 

Daar ging ik met nog meer ijver dan voorheen aan het werk. Maar, ondanks mijn begeleiding, ondanks 

mijn ijver om het goed te doen en ondanks mijn inspanningen om me nuttig te maken, lukte het me 

niet om het ijs te breken. Ik had zo’n behoefte aan sympathie, ik voelde me zo alleen in dit huis. Ik deed 

boodschappen, begeleidde mijn nichtje naar school, ik ging haar ophalen en droeg haar boeken. We 

hielden van elkaar maar zij was ‘te koel’ en ik te verlegen om het te tonen.

A
l les  wat  ik  mi j 

her inner  uit  mijn  eerste 

levensjaren  in  Venlo  i s 

da t  ik  ge lukkig  was ,  heel 

ge lukkig .  Ik  h ie ld  van 

werken ,  ik  h ie ld  van  spelen .

De  noordz i jde  van  de  S t e ens t raat  in  1950.  Het 

d i ch tge t immerde  pand,  tweede  van  l inks ,  i s  he t 

oude  hui s  van  de  fami l i e  Wiene r.
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en haar boeken te dragen, om vervolgens huishoudelijk werk te doen. Al mijn 

dagen hadden een geregeld patroon. Ik werkte van ’s morgens tot ’s avonds bij 

mijn oom. Ik leerde tussen 6 en 8 uur tekenen. Na het souper, opnieuw aan de 

werkbank tot op het moment dat ik ging slapen, rond half tien. 

Deze koude uniformiteit in levenswijze werd enkel onderbroken voor de sabbat-

rust. Dan ging ik naar de synagoge met grootvader Kivit waar ik dol op was 

vanwege de interessante conversaties en zijn goede humeur. Zijn zachte gezichts-

uitdrukking (hij was echter niet mooi) trok me aan. Ik zie hem nog steeds in zijn 

kastanjebruin pak met leren knopen. Ook hij was graveur. Hij genoot een niet 

overdreven reputatie als integere, goed geleerde, weldadige man. Ik voelde me 

zeer snel verbonden met hem, ondanks het grote leeftijdsverschil. Hij was mijn 

vertrouweling, en het feit dat ik ben geworden wie ik nu ben, is te danken aan 

hem en zijn raadgevingen.

Na een verblijf van enkele maanden werd ik overvallen door de ‘heimweh’. De 

overgang was te verschrikkelijk. Vele nachten heb ik doorgebracht in tranen. 

Mijn droom was om al mijn hartsvrienden terug te zien en de omgeving waarin 

ik zoveel gelukkige dagen heb gekend. Ik sprak er vaak over met mijn grootvader 

die mij leerde geduld te hebben, gezien de kosten en de tijd die ik zou verliezen. 

Na achttien maanden hield ik het niet meer uit. Het vrijheidsfeest Pesach kwam 

er aan. Ik drong er op aan dat men mij toeliet mijn ouders in Venlo te omhelzen. 

Om kosten te vermijden, ondernam ik de reis te voet. Ik vroeg mijn ouders toe-

stemming om me twee Thalers te geven voor deze reis. Ik denk dat ik was gestor-

ven van verdriet als ze me dat geweigerd hadden. Ik zie me nog onderweg, stok in 

de hand, zak op de rug, zeven mijl afleggend op de eerste dag. Ik bracht de nacht 

door in Erkelenz. De volgende dag liep ik amper drie mijlen en strandde in Brüg-

gen. Totaal aan het einde van mijn krachten stapte ik een herberg binnen. Ik 

voelde niet eens dat ik mank liep. Ik informeerde of er geen koets was die richting 

Venlo ging. De herbergier kreeg piëteit met mij. Hij vond er eentje die mij naar 

Kaldenkirchen zou brengen, op een uur afstand van Venlo. Men plaatste er een 

stoel in en voor ongeveer vijf groschen hobbelde hij me tot daar. In Kaldenkirchen 

regelde de koetsier een andere koets die mij naar Venlo zou brengen.

Oh wat een vreugde, wat een geluk om deze huizen terug te zien. Al deze plekken 

waar ik zo van heb gedroomd! Ik voelde plots geen fysieke pijn meer. Deze vreug-

de, helaas, zou maar van korte duur zijn. Ik loop naar huis, mijn hart bonst van 

geluk. Mijn vader stond aan de deur. Ik wilde mij in zijn armen gooien, maar 

hij keek me verwilderd aan. Wat een vreselijk moment! Mijn moeder komt plots. 

Oh, zij omhelsde mij huilend, geen vreugde. Mijn broers en zussen hadden niet 

meer die vrolijkheid van anders. Wat is hier dan gebeurd? 

T
erug in Venlo hoort Jacques dat de familie bestolen is. Zijn vader 

heeft nogal wat geld uitstaan bij diverse mensen en als hij merkt 

dat de revolutie van 1830 in de kersverse provincie Limburg langzaam 

uitdooft, laat hij al die schuldvorderingen uitbetalen en stopt de be-

dragen in een secretaire. Een leraar, die de kinderen thuis bijles geeft, 

moet dat gezien hebben, breekt het bureau open en gaat er met het geld 

vandoor. 

JACOB WIENER

Fotopor t r e t  van  Hanna Wiener -Baruch 

met  haar  t i en  k inder en:  1 -  Sophi e 

2-  Baruch  3-  Sa lomon 4-  Henr i e t t e  5- 

A l exander  Maur i t s  6-  Leopo ld  7-Rose t t e 

8- Jacob  9-Hanna Wiener -Baruch  10- 

Kare l  11-  Meyer.
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O
h  wat  een  vreugde , 

w a t  e e n  g e l u k  o m 

d e z e  h u i z e n  t e r u g  t e 

z i e n .  A l  d e z e  p l e k k e n 

w a a r  i k  z o  v a n  h e b 

g e d r o o m d !

 Luchtopname  Ven lo  rond  1 9 2 5
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Ik sprak nauwelijks de Franse taal. Datgene wat ik wist tot mijn 13de jaar had ik geleerd op de lagere 

school in Venlo. 

Mijn kamer kostte me één frank. De andere frank volstond om eten te kopen. Mijn dagelijks menu voor 

het ontbijt was een broodje en wat water. Soms permitteerde ik me een hors-d’oeuvre, een stukje worst. 

Ik voelde me helemaal niet ongelukkig in deze situatie. Om mijn familie gerust te stellen, schreef ik 

mijn ouders dat ik 6 frank per dag verdiende en ik niets tekort schoot. Aan het einde van een paar dagen 

was ik me al snel bewust dat ik meer wist dan mijn baas. Het werd bevestigd door een der leerlingen die 

me vertelde dat ik elders het dubbele of het drievoudige zou kunnen verdienen, als ik dat wilde. Op zijn 

aanwijzingen vond ik snel een betere positie bij graveur Pierre Lévêque. Hij gaf me 6 frank per dag. Ik 

was rijker dan dat ik ooit was geweest!

Toen ik op een avond terugkeerde in mijn logies, vertelde de hotelier, bij wie ik een modeste mansarde 

huurde, zonder verluchting of daglicht, op een zo beleefde toon die ik niet van hem gewoon was, dat 

twee netjes uitgedoste dames naar mij waren komen vragen. Mevrouw Richtenberger was een jeugd-

vriendin van mijn moeder. 

Haar onthaal, alhoewel heel vriendelijk, op haar landhuis stelde me niet echt op mijn ge-

mak. Zij ontving me in een salon met een geboende parketvloer. Ik zette me in een 

fauteuil op wieltjes. Bij ieder antwoord maakte ik een beweging die de fauteuil een 

beetje achteruit deed rollen. Per slot zat ik tegen de muur. Zelden in mijn leven heb 

ik me zo verlegen gevoeld. Mevrouw Richtenberger moest haar lach verbergen. Ik 

ging naar huis, zeer ontevreden over mezelf en mijn extreme verlegenheid. Deze 

verlegenheid is gebleven tot vandaag de dag en heeft me in tal van omstandig-

heden benadeeld.

Ondanks dat Jacques Wiener zijn kennis en vakmanschap om medail-

les te graveren weet te perfectioneren, verlaat hij de stad na twee jaar. 

Vanuit Parijs gaat hij rechtstreeks naar Venlo waar hij een opdracht krijgt die 

cruciaal wordt voor zijn verdere carrière.

Ik had geen enkel idee waar ik mij zou gaan vestigen. Maar eerst zou ik enige tijd bij mijn 

familie blijven die ik op zo jonge leeftijd had verlaten en waarvan ik zelfs meerdere 

broers en zussen, die na mijn vertrek geboren waren, niet echt kende. 

Door het vredesverdrag tussen België en Nederland, getekend in 1839, ging een 

stuk van de provincie Limburg naar België, en het andere stuk naar Nederland. 

Venlo, dat was aangehecht tijdens de revolutie van 1830 werd aan Nederland 

teruggegeven. Mijn compatriotten, de burgemeester aan kop, hadden een hoge 

pet op van mijn talent, omdat ik net terug kwam uit Parijs. Ze suggereerden het 

idee om dit groot evenement dat hun stad betrof te vereeuwigen met een medaille. 

Ik accepteerde de opdracht natuurlijk met beide handen. Men liet inschrijvingslijsten 
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M
i j n  g r o o t v a d e r  K i v i t .  H i j  w a s  m i j n  v e r t r o u w e l i n g ,  e n  h e t 

f e i t  d a t  i k  b e n  g e w o r d e n  w i e  i k  n u  b e n ,  i s  t e  d a n k e n  a a n 

h e m  e n  z i j n  r a a d g e v i n g e n .

Haar onthaal, alhoewel heel vriendelijk, op haar landhuis stelde me niet echt op mijn ge-

mak. Zij ontving me in een salon met een geboende parketvloer. Ik zette me in een 

fauteuil op wieltjes. Bij ieder antwoord maakte ik een beweging die de fauteuil een 

beetje achteruit deed rollen. Per slot zat ik tegen de muur. Zelden in mijn leven heb 

ik me zo verlegen gevoeld. Mevrouw Richtenberger moest haar lach verbergen. Ik 

ging naar huis, zeer ontevreden over mezelf en mijn extreme verlegenheid. Deze 

Vanuit Parijs gaat hij rechtstreeks naar Venlo waar hij een opdracht krijgt die 

cruciaal wordt voor zijn verdere carrière.

Ik had geen enkel idee waar ik mij zou gaan vestigen. Maar eerst zou ik enige tijd bij mijn 

familie blijven die ik op zo jonge leeftijd had verlaten en waarvan ik zelfs meerdere 

broers en zussen, die na mijn vertrek geboren waren, niet echt kende. 

Door het vredesverdrag tussen België en Nederland, getekend in 1839, ging een 

teruggegeven. Mijn compatriotten, de burgemeester aan kop, hadden een hoge 

pet op van mijn talent, omdat ik net terug kwam uit Parijs. Ze suggereerden het 

idee om dit groot evenement dat hun stad betrof te vereeuwigen met een medaille. 

Ik accepteerde de opdracht natuurlijk met beide handen. Men liet inschrijvingslijsten 
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Het werk bij mijn oom bestond hoofdzakelijk uit het graveren van etiketten op 

koperplaten in ‘taille douce’ (de lithografie was toen nog niet bekend) en het 

graveren van zegelstempels. Na vier jaar opleiding gaf mijn oom me een derde 

van de prijs die hij kreeg voor ‘mijn werk’. Dit bedrag werd mij pas uitbetaald 

wanneer ook hij zijn geld had ontvangen. Ik kon een beetje van dit geld op een 

spaarboekje zetten bij de “Sparkasse” en tegelijk ook voorzien in mijn eigen be-

hoeften. In plaats van naar bed gaan, oefende ik ’s avonds op mijn kamer in het 

graveren in steen, op een draaibank, gekregen van mijn grootvader. 

In mijn ouderlijk huis in Venlo was ik opgevoed om alle religieuze ceremonies na 

te leven. ’s Morgens en ’s avonds mijn gebeden, ook de zaterdagen en feestdagen 

werden strikt nageleefd. Het is dankzij dit fervente religieuze sentiment dat ik tal 

van moeilijkheden heb kunnen overwinnen. Ik beschouw het als een onvergeef-

lijke fout in de opvoeding als ouders het geloof en het gebed niet aanmoedigen 

bij hun kinderen. Elk kind wordt immers geboren met een religieus sentiment.

Mijn tante probeerde mij ‘dichter’ bij mijn nichtje te brengen maar onze ka-

rakters waren oh zo verschillend. Ik was vaak veel te bescheiden. Het zou on-

mogelijk geweest zijn voor mij om op haar avances in te gaan. Een sentiment 

van gekwetste fierheid (ik beken dit tot mijn schaamte) en een gevoel van wraak 

verwijderde mij steeds verder van mijn tante.

Ik begon een beetje geld te verdienen en dat permitteerde mij om eenmaal per jaar 

mijn ouders te omhelzen. De diligence bracht me naar Erkelenz. Vanaf deze stad 

was het zeven mijl te voet en ik was in Venlo. De toestand van mijn arme vader 

was een beetje beter geworden. Maar zijn activiteit en de energie van vroeger 

kwamen maar niet terug. Mijn moeder regelde alles. Mijn broer Baruch begon 

zich ook nuttig te maken. Een beetje later ook mijn broer Salomon. Het zien van 

zoveel broers en zusjes stimuleerde mij echt om mijn opdracht te vervullen.

Met de dood van mijn grootvader in Aken, in 1836 op de zevende dag na Pasen, 

verloor ik mijn raadgever, mijn vriend. Mijn beslissing om Aken te verlaten was 

genomen. Op sterk aandringen van oom Loeb stelde ik het vertrek nog even uit. 

Maar op een dag in december 1837, zonder iemand te verwittigen, ging ik met 

mijn spaarboekje naar de “Sparkasse”  om mijn geld er af te halen. Ik vertrok 

met de diligence naar Luik, hopende hier werk te vinden. Mijn zoektochten wa-

ren vruchteloos. Ik vertrok richting Brussel en daarna nam ik een diligence die 

me in twee nachten en één dag naar Parijs voerde. Onderweg kreeg ik erge tand-

pijn en in een affreuze staat arriveerde ik in deze grote stad. Geen vrienden, geen 

geld. Men wees mij een hotel aan dat niet te duur was: “Des Vieux Augustins”. 

Voor het avondeten rende ik naar de bakker voor een klein broodje dat ik door-

spoelde met een glas water. ’s Anderendaags, met mijn pijnlijke tand, ging ik 

er op uit. In dezelfde straat zag ik een etalage van een graveur. Ik presenteerde 

mij en toonde mijn ontwerpen. Na de beoordeling zei de eigenaar tegen mij 

dat, als ik de auteur was van dit werk, hij me aan zou kunnen nemen tegen een 

bedrag van twee frank per dag. Ik was gered! En ’s anderendaags was ik bij hem 

geïnstalleerd.  

JACOB WIENER

Voorz i jde  van  de  penning  u i t  1839 met 

he t  s t adswapen  van  Ven lo  gemaakt 

door  Ja cob  Wiener  b i j  g e l egenhe id 

van  de  t e ruggave  van  de  s t ad  aan 

Neder land. 

Acht e r z i jde  van  de  penning  u i t  1839 

met  de  t ek s t :  ‘MDCCCXXXIX  (1839) 

werd  de  s t ad  Ven lo  onder  he t  we t t ig 

gezag  aan  Z.M.  den  Koning  de r  Nede r -

landen  t e ruggebracht .  De  XVI I I  A fd . 

In f .  nam deze  s t ad  in  bez i t ’ .

He t  in t e r i eur  van  de  Synagoge  van 

Hoer s tgen.



BUUN   299

circuleren voor een medaille, eigenlijk een jeton (penning), ter grootte van een stuk van 2 frank en ter 

waarde van 1 gulden, in brons uitgevoerd. Mensen uit alle lagen van de bevolking schreven zich in. Tot 

en met de arme werklieden die zandzakken sjouwden. Kortweg, iedereen, zonder uitzondering, wilde 

‘hun’ penning hebben die gemaakt was door een Venlonaar. Dat bewees ook hoezeer mijn familie in 

Venlo geliefd en gewaardeerd werd. Ik had dus mijn eerste opdracht binnen. Ik begon in Venlo met het 

graveren van muntstukken. Mijn broer Léopold, die vijftien jaar was, week niet van mijn zijde gedu-

rende mijn werk. Op dat moment werd besloten dat Léopold mij zou vergezellen op het moment dat ik 

ergens een vast verblijf had.

Ik had in Brussel een tante. Met haar hulp huurde ik een verblijf op de tweede etage bij een kleermaker 

aan de Rue de la Montagne. De eerste die me opdrachten bezorgde was meneer Louis Lassen, voorzit-

ter van de Israëlische Gemeenschap, die knopenmaker was. Meerdere juweliers stuurden me tal van 

opdrachten, zodat ik na vier maanden voldoende inkomsten had om mijn broer Léopold bij mij in huis 

te nemen. Uiteindelijk vond ik een atelier waar men de penningen kon slaan waarvan ik de stempels in 

Venlo had gegraveerd. Vooral de herinneringspenning van de stad. Het ontwerp was vrij simpel: aan 

één zijde het wapen van Venlo, op de keerzijde een inscriptie.

Zodra deze penning verschenen was, publiceerden de Nederlandse kranten, vooral ‘Het Handelsblad 

van Amsterdam’, over mijn werk een niet onverdienstelijke lofrede. Vooral het uiterlijk van deze pen-

ning, waarvan de inscripties volledig ten gunste van Holland waren, vond de pers belangrijk. In die 

tijd was er in België een behoorlijk aantal mensen, zeker onder de aristocraten, dat de scheiding van 

de twee landen betreurde. Door mijn verblijf in Brussel, beschouwde men mij als Belgisch kunstenaar. 

Welnu, de Hollandse kranten en enkele kranten uitgegeven door de ‘Orangisten’ in België, publiceerden 

dat een Belgische kunstenaar een herinneringsmedaille gemaakt had ter herinnering aan ‘la reddition 

de Venlo à son souverain légitime’. Het lijkt erop dat deze kleine medaille van onvoorzien politiek be-

lang was, door mij niet voorzien, noch gezocht.

Korte tijd na het verschijnen van deze artikelen kreeg ik bezoek van een oude man, geplaagd door jicht, 

die mijn twee verdiepingen met extreme moeite moest beklimmen. Nadat hij zich verzekerd had dat ik 

de auteur was van de medaille, verzocht hij mij om enkele exemplaren in zilver en brons te sturen en 

de rekening erbij te voegen. Na zijn vertrek vernam ik dat deze meneer de ambassadeur van Nederland 

in Brussel was. Hij was het die de akte van het vredesverdrag voor zijn land had ondertekend. ’s An-

derendaags al stuurde hij mij het bedrag van de factuur en twee weken later kreeg ik een tweede maal 

bezoek van hem. Hij vroeg me de reden waarom ik de Venlo-medaille had gemaakt. Nadat ik hem alle 

details had verteld, zei hij tegen mij dat hij alle medailles naar de koning van Nederland had gestuurd. 

Deze laatste wou me daarvoor een souvenir schenken. Ik kon kiezen tussen een decoratie ofwel geld. Hij 

draaide zich om en rondkijkend naar mijn eenvoudige installatie voegde hij eraan toe dat guldens op 

dit moment wel het meest nuttig waren voor mij. Ook beloofde hij mij aan te bevelen bij zijn vrienden 

en kennissen.

De ambassadeur hield woord: elke dag stopte één of meer ‘equipages’ aan mijn deur. De graven d’Ursel, 

de Arenbergers, de Princes de Ligne, allemaal om mij opdrachten te geven. De koning van Nederland 

had mij 300 gulden in stukken van 20 gulden gestuurd. Driehonderd gulden! Nog nooit of te nim-

mer heb ik zo een forse som geld in mijn handen gehad. Ik kreeg deze zending op een zaterdagmorgen. 

Welnu, elke zaterdagmorgen kwam één van mijn schoolkameraden Hendrix, dierenarts bij het regi-

ment der gidsen, bij ons ontbijten. Hij was bij de ontvangst van deze schat. Elk van ons, Léopold, hij 

en ik, telden en hertelden deze 15 stukken van 20 gulden. Na het ontbijt gingen we gezamenlijk dit 

goud naar de spaarkas brengen. Anderhalf jaar later heb ik dit spaargeld en andere samengevoegd om 

een bruidsschat te geven aan mijn oudste zus Rosette.

E
en 

kleine 

medaille van

de stad.
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JACOB WIENER

Ja cques  Wiene r  op  e en  s ch i lde r i j  van 

I s idor e  Ve rheyden  u i t  1892.

Medai l l e  van  Leopo ld  Wiener  t e r 

g e l egenhe id  van  de  onthul l ing  van  he t 

monument  voor  Jan  en  Huber t  van  Eyck 

op  de  Markt  in  Maase ik  in  1864.

Voor-  en  acht e r z i jde  van  de  medai l l e 

Sänger f e s t  in  Keu l en  1846 met  de  Dom 

van  Keu l en.  De  penning  i s  ontworpen 

door  Ja cob  Wiener.



BUUN   301

Op een avond, gedurende een wandeling vroeg mevrouw Newton of ik er niet van droomde om te hu-

wen. Ik had wel degelijk ooit aan huwen gedacht, maar ik voelde me altijd lager dan degene die ik aan 

mijn lot wilde koppelen. Echter de vraag deed me veel nadenken. Toen ik op diezelfde avond alleen was 

met de jonge Samson, vertelde ik hem over het gesprek met zijn moeder, en voegde er aan toe dat als 

ik zeker wist dat mijn vraag werd geaccepteerd, ik de hand zou vragen van zijn zuster Annette. ‘Maar 

zeker’, antwoordde hij, ik zou goed onthaald worden. Omdat ik te verlegen was om mijn vraag ‘met 

levende stem’ te stellen, besloten we dat ik die zou opschrijven. Ik overhandigde mijn brief aan de jonge 

Samson. Dezelfde dag nog was ik in het bezit van een bevestigend antwoord.

Ik bezat niet erg veel. Mijn spaargeld had gediend voor de bruidsschatten van mijn zussen, voor de 

huisvesting van mijn broers en voor een pensioentje voor mijn ouders. Onze huwelijksreis bestond uit 

een reis naar Wiesbaden. Vijftien dagen heen en terug, inclusief drie dagen Venlo om bij mijn ouders 

langs te gaan. Door mijn vroegere vrienden hadden we een charmante kring van jonge gezinnen op-

gebouwd van wie de overlevenden tot op heden nog steeds onze vrienden zijn. Onze reünies hadden 

vooral charme door hun intimiteit en eenvoud. We boden niets anders aan dan bier of thee. De uren 

werden gevuld met muziek, kaartspelen en vooral met causerie. Wat een aangename avonden waren 

dat. Dank aan haar goedheid, was mijn vrouw zeer snel geliefd bij heel mijn familie maar ook bij al 

mijn vrienden! 

Jacques Wiener 1889.

Nogal abrupt eindigt zo het ‘Mon Passé’ van kunstenaar Jacques Wiener. De laatste 44 jaar 

doet hij met enkele regels af, terwijl er genoeg te vertellen is. Bijvoorbeeld over het be-

zoek in 1865 van Koning Willem II aan Venlo en de serenade die het Philharmonisch Ge-

zelschap dan aan Jacques brengt. 

In Brussel krijgen Jacques Wiener en Annette Newton vier kinderen. Zijn broer Leopold, 

die trouwt met Sarah, de jongere zus van Annette Newton, schopt het nog tot burgemees-

ter van de Brusselse deelgemeente Watermaal-Bosvoorde. Het Léopold Wienerplein en de 

Avenue Leopold Wiener in Bosvoorde zijn naar hem vernoemd. 

Jacques Wiener heeft zijn levensverhaal waarschijnlijk niet zelf kunnen opschrijven. In 

1872, verliest Jacques zijn gezichtsvermogen. Een operatie behoedt hem voor algehele 

blindheid, maar het graveren moet hij beëindigen. Moeder Hanna Baruch wordt maar liefst 

97 jaar en sterft in Venlo, twee jaar voor Jacques’ eigen overlijden op 3 november 1899. 

De Venlose tak sterft in 1938 uit als Martin Marcus Wiener kinderloos sterft. Nazaten van 

het grote Venlose gezin wonen nu in Frankrijk, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, 

Canada, Nieuw-Zeeland en België.<

D
o o r  m i j n  v r o e g e r e  v r i e n d e n  h a d d e n  w e  e e n  c h a r m a n t e  k r i n g 

v a n  j o n g e  g e z i n n e n  o p g e b o u w d  v a n  w i e  d e  o v e r l e v e n d e n  t o t 

o p  h e d e n  n o g  s t e e d s  o n z e  v r i e n d e n  z i j n .

D
e publiciteit levert tal van nieuwe belangrijke opdrachten op. 

Jacques en Leopold ontwerpen de allereerste Belgische postzegel 

die op 28 oktober 1848 wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment neemt 

Jacques de leiding van de postzegelproductie. Ook heeft hij een be-

langrijk aandeel in de eerste Nederlandse postzegels die verschijnen 

op 27 december 1851. In 1843 houdt koning Willem II een rondreis 

door de provincie Limburg en voor deze gelegenheid bestelt de stad 

Maastricht een medaille die aan de koning zal worden aangeboden. 

Meneer Anton Falk, een Nederlandse staatsman die veel voor mij gedaan had, 

stelde voor dat ik die persoonlijk aan de koning zou overhandigen. Toen hij mijn 

verlegenheid zag, zei hij tegen mij: “Heb nergens angst voor, ik ben dicht bij de 

koning wanneer men u introduceert”. Ik kon niet weigeren. Ik vertrok met een 

klein hartje naar Maastricht: in tegenwoordigheid van de koning kon ik geen 

woord uitspreken.

Op een dag in 1843 ontving ik bezoek van een meneer die enkel Engels kon pra-

ten (waar ik dus geen woord van verstond) en Duits. In de loop van het gesprek 

verzocht hij mij en ook mijn broer hem te komen opzoeken. Zes weken na zijn 

bezoek, benaderde deze meneer Alexander Levi Newton mij opnieuw toen hij de 

Synagoge uitkwam, waar het feest van de Rosh-Hashana ( Joodse Nieuwjaar) 

werd gevierd. Ditmaal besloten mijn broer Léopold en ik om bij de Kiddush 

(zegening bij aanvang van de sjabbat) en het ontbijt van de familie Newton 

aanwezig te zijn. 

Meneer en mevrouw Newton hadden twee dochters, Annette en Sarah die res-

pectievelijk 26 en 18 jaar oud waren en een zoon Samson van 20 jaar. Na het 

ontbijt speelden deze jonge dames muziek. Wij praatten over literatuur en ik 

was verbaasd er zoveel solide en gevarieerde kennis te mogen ondervinden. In het 

begin beperkte ik mijn bezoeken tot tweemaal per week. Door mijn broer, die me 

steeds pushte om vaker te gaan, heb ik daardoor uiteindelijk 3 à 4 avonden van 

mijn werk opgeofferd.

Ik verklaar het op een heel formele manier, dat wanneer ik de Newton’s bezocht, 

er bij mij nooit iets in mijn achterhoofd heeft gespeeld om aan een huwelijk 

te denken, ondanks de aanwezigheid van deze twee charmante jonge dames. 

Teveel voorbereidingen voor de mijnen hielden me af van zulk een gedachte. De 

verlegenheid waarover ik het al heb gehad, speelde hier ook mee. En vervolgens 

plaatste ik mezelf onder deze dames. Geen enkele gedachte aan trouwen mocht 

in mijn geest komen; ik beschouwde mezelf als een misvormd iemand en min-

derwaardig.

J
acques Wiener is 29 jaar als hij voor het eerst een paar verlofdagen 

neemt. De beide dochters van Newton en ook de jonge Samson New-

ton gaan mee op vakantie. De reis gaat naar Namen, Dinant, Chaud-

fontaine en Spa. Wiener geniet volop. ‘Een welk een geluk niet afgestompt 

te zijn’, schrijft hij. Het uitzicht op Dinant, de charmante Maasvallei, de 

wandelingen in Chaudfontaine, ze doen hem goed. 

JACOB WIENER
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St andbee ld  voor  Jan  en  Huber t  van  Eyck 

op  de  Markt  in  Maase ik  ontworpen  door 

Leopo ld  Wiener.
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Tom Doesborg (1968) werkt als redacteur 

volkscultuur/vastelaovend bij de 

regionale omroep L1.
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